2IHVI7mZEVoRWREXYVVIWIVZEX

)RTEHHPMRKMKV}RWOER
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Sävar

)RTEHHPMRKPmRKWHIRPYQQMKEoRmVIR
YTTPIZIPWI hZIV oRW WXVmRHIV LmRKIV
EPWRoVSGLLmKKSGLLmKKFPSQRMRKIRJ]P
PIVPYJXIR*VoRWRoVIRL}VWOSPXVEWXSGL
P}ZWoRKEVI (IR L}KE WZmVHWPMPNER P]WIV
MKYPX)RFmZIVKPMHIVX]WXRIVMZEXXRIX
JVoRWXVERHOERXIRdRmVPmXXTEHHPEHSGL
TEWWEV FVE mZIR J}V FEVRJEQMPNIV (IR
WMWXE JSVWIR MRRER LEZIX KIV PMXI WYK M
QEKIRSGLI\XVEJEVXYXQSX7OITTWZMO

E4

dRSGL½WOIX

Skogsmarker

En gång var detta område hav och bergsryggarna
skär. Här simmade lax och havsöring till mynningen
Q;q^IZJaXs\ITM\hZJM\ITILMLMÅ[SIZM
[WU PILM Å[SMZq\\ ^MZ  SO Å[S JIZI Q [SI\\
5qVOLMV Å[S Us[\M PI ^IZQ\ [\WZ )TT\ MN\MZ[WU
landet höjde sig blev ån längre. Stora delar dämdes
upp för sågverk och kvarnar och stora delar rensades.
-N\MZ[WUÅ[SMVQV\MS]VLM^IVLZINZQ\\\QTT[IUUIV[
UMLM\\PsZ\PI^[Å[SMNIVV[LM\Vq[\IVQV\MVsOWV
lax kvar i ån i början av 1900-talet. Idag vandrar
lax och havsöring upp längs ån igen.

Landskapet längs ån är än idag som en skärgård.
lIZWKPJMZO[ZaOOIZZM[MZ[QO]Z^s\UIZSMZVI[WU
en gång var hav. Idag växer tall och granskog på
de högre ryggarna. I de fuktiga granskogarna trivs
många tickor som bryter ner träd. Som den rosa
köttickan. Här hittar hackspettar som spillkråkan
och den tretåiga hackspetten sin mat. Och ljudet av
spillkråkans krick krick fyller luften.

(I]XXIVWXEZoXQEVOIVRE
,Ma\\MZ[\I^s\UIZSMZVIqZÅVIWUZsLMVNZÆa\\IVLM
fåglar och här kan du höra storlommens klagande
läte, trumpetandet av sångsvanar och tranor. De
ÆIKSIWKPsZTQOMV^MZ[^qUUILM^s\UIZSMZVIqZ
rika på starr och användes till mitten av 1900-talet
för slåtter. Fortfarande kan man hitta rester efter
timrade lador och kvarlämnade slåttermaskiner. På
våtmarkerna vid Bergsviken växer den mycket ovanliga grönskäran som ser ut som en grön prästkrage.

Lax
Salmonidae

Utanför byn Skeppsvik vid Sävaråns utlopp ligger drumlinskärgården i ett tydligt nord-sydligt mönster, precis i den
riktning isen rörde sig.

Storlom Gavia arctica

*EOXESQ2IHVI7mZEVoR
TECKENFÖRKLARING
Granskog
Lövskog
Tallskog
Myr
Sumpkärr
Sötvatten
Brackvatten

Reservatsgräns
Väg
Information
Rastplats

Parkering
Matservering

Vindskydd
Eldplats

Gästhamn

Skeppsvik

,MXXE Reservatet upplevs bäst från vattnet

Reservatet omfattar vidsträckta våtmarker som
skogsälven Sävarån rinner genom. Reservatet
är 815 ha stort. Syftet med reservatet är att
bevara värdefulla naturmiljöer för den biologiska
mångfalden.
:MH+PEHLmPPSVRE½RRWIPHTPEXWSGLZMRHWO]HH
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antingen norrifrån genom att paddla från E4-bron
eller i söder från parkeringsplatsen vid Skeppsviks
herrgård. Kanot kan hyras till exempel på bensinmacken vid E4:an i Sävar.
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