
Kråksjöåsen-Kojemossen
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Stort orrspel
Myrarna i reservatet är till stor del klädda i lågvuxna 
tallar, men här finns även öppna mossar med tranbär och 
hjortron. Det rika fågellivet här består bland annat av 
ljungpipare, tofsvipa och häckande trana. På våren hör 
du orrarnas spel. Då kan hönorna uppvaktas av uppemot 
20 tuppar samtidigt. Under höst- och vårsträcket rastar 
både sångsvan och sädgås. I reservatet kan du även få 
syn på tretåig hackspett, tjäder och spillkråka.

Munkastigen
Landskapet genomkorsas av en rullstensås - Kråk-
sjöåsen. På krönet går en medeltida färdväg kallad 
Munkastigen, som leder mot söder till Vätterns strand.
Under 1400-talet användes resvägen av Antonitbröderna 
i Ramundeboda, för att upprätthålla kontakt med klos-
tren i Vadstena och Alvastra. Munkastigen utgör en del 
av Bergslagsleden, en markerad vandringsled genom 
Bergslagen som sammanlagt är 28 mil lång.

Gammal barrskog
Myrarna omges av en äldre, naturskogsartad barrskog. 
Här finns inslag av närmare 300 år gamla tallar. Myrkan-
terna har en hög luftfuktighet, och är en perfekt miljö för 
olika lavar. Bland reservatets mer sällsynta lavar,
finns kattfotslav, korallav och garnlav.

På Kråksjöåsen kan du vandra i medeltida munkars fot-
spår genom myrlandskapet. Stigen på rullstensåsen har 
gamla anor och leder ut i en mosaik av skog och myrar 
som är kännetecknande för Kojemossens naturreservat.

Kråksjöåsen. Foto: Eva Ekholm-Pehrson Norra Abbortärnmossen ovan och Orrmossen till höger. Foto: Mirja Dellgar Hagström

Tofsvipa. 
Foto: Torbjörn Arvidsson

Tretåig hackspett. 
Foto: Fredrik Wilde
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Bergslagsleden
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Reservatsgräns

Information

 
 Förutom övrig gällande lagstiftning

är det i reservatet inte tillåtet att:
• bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
• göra upp eld

Reservatsfakta
Bildat år: 2008
Areal: cirka 612 hektar
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen, telefon 010-224 80 00 
www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

§ Vägbeskrivning
Naturreservatet Kråksjöåsen-Kojemossen ligger i 
Laxå kommun, Från Laxå, ta väg 205 mot Röfors. 
Välj andra infarten mot Röfors/Tived och åk väg 
533 drygt 6 km. Parkering finns på vänster sida 
strax efter Kråksjön, där Bergslagsleden korsar 
vägen. Följ leden söderut mot reservatet.


