Välkommen till Masugnsskogen
I den här gamla naturskogen möter du
200-åriga tallar med den typiskt grova
pansarbarken och riktigt gamla granar
där långa skägglavar hänger från grenarna. I nordost rinner en liten bäck. Här
finns mycket natur att uppleva.

D

et har funnits järnmalm i området

   Reservatsgräns
   Bilväg

   Barrskog

   Berg

   Skogbevuxen myr

   Bäck

								

Welcome to Masugnsskogen
Experience an old natural forest with 200-year-old pines featuring
characteristic tortoise-shell bark and ancient spruces with long
beard lichen hanging from the branches. A small stream runs
through the north-eastern part of the reserve.
The reserve is divided into a western and an eastern part. The forest in the
eastern part offers a feeling of real wilderness. The forest is multilayered, since
young, old and very old trees grow together.
The area is difficult to access in places since you need to walk among fallen
trees and without marked footpaths. The simplest way to visit the reserve is
by following the Sörmlandsleden trail, section 48, along the beautiful Lake
Masugnssjön. From there, turn north to the nature reserve. Remember that you
are not permitted to camp or light fires within the reserve.

Var rädd om naturen!
I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.
Det är bland annat förbjudet att:
• tälta
• elda
• störa djurlivet t ex genom att
klättra i boträd eller medvetet
uppehålla sig närmare rovfågelbo,
lya eller gryt än 100 meter

• bryta kvistar, fälla eller på annat
sätt skada levande eller döda
stående och omkullfallna träd
och buskar
• plocka växter eller växtdelar med
undantag för bär och matsvamp

Naturreservatets fullständiga föreskrifter, beslut och skötselplan
hittar du via https://skyddadnatur.naturvardsverket.se

Fakta om Masugnsskogen
Kommun: Nyköping Areal: 18,5 hektar
Skyddat år: 2002
Markägare: Privat
Natura 2000: Masugnsskogen ingår i EU:s nätverk av särskild skyddsvärd natur – Natura 2000
Förvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Mer information:
telefon 010-223 40 00
www.lansstyrelsen.se/
sodermanland

tryck : 2020

svårt att ta sig fram. Men tänk då på att död ved är
livsviktigt för den biologiska mångfalden. Titta gärna
efter mossor och vedsvampar på de liggande trädstammarna eller lågorna. På omkullfallna granstammar kan du hitta sällsynta arter som gränsticka och
grön sköldmossa.
Hittar du någon ny art så kan du glädja andra
besökare och forskningen genom att rapportera dina
fynd till www.artportalen.se

   Här är du

•

Många träd har fallit omkull. Där kan det vara

Teckenförklaring

lindblad studio ab

ett östligt område. Mest naturskogskänsla får du i den
östra skogen. Här bildar träden flera skikt eftersom
unga, äldre och riktigt gamla träd växer tillsammans.

Gränsticka (Pellinus nigrolimitatus)
En bra signalart för grandominerade
naturskogar med högluftfuktighet.
Du hittar den på lagom murkna granlågor i reservatets östra del.

Grön sköldmossa (Buxbaumia viridis)
I skogar med hög och jämn luftfuktighet
kan du hitta grön sköldmossa på ganska
mjuka granlågor. Men det krävs erfarenhet
och ett noggrant letande för mossan är bara
några millimeter hög och svår att få syn på.

•

Naturreservatet är uppdelat i ett västligt och

Området är svårtillgängligt och du får vandra på egen
hand utan markerade stigar. Lättast besöker du området
genom att vandra Sörmlandsledens etapp 48 vid den vackra
Masugnssjön. Därifrån viker du av norrut till naturreservatet.

produktion : adoxa naturvård

och redan i mitten av 1600-talet uppfördes
ett järnbruk strax söder om naturreservatet. Det kunde gå åt bortemot två ton
träkol för att tillverka ett ton tackjärn. Eftersom järn
var eftertraktat avverkades alltså stora mängder skog.
Järnbruket upphörde i mitten av 1800-talet. Därefter bedrevs skogsbruket mest som försiktig plockhuggning eller blädning. Det har gjort att skogarna
idag har utvecklat höga naturvärden.

