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Variationsrikt område
Området är starkt kuperat och rymmer en stor variation, 
från berg med branta lodytor, milsvid utsikt, rasbran-
ter och stora flyttblock till tjärnar, bäckar och våtmar-
ker. Även skogen i reservatet uppvisar en stor variation, 
som erbjuder en mångfald av olika livsmiljöer för ett 
stort antal växter och djur som har svårt att överleva i 
dagens modernt brukade skogar. En mindre andel av 
naturreservatet består av den ganska ovanliga skogsty-
pen kalkbarrskog. I denna del är marken kalkpåverkad, 
vilket avspeglas i växtligheten med bland annat lind, 
hassel, blåsippa, trolldruva, smultron och myskmadra. 
Uppe på bergens krön och sydsidor är jorden mager. 
Sommartid är dessa partier ofta torra och varma och på 
vintern hårt utsatta för såväl vind och nederbörd. Vid 
basen av bergens nordsidor är förhållandet omvänt, här 
är jortäcket tjockare och marken fuktigare och hit når 
sällan solens strålar.

Död ved skapar nytt liv
Skogen varierar från mer eller mindre lövrika granbe-
stånd på näringsrik mark till rena hällmarker där tallen 
är det dominerande trädslaget. Bitvis finns det gott om 

död ved i området, till glädje för en stor mängd ved-
levande insekter och svampar. Ullticka är en av de 
vedlevande svamparna som trivs på döda, liggande 
granstammar. Insektslarverna i veden är också ett väl-
kommet skafferi för den tretåiga hackspetten och andra 
fåglar. I området finns även gott om sumpskogar, där 
det främst växer lövträd som björk och al. I dessa parti-
er med hög luftfuktighet finns det gott om fuktkrävande 
mossor och lavar, som exempelvis brunpudrad nållav.

Fornborg
Uppe på Borgaberget finns lämningarna efter en gam-
mal fornborg. Den består av två inre och en yttre sten-
vall och omges till stor del av branta stup och blockrika 
rasbranter. Från borgen har du vidsträckt utsikt över 
Tiveden. Denna fornborg byggdes någon gång under 
järnåldern (500 f.Kr.-1050 e.Kr.) och är en av Örebro 
läns 35 fornborgar. Varför borgen byggdes kan vi bara 
gissa. Kanske var den tänkt att fungera som tillflykt i 
orostider, som en militär garnison eller någon form av 
kultplats?

Reservatsfakta
Beslutsår: 2019, utv. 2020
Areal: 39 hektar 
Markägare: Enskilda
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Naturreservatet Borgaberget består av en varie-
rad gammelskog. Här möter du karga tallskogar, 
frodiga barrblandskogar och fuktiga lövsumpsko-
gar. Uppe på själva Borgaberget ligger en gam-
mal fornborg. Notera att inga vägar leder fram till 
reservatet, men både den omväxlande naturen 
och fornborgen är mödan värd för den som letar 
sig hit.
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I naturreservatet 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,
• 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,
• medvetet störa djurlivet,
• 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 undersök-
ningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, 
insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön

Men det är tillåtet att:
• plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej 
fridlysta eller rödlistade arter.

Vägbeskrivning
Naturreservatet Borgaberget ligger 5 km sydväst om Askersund, 
knappt 2 km nordost om Dohnafors. Ingen väg leder ända fram 
till reservatet.
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