
Lejaskogen och Lejakärret

NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

I Lejaskogen och Lejakärret kan du utforska såväl 
rara växter som spännande kulturmiljöer. Området 
ligger i ett större stråk av kalkberggrund, vilket av-
speglas i den artrika växtligheten. I marken finns 
även koppar som brutits i otaliga gruvor. Berg-
slagsleden passerar genom området. 

Artrika kalkskogar
Som namnet antyder domineras reservatet av skog. Här 
finns främst lövrika blandskogar men i reservatets mitt 
möter du ett område med en större andel äldre granar. 
Den kalkrika marken gör sig tydligt påmind genom en 
rik växtlighet, varav många arter är specialiserade för 
just mineralrik jord. Liksom det intilliggande naturre-
servatet Lejakärret, finns det gott om orkidéer även här 
i skogen, exempelvis knottblomster, skogsknipprot och 
purpurknipprot. Andra typiska växter i den lövrika sko-
gen är getrams, underviol och skogstry. Här finns även 
flera sällsynta och hotade svampar, som violgubbe, doft-
taggsvamp, kryddtofsskivling och fyrflikig jordstjärna.

Mineralrika kärr
I båda reservaten finns kalkrika myrmarker, så kallade 
rikkärr. Huvudparten av ligger inom naturreservatet Le-
jakärret. I det mineralrika kärret hittar vi många speci-
alanpassade växter, som majviva, smalfräken, skavfrä-
ken och kärrfibbla. Lejakärret är känt för sina många 
orkidéer som exempelvis den sällsynta kärrknipproten. 
Den fuktiga miljön får även många mossor att trivas, 
som exempelvis gyllenmossa.

Fjärilar och ängsväxter
Delar av området har tidigare brukats som slåttermark 
och betesmark. Förr gick djuren på bete även i skogen, 
vilket fortfarande märks på växtligheten. I områdets 
öppnare partier hittar vi typiska så kallade hävdgynnade 
växter som gullviva, slåtterfibbla, blåsuga och rödkäm-
par. En del av växterna som normalt kräver bete eller 

slåtter, har även funnit en tillflyktsort i områdets kraft-
ledningsgator och vägkanter eller kring gruvområden 
och kalkbrott. En intressant art i denna miljö är den säll-
synta stubbdaggkåpan som har en av få kända växtplat-
ser i länet här. Om sommaren kan du spana efter fjärilar 
bland blommorna. Här kan du stöta på flera hotade arter 
som sotnätfjäril, asknätfjäril och väddnätfjäril. 

Minnen från gruvbrytningens tid
I Lejaskogen och Lejakärret finns gott om spår efter 
äldre gruvverksamhet. Koppar har varit den mest åtrå-
värda mineralen, men även järnmalm, kalksten och 
silverhaltig blyglans har brutits i området. Lejagruvan 
består av flera gruvor och har även kallats Mårdshytte 
koppargruvor. I nordost ligger Nybergsfältet, även kall-
lat Fanthyttefältet. I Lejagruvan bröts koppar under 
några år på 1550-talet men bröts sedan endast spo-
radiskt på grund av olönsamhet. Gruvverksamheten 
blommade upp igen under världskriget 1914-1918, då 
priset på koppar steg kraftigt. Förutom en transforma-
torstation på Nybergsfältet finns det idag bara ruiner 
kvar, jämte ett hundratal gruvhål, ett flertal slagghögar 
och förstås den stora stora mulldammen i Lejakärret.

Tibast (t v) och ruiner vid Lejagruvan (t h). Foto: Länsstyrelsen.

Fakta Lejakärret
Beslutsår: 1973
Areal: 6 hektar 
Markägare: Enskild
Natura 2000: Lejakärret ingår i 
EU:s nätverk för skyddad natur
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Fakta Lejaskogen
Beslutsår: 2021
Areal: 81 hektar 
Markägare: Naturvårdsverket och 
enskilda
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen



I naturreservatet Lejakärret är det 
bland annat förbjudet att:
• plocka, gräva eller på annat sätt skada blommor och växtlighet,
• tälta eller ställa upp husvagn,
• cykla eller framföra motordrivet fordon,,
• beträda kärrmarker vid sidan om befintliga spänger,
• beträda de med staket omgärdade växtlokalerna. 
 
I naturreservatet Lejaskogen är det  
bland annat förbjudet att:
• skada berg, jordytan eller sten eller att flytta sten,
• köra motordrivet fordon annat än på bilvägar,
• skada levande eller döda träd och buskar,

• elda,
• skada vegetationen (med undantag för bär, matsvamp och 
blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter),
• cykla eller rida förutom på vägar 
• medvetet störa djurlivet.

Fullständiga föreskrifter: lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

Vägbeskrivning
Från Lindesberg, fortsätt riksväg 50 norrut till Fanthyttan. Ta 
av mot ”Nora/Mårdshyttan”. Fortsätt 1,5 km, ta av mot ”Leja 2”. 
Efter 1 km, ta höger i Y-korsning. Efter 1 km är du framme vid 
parkeringen söder om Lejakärret. Du kan även vandra in i natur-
reservatet via Bergslagsleden.
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