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Hallstahammars kommun
- en utflyktsguide

Hallstahammar

Din utflyktsguide
Hallstahammars kommun kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. På ett avstånd
av tre mil kan man finna de flesta av de naturtyper som dominerar vårt
avlånga land. I söder präglas naturen av Mälaren, med strandängar,
lövskogslundar och åkermark. Området som har en unik flora och fauna
har ett stort bevarandevärde. I kommunens mitt breder jordbruksbygden
ut sig med ett vidsträckt åkerlandskap. I norr dominerar barrskogen. Där
kan besökaren finna den natur som präglas av norra Europas taigaskogsbälte, med myrar och hällmarker. I nord sydlig riktning skär Kolbäcksådalen
genom bygden. Kolbäcksån med Strömsholmskanal avvattnar trakten och
mynnar i söder ut i Mälaren.
Den broschyr som du nu håller i handen presenteras fem områden som
är typiska för de naturtyper som representeras i kommunen. Vårt mål är
att du ska bli inspirerad och sugen på att bege dig ut i vår natur. En natur
som har så många värden att erbjuda för både kropp och själ.
För fler utflyktstips: www.naturskyddsforeningen.se/hallstahammar
Väl mött Hallstahammars Naturskyddsförening

Bruksleden
Bruksleden, som går igenom flera av Västmanlands kommuner, är en
utmärkt vandringsled ifall du vill besöka kommunens skogsdelar.
I Hallstahammars kommun går leden genom kommunens nordöstra del
och är där ca 15 km lång. Naturen består till största delen av barrskog
med omväxlande hällmarker och mindre myrar.

Att se: I området har nästan alla
Sveriges uggle-, hackspett- och
skogshönsarter påträffats.
Även de flesta större däggdjuren har
observerats eller spårats i denna del
av kommunen.
Att hitta: Bruksleden nås bäst från
Motionscentrum, Gråstensvägen,
Hallstahammar. Via 5 km spåret kan
du sedan vika av på leden, antingen
norrut mot Surahammar eller österut
mot Västerås.
Att tänka på: Bruksleden markeras
med orange markeringar. En karta
skala 1:50 000 finns att tillgå på Hallstahammars bibliotek eller turistbyrå.
Vissa delar av leden kan under vår
och höst vara vattensjuka på grund av
bäverns påverkan på vattendragen.
Stövlar kan då vara nödvändiga.

Trångfors/Sörkvarnsforsen
Att se: Trångfors smedja
är en tämligen säker lokal
för forsärla. På vintern kan
besökaren se ett flertal
strömstarar söka föda i det
forsande vattnet.
Nedströms Trångfors kan
bäver ses efter hela
åsträckan.
Sörkvarnsforsen som är en
av de sista stora outbyggda
forssträckorna i Kolbäcksån,
har en fallhöjd på 7,7 meter. Forsen passerar flera
lövskogsbeklädda öar där det
råder ett rikt växt och fågelliv.
Att hitta: Avfarten till Trångfors hittar man vid väg 252
norr om Hallstahammar. Vid
vägskylt ”Ekomuseum” tar
man av österut. Vid vägs
ände finns en väl tilltagen
parkering med informationstavlor. Sörkvarnsforsens
naturreservat når man
norrifrån via Hans von Kantzows väg. En väl tilltagen
parkering finns norr om
Skantzsjön. Från söder
kan man parkera bilen vid
Skantzöbadet, Sörkvarnsvägen.
Att tänka på: För fiske i
Kolbäcksån krävs fiskekort.
Parkeringen utanför Sporthallen är till för Sporthallens
besökare.

Där Kolbäcksån rinner genom Hallstahammars tätort passerar den två natursköna
områden, Trångfors i norr och Sörkvarn i
söder. Dessa platser erbjuder besökaren en
omväxlande natur bestående av forsande
och lugnt vatten i en vacker miljö med många
kulturminnesmärken. Utefter hela sträckan
löper gång- och cykelvägar som gör båda
områdena lättillgängliga.

Kyrkbyåsen/Westerqwarn
Söder om Kyrkbyn i Kolbäck finns en bevarad del av den rullstensås som
löper parallellt med Kolbäcksån. Åsen som är skogsbeklädd med huvuddelen tallskog, har en gång/cykelväg löpande utefter dess rygg. Söder
om rullstensåsen mot Mölntorp är naturtypen den motsatta. Där är åsen
sönderbruten av stora uttag av grus och sten. Grundvattnet har trängt
fram och bildat en sjö där ädelfiske nu bedrivs. Gång/cykelvägen fortsätter
utefter sjöns östra sida söderut ner mot Mölntorp. Vid Westerqwarn förgrenar sig ån i två strömfåror. Nedanför Westerqwarns kanalslussar finns
ett besöksvärt område speciellt för den fiskeintresserade.
Att se: På Kyrkbyåsen förekommer lärkfalk och korp. I ädelfiskesjön finns regnbågsöring, skäggdopping och bäver. Vid
Westerqwarn är chansen
stor att du får se kungsfiskaren pila
fram över ån.
Att hitta: Följ väg 252. En kilometer
söder om Kolbäck tag avtagsväg markerad ”Ädelfiske” österut. Vid vägens slut
finns en väl tilltagen parkering där du
når området både norr- och söderut.
En kilometer söderut på väg 252 kan du
ta väg österut mot Mölntorp. Efter cirka
500 meter finns väl tilltagna parkeringar vid Westerqwarn. Ytterligare några
hundra meter mot Mölntorps tätort, när
du passerat över ån och kanalen, tar du
första avtagsväg mot höger. En mindre
parkering finns då på höger sida vid
slussvaktarstugan.
Att tänka på: För fiske i ädelfiskesjön
och Kolbäcksån krävs fiskekort. Gång/
cykelvägen mot Westerqwarn går
genom Strömsholms golfbana och ett
ädelfiskeområde. Detta innebär att
ömsesidig hänsyn ska tas till de
aktiviteter som förekommer i området.

Lagårdssjön/Österängarna
Innan Kolbäcksån rinner
ut i Mälaren passerar
vattendraget genom två
besöksvärda områden.
Lagårdssjön är en utvidgning av ån, där den västra
delen består av strandängar
som vid högvatten översvämmas. I Lagårdssjön
finns också Linnés källa.
En kallvattenkälla som även
vintertid är isfri. Kolbäcksån
passerar sedan Strömsholms slott, där slottsströmmarna tar vattnet vidare
ner mot Österängarna.
Österängarna ligger på åns
östra sida och består av
strandängar och ekholmar.

“Strömsholms källa
var märkvärdig. Hon
ligger på själva sjöbotten på fem alnars
djup; när man ror över
henne kan man nästan
hissna, ty dess blå
botten tycktes vara
oändligt djup.”
Carl von Linné
26 augusti 1741

Att se: Lagårdssjön är kommunens främsta fågellokal. Vår och höst rastar gäss,
änder och vadare vid dess stränder. Under sommaren kan svarttärna, dvärgmås,
fiskgjuse och havsörn observeras. På vinter samlas stora mängder fågel i
Linnés källa. Slottsströmmarna och österängarna är ett otroligt vackert område
som inbjuder till naturupplevelser under hela året. Slottsströmmarna bjuder på
trevligt fiske och är en säker vinterlokal för strömstare. Österängarnas månghundraåriga ekar är inte bara ett hem för många fågel- och insektsarter, flera
sällsynta växter och svampar finns även i dess närhet.
Att hitta: Lagårdssjön överblickas lättast från Linnékullens utsiktsplattform.
Plattformen, som är helt handikappanpassad, ligger i direkt anslutning till
väg 252. Vid plattformen finns även en parkering för cirka 20 stycken bilar.
Slottsströmmarna och Österängarna nås lättast från väster via väg 252, vägskylt
”Säby/Slott” och från öster via väg 56 vägskylt ”Säby”. Parkeringsplatser finns
väster och norr om slottet.
Att tänka på: Strömsholm är Sveriges ridsportcentrum. Hänsyn bör därför tas till
de aktiviteter som är förknippade med ridsport. För fiske i slottsströmmarna krävs
fiskekort. Fiske från slottsholmen är förbjuden.

Hägg-Ek-Lindholmen/Billingen
Söder om Strömsholm finns tre
lövskogsbeklädda holmar, HäggEk- och Lindholmen. Holmarna
som ligger längs Mälaren är
typiska lövlundar med blandad
ädellövskog. De är uppbyggda av
morän och blockterräng, och når
på sina ställen tio meter över
omgivande terräng.
Att se: Floran är rik och omväxlande. Här finner besökaren nästan alla lövträd,
buskar och örter som är typiska för Mälardalens natur. Fågelsången domineras
av näktergalen och olika sångare som sjunger från både lövskog och vassbälten.
Att hitta: Från väg 252, sväng västerut vid Strömsholm mot Herrskogen/Munktorp. Efter 500 m sväng vänster mot Djursjukhuset. Vid Hästsjukhuset sväng
söderut över järnvägen. Efter ca 2 km finns en avtagsväg västerut till
Häggholmen. Där vägen svänger höger finns en mindre parkering på vänster
sida. Vid parkeringen finns en informationstavla. Efter ytterligare 1 km når vägen
Lindholmen. När vägen nästan passerat skogsholmen finns en mindre parkering
på höger sida. Ekholmen som ligger ytterligare västerut kan endast nås via gångstigar från Hägg- och Lindholmen.
Att tänka på: Under sommarhalvåret betas skogsholmarna av boskap.

I kommunens södra del ligger halvön Billingen.
Billingen är den södra delen av Strömsholms
naturreservat och består av betade strandängar, vassbälten, lövskogslundar och lövskog.
Områdets olika delar kan nås genom gångoch upptrampade djurstigar.
Att se: Billingens natur innehåller stora naturvärden. En unik flora och ett rikt fågelliv möter besökaren. Fiskgjuse och havsörn kan påträffas i området.
Att hitta: Från väg 252 sväng västerut vid Strömsholm mot Herrskogen/Munktorp. Efter ca 3,5 km, vid Stenby, sväng vänster mot Ullvi. I Norrsylta, 1 km,
sväng vänster mot Dåvö. Kör ytterligare 3 km och sväng höger i T-korsningen.
I nästa T-korsning, 1 km, följ skyltning mot Billingen. Vid parkeringen finns en
informationstavla som beskriver området.
Att tänka på: Området betas under sommarhalvåret av boskap.
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