
Brattforsen
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Inte Niagara, men mäktigt ändå. Brattforsen i norra länsdelen. Foto: Thomas Eriksson. 

Brattforsen är ett av länets mest kända forsområden. Här löper den annars 
lugnt flytande Nittälven i ett vilt och dramatiskt forsavsnitt genom branta slutt-
ningar och lodräta strandklippor. Det frustande vattnet kastar sig på flera håll 
ner i vattenfall som under vårfloden är mäktiga att titta på. 

Älvbottnen och en bred strandremsa bildas bland annat 
av berggrunden leptit, eller block från densamma.  

Runt forspartierna uppkommer speciella klimatför-
hållanden som gynnar många mossarter, bland annat 
måntandmossa och vedtrappmossa. Den lilla ormbun-
ken hällebräken växer rikligt på flera klippväggar. 

Skog och växtlighet

Runt forsen växer mestadels granskog med blåbärsris 
på marken. I de öppnare partierna finns björk, rönn, 
gräs och örter. Närmast stranden växer en smal bård 
av blåtåtel, pors, småbjörkar och gråal, borsttistel, 
ängsvädd och blodrot. Kring de branta forspartierna 
uppkommer mycket speciella klimatförhållanden, vilka 
skapar lämplig växtmiljö för flera ovanliga mossor,  
bl a stor revmossa, skuggmossa, liten måntandsmossa 
och vedtrappmossa. Ormbunken hällebräken växer 
rikligt intill älvvinkeln vid forsen.

I älven finns öring. I barrskogarna längs älven växer 
gott om hänglavar, t ex de sällsynta violettgrå tagellav 

och brokig tagellav. Här trivs bland annat tretåig hack-
spett och gråspett. 

Nittälven användes tidigare för timmerflottning.  
Här och var kan man se spår efter sprängning och 
timmerrännor i de branta forsarna. Älven är i dag helt 
oreglerad.

Brattforsen erbjuder en fantastisk naturupplevelse 
för alla åldrar. Bästa tiden för besök är under vårfloden, 
men forsarna är även vackra under andra delar av året. 
En stig leder runt i reservatet. Vindskydd med eldplats 
finns.

Vegetationen inom reservatet ska i huvudsak få  
utvecklas fritt mot urskogskaraktär. 



Fakta om reservatet

Bildat år: 1978 (3 hektar), utvidgat år 2000
Areal: 14 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

  I reservatet är det inte tillåtet att: 

medföra ej kopplad hund
bortföra mineral samt skada fast berg, sten-
block och övrig mark genom t ex grävning 
eller stenknackning
göra upp eld annat än på härför anvisad plats
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada 
levande eller döda trädoch buskar
plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt 
skada örter, mossor eller lavar
tälta eller fiska
anordna snitslade spår
anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift 
eller därmed jämförlig anordning
framföra motordrivet fordon eller cykla
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Vägbeskrivning

Följ väg norrut från Uvbergsbron. Parkering finns 
efter 4,5 km. 
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