
Runsala
natuRReseRvat i öRebRo län

Blomprakt

Runsala ravin är en fin plats att möta våren. 
Här växer både vanliga och mer sällsynta örter som 
bedårar med sin blomning under trädens skira grönska. 
Längre söderut i reservatet finns Solberga äng  
där du på försommaren kan hitta växter som föredrar 
torra och varma backar. Solvända är en liten ört  
som vänder sin gula blomma efter solens strålar.  
Blir det mulet, slår hon ihop sina kronblad. 
Från ängens övre del har du en vid utsikt 
över landskapet mot öster.

Gamla hem

I reservatets nordvästra del finns det rester  
av flera torp som ligger vid gammal åkermark.  
Två torp brukades in på mitten av 1950-talet 
men idag återstår bara husgrunderna.
Åkermarken har numera blivit betesmark.
Betesmarken är känd för sina intressanta svampar.  
Den scharlakansröda vaxskivlingen  
har en färgprakt som gör den svår att missa.

Den trivs i betade marker, gärna nära ekar. 
Den är en god matsvamp som idag är ovanlig
eftersom de betade hagmarkerna minskar. 
Men lämna den ifred så att den kan sprida sig.

Runsala ek
Missa inte den mäktiga Runsalaeken!  
Den har ett midjemått på över fem meter  
och är flera hundra år gammal.  
Gamla, grova träd rymmer massor av liv.  
Allt från insekter, fåglar och smådjur  
till svampar, lavar och mossor.

Ädla lövträd

Naturreservatet består av gamla ängs- och hagmarker, 
frodig lövskog och den djupa Runsala ravin.  
Lövskogen med bl a ek, lönn, asp, lind och ask  
har utvecklats fritt under lång tid.  
Här finns gott om liggande döda stammar och grenar. 
Den förmultnande veden är ett eldorado  
för sällsynta svampar, t ex kandelabersvamp  
som växer på kraftigt rötad aspved.

Runsala bjuder på omväxlande vandring i ett idylliskt  
och naturskönt kulturlandskap. Vårblommor och utsikt,  
en djup ravin, lövträd och gamla betesmarker.

I ravinen trivs örter som (från vänster till höger) lungört, trolldruva, ormbär och vårärt.



§ I reservatet är det inte tillåtet att:
• gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt

skada jordytan eller fast naturföremål,
• framföra motordrivet fordon annat än på för

trafik allmänt upplåten väg,
• cykla eller rida annat än på för trafik allmänt

upplåten väg,
• sätt upp permanent tavla, skylt, affisch eller att

snitsla spår,
• fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda

stående eller omkullfallna träd eller buskar,
• skada vegetationen i övrigt tex genom att gräva

upp växter såsom ris, gräs, örter mossor eller
lavar,

• elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Vägbeskrivning

Runsala ligger alldeles nordväst om Mariedamm, 
ca 14 km öster om Askersund. Vandringsleden  
Mariedammsleden passerar genom hela området.

Fakta

Bildat år: 2009 
Areal: 65 hektar 
Markägare: Sveaskog AB 
Förvaltare: Länsstyrelsen 
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Runsala ek


