Härjarö naturreservat
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
Uppdaterad 2020-12-17
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1. Blåhäll
Blåhäll är en fin badplats med sand- och
grusstrand, brygga och stora öppna gräsytor.
Det finns ett stockbänkbord med förlängd
bordsyta för att lättare komma intill med
rullstol. Underlaget är hårt och det går att ta
sig fram med rullstol. Intill stranden finns det
också en tillgänglighetsanpassad torrtoalett.
Den är stor och har en ramp upp till dörren.
Från badplatsen går en asfalterad gångväg
längs strandlinjen
Det finns flera grillplatser längs med vattnet
norr och söder om badstranden. Dom är inte
tillgänglighetsanpassade. Alla har en låg grill
och flera stockbänkbord. Två av grillplatserna
finns längs med den smala asfalterade vägen.
Asfalten slutar efter en grillplats och övergår
sen till en stig som är mer svårframkomlig,
bred men med partier av småsten.
Vägen till Blåhäll från parkeringen
Från parkeringen går det en asfalterad
gångväg mot Blåhäll. Gångvägen är smal och
lite ojämn. Parkeringen ligger 200 m från
Blåhäll. På vägen finns det även några låga
sittbänkar utan armstöd.

Några av grillplatserna runt Blåhäll.

Blåhälls öppna gräsytor, asfalterade stig och
en sittbänk på vägen

Bänkbord vid stranden, Blåhäll

Asfalterade vägen till Blåhäll
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2. Äppelnäsgrund

Badstranden Äppelnäsgrund
Omgiven av skog ligger den mysiga badplatsen Äppelnäsgrund. Här finns en liten
sandstrand och gräsytor för lek och picknick.
Bredvid badplatsen finns det en torrtoalett.
Du hittar också en grillplats med ved. Grillplatsen har en låg eldstad som är omgiven av
stockbänkar.

Grillplatsen med grill och stockbänkar
Vägen till Äppelnäsgrund från parkeringen
Från parkeringen Äppelnäsgrund går du
800 m längs en skogsstig genom skogen för
att komma fram till badet. Följ vägvisaren.
Stigen har mycket stenar och rötter. Det går
att gå med barnvagn om du kan tänka dig att
dra den över lite knölig mark.

Stigen till Äppelnäsgrund
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Hitta till Härjarö
Härjarö ligger på en halvö i Mälaren, sydväst
om Bålsta, nästan så långt söderut man kan
komma i Uppsala län.
Med bil
Från väg 55 svänger du av söderut mot
Härjarö i rondellen vid Litslena. Redan här
står det skyltat. Du passerar Grillby och
fortsätter på småvägar drygt 20 km.

Parkering Blåhäll

För att komma till Blåhäll följer du skyltningen mot naturreservat och kommer snart till
parkeringen vid Blåhäll. Vill du komma till
Äppelnäsgrund tar du istället av mot vänster
vid skyltning mot Äppelnäsgrund innan du
kommer ner till Härjarö gård.
Parkeringsplats Blåhäll
Stor parkering med blandat underlag, både
asfalterad och hårdpackad jord.

Parkering Äppelnäsgrund

Pdf:en är framtagen av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2018–2019, i ett projekt där
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär.
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