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Välkommen till Säterdalen!
Välkommen att upptäcka Säterdalens omväxlande landskap med branta raviner och böljande ängsbackar!  
I den frodiga grönskan finns en mångfald av olika växt- och djurarter att upptäcka. På ravninens botten 
slingrar sig Ljusterån som rinner från sjön Ljuster och har sitt utlopp i Dalälven. En vandringsled går genom 
dalen längs med Ljusteråns stränder.

Ravinen

Dalen består av ett halvmilslångt ravinsystem som från ovan ser ut som ett grönsk-
ande stråk som slingrar sig genom det omgivande platta slättlandskapet. Huvud-
ravinen är förgrenad med ca 35 sidoraviner. På de djupaste ställena skär ravinen så 
långt som 40–50 meter ner under omgivande mark.

Säterdalen är resultatet av en geologisk process som påbörjades vid den senaste is- 
tidens slut. Då avlagrades stora mängder finkornigt material i botten av den dalgång 
där Dalälven idag rinner. Genom dessa lätteroderade jordar har Ljusterån och Hytt-
bäcken grävt sig allt djupare ner på sin väg mot Dalälven. När flödena nådde ner under 
grundvattennivån ökade snabbt erosionen genom att grundvattenflödena i samverkan 
med avrinnande ytvatten började gräva ut sidoraviner.

Fortfarande växer och förändras ravinen så som den gjort under många tusen år och 
långsamt slukas det omgivande jordbrukslandskapet. Ravinen i Säterdalen är ett av land- 
ets främsta exempel på ett levande ravinlandskap. Många kommer hit för att studera  
ravinsystemets geologiska processer.

Växtlighet

Den näringsrika marken i kombination med ravinens gynnsamma lokalklimat har gjort 
att Säterdalen har en mycket frodig växtlighet. Den stora sammanhängande lövskogen är 
ovanlig i sitt slag i den här delen av landet. Gråalen dominerar men här växer också hägg, 
asp, björk, alm och sälg. Lövskogen gynnar en rik örtflora. Här finns flera sällsynta arter.

Gråalskogen har god tillgång på död ved vilket är helt avgörande för många växters och 
djurs överlevnad. Veden utnyttjas som föda, växtplats, boplats och skydd. Flera arter är 
dessutom knutna till död lövved. 

En stor artrikedom präglar hela området. Här finns bland annat liljekonvalj, vitsippa, 
gullpudra, lundarv, springkorn, ormbär, trolldruva, sötgräs och strutbräken. En mängd 
svampsorter går också att finna, exempelvis den ovanliga scharlakansvårskålen. Det är en 
scharlakansröd svamp som kommer fram redan vid snösmältningen.

Djurlivet

Flera arter av insekter i Säterdalen är direkt knutna till löv-
skogsmiljön. Här finns bland mycket annat en rad med sällsyn-

ta markskalbaggar liksom många ovanliga lövskogsanknutna 
fjärilar. Springkorn är värdväxt för tre fjärilsarter: springkorn-

fältmätare, gulryggad fältmätare och nätådrig parkmätare.

Säterdalen är av nationellt värde för dessa arter som har sitt största 
utbredningsområde här. 

Lövskogen gynnar även ett rikt fågelliv. I träden finns bland annat 
mindre hackspett, rödvingetrast, härmsångare, trädgårdssångare, grön-

sångare och kungsfiskare.Utmed Ljusterån kan man träffa på forsvala, 
strömstare och gärdssmyg.

I dalen påträffas också den ovanliga buskmusen. Den känns igen på sin 
långa svans och en mörk strimma längs mittryggen. Buskmusen kommer 

fram i skymningen och på nätterna. På vintern kryper den in i ihåliga träd för 
att lägga sig i vinterdvala.

Kulturspår

I åtminstone 5000 år har människor levt i trakten runt Säterdalen. De bördiga jordarna har 
odlats och landskapet har i äldre tid varit mer öppet än vad det är idag. Ravinbottnarna an-
vändes för åkerbruk och ravinsluttningarna nyttjades för slåtter och bete. Under 1900-talet 
har dalen vuxit igen.

Spåren efter mänsklig aktivitet är många. Här finns förfallna gamla lador, odlingsspår och 
längs ån finns lämningar efter skvaltkvarnar, hyttor och smedjor. Sveriges första koppar-
myntverk låg i Säterdalen. Rester av dammar och grunder finns ännu kvar. 

Vattenkraften i Ljusterån har även använts till den närliggande Bispbergs gruva. Från 
1600-talets början fram till 1920 överfördes vattenkraft från ett vattenhjul via en stång-
gång till Bispbergs gruva. Stånggången, Kônsta, återskapades 1998. 

Vandringsled

Vandringsleden genom Säterdalen följer i stort Ljusteråns stränder. Den passerar de flesta 
här beskrivna sevärdheterna och ger många tillfällen till naturupplevelser. På många 
håll är leden den enda framkomliga vägen nere i dalens grönska och det är lätt att följa 
de orangefärgade markeringarna. Det går att göra en kortare tur kring området närmast  
Folkets park, här finns flera olika stigar att följa.

Det är ej tillåtet att:

• skada växande eller döda, -stående eller ikullfallna, -träd och buskar, 
gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar

• cykla eller rida annat än på markerade leder.

• köra motorfordon på barmark 
(se terrängkörningslagen)

• ha hundar okopplade under perioden  
1 mars–20 augusti.

Buskmus

Scharlakansröd vårskål

Strömstare
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