Dag 3 – mars och september
Vattnet forsar ner i Ramundsbäckens naturreservat fyra kilometer från Stavsjö
där den svarta skogen lämnar över till Kiladalens bördiga jordbrukslandskap. På
våren samlas vattnet från ett delta av otaliga små bäckar uppe på höjden och tar
sig ner för branterna ner i dalen. Men platsen vi passerar är bara en
anslutningsplats till huvudfåran. Så vi fortsätter vår vandring uppför berget.

En solig dag i mars är detta platsen för ett mäktigt besök i den vackra skogen.

Bara två minuter
från
Stavsjö
Herrgårdsflygel
befinner vi oss
mitt
i
Kolmårdsskogens
mest dramatiska
vattendrag med
en total fallhöjd
på 25 meter
omgiven av en
vild skog.
En del av vattnet
börjar uppe vid Lövsjön och rinner norrut genom Fjällmossens nordvästra del
ner mot dalgången öster om Ramunds berg. En annan arm kommer från Bålsjön
vid Ålberga. I en dalsänka går en 2 kilometer lång kanal mitt den djupaste
Kolmårdsskogen innan vattnet senare forsar i en 500 meter lång sträcka ner för
branten mot Kiladalen.

Stigen är lätt, men omgiven av resliga granar, kullfallna träd och på sina ställen
täckt av en vidsträckt matta av gröna mossbeklädda stenbumlingar som
utkastade av en jätte för tusentals år sedan.

Ån är det enda ljudet vi hör förutom några strömstarar som äter sin lunch nere i
vattnet.

Ån slingrar sig genom den djupa dalgången kantad av orörd skog. Tystnaden är
kompakt. Den korta och väl utstakade vandringen i en rundslinga i detta
skyddade område tar mindre än en timma.
Är du nyfiken på varifrån vattnet kommer fortsätter du söderut istället för att ta
den bekväma spången över ån och följer nu ån längre in skogen uppför berget.
Uppe på en av höjderna gör du paus för den medhavda lunchen. Det går att
fortsätta några kilometer till längs ån, för vi har bara kommit halvvägs till Bålsjön.
Men vi väljer att vända tillbaka efter vår lunchpaus.

Vattenflödet är delvis ett resultat av att nivån i Bålsjön, som ett gemensamt
initiativ, sänktes mellan 1869 - 1871 för att öka jordbruksarealen i Ålberga.
Bristen på försörjning under 1800-talet var nog en viktig del och drivkraft,
befolkningen svalt. När grävningen som gjordes av berörda bönder var avslutad
var resultatet en sjösänkning på 1,5 meter. En tydligare bäck hade skapats
genom Kolmårdsskogarna ner mot jordbrukslandskapet vid Vreta. När vattnet
släpptes på fanns det en oro att träbron vid Vreta inte skulle klara
påfrestningarna av det ökade flödet. Men det är en annan historia.

Två hundra år tidigare slöt drottning Kristina ett avtal med en holländsk
affärsman som fick ensamrätten att trafikera Kiladalen sjövägen, om det tänkta
kanalsystemet blev utbyggt. Slutdatum för det här saknades i avtalet varför
rättigheterna möjligen ännu gäller. Ytterligare femhundra år tidigare kunde man
segla fritt i Kiladalen till Ålberga gård, nästan in i de trakter där vi nu befinner
oss.

De ljusblå fälten visar seglingsbart område år 500 f. Kr. Källa Kilabygden, Årsskrift
2020.

Vretaån som vi nu vandrar längs, mitt inne i en bergig skog med djupa raviner är
dessutom ynglingsplatsen för öring, flodnejonöga och målarmusslan. Ån är en
skyddad plats som inte så många känner till. En gömd pärla i Kolmården som
vaknar till liv efter snösmältningen eller längre regnväder. Väl värd att besöka
och vi delar gärna med oss av våra pärlor till dig.
Väl nere i Kiladalen har du fått en härlig vandring på 3 timmar.

Stavsjö Herrgårdsflygel
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