
   

 

Natur- och kulturvandring runt Hårsbäcksdalen 

Tisdagen den 14 juni 2016 vaknade vi till en solig och fin morgon men kanske inte 

alltför varmt. Hela 28 pigga SPFare samlades vi Smultronställets närköp för att 

tillsammans åka till Hårsbäcksdalens naturreservat mellan Fjärdhundra och 

Heby. Vi åkte naturligtvis inte den snabba och kanske närmsta vägen utan 

provade en hel del små och vackra vägar. Några försökte komma ihåg antalet 

kyrkor vi passerade och de var tämligen många! 

Väl framme vid parkeringen var det nog bara 2 minuter kvar till klockan 11.00 och 

många längtade efter en stärkande kopp kaffe. En skönare midsommaräng än den 

vi intog kaffet på får man leta efter. Här har många fester hållits men nuför-

tiden har traktens festande flyttats till Altuna bygdegård. 

Under kaffestunden fick vi oss till livs en hel del om naturen i dalen och också 

den verksamhet som bedrivits under årens lopp tack vare vattenflödet i ån. 

Trots många dagars värme var växtligheten frodig och gräset lite fuktigt vilket 

beror på att det finns ett stort antal kallkällor i området. Efter den stärkande 

koppen begav vi oss ut i den lite tropiska terrängen mot vårt lunchställe på andra 

sidan Örsundaån. Bron över ån måste vara renoverad under senaste åren. Man 

har en magnifik sikt från bron över vattenflödet. 
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Efter någon kilometer intog vi vår medhavda lunch utan att bli störda av några 

myggor, detta trots närheten till ån och den fuktiga miljön. 

 



Hårsbäcksdalen är känd för många rara växter, djur 

och fåglar och det vi upplevde mest var den stora 

förekomsten av strutbräken. Vissa exemplar var nog 

uppe emot 1 meter höga. 

Vandringen fortsatte och vi 

vände åter mot bilarna via 

den vackra gamla bron som 

gjorde det möjligt att 

passera ån under gamla 

tider. Någon kallade vägen 

för en riktig landsväg. 

Återtåget skedde på ås-

kanten där vi var cirka 15-20 

meter över vattenspegel och 

hade en fantastisk vy över 

åns slingrande förlopp. Det 

blev en del ”backe upp och 

backe ner” den sista 

kilometern men vi fick lön 

för mödan. Totalt avverkade 

vi cirka 4 km med många fina 

stopp. 



 

Från början var det tänkt att denna 

natur- och kulturvandring skulle ha 

tagit oss runt naturreservatet vid 

Ängsö slott, mellan Enköping och 

Västerås. Fiskarens öppettider gjorde 

dock inte detta möjligt. 

För att inte missa en så bra inramning 

med lunch på god fisk planeras en 

vandring i detta område den 5 juli 

2016 med start som vanligt vid 

Smultron-ställets närköp klockan 

09.30.  

Vandringen blir lite längre än den vid 

Hårsbäcksdalen men inte svårare. 

 

Elisabeth Andersson och Kent Magnusson 


