NATUR I KÖPING
Fiskgjuse

Om projektet
Tanken med Norsa hagar är att människor lätt ska
ta sig till området och få en naturupplevelse i närheten av tätorten. Återställningen av Norsa hagar
påbörjades 1998 och planer finns för bland annat en
stig längs Mälaren till Lindöbergets naturreservat.
Köpings kommuns tekniska kontor och miljökontor har tillsammans svarat för restaureringsarbetet.
Området sköts av miljökontoret. Åtgärdsarbetet har
finansierats av Köpings kommun, men också med
bidrag från stiftelsen familjen G A Roséns Minne,
EU:s restaureringsbidrag samt statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt. Värdefulla
insatser har gjorts av Hedströmsdalens Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen. Djurhållning är viktigt för skötseln av området och det finns
en överenskommelse med en djurhållare om detta.
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Hitta till Norsa hagar
Ta er mot Norsasilon, sväng av Norsavägen mot
Norsa hagar. Fortsätt till cykel- och bilparkeringen där ni lämnar ert fordon. Om ni kommer utifrån, sväng av E18 vid trafikplats
Strö eller åk väg 56 söderifrån mot Köping.
Sväng av mot centrum och kör i riktning
mot Munktorp. Ta av mot Norsa, sväng av
Norsavägen mot Norsa hagar och fortsätt
till parkeringen.

Norsa hagar

Hägern i flyktsiluett mot skymningshimmel, tofsvipan gnäller ängsligt, från orkidéer ett stråk av väldoft, duggregnet väter ansiktet, kullen med väderskydd välkomnar.

Grågås

Kaveldun i dammen
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Den bruna kärrhöken flyger lågt över vassen spanande efter föda, ögonen söker rörelser i strandängen, en sork, en groda blir snart mat till kärrhökens ungar.

Bete i hagen
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Välkommen till Norsa hagar

Området har restaurerats och här finns stigar och
sittplatser. Skyltar vägleder besökarna. En lättframkomlig stig leder till ett väderskydd på den anlagda
kullen. Här har man en bra utsikt över våtmarken.
Dammen ligger i mitten av den öppna hagmarken,
längs med Köpingsviken finns ett stråk av bladvass.
Skogen finns som en tätare barrskog i närheten av
utsiktskullen. Naturtyperna går in i varandra och där
finns olika arter av växter och djur.
Fågelarter som tidigare funnits här har hittat tillbaka
till exempel årta, skedand och rödbena.
Nötkreatur betar återigen hagmarken, vilket är en
förutsättning för många växter som låsbräken, orkidéer och rödkämpar. Växterna är i sin tur nödvändiga för många insekter. Tillsammans ett myllrande
Norsa hagar.

Foto: Lars Bohlin

Norsa hagar, äng och betesmark sedan lång tid tillbaka. Här betade kor och hästar och området var en
av Västmanlands värdefullaste fågellokaler. Spår av
husgrunder, en stenväg och fornåkrar berättar om
att området använts flitigt av människor. I mitten av
1970-talet lade man ut sprängsten på delar av området. Det var tänkt att bli en utvidgning av Köpings
hamn- och industriverksamhet.

