






















































Källor i skogs-och jordbrukslandskapet
Exkursion i Uppland söndagen 18 juni 2006

Välkommen till en källdag i skog och mark!

Vi kommer att stifta bekantskap med några av naturens källor och diskutera hur våra källor är 
skyddade. Vi tar upp lagstiftning och regler som gäller källor. Vi besöker källor med olika 
skyddsformer såsom naturreservat, fornminne, fornlämningsområde, biotopskydd, 
nyckelbiotop och Natura 2000. 

Exkursionens innehåll
Från Uppsala Centralstation åker vi med buss till Viks slott vid Mälaren. Slottet är ett väl 
bevarat slott från medeltiden. I dess närhet i ett fornlämningsområde ligger Oxkällan. Källan 
som ligger i betesmark är en av två källor i Uppsala län som är Natura 2000 område 
representerande den skyddsvärda naturtypen ”mineralrik källa av fennoskandisk typ”. Här har
vi förmiddagens kafferast. 

Sedan åker vi till Östahalvön i Färnebofjärden (Dalälven). Halvön är ett fantastiskt 
naturområde; långa sandstränder, rullstensås med fina tallskogar, myrmarker, olika typer av 
kulturlämningar, närhet till nationalparken Färnebofjärden. Å så finns Ingbo källor. 

I källornas närhet ligger ”Det Gröna Kunskapshuset” som är under uppbyggnad för att bli 
informations- och utbildningscenter för detta fina natur- och kulturområde. Här äter vi lunch 
och blir informerade om området. Efter lunch besöker vi källorna som ligger i ett 
naturreservat som också är ett Natura 2000-område  

Från Ingbo källor åker vi till Finntorpskällan som är Tierps trefaldighetskälla. Källan är ett 
fornminne och ligger i äldre skog. Här dricker vi eftermiddagskaffe

Vårt sista stopp blir vid Horskällan som ligger på gränsen mellan Tierp och Uppsala. 
Skogsavverkning har skett fram till källan. Här diskuterar vi skogsbruk och kallkällor. Källan 
ligger i ett skyddat grundvattenområde, är ett fornminne och en nyckelbiotop. I källans närhet 
ligger dessutom Odens brunn, kvarnkällan, en kommunal grundvattentäkt och en källa som 
föddes för 25 år sedan.

Praktisk information
Exkursionen utgår med buss 09.00 från Uppsala C och är åter stationen 17.00.
Tåg ankommer från Stockholm 08.50 och från Gävle 06.58
Tåg avgår till Stockholm 17.10, 17.35, 17.54 och till Gävle 17.07, 17.45.
Parkeringsmöjligheter finns i parkeringshus på stationens framsida och utomhus på baksidan 
Exkursionens kostnad 350 kr insättes på Källakademins plusgirokonto 487 55 76 - 3          
Om det inte regnar behövs inga stövlar. Det går bra med grova skor. Myggmedel kan vara bra.

Vår förhoppning är att vi skall få en trivsam och trevlig dag tillsammans.

Exkursionskommittèn
Kjell Hedlund 018 – 18 04 16, 070 - 394 43 05    
Gunnar Wiklander 018 - 67 34 57, 070 - 597 95 35


