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VÄLKOMMEN TILL 
NEDRA OPPSVETEN

Reservatet har avsatts för att att bevara dess biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och tillgodose behov av 
området för friluftslivet.

Nedra Oppsveten ingår i natura 2000, det europeiska nätverket för 
skyddad natur. 

FAKTA OM NEDRA OPPSVETEN
Bildades: 2004
Storlek: 33 hektar 
Kommun: Smedjebacken
Läge: Nedra Oppsveten ligger cirka två mil söder 
om Smedjebacken, sydväst om Söderbärke.

Mer information
Tel. 010 225 00 00
www.lansstyrelsen.se/dalarna/naturreservat

 I RESERVATET FÅR DU INTE: 

• göra upp eld på annat än anvisad plats.
Tänk också på att:
• att inte störa eller förstöra – allemansrätten gäller för all 

vistelse i skog och mark!
• att hålla din hund kopplad – särskilt då det är betesdjur
 i hagarna
• att låta blommorna stå kvar i naturen
• att respektera de boende i området.

§

På Nedra Oppsveten finner vi en av 
Dalarnas bäst bevarade och mest 
typiskt utformade slåtteräng.  
På ängsmarkerna växer en mångfald  
av sällsynta örter och blommor.

Nedra Oppsveten är vackert belägen i en 
sydsluttning med utsikt över sjön Opp
sveten och Sjöberget med dess lövrika 
granskog. I sluttningen mellan gården och 
sjön ligger små åkertegar och mellan dem 
steniga slåttermarker.

GAMLA BRUKNINGSMETODER
Slåttermarkerna sköts enligt gamla bruk
ningsmetoder. Höet slås och torkas, därefter 
samlas det upp. Det ges sen som vinterfoder 
till djuren. Efter slåttern får djuren beta 
markerna, så kallat efterbete. På detta sätt 
kan den värdefulla floran bevaras. Ängsväx
terna vill ha magra och soliga förhållanden.

UNIK NATUR
Idag är slåtterängar av det här slaget mycket 
ovanliga, så passa på att njuta av den unika 
naturen. Den nyfikne kan hitta över trettio 
olika växer på en kvadratmeter. Det är mer 
än vad du finner i den flitigaste trädgårds
mästares rabatt! Några av de arter du kan 
hitta är svinrot, brudsporre, fältgentiana 
och jungfrulin. På hösten kan du hitta en hel 
del ovanliga ängssvampar som till exempel 
blårödling.

Från mitten av 1950-talet, när det samman-
hängande brukandet med slåtter och djur-
hållning upphörde, fick markerna kring Nedra 
Oppsveten sakta växa igen. Efter insatser från 
den ideella naturvården togs slåttern upp 
igen 1990 och ytterligare restaureringar gjor-
des i samband med att området skyddades 
som naturreservat 2004. Under 2013–2014 
har ytterligare restaureringar utförts med 
pengar från EU’s naturvårdsfond Life. 

SLÅTTERN ÅTERUPPTOGS

Blårödling (Entoloma bloxamii)Brudsporre (Gymnadenia conopsea)Svinrot (Scorzonera humilis)
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