Sveaskogs ekoparker – för naturen
och människan

Välkommen till

Ekopark Malingsbo
och Sveaskog
Ekopark Malingsbo ligger ett par mil väster om
Skinnskatteberg i de centrala delarna av
Bergslagen. Ekoparken omfattar cirka 2 000
hektar produktiv skogsmark och ligger i det
större naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten
som varit ett populärt friluftsområde sedan
1970-talet.
Ekopark Malingsbo är ett höglänt och
kuperat barrskogsområde där du kan finna allt
mellan slättlandskap och norrländska tallhedar.
Den näringsfattiga urberggrunden sätter sin

Ekoparkerna utgörs av större samman
hängande skogslandskap med stora
biologiska och ekologiska värden. Här
har Sveaskog höga naturvårdsambitioner.
Minst hälften av den produktiva
skogsmarken används för naturvård.
I ekoparken både bevarar och utvecklar
vi den biologiska mångfalden.
Skogsbruk bedrivs i de flesta
ekoparker, men anpassas till områdets
natur- och kulturvärden. I ekoparkerna
styr ekologiska värden över ekonomiska.
Samtidigt sätts skogens betydelse för
friluftslivet och människans välbefinnande i centrum.
Sveaskog utvecklar sammanlagt 34 ekoparker runt om i
landet. Tillsammans med Skogsstyrelsen tecknar vi avtal för
samtliga ekoparker. Avtalen ska säkra ett långsiktigt skydd för
natur- och kulturvärden. Ekopark Malingsbo invigdes i juni
2006.

prägel på vegetationen, som till övervägande

Skogen

del utgörs av barrskog eller barrblandskogar

I Ekopark Malingsbo upptar barrblandskogar cirka 80 procent
av arealen. Kärnor av gammal asp och björk återfinns inom

med lokalt rika inslag av björk och asp. Området är rikt på sjöar och tjärnar och här finns
källflöden till flera av Mellansveriges stora
vattendrag. I ekoparken finns också mindre
myrområden.

mindre områden som ofta är svårtillgängliga med en stor mängd
block och sten.
Ekoparken kännetecknas av skogstyper som glesa tallskogar
på höjdplatåer där brandspår förekommer och bördiga gransluttningar med rörligt grundvatten. Laxsjöberget som ligger
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Ekopark Malingsbo omfattar 2 118 hektar produktiv skogsmark.
I ekoparken finns
det gott om bäver.
Bilden visar ett träd
fällt av en bäver vid
Lilla Håltjärnen.

centralt beläget i ekoparken är ett exempel på en bördig
gransluttning. Här finns områden med naturskogsprägel
där det finns gott om döda träd. I ekoparkens isälvsområde
finns branta rullstensåsar som löper i nordsydlig riktning

finns över en stor del av världen men har ofta jagats och
därför blivit sällsynt i många länder. Den tretåiga hack
spetten är ganska lätt att känna igen genom att det är den
enda svartvita hackspett som inte alls har något rött eller

med tallskogar som är äldre än 100 år.

rosa i fjäderdräkten.

Vattenlandskapet

Jakt och fiske

I ekoparken finns många av landets mest intressanta vatten
landskap och ett naturligt bestånd av öring i bäckar och
några sjöar.
I början av seklet planterades röding in i Västra och
Östra Skälsjön. Där har den sedan dess reproducerat sig
med gott resultat.

Inom Ekopark Malingsbo finns ett stort utbud av sjöar där
Sveaskogs fiskekort gäller. Mer information finns på Svea
skogs hemsida eller Kundcenter 0771-787 100.

Flodpärlmussla
Den mångfald som finns i ekoparken erbjuder djurlivet en
bra miljö. Centralt beläget i ekoparken finns ett vattensystem som är limnologiskt värdefullt. Här finns flodpärlmusslan som kan bli äldre än någon annan djurart i Sverige. De
äldsta musslorna kan bli uppemot 150 år. Den äldsta kända
svenska flodpärlmusslan i modern tid plockades på 1980talet ur vattnet (med särskilt tillstånd och för forskningens
skull) ur en å i Dalarna. Musslan var då närmare 130 år
gammal och vid full vigör. Man kunde i musslans skal se
när man började med större avverkningar, flottningens
start, industrialismens start med eldning av kol och koks,
övergången till oljeeldningen, osv. Flodpärlmusslans skal
fungerar med andra ord som ett ”miljöarkiv”.
Flodpärlmusslan finns på den nationella listan över
hotade arter. Senast på 1950-talet var pärlfiske ett hot
mot musslan, då mängder av musslor plockades upp i jakt
på sällsynt förekommande pärlor. Numera är fiske av flodpärlmussla strängt förbjudet. Idag är hoten mot musslans
fortlevnad istället faktorer som försurning, övergödning,
intensivt jord- och skogsbruk, föroreningar och förstörelse
av strömmande vattenbiotoper som vattenreglering.

Levande historia
I Ekopark Malingsbo finns gott om spår efter människan.
Malingsbo by har sitt ursprung i järnbruket, anlagt på
1620-talet. Bruksdriften lades ner 1891 men mer än fyra
århundraden av bergsbruk, järnhantering, jordbruk och
– framför allt – skogsbruk, har satt sin prägel på områdets
vegetation och bebyggelse. Idag återstår endast enstaka
byggnader, ruiner och andra lämningar av bergsbruket och
järnhantering.

Tretåig hackspett

Granskog

Flodpärlmussla

Kanotfärd

Blåbärsplockning

Blodlav

Friluftsliv
Ekopark Malingsbo med omnejd har goda förutsättningar
för friluftsliv och för den som önskar erbjuder området en
hel del äventyr och aktiviteter. Här ordnas guidade turer
av alla slag – från fiske, jakt och vandring till ridning. Hela
området har 140 km leder och flera naturstigar med många
vindskydd. Malingsbo-Klotenrundan, 45 km, binder samman
områdets ledsystem och passerar de fyra basorterna Kloten, Malingsbo, Björsjö och Nyfors. På flera ställen finns det
möjlighet att hyra kanoter och båtar. Inom naturvårdsområdet finns flera naturreservat, mest känt är det så kallade
Kungareservatet söder om Malingsbo med upp till 30 m
höga, grova träd som är ca 170 år gamla. Området har även
ett brett utbud av stugbyar och campingplatser.

Naturvårdsområde
Fåglar
Inom ekoparken finns fågelarter som till exempel tretåig
hackspett och fiskgjuse. Fiskgjusen är en stor rovfågel som
lever av fisk som den störtdyker efter i sjöar och havsvikar.
Ofta ser man den sitta och vila i toppen av ett träd. Den

Ekopark Malingsbo ligger i sin helhet i naturvårdsområdet
Malingsbo-Kloten som omfattar cirka 50 000 ha. Här gäller
särskilda regler för friluftslivet. Information om dem kan du
få av Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen i Västmanland,
Dalarna samt Örebro.
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Ekoparkens sevärdheter
1 Från Malingsklack (317möh) har man utsikt över
skogarna i ekoparken. Följ skyltning för Bruksleden som
passerar här. Leden är totalt 25 mil och indelad i 27 etapper,
läs mer på www.bruksleden.se.
2 Laxsjöberget med omgivning erbjuder vacker och
blockig barrnaturskog. Här finns många spännande arter att
se i östsluttningar från berget ner mor Stora Laxsjön.
3 I början av seklet planterades röding in i Västra och
Östra Skälsjön. Den har sedan dess reproducerat sig med
gott resultat. I många av sjöarna gäller Sveaskogs fiskekort.
Ring Sveaskogs kundcenter, 0771-787 100 för mer
information.
4 Malingsbo bruk. Gör ett besök i den gamla bruksmiljön.
Malingsbo bruk hade sin storhetstid under 1700-talet. Här
finns flera av byggnaderna bevarade.
Kontakt: Besöksservice Malingsbo, tel 0240-351 32,
Ludvika Smedjebacken Turism, tel 0240-860 50.
5 Vandra i skogarna kring Ljustjärnen och se hur inlandsisen påverkat landskapet. Berggrunden, jordarterna och ytformerna är bland annat resulatet av de geologiska processer
som skedde under istiden.
6 I Håltjärnsbäcken finns ett bestånd av flodpärlmussla
(Margaritifera margaritifera), som är en hotad art i Sverige.
Flodpärlmusslan lever bara i strömmande vatten där det finns
öring.			
7 Gåsmossen Nillas butik & trädgård är en ekologisk
trädgård som är öppen för allmänheten. Hemtrevlig trädgård
för en avkopplande rundvandring. Café i lantlig miljö.
Kontakt: Tel 0240-351 33. Öppettider: Dagligen juni–augusti
11.00–18.00. Övrig tid efter överenskommelse.
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En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner.
En ekopark är minst 1000 ha stor och minst 50 % av
den produktiva skogsmarken används som naturvårds
areal. I ekoparkerna styr de ekologiska värdena över de
ekonomiska.

Detta är Sveaskog
Sveaskog ska vara främst på att utveckla skogens värden.
Sveaskog är Sveriges största skogsägare, med 15 % av
den produktiva skogsmarken, och en ledande leverantör
av timmer, massaved och biobränsle. Vi arbetar dessutom
med markaffärer och tillhandahåller jakt och fiske samt
mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism.
Skogen är kärnan i Sveaskog. Genom att förvalta
skogen föredömligt och arbeta lönsamhetsinriktat och
med miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt
hållbar utveckling. Sveaskog ska ge ägaren avkastning
på skogskapitalet och vara en föredömlig arbetsgivare
och affärspartner. Vi satsar långsiktigt på forskning och
utveckling och för en aktiv dialog med våra intressenter.
Företagets verksamhet är decentraliserad och präglas
av lokal närvaro över hela landet – från Skåne i söder till
Norrbotten i norr.
Sveaskog omsätter ca 6 miljarder kronor och har ca
800 anställda. Sveaskog ägs av svenska staten.
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Vad är en ekopark?

För mer information:
www.sveaskog.se eller Sveaskogs
kundcenter 0771-787 100
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