
Kom ihåg!
• Plocka gärna matsvampar, men låt

lavar, mossor och vedlevande svampar
få växa fritt.

• Skada inte levande eller döda träd.

• Håll hunden kopplad.

• Gör inte upp eld.

• Kör inte bil eller andra motordrivna
fordon.

NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Saxhyttan

HÄLLEFORS KOMMUN

Om berggrunden
Berggrunden består av leptit och hör till de allra
äldsta delarna av Sveriges urberg, som bildades för
mer än två miljarder år sedan. Basiska bergarter
och kalkstenar kan finnas, något som är typiskt för
Bergslagens geologi. Floran visar på inflytande av
basiska bergarter eller kalk.

Kulturvärden
I området finns odlingsrösen och ett fornminne
i form av en fångstgrop som med all sannolikhet
använts för att fånga varg. Gropen var förmodligen
täckt med ris. Varggroparna hade en påle eller
annan anordning i mitten som man ibland gillrade
med ett lockbete, exempelvis en katt. När vargen
attackerade betet föll den igenom gropens tak.

Varggroparna tillkom när vargen var vanlig och
boskapen betade i skogen. Vanligtvis är dessa gropar
från 1700- eller 1800-talet. Skyldigheten för allmo-
gen att hålla varggrop föreskrevs under 1300-talet
och upphörde först 1864.

Lite kort om mossor
Baronmossorna är tämligen allmänna i naturreserva-
tet. De växer framför allt på beskuggade stenblock,
men även vid basen av gamla lövträd. Dessa mossor
är exempel på mossor som indikerar höga naturvär-
den. För att kunna spridas är de beroende av en lång
tids stabilt mikroklimat och sluten skyddande skog.

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg

Telefon: 0581-810 00. E-post: bergslagens.miljo.bygg@lindesberg.se
www.hellefors.se

Att ta sig fram i området
En ca 500 m lång vandringsslinga har röjts i natur-
reservatets södra del. I norra delen är det svårare att
ta sig fram.

Fakta om reservatet
Saxhyttan är ett kommunalt naturreservat som bilda-
des 2007 och är skyddat för friluftsliv och naturvård.
Området omfattar ca 5 ha skog. Bidrag till finansie-
ring har kommit från Hopajola och från staten via
länsstyrelsen i Örebro län.

Förvaltare: Bergslagens Kommunalteknik
Telefon: 0587-55 00 00
E-post: forbund@bergslagens-kt.se

Vägbeskrivning
I Saxhyttan ta av från väg 63 mot Bovik. Efter ca
400 meter finns en liten parkering på vänster sida.
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attenuatus



Här finns en variationsrik lövskog
Saxhyttans naturreservat består huvudsakligen av
äldre lövskog på igenväxt kulturmark (äng eller hage).
Gammal lövskog är idag sällsynt sett ur ett landskaps-
perspektiv. Skogen växer på en nordostlig sluttning
ned mot bebyggelsen i Saxhyttan.

En fin tid att besöka reservatet är tidig vår strax
före lövsprickningen. Då blommar blå- och vitsippor
och utsikten från stigen i sydost ut mot Saxhyttälven
är vidsträckt. Mitt i sommaren träder man in i en
skuggig lövsal.

De vanligaste lövträden är vårtbjörk och asp men
här finns också andra lövträd som ask, lind, lönn, grå-
al, rönn, hägg och sälg. En hel del granar har tagits
ner för att gynna lövträden. Död ved finns i form av
grova lövlågor och högstubbar.

I området finns ett flertal arter, som indikerar höga
naturvärden. Främst är det mossor, men även lavar
och kärlväxter som tibast och blåsippa. I Saxhyttan
finns flera olika hackspettsarter, vilket gör att området
också har höga ornitologiska värden.

Målet är att på sikt åstadkomma en lövskog med
mer variation i bl.a. ålder och täthet, vilket gynnar en
ökad artrikedom i både flora och fauna. Detta uppnås
genom att skogen i stort sett får utvecklas fritt i rikt-
ning mot naturskog. Smågranar kommer även fortsätt-
ningsvis att hållas borta för att gynna lövträden. Den
ökade mängden gamla träd och död ved gynnar mos-
sor, lavar, svampar och insekter.

○ ○ ○ ○
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