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Älg och varg, berguv och hackspettar – de gamla skogarna 
är djurens revir och bjuder på äkta vildmarkskänsla. 
Naturen är omväxlande och det gäller att vara stadig 
på foten för att ta sig fram över branter, block och höga berg. 

Reservatet ligger i ett kuperat landskap och består av 
barrskog, myrar och tjärnar. Områdets högsta punkt är 
Dammsjöhöjdens mittersta topp som når 315 m.ö.h. 
Tack vare det höga läget och den blockrika terrängen 
råder ett stabilt mikroklimat som gynnar fuktkrävande 
arter. På vintern är det ofta rikligt med snö, vilket syns 
på de många brutna trädtopparna.

Gammeltallar
Skogen är en boreal barrskog, d v s en skog som är 
typisk för nordliga områden. De flesta träden är drygt 
hundra år gamla men det finns tallar i 200-årsåldern och 
enstaka jättegranar. En granstam uppmättes till ett om-
fång på 205 cm i brösthöjd! I höjdlägen växer den äldsta 
skogen med tallar som hunnit bli 300 år gamla.

Skogsbrukare
För några hundra år sedan var det betydligt mer liv och 
rörelse i denna bergslagsbygd. Här låg flera torp och 
de närliggande bruken Stadra, Finnå och Rockesholm 
behövde stora mängder kol och timmer. 

Vargaskog
Det har hittats både vargspillning och rester efter dödade 
älgar i skogen. Vintern 2007/08 spårades en vargfamilj 
bestående av sex djur inklusive ett alfapar i området. 

Grova aspar
I sprickdalarna och på branterna växer en del gamla 
grova aspar. På stammarna syns inte sällan bohål – både 
ugglor och hackspettar är hålbyggare som trivs i dessa 
träd. Asparna ger också livsrum för flera ovanliga arter 
som till exempel lunglav. I blött tillstånd blir denna 
bladlav kraftigt grön medan den är gråaktig eller brun-
grön som torr. 

Skogsfåglar
Reservatet bjuder också på ett rikt fågel-
liv med häckande duvhök, tretåig hack-
spett och den sällsynta berguven. Det är 
världens största uggla med ett vingspann 
på upp till 170 cm.



Vägbeskrivning
Från Nora: Tag väg 244 via Gyttorp mot 
Häl-lefors. 2,6 km efter du passerat Stadra, 
sväng vänster mot Ekebergstorp och kör 1,7 
km km innan du ännu en gång tar av åt 
vänster. Efter ca 900 meter är du framme vid 
parkering och start på markerad stigrunda.

§ Tänk på att det inte är tillåtet att:
• gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan

eller fast naturföremål,
• framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt

upplåten väg,
• cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
• fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller

omkullfallna träd eller buskar,
• skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter

såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
• sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
• använda området för organiserad tävling eller övning, läger-

verksamhet eller liknande,
• elda annat än på eventuellt anvisad plats

Fakta
Bildat år: 2009
Areal: 215 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
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