Nattviolen Platanthera bifolia
är en späd orkidé som du
kan hitta i naturreservatet.
Den blommar i juni-juli och
blir några decimeter hög.
Blomman doftar starkt i
skymningen för att locka
svärmare. Alla orkidéer är
fridlysta i Sverige och skulle
inte överleva om de flyttades.
Ur Ströftåg i hembygden av Gustaf Fröding
(Stänk och flikar, 1896)

Det är inte bara människor som
behöver sand för att bygga.
Vårsidenbiet Colletes cunicularius
kikar fram ur sitt bo i sanden
för att se om kusten är klar.

Guldsandbiet Andrena marginata
flyger ibland nere vid stranden.
Honan samlar rosa pollen på sina
håriga bakben. Guldsandbiet är ett
sällsynt vildbi i Sverige med huvudsaklig förekomst i Värmland.

Dödisgropar
Området kring Sånebyklätten
är småkuperat. En del av sänkorna
är dödisgropar. De bildades genom
att isblock bäddades in i grus och sand.
Isen smälte långsamt. Kvar blev kraterliknande gropar med branta kanter.
Ett exempel är den lilla myren som
du går över längs stigen fram
till reservatet.

Vilda bins bohålor kan du leta
efter längs den solvarma
vägslänten från parkeringen.

Välkommen till Sånebyklätten

Vid reservatets gräns kan du välja att fortsätta
rakt fram för att se det övergivna grustaget
eller så väljer du stigen upp till höger. Då når
du toppen av Sånebyklätten.

Sånebyklätten höjer sig ca 30 meter över
landskapet så det kan bli en ansträngande tur.
Från toppen har du en fin utsikt över nedre
södra delen av Rottnaälvens dalgång.
När du passerat toppen fortsätter stigen
med svag lutning neråt. Du går längs en smal
åsrygg. För att komma till parkeringen igen
är det enklast att välja samma väg tillbaka.

Foto Sven-Åke Berglind

Hitta till naturreservatet och utsikten
För att komma till reservatet följer du orange
markering från parkeringen. Stigen går på en
gammal banvall i några hundra meter.

med omgivningar

Ängsvädden Succisa pratensis
är en viktig blomma för guldsandbiet
och för andra sällsynta insektsarter.

Foto Dan Mangsbo

Bibaggen Apalus bimaculatus
är en riktig snyltare. Den lägger
ägg på vårsidenbiets matförråd
av pollen. Om du har tur kan
du få syn på bibaggen strax
efter snösmältningen.

Produktion och foto där inget annat anges: Norderup Naturbyrå, Länsstyrelsen Värmland, 2012. Bakgrundskarta: © Lantmäteriet.
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En kort tid efter istidens slut låg
Värmland vid ett innanhav. Ja,
en del av landskapet låg till och
med under havet. Bilden visar hur
kusten kan ha sett ut på den tiden.

Den högsta nivå havet nådde i
landskapet kallas högsta kustlinjen eller HK. I den här delen
av Värmland ligger HK ca 190
meter över nuvarande havsnivå.

Sånebyklättens topp låg då på
60 meters djup. Kan du hitta
Sånebyklätten på kartan?

Från toppen av Sånebyklätten
har du en fin utsikt över nedre
delen av Rottnaälvens dalgång.

Inlandsisen
Inlandsisen kan ha varit flera kilometer tjock.
Isen var tung och tryckte ner marken.
Naturliga förändringar i klimatet gjorde att det
blev varmare. Smältvatten rann ner i sprickor
och samlades i tunnlar under isen.

Landhöjning och terasser
När den tunga isen var borta kunde marken
höja sig. Landhöjningen gjorde så att
Sånebyklätten långsamt tittade upp över
vattenytan. Först som en pytteliten kal ö som
sedan långsamt blev större och större.

Istunnel och hav
Längs Rottnaälvens dalgång fanns en lång
istunnel. I den forsade vatten, sand, grus och
sten ut i havet. Vid tunnelns slut bromsades
farten. Tungt material sjönk till botten och
sand lagrades i högar. Isen smälte efterhand
och tunnelns mynning flyttade sig bakåt.
Sånebyklätten blev kvar.

Vågorna spolade ibland bort sand längs
strandlinjen runt ön. Terrassformer bildades
då. Den första terassen kan du följa strax
nedanför Sånebyklättens högsta punkt.

I flera hundra år låg Sånebyklätten helt under
vatten. Rottnadalen var en långsmal vik i ett
kallt innanhav. Kanske simmade sälar i viken
och jagade sill?

S

ånebyklätten bildades när inlandsisen smälte
undan från Värmland. För drygt 9000 år
sedan låg iskanten ungefär här. Det tjocka,
tunga istäcket luckrades upp och sprack. I en stor
tunnel forsade grumligt vatten fullt av grus, stenar
och lösa isblock. Enorma naturkrafter var i farten.
Vattnets fart bromsades vid tunnelns mynning.
Sanden sjönk och formades efter tunnelväggen.

Ön blev så småningom en del av torra land.
Tall och björk vandrade in och blev till en
skog. Granen kom senare.
GÅ PÅ EN GETRYGG!
Sånebyklätten har en form
som påminner om en getrygg.
De märker du när du fortsätter
stigen förbi toppen.

Fakta om naturreservatet
Ett naturreservat är ett område
som är skyddat med stöd av
en lag som heter Miljöbalken.
Sånebyklätten är i första hand
geovetenskapligt intressant.
Den ligger i ett område som har
formats av inlandsisen och där
många grustäkter har förändrat
landskapet.
Reservatet bildades för att bevara
Sånebyklätten som en geologisk
formation och för att låta området utvecklas mot naturskog.

§

Höjd över havet
Sånebyklättens topp:
Öjerviks station:
Mellanfryken: 		

133 m
69 m
62 m

Bildades: 1989
Storlek: 9,3 ha
Markägare: Staten
Förvaltare:
Länsstyrelsen i Värmlands län
www.lansstyrelsen.se/varmland

Föreskrifter i naturreservatet

• Du får inte köra med motordrivet fordon eller parkera
inom reservatetsgränserna.

• Du får inte ställa upp hus- eller
släpvagn i reservatet.

Produktion och foto där inget annat anges: Norderup Naturbyrå, Länsstyrelsen Värmland, 2012.

Den röda färgen på stenen är
en alg som kallas Violstensalg
Trentepholia iolitus. Om man skrapar
på färgen luktar det viol när vädret
är fuktigt. Det röda är släkt med
morotens färgämne.

Det är HALT här när
det REGNAR!

Järnvägen byggs
Järnvägen mellan Kil och Torsby heter
Fryksdalsbanan. Den var klar 1915 för både
godstransport och persontrafik. Banan blev
viktig för snabba transporter av gods och
varor. Tidigare var båt, häst och vagn de
enda alternativen.
Från grustäkt till naturreservat
När banvallen byggdes behövdes stora
mängder med grus och sand. En stor del
hämtades från Sånebyklätten.

Sanden grävdes för hand med spade och
lastades på tågvagnar. Vagnarna drogs av ett
litet ånglok som hade smeknamnet Betty.
Stickspåret anslöt till huvudbanan vid
Öjerviks station.
Så småningom övergavs grustäkten.
Senare när Vägverket ville börja använda
den igen bestämdes istället att området
skulle bli ett naturreservat.

Bildkälla, Sveriges Järnvägsmuseum Gävle, foto Stig Nyberg

Vårt moderna samhälle är beroende
av sand och grus som är ändliga
naturresurser. De ger oss material
som vi kan använda till byggen
och vägar.
Isälvsavlagringar är också viktiga
magasin och naturliga reningsverk
för dricksvatten.

Bilderna till höger är från 1912. Tågspåret är borta
nu men banvallen finns kvar. Det är den som du går
på för att komma fram till naturreservatet. Bilden
nedan visar arbetare från 1936.
Bildkälla, Sveriges Järnvägsmuseum Gävle, foto Stig Nyberg

Grus till Fryksdalsbanan

Arbetare i grustaget 1936.

Mellan träden bland alla mossor
och lavar växer den fluffiga
Fönsterlaven Cladonia stellaris.
Den används ofta i adventsljusstakar. I affären kallas den för
vitmossa trots att det är en lav.

Foto Ture Nilsson

Foto Ture Nilsson

På marken och i slänten ligger ett
lager av stenar. Stenarna är stora
som knytnävar och nästan helt
runda. De vassa kanterna slipades
bort när sten och grus rumlade
runt med stor kraft i isälven.

Produktion och foto där inget annat anges: Norderup Naturbyrå, Länsstyrelsen Värmland, 2012.

