NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Kråksjöåsen
Bergslagsleden och Munkastigen går en
bit uppe på den mäktiga Kråksjöåsen, en
osvallad rullstensås som tack vare att
den alltid varit ovanför högsta kustlinjen
behållit sina vassa ”getryggsform”.

Alla rullstensåsar har bildats vid tiden för inlandsisens avsmältning. Från den smältande inlandsisen
strömmade stora mängder smältvatten, som samlades
i stora isälvar under isen. Med de strömmande isälvarnas vatten följde sten, grus och sand. Beroende av de
olika partiklarnas storlek och vattnets hastighet fördes
materialet olika långt längs älvfåran. När vattnet strömmade ut vid iskanten minskade hastigheten och därmed
vattnets kraft. Stenar, grus och sand kom att avsättas
där. Iskanten ﬂyttade allt längre norrut, allt efter som
inlandsisen smälte. Därför är rullstensåsar utsträckta
från söder till norr. Den isälv som bildade Getaryggen
rann ut ur isen på en plats som låg ovanför havsytan,
därför har åsen aldrig svallats av ishavets vågor.
Syftet med reservatet är att bevara de geologiska
värdena hos en typisk rullstensås.
På Kråksjöåsen färdas du på exakt samma väg som
munkarna vid Ramundeboda kloster under medeltiden.
Du trampar i deras fotspår. Det ger en smula perspek-

tiv på tillvaron
och skänker
vandringen en
säregen ro.
Åsen bildar
också sedan
urminnes
tider en naturlig gräns
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o
r
St orlom: Liselo tt A
Västergötland, mellan
det som var Svearnas land och Götarnas.
Men det är inte bara länken till förfäderna som präglar
ett besök i Kråksjöreservatet. Området är sällsynt naturskönt med en stark vildmarkskänsla. Vandringen söderut
går längs Kråksjöns strand, där stora stenblock bryter
vattenspegeln. Storlommens rop känns extra mäktigt vid
denna rofyllda plats.
I tallarnas pelarsal trivs tjäder och annan skogsfågel.
Bortom sjön vidtar ﬂera mossar, som ingår i Natura
2000, EU-nätverket av värdefulla naturområden som
Sverige har förbundit sig att bevara.
Två vindskydd med grillplatser ﬁnns längs stigen.

Tjäderpar.
Erik Marcusson

Vägbeskrivning

Från Laxå, ta väg 572 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.

§ Tänk på att det inte är tillåtet att:
•
•
•
•
•
•
•

skada mark eller växtlighet genom grävning eller
plockning
av blommor, lavar och vedlevande svampar
störa djurlivet
göra upp eldeller tälta
sätta upp anslag och skyltar
ordna orienteringskontroller eller snitslade spår
köra motorfordon eller cykla

Fakta om reservatet

Bildat år: 1962 (domänreservat), 1997 (naturreservat)
Areal: 28 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Området är med i EU-nätverket Natura 2000

