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Syfte med reservatet: Syftet med naturreservatet är att bevara vattendraget, den 
omgivande, naturskogsartade skogen och andra ingående naturtyper för fortsatt 
fri utveckling. Reservatets rödlistade arter ska bevaras i livskraftiga bestånd. Natur
reservatet ska även ge möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Dalarnas län 

Markägarkategori: Sveaskog

Storlek: 29 ha

Beslutsår: 2011

Skyltens tillverkningsår: 2013

I RESERVATET FÅR DU INTE:§
• skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och 
 buskar, med följande undantag:

  Insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra 
upp eld.

Det är inte heller tillåtet utan Länsstyrelsens tillstånd att:
• gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in 

djur (t.ex. insekter),
• genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller åter

kommande organiserade arrangemang.

Fantasieggande vattendrag
Sträckan inom reservatet är vacker och fantasi
eggande. Mellan forsarna finns lugnflytande sträckor 
med blanksvarta vattenspeglar. Här och var delar sig 
älven i flera armar för att åter rinna ihop. Vid forsarna 
och fallen finns klippväggar, blockrika stränder och 
klippblock i vattendraget. På några ställen skär älven 
in under klippväggar och bildar överhäng.

Djurliv
Barrskogen kan vid första anblick ge ett livlöst in
tryck, men skenet bedrar. Här finns gott om både 
fågel och vilt. Bland småfåglarna märks arter som 
järnsparv, rödhake och trädpiplärka. Under hög
ljudda visslingar kommer drillsnäppan flygande, 
tätt ovan vattenytan. Med lite tur får du syn på den 
orädda strömstaren som dyker efter mat i älven eller 
den färggranna korsnäbben – nordens papegoja. 
   Förutom den markerade stigen genom reservatet 

Namnet till trots är Nittälven ett litet men omväxlande vattendrag. Här störtar vattnet 
fram i små fall och vilda forsar. På vissa sträckor är forsen djupt nedskuren mellan branta 
bergsväggar. Kring vattendraget växer gammal skog. Genom reservatet kan du ta dig fram på 
en 1,4 km lång markerad led som passerar en rastplats med bänkar och bord.

Nittälven kastar sig fram genom forsar och fall på sin väg genom 
naturreservatet. Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Skogen är gammal med gott om död ved. Foto: Länsstyrelsen Dalarna Längs den omväxlande älvsträckan finns också lugnflytande partier.
Foto: Länsstyrelsen Dalarna
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kan en trevlig runda vara att passera Nittälven över 
träbron västerut och tillbaka längs stora vägen. Vid 
vägbron kan du se en bäverhydda nere vid vattnet. 
Har du tur kanske även bävern dyker upp? 

Ovanliga arter 
Närmast vattendraget växer gammal granskog med 
små, artrika kärr. På klippväggar, block och stenar i 
vattnet växer några ovanliga lavarter som labyrintlav 
och hedlav. 

Spår från förr
På västra sidan om älven finns rester efter en kvarn. 
Det är en spännande miljö att upptäcka, men var för
siktig, här finns ingen riktig stig. Kanske hittar du de 
gamla kvarnhjulen i sten, murar som håller på att för
falla och den gamla inristningen i en sten som vittnar 
om hur högt vattnet stod en gång på 1800talet och 
förstörde flera mjölsäckar. 

Den gamla kvarnmiljön är en spännande plats som minner om 
gågna tider. Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Strömstare Drillsnäppa

! Vandringsleden är bit-
vis brant och stenig, och 

speciellt vid regn kan den bli 
hal och svår att ta sig fram på. 

foto: mostphotos.com foto: mostphotos.com


