NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Rankemossen
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Den orörda mossen sträcker sig så långt ögat når.
Det är ödebygd och vildmarkskänsla och tystnaden
bryts bara av fåglarnas ensliga rop.

Stora Rankemossen ligger i reservatets norra del.
Den avgränsas från Lilla Rankemossen i söder
genom några stora, skogsklädda fastmarksholmar.
Det ovanliga med just Rankemossen är dess orördhet.
Inga diken eller torvtäkter har påverkat dess utseende.
Detta är ett landskap som sett likadant ut i tusentals år!
Högmossar

Stora Rankemossen är glest bevuxen med tallar.
Marken är tuvig med olika slags mossor och ris
och här finns även ett större område med klockljung.
Juni till augusti färgar klockljungen myren kraftigt rosa.
Lilla Rankemossen har en svagt välvd form
och så gott som hela ytan täcks av ristuvor och tall.
Gammalt bergsbruk

I skogen i den nordöstligaste delen av reservatet
finns fyra djupa gruvhål varav det största är 30 m långt.
Där finns också varphögar där stenarna har borrhål.
Mindre järngruvor som denna är vanliga i trakten.

Som i sagorna

Den säregna miljön på mossen har satt fantasin i rörelse.
En bergknalle vid Stora Rankemossen kallas Koberget.
Det sägs att en ko ska ha blivit bergtagen av trollen där.
I Gäddsjötorp ligger resterna efter Elias Perssons torp.
Han var känd för att vara en god skytt, men enligt sägnen
råkade han skjuta en älg som var sadlad; skogsråets älg!
Skogsrået fick sin hämnd, Elias tog strax efteråt sitt liv.
Gott om fåglar på mossen

Smålommen trivs vid några gölar i reservatets norra del.
Gölar som inte för inte kallas just Lomgölarna.
Proviantering sköter fågeln i den närbelägna sjön Toften.
Det är typiskt för arten att häcka
i fiskfria gölar som ligger på några
kilometers avstånd från en större sjö.
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Tidiga morgnar i mars och april kan du få njuta av
orrspel när orrtupparna lägger all energi på att imponera
på damerna. Även andra tider på året kan du få se orre,
den håller sig gärna kring mossen för att söka föda och
övernatta.
Fakta

Bildat år: 2009
Areal: 286,2 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
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Vägbeskrivning

Rankemossen ligger ca 9 km nordväst om Laxå och 5
km söder om Svartå. Från E 20 i Laxå kör du norrut
mot Svartå på väg 205. Efter ca 11 km svänger du vänster på en mindre väg mot mot Karlstorp. Reservatets
parkering med informationstavla finns efter ca 700 m,
där Bergslagsleden korsar vägen.

§ Förutom övrig gällande lagstiftning
är det i reservatet inte tillåtet att:

•

bortföra eller skada döda träd eller träddelar.

