Forsrik sträcka, lämplig för forskajak/packraft med enstaka lyft

Ej paddlingsbar
sträcka

Paddla i Nittälven
Naturreservat

AVSTÅND I NITTÄLVEN
Övre Nittälvsdalens norra gränsUvbergsbron
10 km
Uvbergsbron-Dansarbacken
Uvbergsbron-Kolbron

6 km
10 km

Dansarbacken-Havsjömossen

9 km

Havsjömossen-Nittbo

7 km

Nittbo-Skäret

5 km

FISKEKORT KRÄVS
Information om fiske i Nittälven och
var du köper fiskekort hittar du hos
Ljusnarsbergs Fiskevårdsområdesförening:
www.ljusnarsbergsfvo.com

Eldplats
Raststuga
Vindskydd
Markerad stig
Väg
Vattendrag
Ej paddlingsbar sträcka
Sträcka lämplig för forskajak/
packraft (med enstaka lyft)
Sträcka lämplig för kanot
(med enstaka lyft)
Forssträcka

Bästa tiden på året att paddla i Nittälven
är ofta under april-maj, då vårfloden
skapar ett naturligt högt vattenflöde i
älven. Eller vid andra tillfällen under med
ett vattenflöde över eller kring medelflödet
om 3 kubik/sekund.
Information om aktuellt vattenflöde:
https://vattenwebb.smhi.se/hydronu

Länsstyrelsen i Örebro län 2021

Övervägande lugn sträcka med några forsar, lämplig för kanot med enstaka lyft

Vattenfall
När kan man paddla?

Foto: Länsstyrelsen

Nittälven är ett oreglerat vattendrag som rinner
från sjön Nitten i Dalarnas län till Ljusnaren vid
Kopparberg i Örebro län. Hela älven är skyddad
genom ett flertal olika naturreservat. Tänk på att
det utöver allemansrätten råder särskilda regler i
de olika reservaten.
Varierat paddelvatten
Älven byter skepnad flera gånger utmed sin färd. Den
norra delen fram till Uvbergsbron är livlig med många
forsande partier och vid Brattforsen till och med ett litet vattenfall. Att paddla i norra Nittälven kräver vana
och lämpar sig bäst för forskajak/packraft. Söder om
Uvbergsbron lugnar sig älven och forsarna blir färre.
Här kan du paddla i vanlig kanot/kajak men behöver
lyfta förbi förbi några forsar. Här och var kan du stöta
på nedfallna träd och grenar i vattnet som kan innnebära ett lyft för att kunna passera. Det är inte tillåtet att
skada eller ta bort trädstammar eller grenar från vattnet.
De skapar varierade bottnar med skydd och populära
livsmiljöer för såväl fisk som en rad olika smådjur. Där
det finns gott om fisk och smådjur i vattnet, där hittar
du även ett ett rikt fågelliv på land.
Meandring och korvsjöar
Älvens kanske mest spektakulära del är den lugnflytande och starkt meandrande (slingrande) nedre älvsträckan fram till sjön Ljusnaren. Här i älvens delta breder
ett område av myrmarker ut sig. Det framströmmande
vattnet gräver sig ständigt nya vägar i den lättbearbetade sandmarken. Ibland bildas flera fåror och korvsjöar,
det vill säga avsnörda delar av tidigare älvfåror.
Artrik natur
Utmed hela älven möter du en spännande natur, med
artrika gammelskogar, fuktiga myrmarker och spännande geologiska landformer. Älven skapar ett fuktigt
mikroklimat i de omgivande strandskogarna, där många

sällsynta växter, svampar, lavar och mossor trivs. På
högre liggande mark, sandavlagringar från den senaste
istidens isälvar, breder torra tallhedar ut sig.
Spår efter flottning
Den oreglerade Nittälven är i det närmaste unik i Bergslagen, där de flesta vattendrag dämts för att ge vattenkraft till hyttornas blåsbälgar och smedjornas hammare.
Desto fler är lämningarna efter flottning. Från 1700-talet fram till början av 1950-talet fördes timmer på älven
från skogarna i norr ner till sjön Ljusnaren och sågverket vid Skäret. För att timret lättare skulle flyta fram,
rensades vissa sträckor från sten. Här och var byggdes
även olika anordningar som styrde stockarna rätt. Alla
dessa olika ingrepp medförde att många växter och djur
fick det svårare att leva i älven. För att förbättra livsmiljön för dessa arter har delar av Nittälven därför restaurerats under senare tid.

§

Välkommen som gäst i naturen

Tänk på att allemansrätten är begränsad inom naturreservaten.
Där gäller även särskilda regler, så kallade föreskrifter. Du hittar
dessa på reservatens skyltar och på Länsstyrelsens webbplats.
Genom att följa reglerna hjälper du till att bevara Nittälvens
fantastiska natur.

Visa hänsyn till djur, natur och andra människor
Elda med försiktighet och tänk på brandrisken!
Observera att det inom naturreservaten är förbjudet att
elda förutom på anvisade platser.
Utmed Nittälven finns många fina platser där du kan
övernatta i tält eller vindskydd. Observera att det är
förbjudet att tälta i naturreservaten Brattforsen och
Nittälvsbrännan.
Det finns många fina platser
att rasta på, men glöm inte
att ta med dig allt skräp hem igen.

KONTAKT: Länsstyrelsen i Örebro län • 010-224 80 00 • orebro@lansstyrelsen.se • www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

