NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Dunderklintarna & Svenshyttan

Kosimossen i Dunderklintarnas naturreservat. Foto: Jim Hellquist

Knärot. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservaten Dunderklintarna och Svenshyttan
utgör ett stort vildmarksområde med gammelskog
och myrar i kanten av Kilsbergen. Med lite tur kan
du här stöta på både järpe och tretåig hackspett.
På våren spelar orrarna ute på Dammsjömossen.

Spår efter traktens bergsbruk
Här finns gott om lämningar efter koltillverkning från
bergsbruket som har präglat området i många hundra år.
De flesta av dessa kolbottnar är från perioden 18901925. Kolet användes bland annat vid framställning av
järn, vilket reservatets gamla gruvhål visar spår av.
Skogen har förblivit orörd sedan kolvedhuggningen
upphörde. Detta förklaras av bergsbrukets skiftande
ägoförhållanden, då marken varit uppdelad mellan
många olika parter. Under de senaste 100 åren har
skogen kunnat utvecklas mot ett alltmer naturskogslikt
tillstånd.

Här växer flera ovanliga lavar
Terrängen är storblockig och småkuperad med omväxlande fuktiga sänkor och torrare höjderformationer. På
höjderna växer mager och senvuxen tallskog och
marken är täckt av kråkbär, blåbär och lingon. I sluttningar och sänkor finns mer näringsrik mark, med stora
granar och grov asp. Inslaget av stående och liggande
döda träd är stort vilket gynnar en rad sällsynta arter.
Däribland de vedlevande svamparna ullticka, tallticka,
gullmurkling och gränsticka. Här finns också kattfotslav, garnlav, vågig sidenmossa, stubbspretmossa och
långfliksmossa som exempel på den orörda gammelskogens arter. Bland mossorna trivs även den lilla, vitblommande orkidén Knärot.
Här trivs järpen
Fågellivet kännetecknas av vildmarkens och gammelskogens arter. Kungsörn och tretåig hackspett har observerats, flera tjäderspel finns i området och om våren
spelar orrarna på Dammsjömossen - en stor orörd
mosse som ingår i reservatet. Även järpen, vår minsta
skogshönsart, förekommer i området.

Jönsamossen
Vid Jönsamossen i reservatet Dunderklintarnas norra
del finns lämningar efter ett torp, Jönsatorpet, som gett
namn åt mossen. Kvar idag finns bara en stor stenhög
samt rester av en stensatt jordkällare.

Dunderklintarna
Beslutsår: 2006, utvidgat 2009
Areal: 247,5 hektar
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Svenshyttan
Beslutsår: 2017
Areal: 27 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

§

I naturreservatet Dunderklintarna är det förbjudet att:
• bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
• göra upp eld, annat än på iordningställda platser,
• utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av mossor och
lavar, samt svampar som växer på träd eller död ved,
• utan länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller
andra ryggradslösa djur.

I naturreservatet Dunderklintarna är det förbjudet att:
• borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt
skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra
sten eller block,
• framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
• fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda,
stående eller omkullfallna träd och buskar,
• skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter
såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,

• störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid
bedrivande av jakt,
• utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller
svampar,
• utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt,
affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
• utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad
tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
• utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering,
insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,
utan Länsstyrelsens tillstånd kalka vatten.

Vägbeskrivning
Naturreservatet Dunderklintarna nås lättast via Bergslagsleden i reservatets norra och västra del. Naturreservatet
Svenshyttan saknar stig.
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