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Rastplatserna längs kanotleden har vindskydd, eldplats samt
torrtoalett. Vedförråd finns normalt men kan vara tömt på
grund av hård belastning, så ta om möjligt med egen ved. För
att underlätta för skötselföreningen vädjar vi till dig att ta med
dina sopor när du lämnar rastplatsen.
Uvbergsbron. Två vindskydd, eldplatser och torrtoaletter.
Parkering finns.
Eskils koja. Eldpallkoja med eldstad och torrtoalett.
Dansarbacken. Rastplatsen ligger i anslutning
till den gamla slogängen Dansarbacken. Goda
tältningsmöjligheter.
Havsjömossen. Rastplatsen ligger på en av
de otaliga små sanduddarna. Begränsade tältningsmöjligheter vid stranden men en stor äng
finns 100 m upp från stranden.
Nittbo. Begränsade tältningsmöjligheter.
Stjärnfors. Goda tältningsmöjligheter
intill badet vid R63.
Olovsjön. Rastplatsen saknar vindskydd.
Begränsade tältningsmöjligheter.

För att markera var landtransport av kanoter lättast kan ske
finns kanotdekaler uppsatta vid upptag och ilägg. Landtransportsträckan markeras med blå pilar alternativt orange färg
på stolpar. Var noga med att följa anvisade markeringar och
respektera privat tomtmark.
Laxbäcksforsen. 100 m vid lågt vattenstånd. Tågning
möjlig.
Kolbron. 50 m. Upptag på västra sidan strax före bron.
Ilägg på östra sidan nedströms bron. Parkering, torrtoalett
och tältningsmöjligheter.
Skäret. 900 m. Kanotvagn användbar. Upptag längst in i
viken, Ljusnarens norra spets. Ilägg i sydvästra
kanten av Olovsjön, följ markeringar.
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Kanotled Nittälven

Uvbergsbron–Dansarbacken
Dansarbacken–Havsjömossen
Havsjömossen–Nittbo
Nittbo–Stjärnfors
Nittbo–Skäret

6 km
9 km
7 km
6 km
5 km
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Örebro

Information om kanotleden

Växtlighet

Nittälvsdalen ligger i gammal bergshanteringsbygd. Hyttornas och gruvornas behov
av ved och träkol var enormt på 1600- och
1700-talen, och skogsskövlingen var i det
närmaste total. Timmerflottning har pågått
ända in på 1950-talet. Hedbarrskog dominerar området.
Längs älven finns en smal bård av björk,
gråal, brakved, pors och något asp. I undervegetationen kan man finna bland annat
blåtåtel, starrarter, nyckelblomster, älggräs
och tätört. Stränderna på ömse sidor om

Uvbergsbron.

Nittälven har tidigare utnyttjats intensivt
som slåtterängar, vilket enstaka lador fortfarande vittnar om.

takta Kopparbergs turistbyrå, 0580-805 55,
för mer information.

Djurliv

Nittälven är en av sex kanotleder i Örebro
län. De övriga är Svartån, Arbogaån, Rastälven, Järleån och Svartälven. Huvudman för
kanotlederna är Region Örebro län.

Ett rikt djurliv finns i området. Bland annat
är det gott om älg och rådjur. Lo, björn, varg
och mård har observerats. I Nittälvens nedre
lopp är bävern vanlig.
På mossarna häckar trana och fiskgjuse.
Tjäder och orre är tämligen vanliga. Dessutom kan nämnas korp, duvhök, tretåig
hackspett samt pärluggla.
Drillsnäppan är vanlig utefter hela kanotleden. Den flyger ofta tätt ovanför vattenytan eller står nervöst vippande på en sten i
strandkanten. Den känns igen på den bruna
ryggfärgen, de vita vingbanden och det
enträget pipande varningslätet.
Storlommen är störningskänslig vid
boplatsen, så undvik att paddla för nära.
Håll utkik efter fiskgjuse innan Nittälven når
Ljusnaren. Undvik boplatser men beundra
gärna fågelns galanta fiskafänge.

Naturreservat i Nittälven

Kanotleden passerar genom Nittälvsbrännan
och Kaljoxadalens naturreservat. Nittälvsbrännan blev reservat år 2000, efter att en
skogsbrand härjat i området. Kaljoxadalen
är med sina 700 hektar ett av Örebro läns
största naturskyddade områden. Reservatet
är variationsrikt med såväl berg och skog
som hedar och myrmark.

Kartor

Topografisk karta 615 Hällefors, 616 Lindesberg, 627 Fredriksberg.

Fiske

För att fiska i Nittälven krävs fiskekort. Det
finns att köpa på flera ställen i området. Kon-

Dansarbacken.

Länets kanotleder

Kanotuthyrare

En förteckning över kanotuthyrare finns på
www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv

För mer information

Kopparbergs turistbyrå, 0580-805 55,
www.ljusnarsberg.se; Hällefors turistbyrå
0591-120 01, www.hellefors.se;
Region Örebro län, 019-602 63 00,
www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv.

Friluftslivets hemsida

På www.regionorebrolan.se/turismfriluftsliv
hittar du samlad information om natur och
friluftsliv i Örebroregionen. Här finns aktuella uppgifter om övernattningsmöjligheter
längs kanotlederna och Bergslagsleden. Du
kan även ladda ner etappblad och få tips
om aktiviteter, sevärdheter och användbara
länkar.

1 (se karta)
1. Brattforsens och Mördarhedens naturreservat.
2. Nittälvsbrännans naturreservat.
3. Kaljoxadalens naturreservat.
4. Dansarbackens slåtteräng.
5. Dödisgropar från istiden.
6. Avsnörda korvsjöar.

Sevärdheter

Nittälven slingrar sig fram genom norra delen
av Örebro län. Foto: Roger Lundberg..
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Nittälven är en serpentinliknande liten älv,
som rinner fram genom vildmarken i ett
sandigt hedlandskap med övervägande tallskog. Den gräver sig ständigt nya fåror i
den lösa sanden. På några ställen har älven
brutit igenom och gått rakt fram istället
för i sin gamla fåra. Lämningar av avsnörda
meanderslingor, så kallade korvsjöar, finns
på flera håll.
Det finns också ett tiotal steniga småforsar. Dessa kan i allmänhet passeras vid
högvatten. Vid lågt vattenstånd får man vada
eller bära förbi.
Det finns ingen bebyggelse utefter älven.
En populär tvådagarstur är att starta vid
Uvbergsbron och avsluta vid Djäkens bygge
eller Stjärnfors. Det är lämpligt att övernatta
vid Havsjömossen eller Nittbo. Vill man
göra en längre tur kan man fortsätta via
Skäret i norra Ljusnaren, ta sig ner till Kopparberg och vidare söderut mot Lindesberg.
För en sådan tur krävs kanotvagn.
Nittälven är inte reglerad. Det innebär att
bästa paddeltiden för hela älven är i april–
maj, då det är rikligt med vatten i älven. Vid
normalt vattenstånd är det bättre att starta
vid Kolbron. Från Havsjömossen är leden
alltid framkomlig. Där är även paddling
uppströms möjlig.

