
Forsen vid 
Ulva Kvarn

Ulva kvarn
I kvarnen intill fallet och i de röda gårdshusen kan 
du uppleva spännande hantverk. Den nuvarande 
kvarnbyggnaden är från 1759 men kvarndrift har 
funnits här sedan början av 1300-talet. 

Titta efter strömstaren!
Vintertid står den tuffa strömstaren och niger på 
isflaken vid forsen. Ibland dyker fågeln ner i det 
mörka, iskalla vattnet på jakt efter nattsländelarver.

Meta abborre
Du kan prova fiskelyckan på udden mitt i ån, ned-
anför kvarnen. Mört, abborre eller kanske en gädda 
nappar på kroken om du har tur. 

Nattsländelarv

Strömstare

Forsen vid
Ulva Kvarn

                    www.smultronstallen.nu

Kultur, natur och historia
Kvarnen som står vid forsen byggdes för 250 år sedan, 
men platsen har används för kvarnverksamhet sedan 
1300-talet. Det här natursköna smultronstället ligger 
cirka 7 kilometer från Uppsala. Här kan du kika runt i 
hantverksbyn, fika eller äta något gott. 

Njuta av naturen
Utanför kvarnen finns lummiga gröna ytor där du kan 
lägga ut en filt och koppla av medan du lyssnar på 
fågelsång och ljudet av vatten. 

Fiskelycka
Längs udden kan du prova på att vara en fiskare, om 
det nappar kan du testa grillplatsen. På vintern står 
den tuffa strömstaren på isflaken vid forsen. Tittar du 
tillräckligt länge så kan du se hur den dyker ner i det 
iskalla vattnet på jakt efter nattsländelarver.
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Hitta till Forsen vid Ulva kvarn
Sväng av väg 272 vid skyltning mot  
Ulva Kvarn. Innan du är framme vid  
byggnaderna, sväng höger in på stora  
parkeringen och vandra härifrån.

Tydligare vägbeskrivning finns på  
www.smultronstallen.nu
Hitta även de andra Smultronställena  
på kartan via hemsidan.
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Naturtipset  
En app för iPhone och Android

Ut och njut! 
Upptäck Upplands smultronställen

Vad vill du göra?
Grilla, vandra eller njuta av utsikten?

Smultronställen i naturen är: 
• Fina platser.
• Lätta att hitta till.
• Enkla att vara i.
• Värdefull natur.
• Till för dig!

Läs mer på hemsidan eller ställ frågor  
till Biotopia på telefon: 018-727 63 70.

www.smultronstallen.nu
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