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Mantorpsskogen bjuder på stillhet och tystnad, 
doftande skog och myrar. Marken är kalkrik och 
här finns en stor rikedom av svampar och orkidé-
er. På höjderna växer barrblandskog och i sän-
korna finns kärr och mossar. I reservatet finns två 
vandringsleder, 2,5 och 4 kilometer långa. Strax 
efter att snön smält kan du få se den ovanliga 
bombmurklan.

Växter och svampar som gillar kalk
I Mantorpsskogen finns många olika växter och svampar  
som trivs extra bra för att det finns kalk i berggrunden.  
Här kan du hitta många spännande orkidéer, som knott-
blomster, skogsfru, tvåblad och nästrot. Den sällsyn-
ta hällebräckan växer uppe på kalkhällarna. På våren 
blommar blåsippa och tibast. I maj kan man hitta under-
viol och liljekonvaljer. Bland svamparna finns sällsynta 
och hotade arter,  till exempel flera ovanliga taggsvam-
par och jordstjärnor.  En riktig raritet är den choklad-
bruna bombmurklan. Bombmurklan utvecklas efter 
snösmältningen om våren. Den trivs bäst efter vintrar 
med mycket snö.
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Röjningsrösen och Tobaksstenen
Intill den norra slingan finns ett område med röjningsrö-
sen. De berättar att marken här har brukats någon gång i 
tiden. Kanske har man odlat eller skördat gräs och örter 
till hö. Stenar som var i vägen för årder eller lie samla-
des i högar.I områdets södra del ligger den så kallade 
Tobaksstenen. Den är en stor sten som enligt sägen fått 
sitt namn efter de kyrkobesökare som sägs ha vandrat 
här på stigen. Vid stenen stannade man för att lägga in 
en tobaksbuss, vilken sedan räckte resten av vägen fram 
till kyrkan.

Plocka gärna svamp och bär
Här i reservatet får du plocka både bär och matsvamp. 
Ta med dig svamkorgen och håll utkik efter kantareller, 
trattkantareller, trumpetsvamp och karljohansvamp. 
Under din vandring får du troligen sällskap av olika 
fåglar. I granskogar som denna trivs exempelvis mesar 
och trastar. Från mossarna kan du höra tranor ropa. 
Genom Mantorpsskogen löper även Axbergs kyrkstig 
från Axberg till Rinkaby.
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Reservatsfakta
Beslutsår: 1998
Areal: 135 hektar 
Markägare: Naturvårdsverket
Natura 2000: området ingår i EU:s 
nätverk av skyddade områden
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen



I naturreservatet är det förbjudet att:
• göra åverkan på markytan
• störa djurlivet 
• plocka blommor, lavar eller vedlevander svampar eller på an-
nat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten. 
Dock är det tillåtet att plocka kantareller, trattkantareller, trumpet-
svamp, karljohansvamp och bär
• utföra ristningar på torrträd eller bark eller skada lågor (dött, 
liggande träd)
• tälta 
• göra upp eld 
• köra motordrivet fordon eller cykla annat än fram till p-plats 
eller vändplats. 
• ordna orienteringskontroller eller snitslade spår
• utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter eller andra 
smådjur 

Vägbeskrivning
Från Örebro, åk E 20 mot Stockholm. Ta av mot Myrö, kör sedan 
mot Glanshammar 1 km, sväng sedan vänster mot Fellingsbro. 
Fortsätt fram till f.d. Rinkaby handel. Sväng vänster mot Götavi. 
Efter ca 1 km, kör rakt fram mot Larstorp. Följ sedan den största 
vägen till reservatets parkering.
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