
Naturvård och naturupplevelser

Tegelsmorasjön är en grund, vassrik sjö, omgiven av lika 

delar odlingsbygd och skogsmark. Sjön utgör häcknings-

plats för ett stort antal fågelarter, men fungerar även vår 

och höst som rastplats för många flyttfåglar. Nära 200 

fågelarter har observerats vid Tegelsmorasjön.

Liksom många sjöar av samma typ tenderar Tegelsmora–

sjön att växa igen. På 1990-talet saknades öppna vatten-

ytor helt sommartid. Genom ett privat initiativ gjordes då 

en första åtgärd för att återskapa den öppna vattenspe-

geln. Föreningen Tegelsmorasjön bildades 1996-1997 

vilket har möjliggjort ytterligare en rad naturvårdsprojekt 

fram till idag.

Skogsområdet söder om Tegelsmora kyrka gallrades och 

röjdes från sly 2009-2011. Under påföljande år har områ-

det successivt omvandlats till en glest bevuxen betesskog 

där både djur och människor trivs. Betesmarken med 

fågeltorn, övernattningsstuga och grillplats har utsetts till 

”Smultronställe” av Upplandsstiftelsen.  

Ytterligare ett utflyktsmål med grillplats finns på mot-

satta sidan om sjön vid Norra Bodnäset. En insats för att 

öka tillgängligheten till platsen gjordes 2013. En skylt och 

parkeringsficka finns norr om Elsarby gård, och platsen 

nås till fots via en skyltad stig. 

Ängarna norr och söder om betesskogen vid Tegelsmora, 

samt området söder om Norra Bodnäset har frästs och 

ombildats till strandängar.

I sjöns norra ände finns ett ”övergivet” fågeltorn. Av olika 

skäl har det blivit svårt att ta sig till platsen.

Några mindre vägar och stigar från Tegelsmoraområdet 

kan användas som ingångar till Uppsala läns största na-

turreservat Florarna. 

Kulturvärden

Vid sjöns nordöstra kant ligger den gamla kyrkorten Te-

gelsmora med sin kyrka från 1400-talets senare hälft. Intill 

kyrkan finns en bronsstaty av nyckelharpospelaren och 

riksspelmannen Eric Sahlström. En aktiv hembygdsfören-

ing driver här ett hembygdsmuseum och varje år i månads-

skiftet augusti-september anordnas Tegelsmoraveckan 

med ett ofta digert program av musikframträdanden. 

Sedan  2012 anordnar Tegelsmora hembygdsförening och 

Föreningen Tegelsmorasjön gemensamt valborgsfirande 

vid fågeltornet. 

Förslag till promenadstråk

Vi vill öka tillgängligheten till områdets natur- och kultur-

värden genom att skapa ett sammanhängande promenad-

stråk om ca 10 km runt Tegelsmorasjön.

Enligt vårt förslag (se karta) börjar promenadstråket vid Ör-

byhus station. Vi följer grusvägen norrut längs järnvägen, 

och sedan den gamla banvallen mot Tobo. När vi passerat 

bron över bäcken vid Österväga mosse tar vi till höger på 

en invallning som tillhör Elsarby gårds marker. Vallen löper 

knappt tre km och ansluter i norr till Norra Bodnäset. Där-

ifrån fortsätter vi på stigen mot parkeringen vid Elsarby, 

men vid Toboån tar vi oss över en gångbro (finns ej idag) 

och går rakt norrut längs sjöns videsnår och vassruggar. Vi 

passerar två skogklädda åkerholmar innan vi når skogs-

dungen med det norra fågeltornet. Vi går vidare längs södra 

kanten av denna skog till bron (antingen bilbron eller helst 

en särskild gångbro) över Garvarån som utgör sjöns norra 

tillflöde. Vi följer körvägen utefter strandängen till kyrko-

gården, och tar oss sedan utmed kyrkans tomtgräns söde-

rut ända till betesskogen med fågeltornet, där en befintlig 

stig leder oss till ”utsikten” i söder. Nu går vandringen 

över Fallsbergsängen och Persbylånga betesängar till sjöns 

utlopp som här heter Tegelsmoraån, och fördämningen 

som reglerar sjöns vattenstånd. En bro över ån vid denna 

punkt skulle kunna leda oss via Föråker tillbaka till Norra 

Bodnäset och därmed möjliggöra en kortare rundvandring 

för de som kommer till fågeltornsparkeringen med bil. 

Dock går vi nu på östra sidan om ån mellan skogsdungarna 

och Åmyrens ängar, förbi elljusspåret till gångvägen vid 

Björkbackskyrkan och tillbaka till Örbyhus station. 

P R O M E N A D S T R Å K  R U N T  T E G E L S M O R A S J Ö N
Ett bidrag från Föreningen Tegelsmorasjön till satsningen på friluftsliv och turism i ÖTV-området

Oskar Jonsson genom Föreningen Tegelsmorasjön

Tegelsmorasjön vid Örbyhus är utan tvekan ett attraktivt 

utflyktsmål för såväl ortsbor som mera långväga besökare. 

Något som gör Tegelsmorasjön unik är läget endast två 

km från Örbyhus tågstation. Besökare från både Gävle och 

Uppsala/Stockholm kan idag komma i kontakt med Tegels-

morasjön och dess natursköna omgivningar tack vare tåget. 

Vad som däremot saknas är framkomliga vandringsvägar i 

sjöns närhet som knyter samman dess utblickspunkter och 

utflyktsplatser. Vårt förslag är att ett promenadstråk skapas i 

en slinga runt sjön med utgångspunkt från Öbyhus station.
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