
Domardalens Vildpark     

Hand-och Fotledning 

Att hitta vandringsstigen 
En vandringsstig har markerats med röd färg på stängselstolpar, broräcke och c:a halvmeterhöga 
pinnar.  
Den leder från Galleriet ned genom kalvhagen, nedströms utefter Mogruveälven, över bron, förbi 
gamla tvättstugan, tibastbusken, över bron vid källan, genom linddungen, över smörbollsängen förbi 
blåtrybuskarna och beteshagen vid pärlmusslebeståndet, via forsen, uppför backen och längs 
stängslet ut på bygatan (eller i motsatt riktning).  

Den som ser sig lite om kan hitta några vilobänkar, informationstavlor, en bäverdamm och ett 
grävlingsgryt.  

Väl uppe på bygatan kan man gå åt vänster och komma bort till Västra Hyttan. 

God promenad! 

Läget 

Domardalen är belägen mitt i Skrekarhyttans by kring sammanflödet av Mogruveälven och 

Hyttebäcken (Dalkarlsbergsbäcken). Dalen har fått sitt namn av Domargården, en av 

bergmansgårdarna , där bodde en nämndeman (i folkmun domare) på 1800-talet. Området är tydligt 

format av istiden med drumliner och en dalgång skapad av vattendrag sedan istiden. Delar av dalen 

är flack och består av lös jord, lera och sand. Båda vattendragen har ändrat förlopp i historisk tid. 

Synliga vittnesbörd om detta är så kallade korvsjöar, som finns inom området. Berggrunden 

innehåller just här inte kalk, men bergsbrukets användning av kalksten har ändå lett till att 

kalkbehövande växter trivs i området. Dalen är nu tätbevuxen med lövskog och bjuder på en 

blandning av vackra scenerier, ljudupplevelser och kulturlämningar som sätter fantasin i rörelse. 

Historia 

Skrekarhyttan är en hyttby med bergsmansgårdar i Nora Bergslag. Gruvor och masugnar har drivits 

här antagligen sedan tidig medeltid, det första skriftliga dokumentet är från 1346. Från slutet på 

1600-talet till 1764 fanns två hyttor, den östra som var äldst och den västra som drevs till omkring 

1920. Med hjälp av slaggstenen byggdes vägar i dalen och upp mot gruvorna i berget åt söder. 

Resterna av åtminstone en bro har hittats. Mogruveälvens södra strand stensattes troligen för stor 

slaggvarp (hög) som når ut till vattnet. På denna är på 1800-talet en kalkugn byggd, där man brände 

kalksten till murkalk m.m.  

Fram till början av 1800-talet var alla bergsmansgårdarna belägna runt den östra hyttan och dess 

damm. Laga skiftet genomfördes visserligen inte helt, men flera av gårdarna flyttades upp till c:a 1 

km bort från den gamla kärnan. 1846 var ett riktigt årtal och flera av gårdarna är tillbyggda eller 

flyttade detta år. Efter östra hyttans nedblåsning (avstängning) användes dalen mer till beta och 

vattnet till tvätt, bad och att vattna djuren. En stor mängd hästar användes i bergsbruket och de 

hade vattningsplats vid nuvarande vägbron. Våren 1935 bröt vårfloden igenom dammarna och 

spolade bort badhus och tvättstugor. En tvättstuga finns nu, den är byggd 1939.  

På 1920-talet revs ett par av gårdarna och flera gamla timmerhus då de inte behövdes när hyttorna 

var nedlagda. Alla gamla bergsmansgårdarna är nu bebodda av familjer med framtidstro. 



Natur 

 

      

En vitsippsdriva    Daldocka (Smörboll)  

Dalens domineras av lövskog, som förutom klibbal, gråal och björk, innehåller fina bestånd av alm 

och lind samt spridda lönnar och rikligt med ask. Flera stora hagmarksgranar minner om 

betesdriften. 

På våren är marken täckt av drivor av vitsippor, men även daldockor är vanliga samt en och annan 

blommande tibast. Senar tar liljekonvaljerna över och sprider sin ljuvliga doft. Gullris, topplösa 

valeriana och aklejor i olika färger finns det rikligt av.  

Bäver och grävling dominerar blad de större däggdjuren, men rådjur och älg finns också, fast älgen 

har minskat. Lo och varg har setts i dalen och spår i snön är fantasieggande även för den som inte får 

ett personligt möte. 

Kartan 

 



Vattendragen, vägar och hus är avritade efter en lantmäterikarta. Stigarna (orange) är inritade på fri 

hand och alltså inte exakta. En del av dem är relativt lätta att gå, främst den på norra sidan av 

Mogruveälven, medan den som mynnar mitt på Dalkarlsbergsvägen går över ett par rangliga spångar 

och genom ett område nära vägen som kräver vattentät på fötterna. Flera små ”broar” har byggts 

med gamla telefonstolpar. De fungerar bra även om den största är lite sned. På några ställen har 

röda snitslar satts upp för att markera stigen. Bävern gräver både tunnlar och kanaler och man 

måste se upp (ner) så man inte trampar i ett bäverhål. Kor med kalvar betar periodvis i ett par 

områden som är hägnade med el-stängsel. Titta på djuren, flera är av gammaldags raser, t.ex. fjällkor 

(utan horn). Gå inte in i betesmarker när korna är där. 

Flera små informationsskyltar är utplacerade vid intressanta platser, t.ex. vid en av tibastbuskarna, 

vid den sällsynta blåtrybusken och vid en bäverkanal. 

Ett grävlingsgryt finns i sluttningen innan man kommer uppför den branta backen till kalkugnen. 

Bäverhyddor och dammar finns på flera ställen, den största hyddan utmed stigen nära 

Dalkarlsbergsvägen. En informationstavla finns nära bron över Hyttebäcken vid en gammal damm.  

”Ljudstråk” står det på en skylt där Mogruveälven porlar i olika tonlägen och markerar att man kan 

uppleva dalen med alla sinnen. 

Se upp och ned! 

En vildpark är inte tillrättalagd för en enkel och riskfri promenad. 

Chansen att stöta ihop med en varg är minimal, men att trampa i ett 

bäverhål eller få en kvist i ansiktet måste man förhindra själv genom 

uppmärksamhet och försiktighet. Var också försiktig med el-

stängslet.  

Välkomna till en stunds stämningsfull upptäcktsfärd med alla sinnen. 

Birgitta och Erik Borg      (foton och text) 



        

Vinterbesök av vargen   Bäverstubbe 

 


