
Välkommen till Skinnaränget

Inom reservatet är det inte tillåtet att: 

skada växande eller döda träd, stubbar och 
buskar.
framföra motordrivet fordon i terrängen med 
följande undantag: uttransport av vilt med for-
don som inte skadar  mark och vegetation
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•
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Enån

Kvarnbäcken
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Skinnaränget består till största delan av en sammanhäng-
ande orörd gammelskog. Framförallt på åsryggen i nordöstra 
hörnet finns grova tallar. Genom reservatet meandrar Enån 
och Kvarnbäcken sakta fram. Vattendragen omges av artrika 
våtmarker, sumpskogar och rester av slåtterängar. I Skinna-
ränget kan flora och fauna leva kvar i ett naturligt samspel 
med ohuggna skogar och öppna våtmarker. 

Många ovanliga arter
Några ovanliga arter i Skinnarängets naturreservat är ved-
svamparna rynkskinn, rosenticka, och lappticka, orkidén 
ängsnycklar samt kung Karls spira. I Enån finns stensimpa, 
en fiskart som indikerar bra vattenkvalité. Här lever också 
uttern. I skogen häckar regelbundet järpe, tjäder, sparvuggla, 
pärluggla, tretåig hackspett och spillkråka. 

Bra utflyktsmål
Gammelskogen vid Skinnaränget är ett bra utflyktsmål för 
den som har intresse för natur och för samspelet mellan män-
niska och natur. Området ingår i Natura 2000, som är EU:s 
nätverk av särskilda bevarandeområden. 

Skinnarängets naturreservat bildades år 2004 och är 99 hek-
tar stort. Syftet med reservatet är att bevara det urskogslik-
nande områdets värdefulla livsmiljöer och underlätta möjlig-
heter till naturupplevelser.
Marken ägs av staten och förvaltas av Länsstyrelsen.  

Området ingår i 
EU:s ekologiska 
nätverk av skyd-
dade områden, 
Natura 2000.

Stensimpa
Cottus gobio

Utter
Lutra lutra

Uttern är ett mård-
djur som kan leva 
både i sött och salt 
vatten. Efter att ha 
varit i det närmaste 
utrotad på 80-talet 
ökar antalet uttrar i 
Sverige.

Kung Karls spira
Pedicularis sceptrum carolinum

Spiran kan bli upp till 1 meter hög och växer 
på våta ängar, i kärr och på skogsmyrar. Arten 
gynnas av slåttrad mark.
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