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NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Naturreservatet Stadsskogen

Stadsskogen
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 Bergslagens miljö- och byggförvaltning,
0581-810 00 (vx),
bergslagens.miljo.bygg@lindesberg.se.

VÄGBESKRIVNING
Åk mot Järnboås. Cirka 400 meter efter avtagsvägen
mot Gustavsberg ﬁnns en liten parkering
på vänster sida.
Alt Åk mot Striberg. Vid skylt Ås fortsätt rakt
fram och ta första vägen, Fågelvägen, till
höger och följ den tills den tar slut.
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Gångstig
Eldplats
Reservatsgräns
Parkering
Tavlornas placering

Mosse
Gammal skog
Övrig skog
Berghäll
Fd. Skjutbana

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

Nora kommun

