Upptäck Östra Tvärnö till fots

Naturreservat i Uppsala län

Upplev blomrikedomen

Gör en utflykt med kaffekorgen och njut av artrikedomen på
nära håll! Den östra delen av naturreservatet består av ljusa
lövrika beteshagar, skogsdungar och små åkerlappar. Jorden
är kalkrik och marken är starkt påverkad av djur som betat
under långa tider. Detta har gett en stor blomrikedom som i
sin tur gör att många fjärilsarter trivs.

Det finns flera fina stigar i naturreservatet som går genom
skogar, hagar och ut till havet. Stigarna är relativt smala
och går i småkuperad terräng.

Gå de gamla skolstigarna

Följ gärna de gamla skolstigarna Myravägen och Bergavägen som går genom reservatets västra del. På morgonen
brukade skolbarnen samlas vid Norrgården för att göra
sällskap genom skogen. Skolan öppnades 1884, men lades
ned 1952.
Följ skyltarna mot Myravägen från parkeringen. Stigen
delar sig efter ett tag och du kan välja antingen Myravägen
eller Bergavägen. Båda är drygt en kilometer långa och
leder fram till den gamla skolan.
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Näsudden – fin havsutsikt

Vill du se havet? Från parkeringen kan du följa den 1,8 km
långa stigen ut till Näsudden. Här finner du en vackert belägen rastplats med eldstad och utsikt över havet. Stigen går
genom hagmarker och skog i reservatets östra del.

Östra Tvärnö naturreservat

Naturreservatet bildades 2006 och är 96 hektar stort. Syftet med reservatet
är att bevara den ålderdomliga odlingsbygden och de djur och växter som
lever här. Det förvaltas av Upplandsstiftelsen och ägs av familjen Johansson
som är den fjärde generationen i sin släkt som bor på Mellangården.
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Reservatet ligger på Tvärnö, ca 21 km sydost om Östhammar och kan nås
med bil eller buss. Med bil kör väg 76. Sväng av mot Långalma strax norr
om Östhammar. Från Långalma följ skyltningen mot Raggarön. Östra
Tvärnö ligger strax före Raggarön och är skyltat med ”Naturreservat”.
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Parkering för 4 bilar
Eldstad med vedförråd
Rastbord vid ena entrén
Övernattningsmöjligheter på Mellangården

I reservatet är det inte tillåtet att:
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Gruvuddarna

Mellangården

INFORMATION

Näsudden

• gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar
• gräva upp eller plocka blommor, gräs, mossor, svampar, lavar eller på
något annat sätt ta bort eller skada växter eller växtdelar av något slag,
med undantag för plockning av matsvamp, frukt och bär
• fånga, döda eller bortföra djur, föra bort ägg, rom eller bo eller på annat
sätt medvetet störa djurlivet
• göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats
• medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
• framföra motordrivet fordon annat än på iordningställd parkeringsplats
och allmänna vägar
• sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
utan tillstånd anordna tävlingar

Ytterligare information

Upplandsstiftelsen, Box 26074, 750 26 UPPSALA
Tel: 018-611 62 71 Hemsida: www.upplandsstiftelsen.se
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Welcome to Östra Tvärnö!

Välkommen till Östra Tvärnö

Östra Tvärnö has probably been inhabited and
cultivated since the late Iron Age. Over the years, the land has
been used for grazing, smallscale cultivation, haymaking and
selective tree-felling. After years of being overgrown with
brush and planted with spruce, the pastures are being restored
and are grazed by cattle again. The nature reserve was established in 2006 to preserve the area’s agricultural heritage and
the animals and plants that live here.

Gå på upptäcktsfärd i ett ålderdomligt jordbrukslandskap med spännande historia. Krama de grova
ekarna och beundra de blomsterrika hagarna.
Njut av naturens dofter!

Hagar med lång historia

Ett gammalt gravfält i området vittnar om att Östra Tvärnö
troligen har varit bebott sedan yngre järnåldern. Markerna
har i alla tider utnyttjats på olika sätt. Man har plockhuggit
skogen, odlat upp åkrar, skördat hö från ängarna och djuren
har betat både skog och äng. Lövträden hamlades, det vill
säga man beskar dem för att utöka vinterfodret.
Spåren av allt detta finns kvar än i dag. Under andra
hälften av 1900-talet användes markerna mindre intensivt,
särskilt betesskogarna började växa igen. Under 1970-talet
var det vanligt att man planterade gran i hagmarkerna.
Nu röjer man fram det gamla kulturlandskapet och låter
kor och får åter beta. Det gynnar såväl växter och svampar
som insekter och fåglar.

Within the reserve you may not:

• dig, chop or otherwise damage the soil surface
• break off twigs, cut down or otherwise harm living or dead trees and
bushes
• dig up or pick flowers, grasses, mosses, fungi, lichen or otherwise
remove or harm any plants or plant parts, with the exception of picking
edible fungi, fruit and berries
• capture, kill or remove animals, remove eggs, roe or nests or otherwise
deliberately disturb the animal life
• build fires except on places reserved for that purpose
• let your dog or other pets off-lead
• drive motor vehicles anywhere but in the marked parking areas and
public roads
• put up boards, posters, signs, placards or make inscriptions
• arrange competitions

Gamla värdefulla lövträd

De stora ekarna och gamla hamlade askarna är ett
påtagligt inslag på Östra Tvärnö. Gamla träd är en
viktig livsmiljö för många vanliga och ovanliga
växter och djur. Almlaven är en art som du här
kan se på ask. På de gamla ekarna kan du
hitta den tungliknande oxtungsvampen.

Strövvänlig bondeskog

Den västra delen av naturreservatet domineras av äldre
barrblandskog med hällar och kärr. Skogen är olikåldrig,
luckig och formad av lång tids bete och plockhuggning.
I vissa delar finns hällmarkstallskog med upp till 250 år
gamla tallar. Här kan man till exempel hitta den ovanliga
reliktbocken som lever på gamla solbelysta tallar.

Under vår och sommar står Östra Tvärnös hagar i full blom. Här kan du
bland annat njuta av orkidéer, solvända och ängsvädd. Även andra arter
trivs i de halvöppna hagarna, som fjärilen mindre bastardsvärmaren och
den färggranna scharlakansvaxskivlingen.
During spring and summer Östra Tvärnös pastures are in full
bloom. Here you can enjoy orchids, common rock-rose and devil’sbit scabious. Other species also thrive in the semi-open pastures, like the
butterfly new forrest burnet and the colorful fungi scarlet waxy cap.

There are some excellent trails
in the nature reserve, passing
through forests, pastures and out
to sea.

Reliktbock
Nothorhina muricata
adam och eva
Dactylorhiza latifolia

Solvända
Helianthemum nummularuim

mindre bastardsvärmare
Zygaena viciae
almlav
Gyalecta ulmi

oxtungsvamp
Fistulina hepatica

Ängsvädd
Succisa pratensis

Scharlakansvaxskivling
Hygrocybe punicea

