
NATURRESERVAT
Välkommen till Stadsskogen

Växtlighet
Mer än hundraårig barrskog dominerar och 
ca 1/5 är äldre än 110 år. Större 
delen av skogen får utvecklas fritt vilket bl a 
innebär att mängden död ved ökar. 
Därigenom kommer svampar, som bryter 
ned ved, att öka i artrikedom. I den yngre 
skogen gynnas lövträden genom aktiv
skötsel. Barrskogen varierar från mager 
tallskog med fönsterlav och renlavar på 
hällarna till blåbärsskog och mer näringsrik 
granskog längre ned i terrängen. I nordväst 
ligger två små mossar med bl.a. tranbär och 
fläckigt nyckelblomster, i den södra finns 
även sileshår och den ovanliga 
strandlummern.

Fågelliv
Bland skogens fåglar kan nämnas spillkråka, 
trädkrypare och tofsmes. 
Eftersom det ännu råder brist på lämpliga 
boträd för fåglar har fågelholkar satts upp. 
När tillgången på insekter ökar i de 
ruttnande träden, kommer fler fågelarter 
att bli synliga.

Geologi
Berggrunden utgörs av vulkaniska 
bergarter och hör till de allra äldsta 
delarna av Sveriges urberg som bildades för 
mer än två miljarder år sedan. Den senaste 
inlandsisen, som var flera kilometer tjock, 
skapade morän och grus samt lämnade 
spår i form av isräfflor i området. Tydliga 
räffellokaler med isräfflor i så många olika 
riktningar är sällsynta i den här delen av 
landet. När isen smälte nådde havet ca. 170 
meter över nuvarande havsnivå. I norr och 
väster i området finns svallgrus som 
bearbetats av havsvågorna och ”Vargaflyet”, 
den lilla mossen längst uppe i norr, förefaller 
vara uppdämd av en strandvall.

Fakta om reservatet
Stadsskogen är ett kommunalt reservat avsatt 2005 skyddat för 
friluftsliv och naturvård. Det omfattar ca. 64 ha skog. Bidrag till 
finansiering kommer från statsbidrag förmedlade av 
Länsstyrelsen Örebro Län samt från Hopajola.
Förvaltare är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, 
Servicecenter tel. 0587-55 00 40,
forbund@sbbergslagen.se.

KOM IHÅG!
•Plocka gärna blommor, bär och matsvamp för eget 
bruk men gräv inte upp eller skada växter på annat 
sätt. 
•Skada inte levande eller döda träd.
•Gör inte upp eld annat än på anvisad plats.
•Framför inte motordrivet fordon.
•Håll hunden kopplad.

TECKENFÖRKLARING
Markerad reservatsstig
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Reservatsgräns

Parkering

Genom reservatet går också en mountainbikeled och ett 
blåmarkerat motionsspår.
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