
Ulvdrågen
natUrreservat i örebro län

Ulvdrågen. Vitmosselav i mitten. Foto Emil Pagstedt Andersson och Lars Jansson

Den stora barrskogen söder om Store Flosjön har höga naturvär-
den. Här finns ett betydande antal ovanliga och krävande arter. 
Området är viktigt för att bevara den biologiska mångfalden 

Ulvdrågen ligger i ett höglänt och kuperat landskap, 
som bildar en karg mosaik med myrar, sumpskog och 
tallskog. Kviddtjärnsåsen sträcker sig i nord-sydlig rikt-
ning. På östsida finns en mindre sprickdal som längre 
söderut övergår i myrdråget Ulvdrågen.   

Naturskog
Större delen av skogen i naturreservatet är runt 170 år 
gammal. De äldsta träden grodde redan på 1600-talet, 
kanske tidigare. I området finns det gott om toppbrutna 
träd. På höjderna faller snön ofta redan tidigt på hösten. 
Den tidiga blötsnön fryser fast i grantopparna, som 
efter varje snöfall byggs på till allt tyngre snöhattar. 
Tillslut bryts toppen av men nya skott skjuter snart 
fram, varför dessa granar ofta har flera toppar bredvid 
varandra.

Åter jord 
I de gamla barrskogarna finns gott om död ved. Den 
förmultnande veden tillsammans med det fuktiga 
lokalklimatet, gör att det finns ett stort antal sällsynta 
vedsvampar i reservatet. Flera arter av tickor återfinns 
på tall- och granstammar. Kötticka till exempel, kräver 
konstant hög luftfuktighet och murkna stockar och träd-
delar att växa på. Doftskinn är en svamp som bryter ned 
veden i trädet, och kan ha upp till meterlånga frukt-
kroppar. Den förekommer i olikåldriga, under lång tid 
orörda skogar med toppbrottskador, precis som här. 

Flyttfågel
I den lilla sjön Långtjärnen häckar smålom. Det är 
typiskt för smålom att häcka i en liten, ofta fiskfri sjö, 
medan de söker föda i de större sjöarna i närheten. 

Kolmilor och torparliv
Fram till 1900-talets första hälft tillverkades träkol i 
milor runt om i skogarna vid Ulvdrågen. I närheten av 
Store Flosjön finns resterna efter torpet Kassfallet. Än 
idag syns både husgrunder och de små terrasserade 
åkerlapparna. I områdets södra del låg torpet Berga, 
vars små åkerlappar och ängsmarker idag är igenväxta 
av skog.

Kötticka. Illustration:
Lennart Molin



§ Tänk på att det inte är 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,	
•	 fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna 

träd eller buskar, 
•	 skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, 

gräs, örter, mossor eller lavar. 
•	 sätta	upp	permanent	tavla,	skylt,	affisch	eller	att	snitsla	spår	utan	läns-

styrelsens tillstånd, 
•	 använda området för organiserad tävling eller övning utan länsstyrel-

sens tillstånd, 
•	 lägerverksamhet eller liknande utan länsstyrelsens tillstånd, 

•	 elda annat än på eventuellt anvisad plats utan länsstyrelsens tillstånd.

Fakta 
bildat år: 2009
areal: 243 hektar
Markägare: sveaskog
Förvaltare: länsstyrelsen
reservatsbildare: länsstyrelsen

Vägbeskrivning
Från Nora: Kör västerut mot Hälle-
fors på väg 244 i ca 2 mil. Vid Stadra, 
sväng vänster mot Skärhyttan och kör 
ca 8 km. Sväng höger in på Lack-
landsvägen i 2 km, sväng höger och 
efter ca 2 km är du framme.
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