Österåberget består av en lång och brant granbeväxt östsluttning ned mot våtmarker och gransumpskog i öster.
Från bergets topp 640 m.ö.h. är utsikten vidsträckt över
området.

Norderängskojan

Död ved
På bergets översta del finns det mycket död liggande
ved. Området har klarat sig från brand under en lång tid.
Det har gynnat en krävande flora och insektsfauna. Här
växer varglav och sällsynta vedsvampar som rosenticka
och gränsticka. Vissa granpartier är draperade med
skägglavar och garnlav.
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I skogen finns också typiska ringformade hackmärken på
träden efter tretåig hackspett. I området är det även stor
chans att få se björn.
Näringsrik våtmark och värdefull sumpskog
Våtmarken och gransumpskogen är näringsrik med en
frodig flora. Här växer bland annat kransrams, torta, tvåblad, strätta, skavfräken och längre ner på kärren ängsnycklar.Vid Österån börjar öppna myrvidder.
Där kan man se sångsvan, grönbena, gulärla och kung
Karls spira.
Sumpskogar med gamla träd är en av de största bristvarorna i dagens skogslandskap och är mycket skyddsvärda. I den torrare nordöstra delen av reservatet finns också
gamla och resliga tallar. Många är äldre än 200 år.
Rester från tidigare flottning
I Österån fanns förr en flottningsdamm, Krokdammen,
som var i bruk till 1970. Nu finns det kvar en dammarm
längs norra sidan. På myrarna längst uppe
Skavfräken
Equisetum hyemale
i nordöst finns kraftiga diken i myren som
Skavfräken kan bli nästan
handgrävdes som arbetskraftsarbeten under
meterhög. Förr användes
1930-talet.
växten som slipmedel, bl.a. för
rengöring av matkärl.
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Inom reservatet är det inte tillåtet att:

§

• framföra motordrivet fordon i terrängen
• gräva upp eller plocka örter, mossor,
svampar eller lavar
• fånga eller insamla djur
• göra åverkan på torra träd eller vindfällen

Kransrams,

500 m

Karta: Länsstyrelsen, © Lantmäteriet 2009. Ur GSD-produkter, ärende 106-2004/188 W

Österåberget

Polygonatum verticillatum

Kransrams trivs i fuktiga skogar.

Österåbergets naturreservat bildades 1988 och utökades
2006 till 326 hektar. Det har bildats för att bevara den
värdefulla skogen och våtmarkerna med dess typiska arter.
Marken ägs av staten och förvaltas av Länsstyrelsen.
Området ingår i
EU:s ekologiska
nätverk av skyddade områden,
Natura 2000.

Illustrationer: Kransrams – Alf Forsblom; Skavfräken – C. A. M. Lindman ur Nordens flora
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