
RÄVSTEN
en pärla i Gräsö skärgård



VÄLKOMMEN TILL RÄVSTEN OCH RÄVSTENS STUGBY
Rävsten är en liten idyllisk ö sydost om Gräsö. Besök ön över dagen 
eller hyr en stuga och stanna lite längre. Kom hit själv, med fa-
miljen, kollegorna eller skolklassen. Vi hjälper dig gärna med ett 
program för din vistelse på ön. Här kan du även låna en båt eller 
hyra kajak och göra en tur i Gräsös vackra skärgård! 

UPPLEV RÄVSTENS NATUR
Rävsten är en ö nära fastlandet men ändå i ytterskärgården. Trots 
sin ringa storlek, har ön mycket att erbjuda dig som vill komma 
nära naturen. Här kan du vandra i skogen, uppleva öppet hav och 
släta klippor och njuta av artrika kulturmarker med betande djur.

FÖLJ RÄVSPÅRET
Runt östra halvan av ön går Rävspåret, en naturstig där du kan läsa 
om öns fåglar, blommor och kulturhistoria. Stigen är en 2,4 km 
lång uppmärkt rundslinga som startar vid ”Stallet” i stugbyn. 

FISKET RUNT RÄVSTEN 
På Rävsten befinner du dig mitt emellan gäddans skyddade in-
nerskärgård och havsöringens skummande klippor mot öppna 
havet. Fisket runt Rävsten är idag bra och genom ett hållbart 
sportfiske runt ön kan det förbli så även i framtiden. Släpp därför 
tillbaka fisk som du inte tänker äta och se till att hantera den 
varsamt. På Rävsten kan du låna en båt eller låt stugbyn ordna 
med en guidad fisketur med utbildad sportfiskeguide!

Här har du Rävstens fiskeregler:  
Gädda –  du får endast ta upp fisk mellan 40–75 cm. 

Ta upp max 2 fiskar/person och dag.

Abborre  – ta upp max 10 fiskar per person och dag.

Havsöring – släpp tillbaka fisk under 50 cm. 
Ta upp max 2 fiskar/person och dag.

Lax – släpp tillbaka fisk under 60 cm.

Gös – släpp tillbaka fisk under 40 cm.
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SERVICE
Stugby med 17 stugor, lägerskola, båt- och kajakuthyrning, bastu, badtunna, 
skyltade stigar, duschar, toaletter, kiosk, konferens, mat på beställning mm.

ÖPPETTIDER
Till Rävsten är du alltid välkommen och stugbyn är öppen året runt. Från maj 
till oktober finns kiosk, mat på beställning och annan service tillgänglig. 

HITTA HIT
Rävsten ligger i norra Upplands skärgård, alldeles öster om södra spetsen på 
Gräsö. För att komma hit tar du en passbåt från Äspskärs brygga. Båten bokas 
via Rävstens stugby. 

Med bil: Från Öregrund tar 
du färjan över till Gräsö. 
När du kommer iland på 
Gräsö tar du höger i första 
korsningen, och kör sedan 
så långt du kan komma 
söderut på ön. 
Parkera bilen på anvisad 
parkering ca 100 m från 
bryggan. Ta sedan förbokad 
passbåt från Äspskärs brygga.

Med buss: Från färjeläget 
på Gräsö kan du ta UL buss 
853 mot Äspskär. Ta sedan 
förbokad passbåt från 
Äspskärs brygga.

BOKNING
Telefon 0173-360 18
E-post info@ravsten.se

Läs mer på stugbyns hemsida www.ravsten.se
Du hittar Rävstens stugby på Facebook!

STUGBYN, 17 STUGOR

RävstenHalva ön Rävsten ägs av Upplandsstiftelsen. 
Stugbyverksamheten arrenderas ut och drivs av 
Kerstin Söderberg och Thomas Rosen.
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