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.
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Den stora badplatsen med bryggor, hopptorn och
grillplatser ligger nedanför friluftsgården vid sjön
Trehörningen. Här finns en badramp med räcken som
är anpassad för dig med funktionshinder. Hundar
får gärna bada vid hundbadet en bit bort från stora
badplatsen och i Ramsen ligger ett litet naturistbad.
Vill du ta dig ut på sjön kan du hyra kanoter och
roddbåtar i friluftsgårdens reception. Där kan du
också hyra bastu och badtunna. Man får gärna fiska
från båt på Uppsala kommuns vatten i Trehörningen
och Ramsen (se karta). Vinterfiske får enbart ske på
Uppsala kommuns vatten i Ramsen för att undvika
att de plogade skridskobanorna på Trehörningen för
störs. Nappar det kan du få både abborre och mört.
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Skogslind
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Hopptorn och badbryggor i Trehörningen

Fjällnora friluftsområde
består till största delen av gammal
blandskog. Grön aspvedsbock är
en vacker men skygg skalbagge.
Den trivs i skogar med mycket
gammal asp och det finns det i
Fjällnora. I kanterna mot betes-  Grön aspvedbock
och åkermarker växer ståtliga
Saperda perforata
ekar och längre in i skogen
stöter man ofta på det vackra lövträdet lind.
Trädet har hjärtformade blad och trivs i den
näringsrika skogen. De många stora stenblock
som hamnat här med inlandsisen för mer än
10 000 år sedan gör att skogen känns trolsk
men ibland svårframkomlig. Rör du dig tyst har
du chans att se några av djuren i skogen som
till exempel rådjur, räv och grävling.

Naturen i Fjällnora
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
ligger även en naturlekplats med roliga och
fantasifulla djur i trä, gungor och klätterställningar.
Naturlekplatsen passar både för mindre och större
barn. På lantgården bredvid parkeringsplatsen kan
du se gårdens tama djur. Stanna gärna till en stund
och hälsa på djuren.

Vinter i Fjällnora
Både Trehörningen och Ramsen är två fantastiska
sjöar för långfärdsskridskoåkning. På Trehörningen
plogas flera skridskobanor som är mellan 1 och 12
km långa. Den längsta skridskobanan går runt hela
sjön. Vid badplatsen plogas en stor skridskobana
för lek och spel. Långfärdsskridskor och pjäxor går
att hyra i receptionen. Snörika vintrar prepareras
skidspår i skogen och på isen. För dig som vill, kan
dagen avslutas med bastubad och ett uppiggande
dopp i isvak.

FJÄLLNORA
Fjällnora

Hitta hit
Med bil åker du ca 15 km på väg 282 från Uppsala
mot Almunge. Regionbussen stannar vid Fjällnora
vägskäl och därifrån är det ca 3 km att gå.  Sommartid
kan man även åka ånglokståg från Uppsala och
veteranbuss från Selknä. Veteranbussen hämtar även
upp resenärer som åkt regionbuss vid en hållplats
en bit in på Fjällnoravägen. På Upplandslokaltrafiks
hemsida www.ul.se och www.lennakatten.se hittar
du aktuella tidtabeller. Du kan också vandra på
Upplandsleden som går från Sunnersta i södra
Uppsala till Fjällnora och vidare mot Almunge.

Bokning och förfrågan
För aktuell information om ex. de plogade isbanorna
hänvisas till friluftsområdets Facebooksida eller
telefonssvarare på 018-727 06 01.
För mer info om friluftsområdet och för bokning
av ex. stugor och campingplats besök
www.uppsala.se/fjallnora eller ring  018-727 06 10.  
I Fjällnora finns en äventyrsbana som drivs av
en privat aktör. För mer info besök hemsidan
www.goadventure.se.

Skridsko- och skidåking för både stora och små

Fjällnora förvaltas av Uppsala kommun.
Vid frågor nås friluftsområdets förvaltare på
telefon 018-727 00 00 eller via felanmälan på
www.uppsala.se/felanmalan
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Äventyrsbana

Tänk på att:
• visa hänsyn mot djur, natur och
andra besökare i området,
• cyklister ska sakta ner vid möte
och anpassa sin körning,
• bara grilla och elda på
iordninggjorda grillplaster,
• hålla rent och inte lämna skräp
efter sig,
• affischer eller anslag inte får
sättas upp,
• camping endast får ske på
anvisade platser,
• vinterfiske endast få ske på
kommunens vatten i sjön
Ramsen,
• gärna hålla hunden kopplad och
att plocka upp efter den,
• hundar ombeds bada vid det
iordningställda hundbadet.
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För ytterligare information se Uppsala
kommuns lokala ordningsföreskrifter vilka
gäller i detta friluftsområde.

Markerade vandringsleder
I Fjällnora kan du följa flera tydligt markerade
vandringsleder. De flesta lederna startar vid
parkeringsplatsen och är mellan 3 och 5,3
km långa. Är du intresserad av historia så är
Kolarstigen något för dig. Kolarstigen är 3 km
lång och tar dig till en gammal timrad kolarkoja.
Här får du veta mer om hur det gick till att göra
träkol. Vid kojan finns en grillplats och bänkar.
Den gulmarkerade och lite mer svårgångna,
4,5 km långa Vildmarksleden tar dig runt sjön
Ramsen. På sjöns östra sida följer Upplandsleden
samma stig som Vildmarksleden. Hovgårdsstigen
är blåmarkerad, 3,8 km lång och passar extra bra

English
för dig som besöker området tillsammans med
hund då vandringsleden passerar hundbadet
i Trehörningen. Vandringslederna är tydligt
markerade med olika färger. På kartan ser du
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.

