
Barrskog och ängsmark 
 
Vegetationen i reservatet domineras av blåbärsgranskog, ca 100 år gammal, och 
hällmarkstallskog. I reservatet finns även inslag av gammal ängsmark och tidigare 
åkertegar. I anslutning till de hävdade partierna vid Övre Fibbetorp, Solbacken och 
Stenvreten är lövinslaget rikligt med de vanligaste lövträden björk, asp, gråal, 
klibbal, sälg, hägg och rönn, samt flera slags ädla lövträd som oxel, ask, lönn, ek 
och lind.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En rik undervegetation bestående av hassel, skogstry, brakved och druvfläder finns 
i de mer växtliga partierna av skogen. Bland djuren kan nämnas rådjur, fälthare, räv 
och grävling. Runt de öppna ängsmarkerna och i skogsbrynen är fågel- och insekts-
faunan riklig. Här finns småfåglar som mesar, finkar och sångare. Bland de större 
fåglarna är nog nötskrikan den mest vanliga. 
 
 
 
 
 
 

Bergsbruk 
 
Skogslandskapet i Bergslagen har under många generationer utnyttjats av männi-
skan. I Fibbetorpsskogen finns spår av detta i form av ett flertal större och mindre 
gruvhål samt ett par kolbottnar. Kolvedshuggning var mycket vanlig ända in på 
1900-talet. Dessa huggningar gjordes nästan aldrig som kalavverkningar, utan  
oftast som plockhuggningar där vissa träd lämnades kvar.  

Välkommen till Fibbetorpsskogen 

Syftet med naturreservatet Fibbetorpsskogen är att långsiktigt säkerställa ett tätortsnära skogsområde med stora 
biologiska och sociala värden. Skogen ska disponeras på ett sådant sätt att dess ekologiska och upplevelsemässi-
ga kvalitéer höjs. Detta ska ske i form av att  de gamla ängs- och hagmarkerna hävdas samt genom att barrsko-
gen lämnas för fri utveckling, så att den i en framtid uppnår ett naturskogstillstånd. 

    I reservatet är det inte tillåtet att 
 

•   plocka blommor eller på annat sätt skada växtligheten  
 

•   medföra okopplad hund 
 

•   göra upp eld annat än på anvisad plats 
 

•   tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats 
 
•   föra eller ställa upp motordrivet fordon annat än på  
    särskilt anvisade vägar och platser 

Beslutsdatum               1994-09-26 
Areal                            38 ha, varav 25 ha land och 13 ha vatten 
Naturvårdsförvaltare    Nora kommun i samråd med Nora Biologiska Förening
                               

Telefon Nora kommun  0587-810 00 

NATURRESERVAT G 

Lågan 
 

Många svampar och insekter är beroende av högstubbar och lågor av t ex gran.  
Det döda  stadiet av ett träd är kanske det viktigaste för de arter som lever i och av 
skogen. Insekterna i det döda trädet blir mat för framförallt hackspettar, som vinter-
tid kan vara helt beroende av tillgången på döende och död ved för sin överlevnad. 
 

Efter 20 år 

Efter 10 år 

Multnad låga 0-5 år 

Ask 

Fraxinus Excelsior 

Hassel 

Corylus avellana 


