naturreservat i örebro län

Norrbyhammar

Rödgul trumpetsvamp, lunglav och omkullfallna träd kan du hitta i Norrbyhammar. Foto: Länsstyrelsen.

Naturreservatet Norrbyhammar består mestadels
av barrblandskog med ett stort inslag av asp.
På aspstammarna finns en rik flora av mossor,
lavar och svampar.
Gammal, fuktig skog

Bävern möblerar om i skogen

Skogen i området är så gott som orörd under senare
delen av 1900-talet. I den västra delen av reservatet är
de äldre träden över 100 år och de yngre cirka 70–90 år.
I många partier är det gott om liggande döda aspar, så
kallade lågor, av olika åldrar. Närheten till Skedviån har
lett till att den höga luftfuktigheten gynnat en rik flora
av lavar, mossor och svampar på aspstammarna. Även
fågellivet är rikt, och särskilt bra trivs de hålbyggande
arterna, bland annat flera hackspettar. När det gäller
den övriga floran kan man på marken bland annat finna
tallört, gullpudra och linnéa.

I Skedviån finns en livskraftig bäverstam, och nära
åstranden har bävern fällt en hel del aspar. Den har
också grävt ett vidlyftigt system av gångar i området.
Partierna intill ån har i gamla tider nyttjats som kärrslåttermarker och skogen har betats.

En fristad från det moderna skogsbruket

Norrbyhammar är en rofylld plats. Reservatet ligger
avsides för de flesta, just på gränsen mot Västmanlands
län, men är värt en egen resa. Bitvis har man kontakt
med den stilla rinnande Skedviån. Platser som Norrbyhammar är mycket ovanliga naturmiljöer i dag. Här
trivs många arter som trängts undan av det moderna
skogsbruket i andra skogar.
Linnéa. Illustration: Michael Holmberg

§ I reservatet är det inte tilåtet att:

Vägbeskrivning

•
•

Från Fellingsbro, ta väg 249 mot Lindesberg.
Vid Fellingsbro kyrka, ta höger mot ”Finnåker 9”. Efter 600 m, ta höger mot ”S Norrby
10”. Åk 9,5 km, ta vänster mot ”Kolsva 16”.
Åk 2,9 km, parkera vid ”sevärdhetskringla”.

•
•
•

skada markytan och störa djurlivet
plocka blommor, lavar, mossor eller svampar och gräva
upp eller skada växtligheten; det är dock tillåtet att
plocka matsvamp och bär
skada bark, torrträd och lågor med inristningar
tälta
göra upp eld

Fakta om reservatet

Bildat år: 1998
Areal: 39 hektar
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

