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Amboberget höjer sig högt över det omgivande landskapet. 
Bergbranten är drygt en och en halv kilometer lång  
och det finns flera kraftiga stup omväxlande med rasbranter  
och blockiga sluttningar. På sina håll är utsikten hänförande.

Skogen är till största delen mycket gammal. I 
bergbranterna växer mest tall, men också björk, asp 
och rönn som på hösten ger Amboberget en färgrik 
skrud. På krönet växer barrskog med över 300 år 
gamla tallar. I äldre tider brann milor i skogen ned-
anför berget, än i dag syns rester efter kolbottnar 
och kolarkojor där. Träden på höjden var svårtill-
gängliga och lämnades däremot ifred. 

Mytomspunna fåglar
I den orörda och ödsliga naturen trivs fåglar som 
korp och spillkråka. Lyssna! Då hör du säkert 
korpens sträva och skorrande korrp-korrp eller 
spillkråkans långt utdragna, klagande läte. Fåglarna 
är lätta att känna igen, spillkråkan är helt svart för-
utom den klarröda hjässan, den storvuxna korpen är 
svart likaså och har en böjd och kraftig näbb. Båda 
fåglarna ansågs förr varsla om dåligt väder. ”När 

du hör korpen skrika och han flyger söderut, har 
han snön i röven” är en utrycksfull gammal Närke-
spådom, spillkråkan har många folkliga namn som 
regnkråka och illvädersfågel. Lokalt kallades den 
också kilspett.

Den enes död – den andres bröd
Svårare att få syn på är den gråguldglänsande 
asppraktbaggen, vars larver lever i barken på solbe-
lysta gamla aspar. Riktigt grova aspar har blivit en 
bristvara i vår natur och därför får de insekter som 
är beroende av trädet allt svårare att 
överleva. Larven är mums-mums 
för områdets hackspettar, som livligt 
hackar i stammarna på jakt efter de 
näringsrika godbitarna.



Vägbeskrivning
Från väg 50, sväng av västerut vid rastplatsen i 
Skärmarboda. Tag höger och kör ca 2 km mot 
Skymhyttan. Sväng vänster och kör knappt 2 km. 
I Rökärr, sväng höger och fortsätt till vändplanen.  
Reservatet ligger ca 100 söder om vändplanen.

§  Tänk på att det inte är tillåtet att:
• gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada 

jordytan eller fast naturföremål, 
• framföra motordrivet fordon, cykla eller rida, 
• fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående 

eller omkullfallna träd eller buskar, 
• skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva 

upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
• sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att 

snitsla spår, 
• använda området för organiserad tävling eller öv-

ning, lägerverksamhet eller liknande, 
• elda annat än på eventuellt anvisad plats. 
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