Ormdalen

Skinnskatteberg

Trollskog. De fuktiga dalgångarna i Ormdalen har en mycket frodig grönska. Här växer bland annat strutbräken i stora mängder.

Trollskog med porlande bäckar
En trollskog med porlande
bäckar, djupa dalar och frodig
vegetation. Det är något av
det du möter när du besöker
Ormdalens naturreservat.

nande våtmarksmiljöer. Där växer svampar,
mossor, lavar och örter, typiska för gamla
naturskogar men ovanliga i dagens hårt brukade skogslandskap. Stanna gärna till vid en
av bergväggarna där de vackra mossorna
breder ut sig i alla sina färgnyanser.
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Även om skogen i Ormdalen idag är förhållandevis orörd, finns det här och var spår
av områdets rika industrihistoria.
Kolbottnar och kolarkojor påminner om
den tid då järnframställningen vid Baggå
bruk krävde stora mängder träkol. Många
av traktens äldre byggnader står också på
grundstenar brutna i Ormdalen.
Ormdalsstigen leder fram till den lilla
skogstjärnen Ormputten i reservatets norra
del. Där finns en fin rastplats med ett vindskydd och en eldplats. Ta fram matsäcken
när du kommer dit och njut av stillheten.

rmdalen är ett kuperat område
bestående av två dalgångar delade
av Ormdalsåsen. När den senaste
inlandsisen smälte för cirka 9 500 år sedan
fungerade dalgångarna som dräneringsvägar,
då en uppdämd sjö snabbt tappades på sitt
vatten. Kalspolade hällar och djupa strömfåror är geologiska spår av denna händelse.

När du vandrar på Ormdalsstigen, som är
en del av Bruksleden, kommer du snart
fram till en riktig ”trollskog” med gamla
träd, dramatiska klippbranter och spän-

Naturreservat i Västmanlands län

l

Vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum)
växer på murkna trädstammar i barrskogar
med höga naturvärden.

www.lansstyrelsen.se/vastmanland

ORMDALEN i Skinnskattebergs kommun
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Så hittar du till Ormdalen
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Ormdalen ligger nordväst om Skinnskatteberg efter vägen mot Malingsbo.

Ormdalen
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Kör väg 233 norrut från väg 68 och åk
förbi Baggbron. Vid skylt Svanstorp tag
vänster och fortsätt knappt två kilometer
ner till reservatets parkeringsplats.

200 Meter

Välkommen!
Information

Sankmark

Reservatsgräns

Parkering

Skogsmark

Stig

Annan öppen mark

Höjdkurva

Vatten

Vattendrag

Eldplats

Var rädd om naturen!
För att de värden som finns i naturreservatet ska kunna bevaras finns,
utöver fridlysning och annan lagstiftning, vissa föreskrifter som du
som besökare måste följa.
Det är inte tillåtet att:
§ gräva, hacka, rista, måla eller på annat
sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block;
§ utöva bergsklättring;
§ framföra motordrivet fordon;
§ medföra okopplad hund eller annat
lösgående husdjur;
§ cykla eller rida;

§ tälta längre tid än två dygn;
§ fälla eller på annat sätt skada levande
eller döda träd och buskar, samt skada
vegetation eller naturföremål i övrigt
t ex genom att samla ved eller att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller
lavar (undantag för bär och matsvamp
för husbehov);
§ insamla insekter eller andra ryggradslösa djur;
§ elda annat än på särskilt iordningställd
eldplats;
§ anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla spår;
§ använda området för organiserade
tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.
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Fakta om Ormdalen
Kommun: Skinnskatteberg

Skyddat år: 2013
Areal: cirka 35 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen i
Västmanlands län, tel 010-224 90 00
www.lansstyrelsen.se/vastmanland

www.lansstyrelsen.se/vastmanland
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