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Nolån rinner genom Töllsjö och mynnar i Töllsjö. I anslutning till Töllsjöskolan finns flera fina 

naturområden med olika typer av natur. Töllsjö ligger på ett gammalt isälvsdelta från senaste istiden. 

Detta innehåller en stor och viktig grundvattenresurs. I Töllsjö ligger ett vattenverk som tar vatten 

från en djupborrad brunn. Längre nedströms sydväst om Töllsjö ligger även avloppsreningsverket. 

Nedan följer en kort presentation av vattenmiljöer kring Töllsjöskolan som kan vara lämpliga att ta ut 

klasser i för att upptäcka och undersöka. Det kan säkert finnas fler platser som efter hand kan läggas 

till i kartan.  

Vid åar är det alltid viktigt att i förhand kontrollera så att vattenflödena inte är för höga utan att 

besöket på platsen blir tryggt. Särskilt låga flöden är det oftast i augusti till september. De markerade 

områdena (Särskilt bra platser för håvning) har grunda sträckor och långgrunda stränder vilket gör att 

sträckorna är trygga vid låga flöden och att man kan vada ut med låga stövlar eller barfota gärna med 

plasttofflor för att skydda fötterna.  

 
Figur 1. Förslag till lämpliga miljöer för håvning och andra studier av vattenmiljöer. Platser med 

siffror finns beskrivna med bilder och kort text nedan. 
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Figur 2. Jordartskarta ©SGU. 

 
Figur 3. Geometrisk avmätning 1731. Vattendraget som rinner genom området är det lilla biflöde som 

rinner från Tranetjärnen i norr till Nolån. Längst i söder ses en liten kort bit av Nolån som då hette 

Töllesiö å. Inägan (allt som är färglagt med grönt, gult och rosa) var omgärdad av stängel för att 

hålla ute kreaturen från åkrar och ängar. Djuren gick under sommaren fritt på utmarken och betade. 

Morgon och kväll leddes djuren mellan utmarken och ladugården. Efter slåtter och skörd lät man 

istället djuren gå på inägan för att beta. Alla gröna ytor är slåtterängar för insamling av hö. De gula 
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och rosa ytorna är åkrar. Slåtterängarna var blomrika men magra och gav inte så mycket hö. Mest hö 

fick man på fuktiga översvämningsmarker längs vattendragen. Den stora ytan av slåtterängar 

behövdes för att föda de vinterstallade djuren. Gödseln från stallet behövdes sedan för att gödsla 

åkrarna. Därav den stora andelen slåtterängar jämfört med åkerarealen. Kartan är gjord inför Laga 

skifte. Åkrarna var uppdelade i smala remsor där respektive gård ägde olika remsor. Denna 

uppdelning hade lett till allt mindre och fler remsor och gjorde det svårare att bruka åkrarna effektivt. 

Därför genomfördes skiftesreformer, främst under 1800-talet, för att varje gård skulle få jorden 

samlad runt gården, som därför också flyttades ut.  

 

 
Figur 4. Häradsekonomisk karta från 1890-97. Vid denna tid låg ett skolhus lite längre norrut. 

Jordbruksrevolutionen har startat och markanvändningen har ändrats dramatiskt jämfört med början 

av 1800-talet. Efter skiftesreformerna har gårdarna som låg i byar i Figur 2 flyttats så att varje gård 

fick sina skiftade ägor samlade kring sig. Nya jordbrukstekniker gjorde att ängsmarkernas betydelse 

minskade vilka istället odlades upp till åkrar eller övergick till att bli betesmarker. Även tyngre och 

fuktigare jordar längs vattendragen odlades upp med hjälp av nya bättre plogar och genom att 

effektivare dikning. Den bäck som ses på inägan i Fig. 2 har grävts och rätats till ett dike för att 

avvattna markerna bättre och vinna åkermark. Fortfarande finns mycket ängs- och betesmarker på 

fuktigare mark vid vattendraget (grönmarkerat).  
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Lokal 1. Nolån nära skolan 

Denna sträcka ligger på nära gångavstånd från skolan. Längs en cirka 100 meter lång sträcka finns det 

flera grunda områden där man kan vada ut när det är låg vattenföring. Botten består av främst sten, 

grus och sand. 

Här fångas bottenlevande småkryp genom att sätta en fyrkantig håv mot motten och försiktigt sparka 

med foten framför håven så att djuren som virvlar upp förs med strömmen in i håven. Djur som finns 

här är främst olika larver av dagsländor, bäcksländor och nattsländor samt stenflodtrollslända. I 

lugnare platser nära land kan klodyvel och sötvattenskvalster hittas. Längs sträckan kan det möjligen 

leka öring. Forsärlan ses ofta och längs vattendraget. 

Längs stränderna växer klibbal, björk och hägg. Bland vattenväxterna i ån finns slinga (Myriophyllum). 

I strandkanten växer topplösa, löktåg och vattenklöver och längs stränderna på fuktig mark finns 

många andra våtmarksväxter som kabbleka, flädervänderot, ältranunkel, älggräs och starr. 

 
Figur 5. Den mellersta delen av sträcka 1 sett nedströms  

 



Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 6 

  
Figur 6 och 7. Den nedre delen av sträcka 1 sett nedströms. Sträckan angränsar till en gräsbevuxen 

åker. 

 

Lokal 2. Nolån vid idrottsplatsen 

Här finns ett lättillgängligt område av Nolån. Vid låga flöden finns grunda sträckor som är lättare att 

nå och där man kan håva efter småkryp om man vill. Här kan man också titta på vattendragets 

erosion och deposition av materialet på stränder. 

 
Figur 8. I förgrunden finns en sk älvvall som uppstått genom att sand har avlagrats vid 

översvämningar. Till höger i bilden ses mycket kabbleka. 
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Lokal 3. Nolån vid idrottsplatsen 

Från idrottsplatsen går en stig nedströms längs Nolån. Den leder till en liten bro som går över ån och 

vidare till Töllsjö reningsverk. 

Längs sträckan kan man tydligt se hur vattendraget flyttar sig genom att erodera längs sidorna så att 

fåran svänger fram och tillbaka (meandring). I ytterkurvorna eroderar vattnet. Man kan se att alarnas 

rötter är renspolade men att de fungerar som en armering av kanterna. I innerkurvora finns större 

sandbankar även på land som byggs upp av det eroderade materialet och genom att sanden avsätts 

när stränderna svämmas över. Vid reningsverket kan man titta på reningsdammarna. 

 
Figur 9. Bron ses i bakgrunden. I högra kanten ses erosion genom renspolade alrötter. 

  
Figur 10 och 11. I innerkurvor ses sandbankar som uppstått genom att det eroderade materialet 

sorterats och avsatts vid översvämningar. T.h. ses en damm vid reningsverket. Vattnet är näringsrikt 

och den gröna färgen beror på massförekomst av växtplankton på grund av mycket näring. 
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Lokal 4. Nolån vid dammen 

Här finns en större damm vid ett gammalt sågverk. Här kan man fundera på hur dammarna påverkar 

livet i vattendraget. Stranden är brant vilket gör dammen olämplig för mindre barn. 

 
Figur 12. Dammen i Nolån. 
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Lokal 5. Töllsjön och liten bäck 

Där vägen passerar Töllsjön finns en öppen gräsyta, som ser ut som en lite rest av en strandäng som 

troligen bredde ut sig över området på 1800-talet. Här växer ängsväxter som ängsvädd, blodrot och 

krypvide. Stranden längs Töllsjön är sandig och långgrund. Längs stranden växer det ovanligare och 

säregna spikbladet. Vattenväxter som finns är notblomster och löktåg. På fuktig mark växer strätta 

och kråkklöver. Eftersom det inte finns så mycket vattenväxter är det lite sparsammare med 

vattenlevande småkryp. Det rinner ut en liten bäck i området. På grusig botten i bäcken kan man 

håva och hitta larver av bäcksländor och annat. 

 
Figur 13. Stranden längs Töllsjön. 

  
Figur 14 och 15. Öppen gräsyta vid stranden och bäcken (på andra sidan vägen).  
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Lokal 6. Töllsjön vid liten badstrand 

Här finns en lite badstrand med öppen strand som man kan vara på. Mot öster finns lite 

vattenvegetation där man kan håva småkryp och fiskyngel. Innanför stranden växer lövskog med 

främst björk. Marken domineras av blåtåtel och pors som trivs på näringsfattiga strandängar. Under 

1800-talet var strandängarna troligen helt öppna och bevuxna av bl a blåtåtel och ängsvädd. Vid 

högflöden är troligen en del av strandskogarna översvämmade. 

 
Figur 16. En liten långgrund badstrand vid Töllsjön. 

 
Figur 17. Översvämningsskog innanför sandstranden. På marken växer främst blåtåtel och en del 

pors. 
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Lokal 7. Litet delta vid Nolåns utlopp i Töllsjön 

Strax väster om Nolåns utlopp och delta finns en liten öppen yta med långgrund sandstrand. Här 

finns partier med rikare vattenvegetation där man kan håva småkryp i vattnet. 

 
Figur 18. En öppen strand där det även finns rikligare vattenvegetation där man kan håva smådjur. I 

bakgrunden ses Nolåns delta. 

Lokal 8. Sandstrand vid Töllsjön 

En bro leder över Nolån så att man kommer till en strand öster om ån.  

 
Figur 19. En bro leder över Nolån till en sandstrand öster om ån. 
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Lokal 9 och 10. Tranetjärnen och bäck från tjärnen 

Tranetjärnen omges av barrskogar. Här kan man lyssna på olika slags fåglar på våren som taltrast, 

koltrast, rödhake och många andra. I tjärnen kan man se knipa och som namnet anger kanske även 

trana häckar. Stränderna består av starr och är sanka, vilket gör att man får vara försiktig. 

Vid bäcken som avvattnar tjärnen finne en stig med bro där man kan titta på bäcken. 

 
Figur 20. Tranetjärnen sett mot norr. 

 
Figur 21. Bäcken som avvattnar tjärnen. 


