Nittälvsdalen
ETT KLUSTER AV NATURRESERVAT

Nittälven. Foto: Länsstyrelsen

Utmed vattendraget Nittälven sträcker sig ett stort,
sammanhängande vildmarksområde med många
naturreservat. Det oreglerade vattendraget uppvisar såväl forsar, fall som lugna vatten. På din
vandring längs de många markerade lederna, möter du även artrika gammelskogar och spännande
geologiska landformer. Här kan du vandra länge
eller bara ta en kort promenad. Välkommen!
En älv med många skepnader
Nittälven är ett av Örebro läns allra finaste vattensystem. Älven byter skepnad flera gånger utmed sin färd.
Den norra delen fram till Uvbergsbron är livlig med
många forsande partier, vid Brattforsen till och med ett
litet vattenfall. Älvens kanske mest spektakulära del är
den lugnflytande och starkt meandrande (slingrande)
nedre älvsträckan. Omkring älven breder här ett område
av myrmarker ut sig.
Artrika strandskogar och torra tallhedar
Nittälvsdalen rymmer inte bara värdefulla vattenmiljöer. Här finns även en stor mängd av spännande landformationer som skapats i samband med den senaste istiden, allt från långsträckta rullstensåsar, dödisgropar till
ett stort isälvsdelta i söder. I älvens närhet möter vi artrika, fuktiga skogsmiljöer med både barr- och lövträd.
Förr var de frodiga älvstränderna välkomna slåttermarker. Med undantag för Dansarbacken håller numera de
flesta av dessa strandängar på att växa igen. Den vanligaste skogstypen i Nittälvsdalen är den glesa barrskogen på torra isälvsavlagringar av sand och grus.

Spår och fiskens återtåg
Den oreglerade Nittälven är i det närmaste unik i det
hårt vattenkraftsutnyttjade Bergslagen. Desto fler är
lämningarna efter timmerflottningen som pågick från
slutet av 1800-talet fram till 1950-talet. Timmer fördes då från skogarna i norr ner till sjön Ljusnaren och
sågverket vid Skäret. För att underlätta flottningen rensades älvfåran från sten. Större stenar och berghällar
sprängdes bort och ledarmar byggdes för att leda stockarna rätt. Dessa åtgärder medförde att många växter och
djur fick det svårare att leva i älven. Därför har många
av forsarna i Nittälven restaureras av Länsstyrelsen. En
sträcka vid södra entrén till reservatet Övre Nittälvsdalen har lämnats orörd för att visa flottningsrensningen.
Här finns även fasta strukturer som timmerkistor och
dammvallar som berättar om flottningsverksamheten.

§
Välkommen som gäst i naturen!
Glöm inte att frihet i naturen medför ett stort ansvar:
att inte störa eller förstöra, vart du än går eller cyklar.
Tänk på att allemansrätten är begränsad i naturreservaten. Där gäller även särskilda regler, så kallade föreskrifter. Genom att följa dessa hjälper du till att bevara
Nittälvsdalens spännande natur.
Du hittar reservatens olika föreskrifter på:
lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat
samt på skyltar ute i reservaten.
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