Besöksmål Gräsö 2014

Örskärssund

Vid Örskärssund får besökaren möta havet. Vid
vändplanen har ett nytt
rastbord satts upp.

Utsikt från Örskärssund.
Nedan syns en bild på
den nyproducerade skylten som satts upp vid
rastbordet.

Örskär - orkidéernas och de många skepssvrakens ö

SKEPPSVRAKENS Ö
På andra sidan Örskärsund ligger Gräsöns nordligaste utpost, ön Örskär, vindpinad med sina martallar och sitt mäktiga fyrtorn
tronande på bergklacken ovanför havets rykande skumkaskader. Fyrplatsen är en av landets äldsta och har alltsedan slutet av
1600-talet väglett många skepp genom de svåra farvattnen runt Gräsön. Detta till trots har en stor mängd fartyg gått i kvav i
havet runt Örskär.

FÖRÖDANDE OLYCKA
.

Som mest hade Örskär en bofast befolkning på 69 personer. Det var fyrfolk, lotsar, småbrukare och fiskare. Den svåra örskärsolyckan juldagen 1877 när 15 örskärsbor drunknade i sundet decimerade antalet bofasta kraftigt. Eftersom många av offren var
unga föräldrar blev deras kvarvarande barn föräldrarlösa och därmed utplacerade runt hela Gräsö socken och detta blev början
till en nedåtgående befolkningskurva. I dag finns här endast fritidsboende.

EN RIK FLORA OCH FAUNA
Om du är intresserad av fåglar, växter och fjärilar samtidigt som du vill uppleva ett stycke utskärgård, så är
Örskär rätt ställe att besöka. Örskär är en viktig lokal för stora mängder av rastande flyttfåglar och därför ett
populärt besöksmål för fågelskådare från när och fjärran. Här finns också den sällsynta gölgrodan som du
kan höra under lekperioden i slutet av maj/början på juni.

gölgroda
Rana lessonae

Marken på Örskär innehåller mycket kalk vilket
gör att många växtarter trivs. Här kan man bland
annat hittat 18 av landets 26 orkidéarter.

SkogSkniprot
Epipactis helleborine

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
www.grasofonden.se

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
och Östhammars kommun är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.
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HavSörn
Haliaeetus albicilla
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Askskär

Vid Askskär kan besökare ta sig ut i Gräsös fina skogar. Den anlagda stigen är i dagsläget ca 1 km lång och tar dig till en fin liten rastplats i skogen, där det även finns en eldstad. Stigen är delvis belagd
med spån, och delvis följer den natrliga stigar i skogen.

Vid den nyanlagda parkeringen har
en skylt som informerar om stigen
satts upp och i början av stigen
finns ett rastbord placerat där man
kan blicka ut över landskapet i
Askskär.

Vandringsled

Askskär

Vandringsled
Rastplats

P

P

Parkering besökare

VÄLKOMMEN TILL EN VANDRINGSLED PÅ NORRA GRÄSÖ
Leden är ett initiativ av oss markägare, Anna och Rolf Hansson. När vi köpte den östra
gården i Askskär 2012, ville vi göra den allt mer vildvuxna skogen mot Norrfjärden mer
tillgänglig för alla.
Förr i tiden betades markerna och skogen ned mot Norrfjärdsören av korna på gården. Idag finns
halvvägs ned till havet en grillplats. Tänk på brandfaran och elda med måtta, speciellt när det är torrt
i naturen.
I år, är sträckningen ända ned till den trånga havsviken inte helt klar. Från vandringsleden kan man följa gamla
stigar vidare in på andras marker som vi inte ansvarar för. Var rädd om naturen och respektera allemansrätten.
I skogen kan man hitta guckusko, brudsporre och andra orkidéer. Har du tur kan du få se en ståtlig havsörn breda ut
sina vingar över viken, där det brukar bo ett par tranor.

Guckusko

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se

Europeiska jordbruksfonden
för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i
landsbygdsområden
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Eldstad
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Anders-Mats

Mulens marker
Landskapet runt byn har under många 100 år använts
till bete och slåtter. Åkrarna är små och omgärdas av
berghällar och backar.

Djuren var i äldre tid små härdiga djur, anpassade
efter sin miljö. En rest av gångna tiders allmogedjur är
Roslagsfåret. Numera betar sådana får åter hagen
här vid Anders-Mats.

Den gamla smedjan i hagen är en av byns äldsta byggnader. Del av en blåsbälg från
1684 finns bevarad härifrån och går att se i ladugården. Det som finns kvar inne i
smedjan är mycket skört, vilket är anledningen till att den hålls låst.

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
och Östhammars kommun är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Välkommen till gården Anders-Mats i Söderboda
Söderbodas landskap runt byn har präglats av slåtter och
bete i sekler. Åkrarna är små och omgärdas av bergshällar
och backar. Förutom fisket var djurhållningen huvudnäringen för
skärgårdsfolket. Kor, får och tidigare getter betade överallt där lien
inte gick fram. Idag håller fortfarande betesdjur hagarna öppna.
Omkring byns gamla vägnät ligger gårdarna väl samlade. De
flesta byggnaderna är från tiden kring sekellskiftet 1900 och utgör
tillsammans med de intakta markerna runt om ett stort kulturellt värde.
Redan under medeltiden var Söderboda en permanent boplats. I
äldre handlingar står det att byarna Norrboda och Söderboda ligger
på Wiggan. Så kallades norra Gräsö innan landhöjningen förändrade
geografin och band samman Wiggan med Gräsö i söder. Därför ligger
Söderboda numera på norra Gräsö!

Här på gården låg i äldre tid ett kapell, som uppges vara förfallet i
ett brev daterat 1630. Här bodde ändå en präst med sin familj fram till
1680-talet. Det var ”den gamble Her Joen på Widgan” som anlitades
av kyrkoherden i Börstil att gå sockenbud (prästtjänster) på ön.
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1682 kom en ny familj till gården där efterkommande ofta bar namnet
Mats Andersson eller Anders Matsson, därav namnet Anders-Mats.
Gårdsnamnet ”Uppgården” kommer av läget i byn.

Anders-Mats Oscar, född 1919, var den sista av 10 generationer och levde under den tid
då skärgårdsbondens livsstil sedan hundratals år, genomgick stora förändingar. Ett exempel är
hur självhushållets egenproducerade linnesegel byttes mot båtmotorer och segel i plastmaterial.
Mycket av det självupplevda dokumenterade Oscar i texter och dikter. I en permanent utställning i
ladugården här har han också levandegjort gamla fiskemetoder i träminiatyrer.
Nästa ägare blev familjen Drevendal som bland annat byggde om ladugården och förvandlade
gården till ett besöksmål. Idag bor familjen Andersson på gården och driver den vidare.

Anders-Mats Oscar på väg ut att lägga strömmingsskötar.

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
www.grasofonden.se
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Framför den vackra ladugården
som är omgjord till café och
utställningslokal, finns ett rastbord placerat som finansierats av
projektet. Vid ingången till caféet
finns även en skylt uppsatt som
informerar om gården (t.v.) I en
hage i anslutning till ladugården
ligger den gamla smedjan, där
projektet har bidragit till att den
har hägnats med trägärdesgård
och fårnät. Hagen har försett med
en informationsskylt (ovan) om
betesdjurens betydelse för kulturlandskapet. I en tillbyggnad intill
ladan har två nya långtidskomposterande toaletter installerats, där
projektet har finansierat den ena
toalettinsatsen.
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Boskapen betade överallt där inte lien gick fram.
Förutom fisket var djurhållningen huvudnäringen för
skärgårdsfamiljerna. Djurantalet var ofta förvånande högt
i förhållande till markarealerna. 1628 vinterutfodrades
tex. 58 nötdjur i Söderboda. På Anders-Mats fanns då 6
kor, 3 kvigor och 2 stutar. Förutom hästar och får fanns
här också getter, ett ovanligt djurslag på gårdarna idag.
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Storsand

Vid den gamla lastageplatsen för
kol och numera populära badplatsen storsand har projektet placerat
ett rastbord, en informationsskylt
samt en ny TC med slamtömning.

Storsand
FRÅN LASTAGEPLATS.....
Verksamheten vid Forsmarks bruk
på andra sidan Öregrundsgrepen
krävde förr mängder av kol, vilket
även Gräsöborna medverkade till att
få fram. Ett stort antal kolmilor och
kolarkojor växte upp i brukets skogar
på ön och skapade sysselsättning
och utkomst för kolarna.

....TILL BADSTÄLLE
I dag ligger kolbottnarna i Gräsöns skogar överväxta och kolarkojornas spisrösen står som mossbeväxta minnen från en svunnen tid. Här vid Storsand har också lastageplatsens brygga för utskeppning av ved försvunnit.
Stenkistorna som ännu var synliga in på 1960-talet är nu borta och platsen är i dag mer känd som ett populärt
badställe för gästande semesterfirare.

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se
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Kolet fraktades vintertid från Storsand över isen till Forsmark i så
kallade kolryssar, flätade korgar som
drogs av hästar längs ”Gloppet”,
vintervägen över Grepen.
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Cykelleden - mellanturen

För att förbättra upplevelsen för
besökare på Gräsö som väljer att
cykla på ön har projektet försett den
befintliga cykelledens mellantur (som
förvaltas av Gräsö Turism), med tre
skyltar, folderlådor och ett rastbord.

Cykla på Gräsön

Mellanturen

Leden tar dig utefter västra sidan på Gräsön,
upp förbi Klockarboda och därefter tvärs
över ön genom skogen för att sedan föra dig
tillbaka utefter östra sidan. Vägstandarden
varierar mellan asfalt och skogsväg. På en
kort sträcka får du leda cykeln. Cykelkärra
blir knepigt i skogen, men barn i barnsadel
bör gå bra.
Här är du nu
BAKLÄ
I skogarna häromkring syns många lämningar efter gamla kolmilor. Verksamheten vid Forsmarks bruk på andra sidan Öregrundsgrepen krävde
förr mängder av kol, vilket även Gräsöborna medverkade till att få fram. Cykelleden går här förbi det gamla kolar- och skogshuggartorpet Baklä,
vars historia sträcker sig tillbaka till första halvan av 1700-talet. När du nu fortsätter längs leden fram till Kallboda färdas du på samma väg som
skolbarnen förr gick eller sprang sommar som vinter för att ta sig till skolan i Klockarboda.

LÄR DIG MER
Ta med dig en broschyr ur lådan här nedanför och lär dig mer om de platser du passerar längs vägen på mellanturen. Trevlig tur!
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UPPTÄCK GRÄSÖN MED CYKEL
Upptäck Gräsön med cykel eller till fots
genom att ta dig runt på cykelledens
mellantur! Turen är knappt 20 km lång och
tar ungefär 2,5–3 timmar om man cyklar i
lagom tempo.

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se
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Cykla på Gräsön

Mellanturen

FAKTA*
Norr om denna huvudö låg flera mindre öar bl.a.
Wiggan där byarna Söderboda och Norrboda växte fram under senare delen av medeltiden. Söder
om huvudön skvallrar det gamla järnåldersgravfältet vid Gräsö gård om att en stationär befolkning redan var etablerad där under vikingatid.
Huvudön av Gräsön under järnåldern
Mörtarösundet

Klockarboda

Kallboda

Svartbäck

Djursten
Brända

Västerbysfjärden

Upptäck Gräsön

Leden tar dig utefter västra sidan på Gräsön,
upp förbi Klockarboda och därefter tvärs
över ön genom skogen för att sedan föra dig
tillbaka utefter östra sidan. Vägstandarden
varierar mellan asfalt och skogsväg. På en
kort sträcka får du leda cykeln. Cykelkärra
blir knepigt i skogen, men barn i barnsadel
bör gå bra.
Armring från Djursten
Här är du nu
BRÄNDA SKOGSPARTI
Brändavägen med den skarpa Brändakurvan går straxt väster om den ca 7 km långa höjdplatå* som under järnåldern utgjorde Gräsön. På
höjdplatån finns ett flertal mossar och kärr. I en kärrpöl mellan Bengtsmossen och Idegransmyren skall enligt sägnen resterna av ett ”drakskepp”
varit synligt ända in på nittonhundratalet. Kan det månne vara någon av dess besättning som tappat den vikingatida armring av silver som hittades
vid Djurstens fyrplats på 1950-talet? Namnet Brända lär ha myntats när en skogvaktare långt tillbaka i tiden ” satte eld på skogen för att orättmätigt
komma åt kolved.”
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UPPTÄCK GRÄSÖN MED CYKEL
Upptäck Gräsön med cykel eller till fots
genom att ta dig runt på cykelledens
mellantur! Turen är knappt 20 km lång och
tar ungefär 2,5–3 timmar om man cyklar i
lagom tempo.

LÄR DIG MER
Ta med dig en broschyr ur lådan här nedanför och lär dig mer om de platser du passerar längs vägen på mellanturen. Trevlig tur!

Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se
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Cykla på Gräsön

Mellanturen

Leden tar dig utefter västra sidan på Gräsön,
upp förbi Klockarboda och därefter tvärs
över ön genom skogen för att sedan föra dig
tillbaka utefter östra sidan. Vägstandarden
varierar mellan asfalt och skogsväg. På en
kort sträcka får du leda cykeln. Cykelkärra
blir knepigt i skogen, men barn i barnsadel
bör gå bra.
Här är du nu
NÖTSVEDEN
Under vikingatiden var detta en av de platser där Gräsön var avskuren genom breda vattendrag. Genom landhöjningen har ett flackt landskap
frilagts och som sedan odlats upp. Gården Nötsvedjan här vid Nötsveden har en historia från 1600-talet. Redan på den tiden får gården betraktas
som stor med sina 36 djur. Efter rysshärjningarna 1719 låg gården länge öde, men blev med tiden åter ett av de större jordbruken på ön. Om man
här gräver i jorden på vissa ställen kan man än idag hitta skal av snäckor och blåmusslor.

LÄR DIG MER
Ta med dig en broschyr ur lådan här nedanför och lär dig mer om de platser du passerar längs vägen på mellanturen. Trevlig tur!

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se
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UPPTÄCK GRÄSÖN MED CYKEL
Upptäck Gräsön med cykel eller till fots
genom att ta dig runt på cykelledens
mellantur! Turen är knappt 20 km lång och
tar ungefär 2,5–3 timmar om man cyklar i
lagom tempo.

För att ytterligare uppmuntra cykelturismen på Gräsö har projektet
också köpt in 10 cyklar som finns för
uthyrning via Gräsö gårds vandrarhem. Cyklarna ägs av Upplandsstiftelsen.
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Genom projektet har västerbystigen fått fyra nya
skyltar samt entréskyltar, ny stigmarkering, nya
stättor och rastbänkar. Parkeringen i anslutning till
första entrén har även försetts med parkeringskyltar.

Här är du

Parkering

Markerad stig

Markerna kring Västerbystigen är hem för många olika arter av växter och djur. Här
kan många olika växter leva sida vid sida. Blomrikedomen drar även till sig en rad
olika sorters insekter. I varierade marker som denna trivs även flertalet fågelarter.
INFORMATION

Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
www.grasofonden.se

Information

Bilväg

Camping

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
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.

OM GRÄSÖFONDEN
Gräsöfonden är en stiftelse som bildades 1995
av Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen.
Fondens huvudsakliga uppgift är att bevara och
vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta
görs bland annat genom utlåning av slåtterbalkar,
utdelning av kulturmarkspris och ekonomiskt stöd
för landskapsvårdande insatser samt att informera
om öns unika landskap.

Upptäck Gräsön

TECKENFÖRKLARING

Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
www.grasofonden.se

TÖRNSKATA
Lanius collurio
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INFORMATION

Antalet gårdar i Västerbyn har varierat under årens lopp. Enligt mantalslängden från 1714 fanns fyra gårdar i byn. Under rysshärjningarna år 1719 brändes tre av
gårdarna ner, men efter uppdelning av marken i mitten av 1700-talet utökades antalet gårdar till sju. Vid laga skiftet* i början av 1800-talet tvingades dock många
gårdar flytta ut från bykärnan, för att på så sätt samla varje gårds marker till större och mer lättarbetade enheter. I samband med detta sattes det upp hägnad, ofta i form
av trägärdesgård, i ägogränser och kring åker och äng. Än idag stängslas många marker på ön in med hjälp av gärdesgårdar.

INFORMATION

Under 1700-talet fanns det både gästgiveri och prästgård i Västerbyn. Den gamla
prästgården brann ner i mitten av 1800-talet.
Det byggdes dock upp en ny prästgård kort
därefter som idag är privatbostad.

LÄTTGÅNGEN STIG
Längs stigen finner du information som berättar
om landskapet förr och nu. I terrängen är stigen
markerad med stolpar med rödmålad topp så att
du lättare ska hitta runt.

I mitten av 1500-talet lät Gustaf Vasa tvångsinlösa gårdarna i Gräsö by för att skapa ytterligare en av sina många kungsgårdar. De bönder som ägt gårdarna fick efter
betalning order från konungen att söka sig plats någon annanstans. Troligen bildades då Västerbyn och Nordangärde.

VM

Gräsön nämns första gången i skrift år 1291, men har varit befolkad åtminstone sedan vikingatiden. De flesta av öns innevånare bodde då i Gräsö by och Österbyn.

En by med lång historia

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
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höet i lador ute på ängen som sedan kördes hem till gården under vintern. Fram till 1950-talet var ängen ett vanlig inslag men idag odlar vi istället foder till djuren på
åkermark.

Gräsöbadens camping som du ser här nedanför, ligger på en gammal ängsmark*, Västerbyns Nederäng. Härifrån tog man förr vinterfoder till husdjuren. Ofta samlades

Idag utgör en betydande del av området längs
Västerbystigen av rekreationsområden, där
exempelvis den gamla ängsmarken har givit
plats åt semesterfirande campare. Gräsöbadens
camping rymmer idag 300 platser för husvagnar,
husbilar och tält samt campingstugor.

Välkommen till Västerbystigen

FAKTA*
År 1827 kom förordningen om laga skiftet
i Sverige, var syfte var att öka jordbrukets
avkastning. Tidigare var byarna tegskiftade, vilket
innebar att varje gård skulle ha sin jord fördelad på
bättre och sämre mark. Detta var tungarbetat och
hindrade utvecklingen av nya jordbruksmetoder.
Laga skiftet innebar att åker och äng samlades i
större enheter och att utmarkerna (den tidigare
gemensamt brukare skog- och betesmarken)
delades upp. Laga skiftet innbar också i många
fall att de befintliga byarna splittrades.

Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
www.grasofonden.se

Upptäck Gräsön

Runt 1950 kom handelsgödsel och vallfröer,
vilket gjorde att ängen övergavs eller plöjdes
upp till åker. Idag återstår bara 1 procent av
1800-talets ängsmarker i Sverige.

vår tids rekreationsplats vid Gräsöbaden. Kvar från det gamla landskapet finns en del av de odlade ytorna med sina öppna diken insmugna mellan bergknallar och
åkerholmar. Det som saknas idag är de många gärdesgårdarna som en gång kringgärdade odlingarna som skydd mot alltför hungriga kreatur.

Västerbystigen som du nu går på sträcker sig genom ett landskap som formats av människan under många hundra år. Från det småskaliga odlingslandskapet till

Västerbyns Nederäng

Gräsöbadens camping

äget
Färjel

Produktion: Upplandsstiftelsen 2013 Text: Gräsöfonden Form: Art Anna, Uppsala 2010 Illustration: Jonas Lundin Naturinformation
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Stigen är ca 1,5 km lång och går genom något
kuperad men lättgången terräng. Du kan gå i
lågskor, men stigen lämpar sig inte för barnvagn
eller rullstol. Längs stigen finns det även flera
rastbänkar där du kan njuta av omgivningen eller
den medhavda fikakorgen.
Mot

Under 1700- och 1800-talet var slåtterängen
det vanligaste markslaget i jordbrukslandskapet.
Arealen äng avgjorde hur många djur man
kunde ha på gården och hur mycket åkermark
man kunde gödsla. Ängen gödslades inte
eftersom all gödsel användes till åkermarken.
Ängen var därmed mager vilket gjorde att
många växtarter kunde leva tillsammans.
Växterna gav i sin tur mat till många olika
insekter som i sin tur var mat åt fåglar.

nd
ssu
är

SOLVÄNDA
Helianthemum nummularium

sk
Ör

ÅLDERDOMLIGT KULTURLANDSKAP
Följ med på en vandring i Gräsöns vackra
kulturlandskap. Västerbyns marker har bevarat
många av sina ålderdomliga drag med åkerholmar
och små åkerlappar som genomkorsas av diken.
Här syns tydligt hur landskapet i århundraden
formats av skärgårdsbefolkningens jordbrukande.
ot
M

BLÅKLINT
Cyanus segetum

FAKTA*

Skyltar västerbystigen
ÄNGSPÄRLEMORFJÄRIL
Argynnis aglaja

INNAN LANDSVÄGEN BYGGDES
Innan landsvägen byggdes på Gräsön på 1890-talet
fanns endast mindre vägar inom byarna och
till utägorna. Mellan byarna användes bitvis
svårframkomliga gångstigar vid de tider när isarna
varken bar eller brast. Västerbystigen kan tjäna som
ett litet exempel på en av de många stigar man förr
kunde ta sig fram på.

DJUR I HAGEN
Delar av stigen passerar genom hagar med betande
djur. Djuren är snälla men vänligen respektera
djuren genom att uppträda lugnt och ha din hund
kopplad. Stäng de grindar du passerar.

ystigen
er b
Väst

AURORAFJÄRIL
Anthocharis cardamines

Upptäck Gräsön

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
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Landskapet på Gräsön har sedan århundraden formats av skärgårdsbefolkningens förmåga att ta tillvara på de små marker där man kunnat
få tag på bete eller foder till djuren. Ön är mycket artrik vilket svarar bra mot namnet Gräsön, där ursprungsordet gräs inte endast betyder det
gräs vi tänker på idag, utan alla de blommor och växter som pryder backar, ängar och hagmarker. Även om landskapet idag inte nyttjas på
samma sätt som förr så finns fortfarande mycket av arterna knutna till betet kvar här på Gräsön.
Området ni nu står i har nyligen restaurerats för att återskapa den till trädbärande hagmark. Här har det skett en långsamt igenväxning av
gran och björk på grund av att området bara har betats sporadiskt under de senaste 15 åren. Man kan dock tydligt se att området tidigare
varit en öppen hagmark på de vidkroniga äldre träden och den bitvis artrika floran.

Upptäck Gräsön

BrudBröd
Filipendula vulgaris Moench

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
och Östhammars kommun är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Små åkrar och många diken
Gräsöns grunda jordar blev förr ofta vattensjuka på våren. För att leda bort vattnet grävdes det mängder av grunda diken. Som ni kan se så är åkrarna här väldigt
små och genomkorsade av flertalet öppna diken. Dessa grävdes troligtvis redan på mitten av 1700-talet, då Västerbyn brukade jorden i så kallat tvåsäde, där ett
åkergärde brukades ett år medan det andra låg i träda. Här i Västerbyn fanns det två åkergärden, Västergärdet och Södergärdet, där varje gård hade sina tegar inom
det gemensamma gärdet. Det splittrade ägandet medförde att tegarna var små och svåra att bruka. Genom laga skiftet i början av 1800-talet, slogs många uppdelade
marker ihop till större och mer lättbrukade åkrar.

Klätt och blåklint var förr vanligt förekommande
åkerogräs då de gynnades av att åkermarken
brukades mer extensivt*.

På åkrarna odlades det förr råg och korn, men i åkrarna fanns även mycket ogräs. En del är ovanliga idag, t ex klätt och blåklint. De överlever inte i det moderna
jordbruket där utsädet är rensat och kontrollerat. Idag brukas åkrarna här som vall, det vill säga här tar bonden vinterfoder till sina djur. Det är därför viktigt att du inte
slänger skräp på åkern för det kan hamna på betesdjurens vintermeny.

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
och Östhammars kommun är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.
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Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
www.grasofonden.se

Djuren som betar här bidrar till att hålla hagen
öppen vilket gynnar blommor och insekter. Djuren
är snälla men vänligen respektera
djuren genom att uppträda lugnt
och ha din hund kopplad. Stäng
de grindar du passerar.

liten Bastardsvärmare
Zygaena viciae

Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
www.grasofonden.se

FAKTA*
Förr var olika åkerogräs vanligt förekommande
på åkrarna då de gynnades av att åkermarken
brukades mer extensivt.* Idag är det ovanligt att
se blommor som blåklint och klätt i våra odlingar
då utsädet oftast är helt rent från blomfrön och
åkermarken sprutas med bekämpningsmedel.
Många insekter och fåglar är beroende av att
det finns ogräs i våra åkrar. Exempelvis kan
tillbakagången av rapphönan delvis förklaras av
den minskade förekomsten av åkerogräs och
insekter knutna till dessa.

Här i hagen kan du finna många olika sorters
blommande växter som till exempel brudbröd
och fjärilar som liten bastardsvärmare.

Produktion: Upplandsstiftelsen 2014 Text: Gräsöfonden Form: Art Anna, Uppsala 2010 Illustration: Jonas Lundin Naturinformation

Björkhagen
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Gräsö kyrka

Bredvid naturens tempel på Gräsö
kyrkogård har en det via projektet
skapats en fin rastplats med rastbord
och en skylt som berättar lite om
kyrkans historia.

Gräsö kyrka
FRÅN GÅRDSKAPELL TILL SOCKENKYRKA
Gräsöbornas moderskyrka var i äldre tider Börstil, vilket gjorde att
öborna hade en lång och stundtals farlig väg till kyrkan. På ön fanns då
endast ett mindre gårdskapell vid Gräsö gård.
År 1673 besökte Carl XI Gräsön och beviljade 3000 daler kopparmynt
till att bygga en ny kyrka i stället för det gamla kapellet.
Efter många års dröjsmål kunde man år 1689 ta kyrkogården i bruk
för begravningar. Det skulle dock dröja ytterligare 6 år
innan man lade grunden till själva kyrkan.

År 1696 stod den första klockstapeln på plats och
år 1697 invigdes kyrkan i all enkelhet av kyrkoherden Augustinus
Lenander. Det rådde då stor hungersnöd i landet efter flera års köld
och missväxt. Även Gräsöborna drabbades hårt av nödåren;
1697 dog 25 personer mot normalt 5-10 personer.

BEVARAT UTSEENDE

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se

Kyrkan förstördes delvis när ryssarna använde den som stall
under orosåret 1719, men renoverades senare.
Sedd utifrån har kyrkan i stort sett bevarat sitt utseede från det sena
1600-talet, medan kyrkorummet har genomgått ett flertal förändringar
under årens lopp.

Foto taget vid Gräsö kyrka runt år 1900.
Ett gammalt magasin fanns då fortfarande
kvar intill kyrkan och den nuvarande vägen
var ännu inte dragen.

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
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Produktion: Upplandsstiftelsen 2012 Text: Gräsöfonden. Foto: Okänd
Form: Art Anna, Uppsala 2010.

MISSVÄXT OCH HUNGERSNÖD

Utdrag från Gräsöfondens/Upplandsstiftelsens hemsida

Besöksmål Gräsö 2014

Ryssaltaret

Vid ingångarna till klockarhagen där
det så kallade Rysslataret finns har
skyltar placerats som berättar om
teorierna kring denna formation. Vid
själva formationen i hagen finns en
enklare markering (skylten nedanför).

Ryssaltaret

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
www.grasofonden.se

Ryssarnas härjningar på Gräsö 1719

VAR DET HÄRJANDE RYSSARS ALTARE?
Här i den örtrika Klockarhagen finner du Ryssaltaret eller den så kallade Rysstjärnan, som är ett femuddigt torvuppbyggt minnesmärke. Enligt
vissa sägner skulle ryssarna vid sina härjningar här på ön år 1719 ha haft ett altare på platsen.

ELLER VAR DET ETT SÄTT ATT HEDRA KUNGEN?
Det finns dock flera andra teorier för vad detta kan ha varit. Ett är att det utmärker platsen för ett äldre kapell under Gräsö kungsgård. En annan
teori är att det var anlagt för att hedra konung Karl XI, som år 1673 bidrog med 3000 daler kopparmynt till den nya kyrkans uppförande och ett
boställe till prästen. Karl XI var dessutom Nordstjärneriddare vilket kan förklara stjärnformen.

KLocKARHAGENS bLomSTERpRAKT
Idag är det lätt att gå förbi denna fornlämning utan att notera den då den endast syns som en liten förhöjning i marken. Därför har vi satt upp en
enkel informationsstolpe på platsen så att du lättare ska hitta dit. Klockarhagen är väl värt ett besök även för dess blomsterprakt, särskilt under
vår och försommar!

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se
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Ryssaltaret

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt
Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun är medfinansiär för
genomförandet av detta projekt.
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Gräsö gård

Vid Gräsö gård har en ny mötesplats skapats. Genom projektet
har grundplaneringen för informationsbyggnaden och dess
omgivning genomförts. Projektet
har även finansierat ett rastbord,
lock över den djupa iskällaren samt
skyltarna utanpå informationsbyggnaden och toaletten och skylten
som berättar om iskällaren på
platsen. Till parkeringen har projektet finansierat parkeringsskyltar
och betongfötter som krävs för att
markera upp parkeringsplatsern på
parkeringen.

Själva informationsbyggnaden,
toalett och markarbete har finansierats via ett annat projekt, finansierat via projektstöd, Östhammars
kommun, Gräsöfonden och Upplandsstiftelsen. Fotoutställningen i
informationsbyggnaden har finansierats via ytterligare ett projekt, där
samma parter står bakom.

Iskällaren
Här under trägolvet gömmer sig en stensatt iskällare som troligtvis
byggdes under första halvan av 1800-talet. Här fick man förr plats med
mycket mat då källaren är ca 16 m2 och 2 meter djup! När den användes hade den troligtvis ett tak av trä. Vid till- och avträdessynen den 26
februari 1883 noteras att iskällaren skall förses med nytt bålverk för 20
kronor och att taket skall färgstrykas för en lika stor summa.

KYLSKÅPETS FÖREGÅNGARE
Iskällaren användes förr i tiden som kylskåp. Då lyfte man in isblock
under vintern som gjorde att källaren hölls kall även på sommaren.
Redan romarna kunde konsten att bygga iskällare, men sådana blev
vanligare i Sverige först under 1800-talet, och då på landsbygden.

Förr sågade iskarlar is under vintern som kunde användas under hela året i iskällare och isskåp.
På bilden till höger ser ni den rejäla stensättningen i den här källaren. Locket över källaren gör att
ingen riskerar att trilla ner samtidigt som källaren bevaras intakt för framiden.

STACKAD IS HÖLL MATEN KALL

Från slutet av 1700-talet användes isskåp, framförallt i städerna. Isskåpet såg ut ungefär som ett kylskåp, med hyllor för matförvaring.
Upp- eller nertill staplades isblock och det fanns ett avrinningshål
nertill där smältvattnet rann ut. Många isskåp var dekorationsmålade
för att likna marmor eller någon annan stensort. Både till affärer och
till privata hem levererades isen av iskarlar som bar stora block på
ryggen. På många håll förekom detta ända fram till andra världskriget.
Kylskåp blev vanligare efter 1945 medan frysarna dröjde ytterligare ett
par decennier.

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se

Arkitekt Carl Hårleman (som ritade Örskärs fyr) skriver 1747 i Kungl.
Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar om nyttan man har av
en så kallad iskällare ”til bevarande af dricka och hvad som hälst eljest
kan ditsättas”.

STÄDERNAS ISSKÅP KRÄVDE SIN IS

En bit in på 1900-talet gjorde den tekniska utvecklingen att iskällaren
och isskåpen blev betraktade som opraktiska och överflödiga.

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
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Produktion: Upplandsstiftelsen 2014 Text: Gräsöfonden.
Foto/Ilustration: Upplandsstiftelsen/Hembygdsföreningen Gräsö
Form: Art Anna, Uppsala 2010.

Redan på 1300-talet började man anlägga så kallade isstackar. Stora isblock sågades upp ur sjöar och travades på varandra med sågspån emellan. Traven skulle befinna sig i ständig skugga, ofta stod den i ett speciellt
hus. Isstacken höll sig kall hela våren och en god bit in på sommaren om
isen förvarades rätt. Stycken av is togs sedan ur traven och användes för
att kyla kött och mjölk. Kött som hängdes i isboden höll sig kall länge.
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Högklyksberget

Besöksmål Gräsö 2014

Vid Högklyksberget på Gräsö östra sida har ett fint besöksmål ställts iordning via projektet. Här har två rastbord
placerats ut, samt en rastbänk. Stigar från parkeringen har markerats upp samt skyltar placerats uppe vid utsiktspunkten samt vid parkeringen.

Skyltar högklyksberget
Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
och Östhammars kommun är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.
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Välkommen till

Högklyksberget
Från Högklyksberget på Gräsöns östra sida har
man en vid utsikt över skärgården. Berget är ett av
Gräsökustens högsta och bästa utsiktspunkt med en
höjd på ca 15–20 meter över havet.

NORRSKÄRET

Stigen från parkeringen till utsiktpunkten på
Högklyksberget är ca 500 meter lång och går genom gran
och tallskog. Stigen delar sig en bit efter vägen där båda
stigarna leder upp till utsiktspunkten. Stigen åt vänster är
något mer lättgången än den åt höger, men båda vägarna
har en lite brantare stigning den sista biten upp.
P

Produktion: Upplandsstiftelsen 2014 Text: Gräsöfonden och Upplandsstiftelsen.
Karta: © Lantmäteriet 2013, SGU Länstyrelsen Form: Art Anna, Uppsala 2010.

Det går även en fin stig nedanför berget som följer
vattenlinjen. Här finns fina badklippor för dig som vill ta
dig ett dopp i havet.
MALSKÄRET

Det finns tre rastbord/bänkar utplacerade här på
Högklyksberget. Det ena rastbordet finner du
ca 200 meter in längs stigen, på en klippa på höger
sida. Det andra rastbordet står vid utsiktpunkten och
en rastbänk finns placerad i slutet av strandstigen.

ROSTENÖREN

Vid utsiktpunkten finns det ett torn som man inte får
klättra upp i på grund av olycksrisken.

Upptäck Gräsön

Gräsöns östra skärgård är ett unikt landskap längs den svenska Östersjökusten. Dess tusentals öar och skär, grunda vikar och rev skapar goda förutsättningar för ett stort antal djur- och växtarter.
Jämfört med andra skärgårdar i landet är Gräsöns östra skärgård väldigt orörd med endast ett fåtal bebyggda öar. Båttrafiken är dessutom sparsam då området är väldigt grunt och svårframkomligt.

ETT UNIKT LANDSKAP

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
och Östhammars kommun är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Tillträde förbjudet
På grund av olycksrisken är det förbjudet att beträda tornet
It is forbidden to set foot on the tower because of the risk of accidents
Wegen der Gefahr von Unfällen ist es verboten, zu Fuß Turm gesetzt

Upptäck Gräsön
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Upptäck Gräsön

Under rysshärjningarna 1719 skall enligt sägnen torparen vid Stora Högklykstorpet ha gömt sina ägodelar i en hålighet i berget. Torpet med alla dess byggnader brände ryssarna ner till grunden,
men de gömda ägodelarna lyckades torparen genom sin slughet behålla. Kanske ligger de ännu gömda någonstans inne i berget.

SLUG TORPARE

PÅ VAKT ÖVER SKÄRGÅRDEN

Uppe på Högklyksberget har man under många och långa orostider haft en milsvid utsikt över vad som skett ute i havsbandet. Berget är ett av Gräsökustens högsta och bästa utsiktspunkter
med en höjd på ca 15–20 m över havet. Här fanns tidigare ett högt torn av trä som senare kom att bytas ut mot det nuvarande. Längs stigen i skogen här intill finns resterna av den koja som
nyttjades som boplats för de som höll vakt.
.

HAVSÖRN
Haliaeetus albicilla

MÄRRSKÄRET

Högklyksberget

MOSS-SKÄRET

FÖLBÅDAN

AVLAGRUNDET

ABRUNABÅDARNA

Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
.
www.grasofonden.se

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
och Östhammars kommun är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.
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Besöksmål Gräsö 2014

Äspskär

Vid Äspskär på södra Gräsö har det via
projektet kommit ett nytt rastbord på plats,
samt en rastbänk. Det har även röjts upp
kring det befintliga rastbordet med tak. Vid
bryggan har två anslagstavlor satts upp där
information om södra skärgården samt
naturreservaten ska finnas. Här ska det
även ges möjlighet att sätta upp anslag för
allmänheten.

Skinnbroksviken

Brahamnsberget
Brahamnsviken
STRÖMMING
Clupea harengus
Strömmingen fångas i Östersjön och sillen i Västerhavet, men de är egentligen samma art. Strömmingsfisket på Rävsten var förr viktigt både för att
skaffa mat och reda pengar.

Lillmyren

TECKENFÖRKLARING

Stångören

Här är du
Äldre byggnader

Stångörsviken

Stugor
Körväg
Rävspåret
Större stig
Österfjärden

Mindre stig
Toalett

Sjöbodfjärden
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Badplats

Hemtallören

Tältplats

ng

ÅTTAFLÄCKIG PRAKTBAGGE
Buprestis octoguttata

Stå

Den vackra åttafläckiga praktbaggen lägger sina ägg i solbelysta
och döda tallrötter.

Bastu
Telefon
0

Välkommen till Rävsten!

BLÅSUGA
Ajuga pyramidalis

Backnejlikans blommor
saknar doft och är bara
öppna i solsken. Men de är
rika på nektar och lockar
därför till sig många fjärilar.

Den pyramidformade
blåsugan växer i betade
skogar och hagar. Växtens
nedersta blad är tätt tryckta
mot marken. På så sätt
undgår den att bli uppäten
av betesdjuren.

Rävstens undre värld
Bottnarna runt Rävsten är mestadels hårda med klippor, stenar och grus. Här finns det gott om blåstång och olika alger,
särskilt längs den norra delen av ön. På vinterhalvåret stryker
havsöringar förbi stränderna, ofta på mycket grunt vatten. På
våren och försommaren leker strömmingen på några meters
djup i sunden runt ön. I vikarna hittar man vattenväxter som ger
skydd åt fiskar som braxen, mört och löja. Gillar du att meta
finns det på sommaren gott om abborre runt Rävsten. En och
annan gädda kan ibland också låta sig fångas med spinnspö.

Natur formad av människan
Rävstens natur har under flera hundra år formats av de
människor som bott på ön och brukat marken genom odling,
slåtter och bete. Trägärdesgårdarna, som man fortfarande kan
se spår av, höll kreaturen borta från ängar och åkrar. Djuren lät
man beta i skogen. På vintern gav man dem hö och torkade löv
som man skurit av från ask och andra lövträd, så kallad hamling. De knotiga träden står kvar än i dag och erbjuder bostad
för fåglar, lavar och insekter i sina håligheter.

Upptäck Rävsten
Ön består till stor del av hällmarker med gles tallskog som lämpar sig väl för vandring. Klipporna ut mot havet erbjuder vila, bad
och fin utsikt. Följ gärna stigen Rävspåret som visar dig runt ön
och berättar mer om Rävstens historia och natur.
Halva Rävsten ägs av Upplandsstiftelsen som förvaltar området tillsammans med Östhammars kommun. Rävsten är ett så
kallat Natura 2000-område och ingår i EU:s nätverk av skyddade
naturområden.
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Welcome to Rävsten!
Rävsten has been inhabited since the 17th
century. Local residents lived on agriculture
and forestry, seal and seabird hunting, and
fishing. Rävsten’s natural surroundings have long been shaped
by the islanders who worked the land, growing crops, producing
hay and grazing animals. The result is a valuable landscape
with an interesting history of cultivation and a rich flora and fauna. Rävsten is included in the EU’s network of protected natural
areas as a Natura 2000 site.

Jonas
Lundin
Naturinformation,
2007
2007
Naturinformation,
Lundin
Jonas

BACKNEJLIKA
Dianthus deltoides

Från säljägare och bönder till sommargäster och skolbarn
Rävsten har varit bebott sedan 1600-talet. Under flera århundraden levde man här av jord- och skogsbruk, jakt på säl
och sjöfågel samt av fiske. Ön delades i två ägor i slutet av
1700-talet, varav den ena i dag tillhör Upplandsstiftelsen. Här
finns stugor som gästas av semesterfirare och lägerskoleelever.
Många kommer hit för den fina naturen och närheten till havet.
Eleverna får på Rävsten en möjlighet att uppleva den speciella
skärgårdsnaturen på nära håll. Här blir friluftsliv och natur- och
kulturstudier en naturlig del av skoldagen.
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GRÅSÄL
Halichoerus grypus

Äspskär

Söder om Äspskär ligger en vidsträckt skärgård med öar kobbar och skär.
I dag har endast ett fåtal av öarna bofast befolkning, men på många av
öarna kan man än idag se överväxta husgrunder och andra lämningar som
vittnar om bosättningar från äldre tider. På flera av öarna har det bedrivits
jordbruk och fiske åtminstone sedan 1500–talet ända in i vår tid. Naturen på
öarna är varierad och artrik, liksom det omkringliggande grunda skärgårdsområdet som är en viktig lek- och uppväxtplats för fisk.

Rävsten
Rävstens
stugby

Bjurskäret
Hällgrund

Idön

Stackskäret

SKRÄNTÄRNA
Hydroprogne caspia

Äspskäret
Hälsingen

Norrön
Stora Risten
Fårön

Nordost om Äspskär finner du Rävsten, en ö som har en omväxlande

Bondskäret

natur som har formats av människan under lång tid. Betande djur håller
idag delar av öns marker öppna. Läs mer om ön på skylten här intill.

Skogsskäret
Björkholmen

Stora Risten och Ormön har varit bebodda ända sedan medeltiden och
har än idag en bofast befolkning. Fisket har varit huvudnäring på öarna men
med mindre jordbruk som sidonäring. Kommersiellt fiske bedrivs än idag på
Stora Risten och kulturmarkernas rika flora hålls i stånd med hjälp av betesdjur på både Stora Risten, Hälsingen och Ormön.
Sladdarön, en av de största öarna, var på 1500–talet frälsegods under
Gustav Vasas svåger Abraham Eriksson Leijonhufvud. Här bedrevs förutom
jordbruket, gruvbrytning på 1850–talet där man utvann närmare 10 000
ton järnmalm. I dag saknar Sladdarön bofast befolkning men markerna
hålls öppna av betande får.
Vässarö längst i söder är scouternas egen ö där det årligen anordnas
olika former av läger för barn och ungdomar. Hela ön testamenterades till
Stockholms scoutkår 1942.

Sladdarön
Ormön

HAVSÖRN
Haliaeetus albicilla

Enholmen
Njut av den vackra skärgården
genom att ta en kajaktur.
Rävsten är ett lämpligt ställe
att utgå ifrån. Tänk dock på
att vara aktsam om skärgårdens
natur och inte störa djurlivet.

Vässarö

ABBORRE
Perca fluviatilis
De grunda skärgårdsområdena runt södra
Gräsö är viktiga lek- och uppväxtplatser för
fisk. Vattnen kring Äspskär erbjuder bra
fiske efter strömming, abborre och gädda.
Strömmingen hittar du i sunden under
försommaren medan gäddan och abborren
fångas längs vassar och på grynnor under vår,
sommar och höst.

Upptäck Gräsön
Gräsöfonden arbetar för att bevara och vårda
kulturlandskapet i Gräsö socken. Vill du veta mer
om vår verksamhet eller få tips om fler utflyktsmål?
Ring 0173-33313 eller besök hemsidan
www.grasofonden.se

Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt samt Upplandsstiftelsen
och Östhammars kommun är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Produktion: Upplandsstiftelsen 2014 Text: Gräsöfonden Form: Art Anna, Uppsala 2010 Illustration: Jonas Lundin Naturinformation

Utpost mot Gräsö södra skärgård

I Gräsö södra skärgård har öarna en varierad
natur med hällmarkstallskog, öppna hagar och
kalspolade klippor. Vattenområdet är grunt med
många vikar. Detta ger livsutrymme för många
olika arter av växter och djur.
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