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Välkommen till

naturreservatet

Fibbetorpsskogen



Fibbetorpsskogen ligger vackert
belägen i sluttningen ned mot
Åsbosjön i västra delen av Nora.
Naturreservatet omfattar även en
del av sjön.

Friluftsliv

Flera väl upptrampade stigar
finns i skogen. På ängen alldeles
vid entrén från Esstorp finns en
rastplats med bord och bänkar. I
södra delen av reservatet finns
badmöjligheter.

Kulturlandskap

Naturreservatet är variationsrikt
med många olika växt- och
djurarter. Här finns rester av det
gamla odlingslandskapet i form
av små f d åkertegar och ängar,

som nu hålls öppna genom slåt-
ter eller slyröjning.

Gammal barrskog

Största delen av området utgörs
av blåbärsgranskog och häll-
markstallskog. I anslutning till
de hävdade markerna är lövin-
slaget stort med flera olika slags
lövträd exempelvis ask, ek och
lind.

Rikt fågelliv

I området finns bl a kattuggla,
sparvuggla, stenknäck, stjärtmes
och ett flertal hackspettsarter.
Bland däggdjuren kan räv, gräv-
ling och ekorre nämnas.



Gruvor och kolbott-
nar

Spår av tidigare utnyttjande av
området finns i form av gruvhål
och kolbottnar.

Skötsel

Skogen ska skötas så att natur-
värdena och möjligheterna till
naturupplevelser förbättras. En
stor del av skogen får utvecklas
fritt. I delar av skogen gynnas
lövträden vid skötseln.

Nora biologiska förening sköter
slåtter, röjning och städning i
området. Föreningen sätter också
upp fågelholkar och inventerar
fåglar i skogen.

Reservatets syfte

Syftet med reservatet är att lång-
siktigt bevara ett tätortsnära

skogsområde med stora biolo-
giska och sociala värden.

Vägbeskrivning

Från södra infarten till Nora, ta
vänster mot Hagby ängar och
strax efter bron över ån vänster
igen. En liten parkering finns vid
informationsskylten.

Fakta om reservatet

Det kommunala naturreservatet
bildades år 1994, är 35 ha stort och
förvaltas av Nora kommun, tel
0587-810 00.

§ Kom ihåg
• Plocka inte blommor el-

ler skada växtligheten på
annat sätt

• Gör inte upp eld annat än
på anvisad plats

• Framför inte motordrivet
fordon utom till parker-
ingen

• Håll hunden kopplad
• Tälta inte eller ställ upp

husvagn annat än på an-
visad plats




