FJÄLLNORA

Hopptorn och badbryggor i Trehörningen

Välkommen till

Fjällnora
Fjällnora friluftsområde ligger 1,5 mil öster
om Uppsala. Markerade vandringsleder tar dig
runt till Fjällnoras gamla skogar, till bad- och
fiskesjöarna Trehörningen och Ramsen och till
den gamla kolarkojan. Vintertid finns plogade
skridskobanor och preparerade skidspår och
på sommaren kan du bada från bryggor och
hopptorn, hyra kanot och roddbåt. I området
hittar du flera rastplatser och grillplatser.
Fjällnoras friluftsgård med café och reception
är öppen året om.

Bad och fiske
Den stora badplatsen med bryggor, hopptorn och
grillplatser ligger nedanför friluftsgården vid sjön
Trehörningen.Härfinnsenbadrampmedräckensom
äranpassadfördigmedfunktionshinder.Hundar
får gärna bada vid hundbadet en bit bort från stora
badplatsen och i Ramsen ligger ett litet naturistbad.
Villdutadigutpåsjönkanduhyrakanoteroch
roddbåtarifriluftsgårdensreception.Därkandu
ocksåhyrabastuochbadtunna.Manfårgärnafiska
frånbåtpåUppsalakommunsvatteniTrehörningen
ochRamsen(sekarta).Vinterfiskefårenbartskepå
UppsalakommunsvatteniRamsenförattundvika
attdeplogadeskridskobanornapåTrehörningenför
störs.Nappardetkandufåbådeabborreochmört.

Naturen i Fjällnora
Fjällnora friluftsområde
består till största delen av gammal
blandskog.Grönaspvedsbockär
envackermenskyggskalbagge.
Dentrivsiskogarmedmycket
gammalaspochdetfinnsdeti
Fjällnora.Ikanternamotbetes Grön aspvedbock
ochåkermarkerväxerståtliga
Saperda perforata
ekarochlängreiniskogen
stötermanoftapådetvackralövträdetlind.
Trädet har hjärtformade blad och trivs i den
näringsrikaskogen.Demångastorastenblock
som hamnat här med inlandsisen för mer än
10000årsedangörattskogenkännstrolsk
meniblandsvårframkomlig.Rördudigtysthar
duchansattsenågraavdjureniskogensom
tillexempelrådjur,rävochgrävling.

Skogslind
Tilia cordata

Lek och äventyr
Äventyrsbanan i Fjällnora är en av Sveriges största
höghöjdsbanor med hängbroar och linbanor som
går högt upp bland trädtopparna. Äventyrsbanan
ligger i närheten av friluftsgården. Vid friluftsgården
liggerävenennaturlekplatsmedroligaoch
fantasifulladjuriträ,gungorochklätterställningar.
Naturlekplatsenpassarbådeförmindreochstörre
barn.Pålantgårdenbredvidparkeringsplatsenkan
du se gårdens tama djur. Stanna gärna till en stund
och hälsa på djuren.

Vinter i Fjällnora
BådeTrehörningenochRamsenärtvåfantastiska
sjöarförlångfärdsskridskoåkning.PåTrehörningen
plogasfleraskridskobanorsomärmellan1och12
kmlånga.Denlängstaskridskobanangårrunthela
sjön.Vidbadplatsenplogasenstorskridskobana
förlekochspel.Långfärdsskridskorochpjäxorgår
atthyraireceptionen.Snörikavintrarprepareras
skidspåriskogenochpåisen.Fördigsomvill,kan
dagen avslutas med bastubad och ett uppiggande
doppiisvak.

Skridsko- och skidåking för både stora och små

Äventyrsbana

Tänk på att:
• visa hänsyn mot djur, natur och
andrabesökareiområdet,
•cyklisterskasaktanervidmöte
ochanpassasinkörning,
• bara grilla och elda på
iordninggjorda grillplaster,
•hållarentochintelämnaskräp
efter sig,
•affischerelleranslagintefår
sättas upp,
•campingendastfårskepå
anvisade platser,
•vinterfiskeendastfåskepå
kommunensvattenisjön
Ramsen,
•gärnahållahundenkoppladoch
attplockauppefterden,
• hundar ombeds bada vid det
iordningställda hundbadet.
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För ytterligare information se Uppsala
kommunslokalaordningsföreskriftervilka
gäller i detta friluftsområde.

Markerade vandringsleder
IFjällnorakanduföljafleratydligtmarkerade
vandringsleder.Deflestaledernastartarvid
parkeringsplatsenochärmellan3och5,3
kmlånga.Ärduintresseradavhistoriasåär
Kolarstigennågotfördig.Kolarstigenär3km
långochtardigtillengammaltimradkolarkoja.
Härfårduvetameromhurdetgicktillattgöra
träkol.Vidkojanfinnsengrillplatsochbänkar.
Dengulmarkeradeochlitemersvårgångna,
4,5kmlångaVildmarksledentardigruntsjön
Ramsen. På sjöns östra sida följer Upplandsleden
sammastigsomVildmarksleden.Hovgårdsstigen
ärblåmarkerad,3,8kmlångochpassarextrabra

English
fördigsombesökerområdettillsammansmed
hund då vandringsleden passerar hundbadet
i Trehörningen. Vandringslederna är tydligt
markerademedolikafärger.Påkartanserdu
alla leder som ingår Fjällnoras spårsystem.

Fjällnora is a large recreation area with old
mixed forests, pastures and two beautiful
lakes for swimming and fishing. There are
several barbecue areas, tables and
benches here. Marked paths lead you to the
old coal miner’s shack, around one of the lakes and into the pine forest. The hiking trails
are clearly marked with different colours and
they start from the parking area. In winter
you can skate and ski on Lake Trehörningen.
Fjällnora café and reception is open all year
round and you can rent rowing boats, canoes,
nordic skates and skis here.

Fjällnora

Medbilåkerduca15kmpåväg282frånUppsala
mot Almunge. Regionbussen stannar vid Fjällnora
vägskälochdärifrånärdetca3kmattgå.Sommartid
kanmanävenåkaånglokstågfrånUppsalaoch
veteranbussfrånSelknä.Veteranbussenhämtaräven
uppresenärersomåktregionbussvidenhållplats
enbitinpåFjällnoravägen.PåUpplandslokaltrafiks
hemsidawww.ul.seochwww.lennakatten.sehittar
duaktuellatidtabeller.Dukanocksåvandrapå
Upplandsleden som går från Sunnersta i södra
Uppsala till Fjällnora och vidare mot Almunge.

Bokning och förfrågan
Föraktuellinformationomex.deplogadeisbanorna
hänvisastillfriluftsområdetsFacebooksidaeller
telefonssvararepå0187270601.
Förmerinfoomfriluftsområdetochförbokning
avex.stugorochcampingplatsbesök
www.uppsala.se/fjallnoraellerring0187270610.
IFjällnorafinnsenäventyrsbanasomdrivsav
enprivataktör.Förmerinfobesökhemsidan
www.goadventure.se.
FjällnoraförvaltasavUppsalakommun.
Vid frågor nås friluftsområdets förvaltare på
telefon0187270000ellerviafelanmälanpå
www.uppsala.se/felanmalan
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