
Kopparbergs äng
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

 
Kopparbergs äng är ett litet naturskönt re-
servat i en sluttning med utsikt över Hjär-
tasjön. Det är en rest av ett svunnet kul-
turlandskap, som markägaren har vinnlagt 
sig om att återskapa. Reservatet omfattar 
betesmark, slåtteräng och ädellövskog.  
 
Gammal ängs- och åkermark
Denna trakt har under lång tid präglats av bergsbruk.  
Typiskt för skogsbygdens småjordbruk är byggnadernas
placering på höjdlägen med åkermarken runt omkring. 
Ängar och betesmarker låg i de lägre, fuktigare mar-
kerna. En stor del av reservatet var i slutet av 1800-talet 
ängsmark. Trots att markerna varit igenväxta under en 
30-årsperiod finns här ännu många av ängens typiska 
växter och djur: kärlväxter som jungfrulin, blåsuga och 
svinrot samt svampar som blodvaxskivling, ängsvax-
skivling och ljus ängsfingersvamp.

Spår efter havets vågor
I sluttningen ner mot sjön kan man fortfarande se 
spåren efter havet som bredde ut sig efter den senaste 
istiden. I sluttningens övre del syns resterna efter en 
strandvall. För cirka 9 000 år sedan slog havets vågor in 
just här. Sand och grus sköljdes bort medan de lite stör-
re stenarna blev kvar och slipades runda mot varandra i 
vågskvalpet. Strandvallen markerar högsta kustlinjen,  
det vill säga den högsta nivån som havet nådde.

Gamla lövträd och sällsynta lavar
I reservatet sydvästra del går grundvattnet i dagen i två 
källor som kallas trefaldighetskällorna. De skapar en 
fuktig miljö som tillsammans med den lätt kalkhaltiga 
jorden i området gör att många ädellövträd som ask, 
alm och lönn trivs här. På de gamla ädellövträden finns 
flera sällsynta lavar, som brunskaftad blekspik, blek 
kraterlav och rosa skärelav. Här finns även flera av 
ädellövskogens typiska kärlväxter som vätteros, under-
viol och tvåblad. 

Foto: Michael Andersson, Länsstyrelsen

Under sensommaren var det 
dags för slåtter. Gräs och örter 
slogs med lie och torkades till hö 
som sparades som vinterfoder åt 
boskapen. Illustration: Marga-
reta Hildebrandt.



Vägbeskrivning
Från Hjortkvarn åker du västerut via byarna Haddebo och Munkerud. 
I Munkerud sväng höger, efter ca 500 m är du framme i Kopparberg. 
Från Skyllberg åker du österut via Rönneshytta till Närkesberg.  
I Närkesberg sväng vänster mot Hjortkvarn. Efter ca 3 km är du 
framme vid en avtagsväg till vänster, skyltad mot Kopparberg.

Fakta om reservatet
Bildat år: 2006
Areal:  14,4 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

§ I reservatet är det inte tillåtet att:
• bortföra eller skada döda träd eller träddelar annat 

än vad som framgår av fastställd skötselplan
• plocka kärlväxter eller svampar annat än för eget 

nyttjande
• bedriva insamling av mossor, lavar och insekter 

eller andra ryggradslösa djur
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