Kallerö i Kallriga
naturreservat
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i naturreservatet.
Uppdaterad 2020-04-16
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1. Fågeltornet Harudden

Fågeltornet ute på Harudden är en härlig
plats att skåda fågel på. Tornet har ett
våningsplan en trappa upp. Det finns en
sittbänk och det går att stänga för trappan
med en grind med hasp. Fågeltornet står på
stenhällar som kan bli hala vid regn. Det finns
informationstavlor som berättar om fåglar du
kan hitta se i området.

På vägen till fågeltornet ligger den gamla
Sjöboden. Där finns det en rastplats med
runt bänkbord intill stranden. Det finns
även en karta över naturreservatet och
vägvisare. Underlaget kring rastplatsen är
gräs och ganska jämnt. Stigen från grusvägen ner till sjöboden är en körväg som
går bra att gå med barnvagn.

Grind i fågeltornet

Bänk i fågeltornet

Sjöboden

Bänkbordet vid sjöboden
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Vägen till fågeltornet från parkeringen
Länsmansberget
Från parkeringen följer du grusvägen västerut
enligt skylt. Efter 350 m finns det skyltar som
pekar åt höger mot fågeltornet och sjöboden
in i hagen. För att komma in i hagen passerar
du en självstängande grind. Därifrån är det
400 m kvar till fågeltornet. Efter 150 m
kommer du till Sjöboden, fram hit är stigen
bred och kan användas av barnvagn. Vid
sjöboden finns det vägvisare som pekar
vidare mot fågeltornet. Senare delen av
sträckan mot fågeltornet är smal och kan
ha en del stenar och rötter. Vissa delar av
stigen går längs med smala spänger. Stigen
markeras med röd färg på träd.

Bilvägen mot fågeltornet

Grind in till hagen

Spång på väg mot fågeltornet

Bred stig mot fågeltornet och sjöboden

2. Utsiktsplats Länsmansberget

Från toppen av Länsmansberget har du utsikt över vattnet och de fåglar som finns här. Det
finns en bänk att sitta på. Berghällarna runt omkring kan vara hala att gå på när de är blöta.
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Vägen till utsiktplatsen från parkering
Länsmansberget
Från parkeringen går du till informationsskylten på andra sidan vägen, 50 m västerut.
En bred spång leder över till informationsskylten och intill passerar du genom en
självstängande grind in till hagen. Följ sedan

stigen som markeras med röda stolpar. Det
är mycket stenar och rötter på stigen och det
är en brand backe upp mot utsiktsplatsen.
Efter 200 m når du toppen på berget och
sittbänken. Observera att berghällarna kan
vara hala när det är blött ute.

Spång mot infoskylten

Självstängande grind in till hagen

Stenig del av stigen

Stigen mot utsikten
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3. Grillplats Margrets udde
Vid vattnet på Margrets udde, söder om
Kallriga naturreservat finns det en grillplats
med vedförråd och två låga stockbänkar.
Det är mycket stenar och stenhällar kring
grillplatsen och underlaget är mycket ojämnt.
Grillen har ett vridbart grillgaller.
Vägen till grillplatsen från parkeringen
Margrets udde
Från parkeringen går du mot informationsskylten på andra sidan vägen. Följ den breda
stigen som går höger om informationsskylten.
Efter 50 m måste du passera en smal vinkelgenomgång som leder in till en hage. Härifrån
blir stigen smalare, mer ojämn och markeras
med röda stolpar. Efter 200 m pekar en röd
skylt åt vänster ut på udden och det är 100 m
kvar till grillplatsen. Totalt är det 350 m från
parkeringen. Sista delen av stigen är mycket
stenig och grillplatsen är lite skymd bakom
stenhällarna.

Grillplatsen vid Margrets udde

Grillen

Vinkelgenomgång

Breda delen av stigen mot grillplatsen

Röd vägvisare mot udden.

Stenig stig mot grillplatsen
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Hitta till Kallriga
Kallriga naturreservat ligger 12 km nordväst
om Östhammar.
Med bil
Från väg 76 mellan Östhammar och Forsmark
svänger du av 3,5 km söder om Forsmark. En
skylt visar Kallerö 4. Grusvägen du kommer
in på delar sig efter någon kilometer, håll
höger. Efter ytterligare två km ligger en
parkering på höger sida vid Grönsinka och
markeras med en skylt. Det finns ytterligare
en parkering 500 m längre ner längs vägen.
Parkeringen är på vänster sida av vägen och
markeras med en skylt.
Med kollektivtrafik
Närmaste busshållplats finns ute vid väg 76,
drygt 3 km från Kallerö. Hållplatsen heter
Kallerö vägskäl.

Parkering Länsmansberget

Parkeringsplats Länsmansberget
Parkering med plats för 4 bilar. Underlaget
är jord och ganska jämnt. Det finns en
informationsskylt på andra sidan vägen 50
m västerut. Det finns en karta över området
och information om naturen i området.
Informationsskylten har ojämn mark kring sig
med gräs och jord. En bred spång leder över
till den.
Parkeringsplats Margrets udde
Längre ut mot udden finns en parkering med
plats för 4 bilar. Parkeringen är på klippt gräs.
Intill hittar du en tillgänglighetsanpassad
torrtoalett. Den har en ramp upp och en stor
vändyta framför dörren. Fram till rampen är
underlaget gräs.
På andra sidan vägen finns en informationsskylt med karta över området. Framför
informationsskylten är underlaget gräs.

Parkering Margrets udde

Djur
I de många små vikarna trivs olika sjöfåglar
och stigarna i reservatet går igenom hagar
där det kan finnas kor som betar längs stränderna.

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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