
Övre Nittälvsdalen
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Nittälven är en populär kanotled som paddlas av många kanotister 
varje år. De flesta startar från Uvbergsbron och paddlar söderut. 
Partierna uppströms är smalare, grundare och innehåller fler  
forsavsnitt. Den övre delen av Nittälvsdalen är nu skyddad som 
naturreservat. 

Nittälven är en av de få helt oreglerade älvarna i vårt 
län. Det gör att områdets naturtyper är unika, bland  
annat de örtrika granskogar som kantar älvstränderna.
Nittälvsdalen är sedan länge känd för sin naturskönhet 
och sina stora naturvärden.

Naturen i dalgången är en mosaik av naturskogar 
med lövträd, hedskogar, fastmarksängar, översilnings-
ängar, kärr och strandängar (så kallade raningar). Både 
hackspettar och skogsfåglar, som järpen, hittar här fina 
områden att leva i. Vid det övergivna torpet Staggen 
växer fjälltoltan på flera platser. Det är en nordlig blom-
växt, vanlig i fjällbjörkskogar, som här befinner sig 
på sin sydliga utbredningsgräns Sverige. I den fuktiga 
sluttningen trivs också sydliga arter som strutbräken, 
underviol och gullpudra. Slåtterblomman och ängsvädd 
visar på att detta är gamla slåttrade ängsmarker. Spår 
efter bäver kan ses i närheten av älven.

Här finns goda häckningsmöjligheter för bland annat 
slaguggla, skogsfågel och hackspettar.

Dalgången har under långliga tider utnyttjats av orts-
befolkningen för ängsslåtter i kanten av älven. Rester 
av gamla hölador kan ännu ses i området. Nittälven har 
använts för timmerflottning under vårfloden. Rester av 
flottningen ses på många håll i reservatet. 

Hotade arter

I området finns ett stort antal djur och växter som är 
knutna till den försvinnande naturliga urskogsartade 
skogen. Många av dessa är hotade på grund av det 
moderna skogsbrukets metoder, effektivitet och högt 
uppdrivna krav på ekonomisk vinst. Bland dessa hotade 
arter som finns i reservatet kan nämnas: violettgrå 
tagellav, en busklav som återfinns intrasslad i grenarna 
på gamla granar, rosenticka, en svamp som lever av 
döda liggande granar, skalbaggarna stor flatbagge och 
mindre flatbagge, som lever i veden av döda träd och 
på tickor. Bland fåglarna hotas särskilt den tretåiga 
hackspetten av den minskande ytan av äldre granskog i 
landet. Ännu så länge kan den påträffas i Övre Nittälvs-
dalen.
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Fakta om reservatet

Bildat år: 2004
Areal: 84 hektar
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Området är med i EU-nätverket Natura 2000

§ I reservatet är det inte tillåtet att

bortföra eller skada döda träd eller träddelar 
göra upp eld annat än på anvisad plats
köra motorfordon

Vägbeskrivning

Från Uvbergsbron, ta en liten skogsväg norrut.  
Efter 4,7 km, ta vänster. Parkera efter 1,4 km.
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