Välkommen till Vällen!

Historik
Landskapet i Vällenområdet började
höja sig ur havet för 4000 år sedan
och Vällen var länge en skärgårdsvik.
I början levde människorna av jakt och
fiske men blev med tiden mer bofasta. De många historiska lämningarna
från brons- och järnåldern visar på en
förhållandevis stor befolkning och hög
aktivitet. Ett av länets större områden
med röjningsrösen finns vid Vällsätter.
I takt med landhöjningen och jordbrukets utveckling flyttade människorna
från Vällen till bördigare marker.
I nyare tid har skogarna utnyttjas
till bete och våtmarkerna till slåtter.
I skogen fanns här och där små torp.
Skogen var en viktig naturresurs under
järnbruksepoken på 1600–1800-talet.
I Vällenområdet fanns Vällnora bruk
och Bennebols bruk. Av skogen tillverkade man träkol som behövdes till
järnframställningen. Området är därför
rikt på kolbottnar som visar var kolmilor förut har stått.
Vid början av 1900-talet ökade
efterfrågan på timmer. Ett skogshuggarsamhälle växte upp vid Fagervik
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vid Vällens norra ände och en järnväg
för godstransport byggdes till Vällen. På sjön drog en ångbåt timmer
och pråmar lastade med ved. Timret
lastades om till järnvägsvagnar och
fraktades med tåg till Gimo. Moderniseringar inom skogsindustrin ledde
till slut till att flottningen och timmertransporterna med tåg upphörde.
Samhället vid Fagervik revs i mitten
av 1900-talet. Idag visar grunder och
jordkällare var det förut stått hus.

Cinnoberbagge Cucujus cinnaberinus
Är en skalbagge med röda täckvingar och mycket platt kroppsform. Den
lever främst under barken på nyligen
döda aspar. Den tycks ha svårt för att
sprida sig till nya lokaler och finns
bara i gamla urskogsartade skogar.
Cinnoberbaggen är sällsynt i hela Europa och finns i Sverige bara kvar på
några få lokaler, bland annat här vid
Vällen. Den är Upplands landskapsinsekt.

Natur
Sjön Vällen är en del i ett stort vattensystem med flera sammanbundna
sjöar och vattendrag. Vällenområdet
har mycket höga naturvärden där den
på sina håll svårtillgängliga terrängen
har bidragit till att bevara värdefull
natur. I området finns djur och växter
som i dag är sällsynta i hela Europa
till exempel cinnoberbagge och aspfjädermossa. Det utmärkande för Vällenområdet är den blockrika terrängen, det stora inslaget av ädla lövträd
och de många små vattensamlingarna som kallas glupar.

aspfjädermossa Neckera pennata
Är en mossa som växer på trädstammar av lövträd som asp, ask och lind.
Den trivs i skuggiga och lite fuktiga
miljöer och är därför känslig för skogsavverkningar. Aspfjädermossan har
sin huvudutbredning i Uppland och
är dess landskapsmossa. Förekomsterna i Vällenområdet tillhör de rikare
i Sverige. Mossan känns igen på de
vågiga bladen och de rikligt förekommande röda sporkapslarna på bladens undersida.
Cinnoberbagge och Aspfjädermossa
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Hackspettar
Vällenområdet är ett mycket bra område för hackspettar som för att trivas
behöver äldre skog med riklig tillgång
till döda och döende träd. I den döda
veden lever insekter och larver som
hackspettarna äter. Man kan se spår
av vart hackspettar letat efter föda
där de hackat hål på trädstammar
eller petat bort barkflagor på träd i
hopp om att hitta någon insekt under
barken. Det är viktigt att det finns
lövträd i skogen eftersom många av
de insekter som hackspettarna livnär
sig på lever just på lövträd. I Vällenområdet finns flera arter av hackspettar till exempel tretåig hackspett och
gråspett, båda norrländska arter med
sydliga utposter i sitt utbredningsområde här vid Vällen. Antalet hackspettar i landet har minskat. Minskningen
beror på att det inte finns tillräckligt
med gamla träd där hackspettarna
kan hitta sin föda.

Kandelabersvamp
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skönt att ta en paus. Bra rastplatser
finns vid Fagervik, på Lindholmen
eller vid Pansaruddens naturreservat.
Du kan också stanna vid Vällens utlopp i Kolarmoraån och vid Aspdalssjöns norra strand. Var uppmärksam
så att du inte stör häckande fåglar
när du paddlar eller går i land. Tänk
också på att alltid använda flytväst
när du vistas på sjön.
Gröngöling

kanotuthyrning
Ekeby bygdegårdsförening
www.ekeby.se

FriluFtsliv
Paddling
Vällen är en mycket bra sjö för paddling med möjlighet att ta sig norrut
mot Fagervik eller söderut mot naturreservaten Björnsundet, Ola och Pansarudden. En möjlighet är också att
paddla den kanotled som går från
Vällen via Kolarmoraån till Bysjön, en
sträcka på 18 km. Kanoten kan läggas
i vid Måviksbadet eller Vällenbadet.
Efter en tids paddling kan det kännas

Friluftsfrämjandet i Uppsala
Sunnerstastugan
018-727 60 86 el. 018-32 06 01
Kanotcenter i Östhammar
0173-216 92
www.kanotcenter.se
Mer information om kanotleden finns
på Upplandsstiftelsens hemsida
www.upplandsstiftelsen.se

Guckusko
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vandring
I Vällenområdet finns goda möjligheter till vandring där du i din egen takt
kan upptäcka den speciella naturen.
Upplandsleden sträcker sig genom
hela området och i naturreservaten
Högbergsmossen, Mässmyrfallet, Ola
och Pansarudden och i naturområdet
vid Fagervik finns också vandringsstigar. Upplandsleden och vandringsstigarna är märkta vilket gör det lätt att
hitta. Naturligtvis kan du vandra var
du vill men tänk på att terrängen på
många platser är mycket blockrik vilket kan göra det svårt att ta sig fram.
Karta, kompass och vatten är bra att
ta med!
Mer information om Upplandsleden
finns på Upplandsstiftelsens hemsida
www.upplandsstiftelsen.se
Cykel
I Ekeby finns en 9 km lång cykelled.
Du cyklar i det vackra kulturlandskapet och får på köpet frisk luft och
motion. Om du vill kan du göra en avstickare till Fagervik, Högbergsmossens naturreservat eller till Vällenbadet. Om du tar cykeln med bil finns
parkeringsplats vid Ekeby bygdegård.
Fiske
I Vällen finns abborre, gädda och gös.
För att fiska i Vällen behöver du fiskekort som finns att köpa hos Vällens
Fiskevårdsorganisation. Kontaktpersoner:
• Bengt Eriksson, Tånga gård, Ekeby
0174-300 38
• Eje Hydfors, Väskinge, Alunda
0174-340 33
• Stig Granath, Ljusmon, Knutby
0174-410 70
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• Hans Jansson, Voxome, Alunda
0174-340 64
Fiskekort för att fiska i Aspdalssjön,
Mörtfjärden, Lissklinten, Järinge,
Storsjön och Bysjön finns att köpa
hos
• Rickard Björklund, Järinge Gård
0175-400 09
Vid Fyrväpplingens fiskeområde finns
det möjlighet att mot avgift fiska
bland annat regnbåge samt campa,
hyra båt och stuga. Mer information
finns på Fyrväpplingens hemsida
www.fyrvapplingen.nu
eller 0174-600 42.
långfärdsskridsko
Tänk på att ha säker utrustning innan
du ger dig ut. Östhammars Skrinnare
har kurser för nybörjare och anordnar
gemensamma turer bland annat till
Vällen.
www.skrinnare.se

NaturområdeN
1 mässmyrfallet
I naturreservatet finns Upplands landskapsmossa, aspfjädermossan. Mossan
växer ofta några meter upp på stammen av lövträd. Terrängen i reservatet är bitvis mycket blockrik. På den
västra sidan finns flera glupar. På våren och hösten är gluparna vattenfylla
men på sommaren sjunker vattnet undan och gluparna liknar en äng. I reservatet går en kortare vandringsstig.
2 måsjön
I barrskogen vid den lilla skogssjön
finns en örtrik flora. Skogen är en så
kallad kalkbarrskog där den kalkrika
marken har satt sin prägel på växtligheten. Gå försiktigt och tänk på
att många växter är fridlysta! Ta med
lupp och flora! Parkering och informationstavla om platsen finns några
hundra meter från sjön.
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3 Fagervik
Vid den norra änden av Vällen ligger
Fagervik. Vid Fagervik finns en natur- och kulturstig som är 2,2 km.
Stigen går förbi en grotta som utgörs
av en samling flyttblock som lagt sig
på varandra. Enligt sägnen bodde det
förr i tiden rövare i grottan. Vid hamnen finns grillplats och möjlighet att
tälta. Vid Fagervik finns också många
svampställen där man bland annat
kan hitta svart- och rödgul trumpetsvamp och trattkantareller – alla
mycket goda matsvampar. Området
söder om Fagervik är unikt för sitt
stora inslag av lind. Hit kan du cykla,
paddla eller åka bil. Det är också
möjligt att göra en avstickare till Fagervik om du vandrar Upplandsleden.
4 Högbergsmossen
I Högbergsmossens naturreservat
finns den sällsynta ringlaven som
växer på träd och buskar i gammal
skog. I de västra delarna av reservatet
har skogen betats och det finns rester av gammal gärdesgård i ängskanten. Från Hjälmsätter utgår en kortare
vandringsstig. Ta gärna en matsäckspaus vid den lilla ängsladan. Till reservatet kommer du lättast från Fornbro
i Ekeby. En liten väg leder fram till
ängarna vid Hjälmsätter där det finns
parkeringsplats.
5 vällenbadet
Vällenbadet är ett fint friluftsbad
som passar utmärkt för en utflykt.
Vid badet finns omklädningshytt och
bryggor.
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6 ola
Naturreservatet Ola sträcker sig från
byn Ola ner till Vällen. Skogen i reservatet är ett av de bästa områdena
med gammelskog i länet. I skogen
trivs hackspettar och ugglor och
många andra sällsynta växter och
djur. I reservatet finns även lämningar från brons- och järnåldern och vid
Svanhus finns gammal hagmark och
grunden av ett soldattorp. I reservatet
går en 3,3 km lång vandringsstig.
7 Pansarudden
I Pansaruddens naturreservat växer
gammal barrskog. Genom reservatet går en etapp av Upplandsleden.
Längs leden finns en rastplats vid
Vällens strand. Kanske kan du få syn
på en storlom eller fiskgjuse under
matsäckspausen. Det finns också flera vandringsstigar inom reservatet till
exempel en 3,9 km lång vandringsstig som leder förbi den udde som
gett reservatet dess namn.
8 Bennebols och vällnora Bruk
Järnbruken i Bennebol och Vällnora
anlades på 1600-talet. Malmen till
järnframställningen kom från Dannemora gruvor. Vid de båda bruken
finns välbevarade industribyggnader
och arbetarbostäder. Under sommaren visas utställningen ”Per Pehrsson, masmästare“ i Magasinet i Bennebol. I närheten av Vällnora bruk
finns ruinen av en fornborg. Efter en
kortare vandring till toppen av det
berg där borgen är belägen väntar en
vacker utsikt.

allemaNsrätt
Allemansrätten innebär att alla har
rätt att vara i naturen. Tänk alltid på
att värna om växter djur och lämna så
lite spår efter dig som möjligt. Naturen kring Vällen är känslig! Undvik
att elda direkt på klippor. De spricker
lätt av hettan från elden. Använd istället de iordningställda grillplatserna. I
naturreservat gäller särskilda bestämmelser.

kommuNikatioNer
Man tar sig lättast till Vällenområdet med bil, för att sedan cykla, åka
båt eller vandra till vidare destination. Har man planerat att vandra
Upplandsleden längs de etapper som
passerar genom Vällenområdet finns
möjlighet att ansluta till leden vid
Gimo, Knutby eller Kasbol dit det
går buss. På Upplands Lokaltrafiks
hemsida www.ul.se kan du få hjälp
att planera din resa. Det finns också
möjlighet att ta med cykel på länstrafikens bussar.

Vill du uppleva
och njuta av
intressant och
vacker natur?
På hemsidan
www.smultronstallen.nu
får du tips och idéer om utflyktsmål
och vad man kan göra och se i naturen i Uppsala län.
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adresser
upplandsstiftelsen
box

26074, 750 26 Uppsala
telefon

018-611 62 71
fax

018- 51 16 98
e-post
info@upplandsstiftelsen.se
hemsida

www.upplandsstiftelsen.se
ekeby bygdegårdsförening
telefon

0174-300 72
hemsida

www.ekeby.se
Upplandsstiftelsen ägs av landstinget
och länets åtta kommuner. Stiftelsens
syfte är att underlätta och stimulera
allmänhetens friluftsliv samt verka för
bevarandet av den uppländska naturen.
Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta
projekt.
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Elanders Östervåla 2007

välkommeN till välleNområdet!

PRODUKTION OCH FORMGIVNING ilo grafisk form ab och Titti Apler.
FOTO Mats Wilhelm, utom guckusko, Åse Augustson, fiskebild, Håkan Eriksson och kandelabersvamp, Pär Eriksson. Text Åse Augustson.
Kartbearbetning Per Stolpe, Upplandsstiftelsen.

varsågod – eN karta!
Friluftskartan över Vällenområdet är
framtagen genom ett lokalt naturvårdsprojekt som drivs av Upplandsstiftelsen
och Ekeby bygdegårdsförening med
stöd från Länsstyrelsen och Östhammars kommun. Tanken med kartan är
att man ska ta den med sig när man
besöker området, till exempel när man
paddlar kanot, vandrar eller cyklar. På
kartan finns markerade rastplatser och
parkeringsplatser samt tips på utflyktsmål. Hoppas att du får en trevlig vistelse i naturen!
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