
Venakärret
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Ett artrikt och kalkrikt kärr
Den art som ensam sätter mest karaktär på Venakärret
är det halvgräset axag som växer i tydliga tuvor i hela 
kärret. Axag är också typisk för rikkärr med mycket 
hög kalkhalt. Kalken i kärret kommer från urbergskalk i 
berggrunden. I Venakärret finns också gott om lite ovan-
ligare starrarter, som exempelvis klubbstarr, ängsstarr 
och näbbstarr. Andra intressanta växter är slåtterblomma 
och majviva. 

Specialiserade mossor
Typisk för Venakärret är även den rika mossfloran
med kalkgynnade mossor med fantasifulla namn.
Vad sägs om kärrmörkia och späd skorpionmossa?
Venakärrets mest sällsynta mossa är rikkärrsskapania
som bara är känd från ett 40-tal platser i landet.

Gammal slåttermark
Många rikkärr har en tidigare historia som slåtterkärr.
Äldre kartor visar att älvhytteborna har bedrivit slåtter
i Venakärret åtminstone sedan 1700-talet, men området
har säkerligen utnyttjats för höskörd längre tillbaka än 
så. Slåttern i Venakärret pågick ända in på 1950-talet,
därefter började vass och träd sakta att krypa in i kärret.

Skulle bli åkermark
Förutom igenväxning har många rikkärr också förlorats
genom utdikning med syftet att få mer åkermark.
För Venakärret var det nära ögat vid 1850-talets laga 
skifte. En utdikning av kärret planerades men avstyrdes 
till sist. ”Efter öfverläggning öfverenskommo delägarne 
att afstå från aftappningsföretaget, såsom enligt deras 
åsigt allt för kostsamt mot de påräknade fördelarna”

Under 2010-talet restaurerades delar av kärret.
Idag betar kor i Venakärrets västra del och norra  
skogskanten edan ängarna närmast byn hålls öppna 
genom slåtter.

Venakärret uppmärksammades av botanister redan på 1800-talet.
Här finns en artrik flora med kärrknipprot, ängsnycklar och brudsporre.
Orkidéer är typiska växter i ett rikkärr – en unik och ovanlig miljö
som bara bildas på kalkrika platser.

Venakärret (ovan), kärrknipprot (till höger). Foto: Kjell StoreVäddnätfjäril Foto: Jesper Pietsch
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   Förutom övrig gällande lagstiftning

 är det i reservatet inte tillåtet 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 annat än på vägar,
• fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda,  
 stående eller omkullfallna träd och buskar,
• elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd  
 eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
• skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp  
 växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
• rida förutom på vägar och anvisade ridleder,

• störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer  
 vid bedrivande av jakt,
• 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 

undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär 
markering, insamling, fångst eller annan påverkan på 
naturmiljön.

§

Vägbeskrivning
Naturreservatet Venakärret ligger i byn Älvhyttan, ca 19 km 
sydväst om Nora. Från Nora, kör väg 244 mot Gyttorp och 
därifrån på väg 243 mot Karlskoga: Efter ca 13 km sväng 
vänster mot Älvhyttan. Följ  vägen genom byn Älvhyttan 
fram	till	det	gamla	missionshuset	där	parkering	finns.	Bakom	
missionshuset leder en delvis spångad stig ut i Venakärret.  
En	rast-	och	grillplats	finns	ute	på	en	udde	i	kärret.

Ljudguide
Ring 010-224 87 48 (ordinarie samtalstaxa) eller ladda ner  
ljudguiden	som	MP3-fil	från	vår	webbsida:	 
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat	 
under Nora kommun och Venakärret 

Reservatsfakta Venakärret
Bildat	år:	2016 
Areal:	67,2	hektar 
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket och enskilda 
Reservatsbildare: Länsstyrelsen 
Förvaltare: Länsstyrelsen, telefon 010-224 80 00. 
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat 
Området ingår i EU:s närverk av skyddade områden, 
Natura 2000
 
Produktion
Informationen i reservatet är producerad inom 
restaureringsprojektet Reclaim med stöd från EU:s 
naturvårdsfond LIFE + 
Ljudguiden	är	producerad	av	Natur	i	Norr/Thomas	Öberg
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