Dalasandsten - ökensand
Mångsbodarna är framförallt känt som en viktig kontroll längs
Vasaloppsspåret. Men ett litet naturreservat och en storskalig
brytning av dalasandsten gör att Mångsbodarna är intressant
att besöka även vid andra tidpunkter än under Vasaloppet.

Geologi

Berggrunden i området består av Dalasandsten som är kvartsitisk
och rödlätt till färgen. På många ställen kan böljeslagsmärken och
torksprickor ses. Dalasandsten är till större delen ökensand som
omlagrats av vatten. Den har vanligen en rödaktig färg. Genom
att den är tydligt skiktad och lätt kan spjälkas längs avlagringarna
har den använts sedan lång tid som byggnadssten, kvarnsten och
slipsten. Här i Mångsbodarna bryts sandstenen, ofta kallad Älvdalskvartsit, i ett stort stenbrott för att sedan förädlas till olika typer
av byggnadsmaterial.
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Förklaringar
Här är Du nu
Naturreservatsgräns

Berget bildades i havet
Den röda Dalasandstenen dominerar berggrunden i
nordvästra Dalarna. Den utgörs av kvartssand som
har avsatts som ett delta i ett mycket grunt hav
vilket visas av bland annat böljeslagsmärken och
torksprickor.
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WasaSten

Företaget som bryter och förädlar den röda Älvdalskvartsiten heter
Wasasten. Företaget kan ordna guidade visningar av sin industriproduktion och brytning efter överenskommelse.
Produktionen utgörs idag till största delen av tillverkning av olika
byggnadsmaterial som säljs över hela världen.

Naturreservat

Vid Mångsbodarna finns ett 4 ha stort naturreservat som består av området runt Kvarnbäckens gamla vattenkraftanlägg-ningar. Ett
såghus, hyvelhus och kvarnhus finns bevarade.
Lämningar av kanaler, dammbyggen och ett
tiotal skvaltkvarnar visar att vattenkraften
utnyttjats intensivt under lång tid i området.
Längs Kvarnbäcken finns en intressant flora
av bl a ormbunkar och orkideer som spindelblomster och jungfru Marie nycklar.
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To the south of the quarry there is a small nature reserve close to Kvarnbäcken with
old, preserved buildings like a saw-house, a plane-house and a mill-house.

Südlich des Steinbruches liegt ein kleines Naturschutzgebiet am Bache Kvarnbäcken
mit alten, erhaltenen Gebäuden wie Sägehaus, Hobelhaus und Mühlhaus.

Please take care of nature and don´t leave litter!

Gehen Sie bitte mit der Natur vorsichtig um und lassen Sie bitte kein Gerümpel!

This is one of about 80 geologically interesting excursion destinations in STENENS RIKE. If you
want to know more get into contact with the tourist information centre.

Dieshier ist eines von etwa 80 geologisch interessanten Ausflugszielen im STENENS RIKE. Möchten
Sie mehr Information haben nehmen Sie bitte mit dem Verkehrsamt Kontakt.

At Mångsbodarna there is a quarry where the company WasaSten quarries Dalecarlian
sandstone for the manufacturing of materials. The company organizes guided tours
to order.

Bei Mångsbodarna gibt es ein grosser Steinbruch wo das Unternehmen WasaSten
Dala-Sandstein (typisch für Dalarna) für Herstellung von Baustoff abbaut. Das Unternehmen veranstaltet Führungen auf Bestellung.

Allemansrätt - naturvett

Allemansrätten innebär att vi får ströva fritt omkring i skog och mark och att vi får
plocka bär och svamp utan att fråga någon om lov. Den innebär inte att vi får plocka
sten och knacka loss sten ur berggrunden hur som helst, utan här krävs markägarens
tillstånd!
Om vi skall kunna bevara den frihet allemansrätten innebär måste vi värna om och
ta hänsyn till den natur vi vistas i. Gör vi det, ger naturen tusenfalt åter!
Detta är ett av ca 80 geologiskt intressanta utflyktsmål i STENENS RIKE. Vill Du veta mer, kontakta
turistbyrån.
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