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7  Slädabäcken

Kör rakt fram i rondellen efter Alnöbron.  
Tag av mot Stornäset och sen mot Släda-
viken. Cirka 700 m efter att man svängt in 
mot Slädaviken finns plats att parkera vid 
brunnshuset på höger sida. Huset ser ut om 
toppen på en raket. Gå över biflödet från 
brunnshuset och följ flödet mot bäcken. 
Man kan också parkera vid fotbollsplanen 
eller vid infarten till Slädaviken.

Slädabäcken är en fin och bitvis djup bäckra-
vin som gräver sig ner i mjuka kurvor (meand-
ringar) på sin resa mot havet. 

Växtligheten är frodig och förekomsten av 
sövitkalksten gynnar många arter. Här kan 
man se smånunneört, värdväxt för en av Väs-
ternorrlands ansvarsarter, den sällsynta mne-
mosynefjärilen. 

Bäcken är en pärla att besöka, en vacker 
och värdefull oas i ett område som annars är 
exploaterat. Den hotade laven rödprick som 
trivs på gråal i fuktig miljö har sin livsmiljö 
här.

Växter
Vid bäckens utlopp, nedströms vägen, domi-
nerar gråal, hägg och sälg. Längre uppströms 
(vid brunnshuset) går bäcken genom en fro-
dig granskog. I fältskiktet finns bland annat 
nordisk stormhatt, strutbräken, gullpudra och 
hässlebrodd. Ytterligare en bit upp kommer 
man in i ett naturskönt område som domi-
neras av al, skogstry, måbär, strutbräken och 
diverse örter.

Svampar 
Scharlakansvårskål, kuddticka, sammetsskinn, 
dynsvampar, grågrön fjällskivling och en hätta 
som har sin enda svenska lokal vid Slädabäcken 
– Mycena sudorella (saknar svenskt namn).

Djur 
Bäcken är gynnsam för små kräftdjur genom 
att pH-värdet i bäcken är lite högre jämfört 
med i många andra bäckar. Här leker även 
havsöring. Annat spännande att spana efter är 
fåglar, snäckor och insekter.

Geologi
Slädabäcken följer gränsen mellan vulkanom-
rådet i norr och den gamla gråvackeberggrun-
den i söder. 100 m norr om badstranden i 
Slädaviken, mellan bäckens utlopp och bryg-
gorna, ligger ett antal sevärda stora stenar från 

Alnö vulkanområde. Det är sliriga, vita och 
gråa stenar av den magmatiska kalken. Man 
kan se hur kalkmagman har flutit fram i en 
tandkrämsliknande konsistens. Även exempel 
på djupbergarterna pyroxenit och nefelinsye-
nit, samt en del alnögångar, kan studeras här.

I närheten
Slädaviken, vid Slädabäckens mynning, är 
en långgrund och badvänlig havsvik med fin 
sandstrand. Här finns spännande arter som 
mandelpil och besksöta.
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