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Fåglar, djur och växter i Ånnaboda
 

I Ånnabodas äldre skogar finns gott om döda och döende träd som erbjuder 
goda livsvillkor för växter som mossor och lavar. Här trivs olika hackspettar 
men också stora skogsfåglar som tjäder och orre. Vid sjöarna finns bäver, 
storlom, fiskgjuse och drillsnäppa och här kan du också fiska inplanterad 
öring (fiskekort behövs). I Kilsbergens bäckar finns små vilda bäcköringar. 
Under hösten finns det gott om matsvamp i skogarna, bland annat tratt
kantarell som du gärna får plocka. 

Älg, rådjur, skogshare och räv finns i naturreservatet. Några av Kilsbergens 
lodjur och vargar passerar också regelbundet genom området under sina 
jaktturer. 

Birds, Animals and Plants at Ånnaboda Vögel, Tiere und Pflanzen in Ånnaboda 
In the older forests at Ånnaboda there are plenty of dead and In den älteren Wäldern von Ånnaboda bieten zahlreiche Windwürfe 
dying trees, providing the perfect habitat for plants such as und tote Bäume hervorragende Wachstumsbedingungen für Moose 
mosses and lichens. Woodpeckers thrive here, too, as well as und Flechten. Hier leben mehrere Specht-Arten und große 
large forest birds such as capercaillie and black grouse. By the Waldvögel wie Auerhahn und Birkhuhn. An den Seen kann man 
lakes there are beaver, black-throated loon, osprey and common Biber, Prachttaucher, Fischadler und Flussuferläufer beobachten 
sandpiper. You can also fish for restocked salmon trout und auf eingesetzte Forellen angeln (Angelkarte erforderlich). In 
(provided you have first bought a fishing permit). There are den Bächen von Kilsbergen tummeln sich auch kleinere Bach
small wild brown trout in the streams of Kilsbergen. In the forellen. Im Herbst finden Sie im Wald zahlreiche Speisepilze, 
autumn, there are lots of edible mushrooms in the forests, wie z.B. Trompeten-Pfifferlinge. 
including the funnel chanterelle, which you are allowed to pick. 

Auch Elche, Rehe, Waldhasen und Füchse sind im Naturreservat 
Elk, roe deer, mountain hare and fox live in the nature reserve. zu Hause. Außerdem durchstreifen einige Luchse und Wölfe von 
Some of Kilsbergen’s lynx and wolves also regularly pass Kilsbergen auf ihren Jagdstreifzügen regelmäßig das Gebiet. 
through the reserve on their hunting forays. 

I den gamla skogen trivs många växter och djur. 

I några av Kilsbergens bäckar finns vilda bäcköringar. 
Brown trout. Bachforelle. 

Har du ordentlig tur kan du se lodjurets spår i snön … 
Lynx. Luchse. 

Hjor tron är en av myrarnas små diskreta växter. 
Cloudberry. Moltebeer. 

Under vårkvällarna kan du höra pärlugglan hoa. 
Tengmalm’s owl. Rauhfußkauze. 

Vargen finns i Kilsbergen, men är mycket svår att få syn på. 
Wolf. Wolf. 

Vinter tid betar älgen av unga tallar. På sommaren trivs älgen nära 
stränderna, på åkrarna eller i kanten på myrarna där den betar löv. 
Elk. Elche. 

I Natura 2000 ingår Europas mest värdefulla områden 
för att långsiktigt bevara biologisk mångfald. Ånnaboda är ett 

av Örebro läns Natura 2000-områden. www.orebro.se/annaboda 


