
Svartådalens Bygdeutveck-
ling har en turistinformation 
i centrets lokaler och här 
kan du hämta information 
om närområdet, vi tipsar er 
gärna om utflyktsmål, mat 
och logi mm. 

Besökscentret har en 
audioguide på svenska och 
engelska som du enkelt når 
med hjälp av din mobil via vår 
hemsida. Hörlurar finns att 
låna i receptionen. 

Besökscentret ligger på skol-
området i Västerfärnebo, och 
har en egen infart från vägen 
och egen parkeringsplats.  
Utanför finns det möjlighet 
att ha med sig picknick korg 
och sitta vid de uppställda 
borden. 

Adress 
Klockarvägen 7
733 60 Västerfärnebo 

Kontakt
Telefon: 0224-74 00 11
E-post: info@svartadalen.se
GPS: 59.94397, 16.27640

Om oss
Svartådalens Bygdeutveckling har länge slipat 
på planerna om ett Natur och Kulturcentrum 
i Västerfärnebo. Tillsammans med Lokala 
Naturvårdssatsningen (LONA), Sala kommun 
och WWF har centret blivit verklighet.

Svartådalens Natur- och Kulturcenter

www.svartadalen.se



Utställningarna
I centret finns tre olika utställningsteman, dessa är Natur och Djur, Kultur och 
Historia samt i Brandens spår. Utställningarna belyser området runt Svartån. 

Djur och Natur 
Svartådalen i Västmanland är berömt för sitt rika fågelliv. Här mellanlandar 
flyttfåglar från världens alla hörn både på vår och höst. Den vackra naturen 
är även hem till många andra djur som till exempel bävern. I vår ”Gissa tas-
sen” utmaning kan du bland annat lära dig hur ett bäverspår ser ut. 

Kultur och Historia
För 11 000 år sedan då Svartådalen dominerades av en havsvik bodde det 
redan människor här. Det är kanske svårt att tänka sig men en gång i tiden 
så kunde man jaga säl i Svartådalen. Här i området finns också många spår 
av järnframställningen och vi stoltserar också med en av få runstenar resta 
till en kvinna, Odendisa stenen. 

I Brandens spår
Sommaren 2014 drabbades vårt område hårt av den största skogsbranden 
i modern tid. I det brända landskapet ser vi idag hur en ny miljö bildas. I vår 
utställning kan du bland annat läsa om hur naturen påverkas av skogsbrän-
der och lära dig begrepp som t.ex. brandljud.

Forskarsal 
I vår forskarsal finns material från bygden bevarat och här kan du som fors-
kar också sitta och skriva avhandlingar m.m. Vi vill gärna att du som forskar 
om området kommer och berättar om din forskning. Vi tycker att det är 
viktigt att det som skrivs om vårt fina område också når bygdens befolk-
ning. Du som forskar är även varmt välkommen att lämna in ett exemplar av 
din rapport till våra samlingar. 

Exkursionsrum och Naturskola
I vårt trollinspirerade rum kan du måla, pyssla och upptäcka. Här har du 
tillgång till luppar och håvar och annat du behöver för att upptäcka naturen. 
Exkursionsrummet kommer också att användas i vår Naturskoleverksam-
het. Kontakta oss för information om olika teman och besök i naturskolan. 

Willkommen
Svartådalens Natur- und Kulturzen-
trum befindet sich in ”Västerfärnebo”.
Unsere Ausstellung befasst sich mit 
drei Themen:

- Natur und Tiere.
- Kultur und Geschichte.
- Spuren des letzten Waldbrandes.

Svartådalen ist sehr bekannt für seine 
vielfältigen Vogelarten. Dieses Gebiet 
wurde schon vor rund 11 000 Jahren 
von Menschen besiedelt, zahlreiche 
Funde wie z. B. Steinäxte aus dieser 
Zeitepoche geben darüber Auskunft. 
Im gleichen Gebäude befindet sich 
auch eine kleine Touristeninforma-
tion.

Welcome
The Black River Nature and Culture 
center is located in Västerfärnebo. 
There are three different themes in 
the exhibition which are:

- Nature and Animals
- Culture and History
- In the tracks of the forest fire 2014

The Black River valley is most famous 
for its birdlife. The area was popula-
ted 11 000 years ago and have many 
findings of Stone Age axes. 
The visitor center also provides 
tourist information.


