
Det finns få saker som skapar en lika magisk 
känsla som grottor gör. Bara 1 mil utanför 
Dala-Järna finns Säljbergsgrottan. Inklämd 
i ett mosstäckt stenparti ligger ingången till 
den 12 meter djupa grottan som för tankarna 
till en annan värld. Här följer en kort presen-
tation om Säljbergsgrottan i Noret, Dala-Jär-
na.

Säljbergsgrottan

Säljbergstgrottan i Noret är ett utflyktsmål som 
passar alla. Den ensamme vandraren, barnfamil-
jen, kompisgänget, vem skulle inte imponeras av 
en grotta?

Säljberget är 339 meter högt och hemmet för Sälj-
bergsgrottan. Hit tar du dig med bil för att sedan 
gå till fots uppför berget till grottan. 

I slutet på skogsstigen som klättrar uppför 
Säljberget möts du av grottans öppning. Det är 
ståhöjd i nästan hela grottan. I den innersta delen 
där solljuset inte kan ta sig in är grottan mörk och 
fylld med spänning. Att ha med en ficklampa eller 
pannlampa förhöjer känslan av äventyr. Den upp-
höjda platån inne i grottan sägs vara ett underlag 
till en eldstad vilket betyder att grottan kan ha 
varit bebodd en gång i tiden. 

Bergtrollshålet
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Säljbergsgrottan är klassad som en kulturhis-
torisk lämning. Grottan sägs vara runt 170 år 
gammal trots att den känns lika gammal som 
skogen och berget själv. Vem vet vilka som har 
använt grottan och vems hem den har varit 
genom åren? Att grottan även kallas för Berg-
trollshålet får fantasin att vandra till en värld 
där tomtar och troll lever på Säljberget. 

Från Noret följer du Leksandsvägen i ca 6 km. 
Sväng av till vänster vid träskylten med texten 
Säljberget på. Följ skogsvägen i 1 km och 
parkera vid vändplanen. Härifrån är det ca 500 
meter upp till Säljbergsgrottan. 

I anslutning till grottan, i västlig riktning, finns 
det en fin utsiktsplats. Från grottan går det 
en smal stig som för dig längs med klippkan-
ten. Från klippan har du milslång utsikt över 
Noretskogarna.

Kanske kan ett besök vid Säljberget bli Ditt 
nästa äventyr?

Fler bilder hittar du på Mitt i det vilda.

Utsiktsplats Säljberget


