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VÄLKOMMEN ATT UPPTÄCKA VÄRMDÖ!

I den här guiden hit tar du 25 fantastiska ut f lyktsmål, ett urval av alla 

stora och små natur- och kulturskatter.

 Här kan du möta mäktig skärgård, hisnande vyer, myllrande våtmarker, 

sandiga stränder, vilda skogar och knastrande hällmark. Du kan med 

egna ögon se kulturspår som Värmdöbor under alla tider i historien 

har lämnat ef ter sig: förhistoriska grav fält, idylliska byar, påkostade 

försvarsanläggningar och ömt vårdade kapell.

De f lesta av den här guidens ut f lyktsmål når du med buss eller

reguljärbåt. Vissa platser passar bra för en kvällspromenad, andra gör 

sig bäst som heldagsut f lykt. Det f inns något för alla att upptäcka.

Bild på omslag: Framsida: Bergs by, Möja. Baksida: Vid Skarpö by. 
Bilder på vänster sida högst upp från vänster: Picknic. Hasselnöt. 
Tillgänglighetsanpassad slinga runt Ösbyträsk. Gässängsviken, Skarpö. Gällnö by. 
Tornhuset, Gustavsbergs hamn. Bod. Fikastund. En död stam ger liv åt mossor 
och andra arter. Bild denna sida: Vy över Norrsunda från Jerkers udde, Runmarö.
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HITTA DINA FAVORITER I VÄRMDÖ!
Siffran hänvisar till ett uppslag i guiden om varje område. Bläddra framåt, de kommer i nummerordning.

1  Ösbyträsk   

2  Farsta   

3  Skevik   

4  Gottholmarundan och Tjustviksrundan   

5  Storholmen och Södersved    

6  Kvarnsjön, Knuts hav och Holmviksskogen   

7  Björnö naturreservat   

8  Storängsudd   

9  Säby gravfält    

10  Långviksträsk   

11  Hemmesta sjöäng    

12  Oxdjupet & Fredriksborgs fästning   

13  Skärmarö & Stickelsberg   

14  Malmaön   

15  Lillsved   

16  Skogen vid Djurhamn & Djurö kyrka   

17  Skarpö   

18  Gällnö    

19  Hjälmö och Lådna   

20  Möja   

21  Sandön   

22  Runmarö   

23  Nämdö   

24  Bullerö   

25  Svartsö   

Intressant geologi

Fågelspaning

Spännande växter

Insektsspaning

Undervattensstudier

Historisk plats

Vandringsstråk

Båtförbindelse

Naturreservat
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VÄRMDÖ – EN 2 MILJARDER ÅR GAMMAL HISTORIA

Värmdös berggrund är en av de äldsta i världen, medan jordarterna här tillhör de 
yngsta. Tidens tand, de naturliga förutsättningarna och människans aktiviteter har gett 
oss det vackra Värmdö vi har i dag. 

Värmdö och Stockholms skärgård är ett unikt landskap, 
med helt egna förutsättningar. I Värmdö kommun finns inget 
fastland, hela området består av öar. Den största är Värmdön, 
Sveriges sjätte största ö, som består av Värmdölandet i öst, 
Farstalandet i sydväst och Ormingelandet i nordväst. Öarna 
Ingarö och Fågelbrolandet skiljs från Värmdön genom smala 
kanaler. Värmdö är del av den skärgård som sträcker sig från 
norra Kalmar län över till Finland. 
 Värmdös urberggrund tillhör de äldsta i världen. Den 
bildades vid en bergskedjeveckning för nästan 2 miljarder år 

sedan. Rörelser i jordskorpan och nötningar av berget har 
genom årens lopp skapat Värmdös och Stockholmsregionens 
typiska sprickdalslandskap, med sina branta bergknallar. Ute i 
skärgården skjuter sprickdalarna ofta långt ner i djupet mellan 
öarna, medan de på land har fyllts av jord.
 De avrundade formerna i Värmdös terräng skapades under 
den senaste istiden som började för över 100 000 år sedan. När 
isen var som mäktigast var Värmdö, och hela norra Europa, 
täckt av en upp till tre kilometer tjock is. Isen pressade med sin 
tyngd ut den gigantiska ismassan mot kanterna i långsamma 



rörelser som slipade berget, bröt loss sten och berg och skyfflade 
materialet framför sig ut mot iskanterna. 
 Isen smälte bort för omkring 10 000 år sedan när jordens 
klimat blivit varmare. Det var först nu som Värmdös jordar 
bildades, med lera och den blandade moränen som de vanligaste 
jordarterna. De enorma mängderna smältvatten rann som 
isälvar genom och under isen och skapade rullstensåsarna, 
som den över Djurö och Stavsnäs, och sandbankar, som vid 
Grisslinge och Sandhamn. Jättegrytor som dem vid Korshamn 
svarvades ut av stenar i det virvlande vattnet. 
 När isen var helt borta låg hela Värmdö och en stor del av 
det som skulle bli Sverige under vattenytan. Berget hade pressats 
ner av isens tyngd, men nu började det att stiga igen, i det som 
kallas landhöjningen och som fortfarande pågår. Marken stiger i 
Värmdöområdet i dag med omkring 4 millimeter per år.
 Under stenåldern (10 000-1 800 f Kr) stack de första 
kobbarna av det blivande Värmdö upp ur havet. Hit kom 
människor för att fiska och jaga. 

I VÄRMDÖ FINNS INGET 

FASTLAND, BARA ÖAR

 Efterhand steg allt mer land upp ur havet. Under bronsåldern 
(1 800-500 f Kr) började människor bli mer bofasta på de större 
öarna. Men det var först på järnåldern (500 f Kr-1 100 e Kr) 
som befolkningen på riktigt slog sig ned för att bo. Klimatet 
hade blivit kallare och människor började på allvar att odla och 
hålla djur. Då bodde runt 250 personer här på ett 30-tal gårdar. 
 Under medeltiden (1 050-1 520 e Kr) tillkom nästan alla de 
cirka 120 gårdar och byar som i dag finns i Värmdöområdet. 
Värmdö finns skriftligt omnämnt första gången 1314 och 
stavades då Wermdo. En teori säger att namnet syftar på 
den ”värmda” Vindö ström där isen höll sig öppen länge på 
vintern. Farsta nämns första gången år 1322 och Skägga år 
1420. Från 1500-talet finns gott om skriftligt material som 
berättar om gårdarnas och byarnas utveckling. Vid mitten av 
1600-talet bodde cirka 2 000 personer i det område som i dag 
är Värmdö kommun.
 Sommaren 1719 anföll ryssarna Sverige i det stora 
skärgårdskriget. Värmdöborna flydde för sina liv.  Ryssarna 
lyckades inte nå in till Stockholm, men brände så gott som all 
skärgårdsbebyggelse. Det var ett hårt slag, men under åren som 

följde byggdes de flesta gårdar upp igen. 
 På 1820-talet grundades Gustavsbergs porslinsfabrik som vid 
sekelskiftet 1900 vuxit till en av landet största industrier med ett 
tusental anställda. Samhället Gustavsberg växte upp runt fabriken. 
När Kooperativa Förbundet, KF, tog över porslinsfabriken 1937 

Ålderdomlig enrumsstuga i Sandhamn. Bild på vänster sida: Kajakpaddling.

och utökade tillverkningen växte bebyggelsen kraftigt. 1974 blev 
Gustavsberg centralort i Värmdö kommun.
 För kustborna var självhushållning med fiske, jakt 
och jordbruk och möjlighet att hålla djur den viktigaste 
försörjningen fram till 1800-talets slut. Vid mitten av 1800-talet 
började borgerskapet från Stockholm hitta ut till Värmdös 
sköna omgivningar för rekreation. Längs ångbåtslederna 
byggdes eleganta sommarvillor. Vid 1900-talets början, när 
ångbåtstrafiken ökade i skärgården, öppnades bättre möjligheter 
för kustbornas handel.
 Fritidshusbebyggelsen började accelerera från 1930-talet i 
takt med allt längre semestrar och bilismens utveckling. Innan 
1960-talet var slut hade Värmdölandet, Ingarö, Fågelbrolandet, 
liksom Djurö och Vindö bebyggts med stora fritidshusområden.
 Sedan 80-talet har Värmdös befolkning ökat kraftigt. I 
takt med att Stockholmsregionen växer har Värmdö fått en 
stor inflyttning och förväntas växa ytterligare. Här finns nu en 
stor utmaning i att låta natur- och kulturmiljöernas rikedom 
utvecklas tillsammans med nya bostadsområden. Många 
söker sig till Värmdö kommun just för att bo nära både natur, 
skärgård och storstad.
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SÄLLSYNT I VÄRLDEN – VANLIGT I VÄRMDÖ

Internationellt skyddsvärda ar ter, 10 000 öar, dramatiskt sprickdalslandskap. Gamla 
f iskesamhällen, mäktiga grav fält och spåren av industriell storhetstid. Värmdös 
variationsrikedom är helt unik i sit t slag.

Olika skyddsformer ger möjligheter att styra bebyggelse 
och verksamheter så att naturtyper och djurliv får överleva 
och utvecklas. På Värmdö finns över 40 naturreservat, flera 
våtmarker av sällsynt värde och 200 nyckelbiotoper, det vill 
säga skogsområden med mycket höga naturvärden som är 
viktiga för att hotade arter ska ha möjlighet att överleva. Här 

lever rödlistade arter, som är särskilt skyddsvärda eftersom 
de på sikt riskerar att dö ut från Sverige. Fladdermusarten 
barbastell, blomman fältgentiana, raggtaggsvamp och det 
lilla kräftdjuret linsräka är några exempel.
 På Värmdö finns också biotopskyddsområden, 
naturminnen som Skeviks grotta och klippön Rödkobb 



Björnö, vid Björkviks brygga. Bild på vänster sida: Hällmarkstallskog, Skarpö. 

nära Grinda, djur- och växtskyddsområden som 
fågelskyddsområdena vid Stora Nassa och strand- och 
vattenskyddsområden. Hela Värmdös kustområde är av 
riksintresse för naturvård och friluftsliv.

"HELA VÄRMDÖS KUSTOMRÅDE ÄR 

AV RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD 

OCH FRILUFTSLIV"

 I Värmdö kommuns ytterskärgård finns ett fågelliv som 
är viktigt att skydda för hela landets fågelbestånd. För att 
fåglarna ska störas så lite som möjligt under den känsliga 
häckningsperioden gäller särskilda bestämmelser om
tillträdesförbud för flera områden.
 I Värmdös kustvatten finns fina lek- och uppväxtmiljöer för 
gädda, abborre och gös som fredas genom fiskeförbud under den 
känsliga perioden när fiskarna fortplantar sig. Undersökningar 
visar att fredningen gör stor skillnad för fiskbestånden. 

 Hällmarkstallskogen är typisk för Värmdö. Den här 
naturtypen av gles tallskog som växer i ett tunt jordtäcke 
på urberget, är inte alls lika vanlig på andra håll. Det gör 
att Värmdö kommun har ett särskilt ansvar att skydda 
hällmarkstallskogen och dess djur och växter.   
 Värmdö har också ett europeiskt ansvar för de områden 
som är skyddade inom nätverket Natura 2000. I kommunen 
finns en rad sådana områden som Storängsudd, norra Nämdö 
och Långviksträsk.
 Värmdö kommun har valt ut ett femtiotal kulturhistoriskt 
mycket värdefulla områden som beskrivs i kommunens 
kulturmiljöprogram, boken ”Värmdö – kulturhistoria i 
skärgårdsbygd”. Varje område berättar något om människans 
villkor och hur kulturlandskap och bebyggelse har förändrats 
genom tiderna. Miljöerna har en spännvidd från förhistoriska 
gravfält, fiskelägen och Gustavsbergs brukssamhälle till 
modernistisk 60-talsarkitektur. Inom Värmdö kommun har 
staten pekat ut 17 kulturmiljöer av riksintresse. Här ingår 
bland annat sommarnöjesmiljöer som Grönskär och Grinda 
och herrgårdar som Beatelund och Lämshaga.
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BARA FANTASIN SÄTTER GRÄNSER

Det finns oändligt många sätt att uppleva natur och kultur. På Värmdö är smörgåsbordet 
alltid dukat, oavsett om du letar vårtecken i skogsgläntan eller andas in havets dofter 
från passagerardäck på skärgårdsbåten.    

Värmdö har många kända och okända platser för den som vill 
uppleva artrikedomen av växter och djur. För fågelskådning 
finns Stickelsbergs stora skogar, Vishamnsbergets fantastiska 
utblick över höstens flyttfågelsträck och längs hela Värmdös 
kust väntar sjöfåglarna. För spännande insektsspaning kan du 
till exempel besöka Runmarö, där det finns goda chanser att 
se den stora, vackra apollofjärilen. Intressanta växter finns inte 

minst i historiska kulturlandskap som på Nämdö och Gällnö, 
och i orörda skogar som vid Långviksträsk. Eller varför inte 
undersöka platsen du står på: varje blomma, varje lav på trädet, 
alla småkryp under stenen. Ta fram håven, luppen och kikaren. 
Ett äventyr för små och stora barn.   
 Att plocka svamp och bär är ett gott skäl att ta sig ut i 
naturen. På Värmdö finns så mycket skog att rikedomarna 



räcker till alla. Missa inte heller att plocka vårens första 
brännässlor och laga soppa, eller höstens frostnupna slånbär 
som blir fantastisk saft. Om du fiskar för matens eller nöjes skull 
finns många fina fiskevatten runt Värmdös kust att hitta ut till. 
 Stor del av Värmdö är vatten, hav och sjöar. Naturen under 
ytan är många gånger lika vacker som ovan med en stor variation 
av miljöer. Du kan uppleva klara sjöar med växter och många 
fiskar, grunda havsbottnar med ängar av kärlväxter och alger. På 
klippor kan du se stora skogar av blåstång med ett myller av liv. 
Besök till exempel Kvarnsjön och Långträsket nära Gustavsberg, 
eller Skarpös yttre vatten. Under ytan gömmer sig också spår av 
vår kulturhistoria, som bryggkonstruktioner och vrak.

"DET ÄR SYND ATT ÅKA HEM NÄR 

KVÄLLEN KOMMER. VÄLJ ATT SOVA 

ÖVER ISTÄLLET."
 
Är du sugen på äventyr och fart finns populära klätterberg som 
vid Skevik och Beatelund, terrängcykelutmaningar och fina 
kajakvatten runt hela Värmdö. Kommunens leder bjuder på 
vandring i olika typer av terräng, många är lämpliga också för 
löpning. Om du vill ha ett mål för din utflykt, då är geocaching 
något för dig. Använd din smarta telefon och leta efter 
hundratals gömda skatter i Värmdös natur, ofta på platser dit 
du kanske aldrig annars hade tagit dig.
 Du når lätt långt ut i skärgården med de reguljära båtarna 
från fastlandet. De går in till många små bryggor och med 
båtluffarkort kan du enkelt resa runt och upptäcka skärgården. 
Många av båtarna är tillgängliga för rullstolsanvändare. Med 
egen båt eller en hyrd kanot kan du själv ta dig ut till de öar som 
inte har båtförbindelse.
 Över hela Värmdö finns spåren av vår historia att stanna 
till vid. Mäktiga fornlämningar som gravfält, milstenar 
och Värmdös enda runsten vid Väsby. Besök någon av alla 
hembygdsgårdar eller varför inte skärgårdsmuseerna på 
Nämdö och i Stavsnäs. Ta en rundtur i kommunen och besök 
den medeltida Värmdö kyrka och alla de små kyrkorna och 
kapellen, som Sandhamns kapell, Ingarö kyrka och Nämdö 
kyrka. Känn närvaron av de generationer av skärgårdsbor som 
här bett om hälsa och välgång i en vardag med många risker. 
 På Värmdö kan du uppleva gårdar och byar som fortfarande 

vittnar om ett hårt liv med jordbruk, fiske, säljakt, fågelfångst 
och självhushåll, under ett ständigt beroende av väderleken. Titta 
närmare på byggnaderna och redskapen i bondesamhället och se 
hur uppfinningsrikedom och kunskap har använts av strävsamma 
människor. Besök också herrgårdarna, de ståtliga byggnaderna 
som fortfarande efter århundraden står stolta på historisk mark, 
som Säby säteri eller Siggesta gård. Missa inte heller lotsön 
Sandön, Fredriksborgs fästning som skyddade inloppet till 
Stockholm och Bruno Liljefors jaktstuga på Bullerö, alla ger de på 
olika sätt en bild av hur människor har levt och verkat på Värmdö. 
 Det är synd att åka hem när kvällen kommer. Välj att sova 
över istället. Se solen gå ner, ligg vaken och lyssna på nattens 
ljud, gå upp i gryningen och se på när naturen vaknar. På 
fastlandet och i skärgården finns bekväma sängplatser på hotell, 
vandrarhem, i stugor och rum. Med tält kan du övernatta 
i naturen tack vare allemansrätten. Det finns också många 
iordningställda tältplatser.

 

Cykelutflykt. Bild på vänster sida: Landskap på Gällnö. 

Vintern kanske är kallare och mörkare, men med rätt kläder 
och inställning finns all anledning att ge sig ut. Finns det snö 
kan du ta längdskidorna ut i skogen. Finns det is och du har 
kunskap och utrustning väntar frusna sjöar och fjärdar på dig. 
En murrig dag i november kan kännas hopplös, men en rask 
promenad och en kopp kaffe på en stock vid stranden kanske är 
precis vad som får dig på gott humör. Om du bara vill uppleva 
ett stycke skärgård i vinterskrud från bästa åskådarplats, följ 
med reguljärbåten ut i havsbandet och tillbaka igen.   
 Så. Vad ska du hitta på i dag? 
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UPPLEVELSER FÖR HÄLSAN

Du behöver inte ha några stora kunskaper om naturen för att den ska ge dig positiva 
hälsoef fekter. Att bara ge dig ut i omgivningarna räcker långt.

Vetenskapliga studier visar att tillgång till natur kan hjälpa dig 
att stressa av, hantera smärta, bearbeta kris och återhämta dig 
mentalt. Kontakt med naturen leder också till ökad kreativitet, till 
bättre motorik och koncentrationsförmåga hos barn. Genom att 
ge barnen en naturlig relation till naturen har de lättare att som 
vuxna ge sig ut och njuta av skog och mark.

Men det vi kallar natur kan lika gärna vara kulturlandskap, som 
hos en levande landsbygd, där människan genom århundraden 
präglat miljön och gjort den rik på både arter och upplevelser. 
Öppna sinnena. Hur låter fåglarna i träden, hur ser löven ut så 
här års, hur doftar nyslaget hö, hur smakar nyponet, hur känns 
stugväggen i kvällssolen. Låt naturen komma nära dig.



ALLEMANS RÄTT TILL NATUREN

Värmdö tillhör dig! Tack vare allemansrätten får du röra dig i naturen på annans mark. 
Men i gengäld måste du ta hänsyn till människor och natur: inte störa – inte förstöra.

Allmänhetens rätt att ha tillgång till naturen enligt allemans-
rätten står fast i vår grundlag. Allemansrättens regler bygger på 
tradition. Den ger dig rörelsefrihet i skog, mark och på vatten, 
möjlighet att plocka bär och svamp och övernatta något dygn 
på samma plats i naturen utan att be om lov, men du måste hela 
tiden ta hänsyn så att du inte stör eller förstör för markägare, 
boende, natur och djur. En frihet under ansvar. Några viktiga 
grundprinciper i allemansrätten ser du nedan. Men kom ihåg att 
i vissa områden, som naturreservat och andra känsliga områden, 
gäller särskilda regler. 
 Blommor, bär, svamp och grenar från marken får du plocka. 
Men tänk på att vissa växter kan vara fridlysta. Ta inga kvistar 
eller andra delar från växande träd, då kan de skadas.
 Hunden behöver som regel vara kopplad mellan 1 mars och 
20 augusti när djurlivet i naturen är som mest känsligt. Även 
annan tid på året måste hunden vara under sådan uppsikt att 
den inte stör djur eller människor. Tänk också på att alltid ha 
hunden kopplad i betesmarker.
 Häst. Allemansrätten är mer begränsad för dig som ryttare 
eftersom ridning kan ge markskador. Du får inte rida på 
områden där du riskerar att skada marken. Rider du på samma 
plats flera gånger måste du ha markägarens tillstånd.

Tälta gärna något dygn i naturen, men välj en lämplig plats på 
ordentligt avstånd från hus, och respektera hemfridzonen, det 
vill säga området kring en privat bostad.  
 Du får göra upp eld om det inte finns minsta risk för brand. 
Tänk på att länsstyrelsen eller räddningstjänsten kan utfärda 
eldningsförbud vid torrt väder – då är all öppen eld förbjuden. 
Elda aldrig direkt på berget, det kan spricka och ge fula märken. 
Släck noga efter dig. 
 Ta dig gärna fram till fots eller på cykel när det inte skadar 
marken. 
 Motorfordon omfattas inte av allemansrätten, de ska enligt 
lag inte köras på barmark i terrängen.
 Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten, men du får 
som regel fiska fritt med spö och vissa andra handredskap 
längs Östersjökusten. Tänk på att det kan finnas särskilda 
bestämmelser kring fisket. I sjöar krävs tillstånd för fiske.
 På vattnet gäller allemansrätten på samma sätt som på land. 
Du får åka båt, bada vid stränder, övernatta någon natt, så 
länge du inte stör eller förstör, och om särskilda bestämmelser 
inte säger något annat.   

Ta vara på din rätt – ut och njut av naturen! 

Södersvedsbadet. Bild på vänster sida: Havsörn. 
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25 härliga 
utflyktsmål  
i Värmdö

TECKENFÖRKLARING

Badställe

Utsiktspunkt

Servering 

Café

Rastplats

Tältplats

Vandrarhem

Båthållplats

Busshållplats 

Båtluffarled

Toalett

P Parkering

Väg

Traktorväg

Stig

Markerade slingor,
olika färger

Värmdöleden

Öppen mark

Skog

Vatten

ALLA KARTOR I GUIDEN VISAR NORR UPPÅT.
TÄNK PÅ ATT ÖPPETTIDER KAN VARIERA ÖVER SÄSONG.

Bilder på vänster sida högst upp från vänster: Gustavsbergs hamn. Kvarnsjön. Sommargodis. Serveringen i Gällnö by. Sjöbodar i Löka bys hamn. 
Påfågelfjäril. Bild denna sida: Vitmossa.
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1. ÖSBYTRÄSK
VIKINGARNAS FARLED - Passera knotiga tallar och betade hagar, förbi älvkvarnar och jättegrytor på din 
vandring runt Ösbyträsk. Är du tyst kanske du får se bävern glida fram, lågt över vattenytan.

Under järnåldern fanns en vatten-
förbindelse mellan Baggensfjärden och 
Torsbyfjärden som gick rakt igenom 
dagens Gustavsberg och Betsede. Så 
länge båtar kunde ta sig fram här var 
detta en snabb passage mellan fjärdarna. 
Men landhöjningen gjorde långsamt 
vattnet grundare. I dag är den avlånga 
sjön Ösbyträsk den rest som finns kvar 
av vattenleden. ”Träsk” är ett gammalt 
ord för sjö.
 Bävern är ett djur som under senare år 
blivit ett kännetecken för Ösbyträsk. När 
mörkret faller simmar den ut från sitt bo 
för att hitta mat. Den föredrar asp, men 
fäller också björk och sälg. Det är barken 
och löven som bävern äter. Bävern ser 
dåligt, men har desto bättre hörsel och 
lukt. Den känner doften av asp på flera 
hundra meters håll och har till och med 
ett sätt att lukta under vatten. 
 Ösbyträsk med omgivning är ett 

naturreservat. Hela området runtomkring 
Ösbyträsk har spår av gamla tiders odling 
och djurhållning. Sydost om sjön (1) kan 
du hitta många växter som trivs i torra 
och öppna backar och som tack vare betet 
kan växa här. Du kan se backnejlikan 
med sina små rosaröda blommor, den 
väldoftande vita mandelblomman, 
prästkrage, blåklocka, smultron och 
många andra blommor som var vanliga i 
äldre tiders ängar och hagar.
 Namnet ”Ösby” är en samman-
dragning av Österby. Antagligen berättar 
namnet att gården Ösby (2) låg öster om 
Farsta, som var en äldre gård. 
 På den norra sidan av sjön, nära Ösby 
gård, ser du tre gravfält med sammanlagt 
35 gravar uppe på åsen (3). De är tidiga 
spår av bosättare vid Ösbyträsk. Utifrån 
gravarnas former med både högar och 
runda stensättningar kan gravarna 
dateras till yngre järnålder, tidsperioden 

500 till 1 100 e Kr. Det största 
gravfältet består av 25 gravar. De mest 
imponerande gravarna här är placerade 
ut mot den dåtida farleden. Gravarnas 
storlek är delvis en synvilla, flera av dem 
har byggts på uppstickande bergsryggar 
för att se större ut. Väster om höjden med 
gravfältet finns en fin hamnvik (4) som 
sträcker sig upp mot dagens bebyggelse.
 Nära stranden vid Ösby torp, söder 
om sjön, finns skålgropar inhuggna 
i hällarna från samma period (5). 
Groparna kallas också älvkvarnar och 
användes vid offer till överjordiska väsen. 
Ofta lade man mynt i groparna – eller 
smorde dem med fett. Längs stigen söder 
om Ösbyträsk hittar du jättegrytorna 
”Offerkällorna” (6) som svarvats ut i 
berget av sten och smältvatten under 
slutet av förra istiden. Flera är så djupa 
som två meter. Också här har det av 
namnet att döma offrats. 
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Bild på vänster sida: Ösbyträsk.
Bilder ovan från vänster: Ösbytorp. Spår av bäver. Ösbyrundan. 

UPPLEV MER

• Vandra Ösbyrundan (7), gul 
markering i kartan, runt sjön, slingan 
runt västra Ösbyträsk är delvis 
tillgänglighetsanpassad (8). 
• Se milstenen från 1770-talet 
nära korsningen Betsedevägen-
Aspviksvägen (9). En rest från gamla 
landsvägen mot Stockholm.
• Läs mer om området i 
informationsbladet ”Ösbyrundan”, 
som finns på Värmdö kommuns 
webbplats. 

KOLLA NATUREN! 

Leta upp ett träd som fällts av bäver. 
Ser du de skålformade spåren av 
bäverns starka tänder i träet?

HITTA HIT 

Busshållplats Gustavsbergs centrum. 

Slingan börjar bakom Gustavsbergs-
badet och spåret har gul markering. 

Parkering finns i Gustavsbergs 
centrum.
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2. FARSTA
DE FÖRSTA GUSTAVSBERGARNAS BOPLATS - Under järnåldern passerade här farleden mellan Baggensfjärden 
och Torsbyfjärden. På en liten ö i farleden låg Farsta gravfält som tillhörde dåtidens Farsta gård.

”Farsta” betyder bostället vid farleden. 
Här låg under vikingatiden Farsta gård 
(1) på en svag höjd nära vattnet. På den
tiden hade landhöjningen inte hunnit så
långt och strandlinjen låg omkring fem
meter högre än i dag. Farleden gick via
Farstaviken, Ösbyträsk och vidare ut i
Torsbyfjärden. Med en begravningsplats
(2) väl synlig för förbipasserande fartyg
kunde Farsta gård visa sin ställning.
 Vikingatiden varade i våra trakter 
från 800-talet till 1050-talet. Husrester 
från vikingatiden är sällsynta i 
Mälardalen. En orsak till att det finns 
husgrunder bevarade just här är att Farsta 
gård flyttades under medeltiden och att 
den ursprungliga platsen sedan dess 
har lämnats orörd. Man tror att gården 
flyttades till den plats där Farsta slott 
ligger i dag. 
 På Farsta gravfält finns gravar efter 
30 till 40 personer. Så länge Farstaborna 
fortfarande trodde på asagudarna 
brändes kropparna på bål tillsammans 
med smycken eller kläder. Resterna efter 
bålet lades i en lerkruka som gravsattes. 

Men när den kristna tron bredde ut sig 
mot slutet av vikingatiden började de 
döda istället begravas utan bränning, i 
kistor, på gravplatsen. Vid en utgrävning 
av några av gravarna på gravfältet har 
man hittat rester som tyder på både 
kristna och förkristna begravningar. 
I dag är gravkullen en ståtlig, öppen plats 
där träden står glest och marken vårdas. 
Här växer lövträd som ek, ask, alm och 
lönn, de ingår i en grupp av träd som 
brukar kallas ädla lövträd. De ställer 
höga krav på bra jord och behöver ett 
milt klimat för att klara sig.   
 Mitt i sommaren ser du en blomma 
med gräddvita blomklasar på höga 
stänglar som växer på toppen av 
gravkullen. Det är brudbröd. Om du 
sätter näsan intill blomknopparna kan 
du känna doften av metylsalicylat, ett 
ämne som ibland ingår i liniment och 
tuggummi. 
 Många av gravarna på kullen går att 
urskilja. Mitt på höjden kan du se en grav 
av typen treudd, den mest statusfyllda 
graven här, utformad som en triangel 

med tio meter långa sidor och meterhöga 
hörnstenar. De andra gravarna är framför 
allt högar och stensättningar där stenar 
och jord har lagts tillsammans.   
 Väl på sin nya plats kom Farsta 
gård i adelns ägo på 1640-talet och 
blev ett säteri. Trots att säteriet kallas 
Farsta slott har det aldrig bebotts 
av kungligheter. När ägaren Gustaf 
Gabrielsson Oxenstierna dog 1648 ska 
hans fru, Maria de la Gardie, ha hedrat 
honom genom att ge egendomen namnet 
Gustafsberg. Detta skulle sedan också 
bli namnet på samhället. Vid mitten av 
1820-talet startade porslinstillverkningen. 
Genom tegelbruket som redan låg 
här fanns tillgång till arbetskraft med 
erfarenhet av keramisk verksamhet. Tack 
vare Kvarnströmmen, som rinner från 
Kvarnsjön ner mot Gustavsberg, fanns 
också vattenkraft - en förutsättning 
för att kunna mala porslinsmassan. 
Vattenhjulet (3) står fortfarande kvar 
på samma plats. Porslinsfabriken blev 
startskottet för Gustavsbergs samhälles 
framväxt. 
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Bilder på vänster sida från vänster: Farsta säteris herrgård, kallat Farsta slott. Brudbröd. Vattenhjulet 
som gav kraft till kvarnar och maskiner i porslinsfabriken i Gustavsberg. Bild ovan: Farsta gravfält. 

UPPLEV MER

• Upplev miljön kring säteriet Farsta 
slott och se resterna av den praktfulla 
Engelska parken (4), anlagd i början 
av 1800-talet. Följ de stenkantade 
gångarna upp till Fåfängan, den stora 
syrenbersån.    
• Besök Gustavsbergs porslinsmuse-
um och Gustavsbergs konsthall i det 
gamla fabriksområdet.

KOLLA NATUREN! 

Ser du vägen som leder runt 
gravkullen? Ungefär i höjd med den 
gick vattenlinjen på den tiden när 
gravfältet användes. 

HITTA HIT 

Busshållplats Farstaviken alternativt 
Vårdcentralen, Gustavsbergs hamn. 
Därifrån ca 1 km promenad till Farsta 
slott och Engelska parken, gravfältet 
ligger längs vägen. 

Parkering finns i hamnområdet.
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3. SKEVIK
TRE TROLSKA TILLHÅLL - Den dunkla Skeviks grotta, sägenomsusade Skeviks gård och Skeviks naturreservats 
knotiga tallskog, ligger någon kilometer från varandra, alldeles norr om Gustavsbergs centrum.

Vid Skeviks grotta (1) omsluter bergs-
branten och klippblocken en öppen plats 
med ett tak av grönskande trädkronor. 
En skuggig, fuktig naturlig sal. Det 
finns ingen grotta i geologisk mening 
att krypa in i. Men i kanten finns ett 
utrymme där den smidige kan klättra 
in mellan stenväggarna, genom en smal 
gång, och ut på andra sidan. Över 
stenbumlingarna sipprar vatten och blir 
en fin miljö för mossor och lavar. Ta 
det försiktigt och skada dem inte. De 
är en anledning till att naturvärdet vid 
Skeviks grotta är så högt. Två mossarter, 
klipprostmossa och tungskapania, är 
ovanliga i vår region. Om du känner en 
unken lukt kan du titta efter stinknävan, 
en liten rosablommande växt med 
säregen doft. Bergväggen som sträcker 

sig från Skeviks grotta lodrätt upp mot 
Klosterberget är 30 meter hög. En populär 
utmaning för klättrare.
 Den historiska miljön vid konferens-
anläggningen Skeviks gård (2) bjuder in 
till lugn promenad. På den här platsen 
har människor bott i många hundra år. 
Förhållandena var perfekta: En torr höjd 
med bra utsikt, en smal vik med skyddad 
hamn och bördiga odlingsmarker nära 
inpå. Mitt i den brokiga samlingen av 
rödmålade hus hittar du Skeviks gårds 
gamla huvudbyggnad. Arkitekturen är 
karolinsk, typisk för början av 1700-talet. 
Herrgårdslik, men skulle harmoniera 
med naturen. Under 1700-talet fick 
sekten Främlingarna en fristad på Skeviks 
gård genom en av sina rika välgörare. 
De var kristna oliktänkare som varit 

i landsflykt under ett decennium och 
vandrat runt i Europa. I deras tro skulle 
kontakten mellan gud och människa ske 
utan mellanhänder. Det stack i kyrkans 
ögon. I trakten kallades de Skevikarna. 
Vid Skeviks grotta sägs de ha hållit stilla 
meditationer.
 Precis vid randen till Gustavsbergs 
bebyggelse ligger det lilla naturreservatet 
Skevik (3) med de 300 år gamla, grov-
grenade tallarna. Träden växer långsamt 
i den näringsfattiga jorden och är trots 
sin ålder inte särskilt höga. Här och där 
står och ligger gamla, döda trädstammar. 
På ytan verkar de kanske obebodda, men 
många insekter och svampar livnär sig på 
träet som långsamt bryts ner. I den magra, 
orörda marken kan också blåbärsriset 
växa sig frodigt.
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Bilder på vänster sida från vänster: Stinknäva. Munkstugan, Skeviks gårds gamla huvudbyggnad från 
1700-talet. Bilder ovan från vänster: Hamlad ask vid Skeviks gård. Skeviks grotta. 

UPPLEV MER

• Gå de lättgångna vandringsstigarna 
Gula spåret (4) 2,5 km och Röda 
spåret (5), 1,5 km.
• Promenera upp på Skeviksbacken 
(6), väster om Skeviks gård, och njut 
av utsikten.

KOLLA NATUREN! 

Titta uppåt, se hur trädens grenar 
sträcker sig mot himlen. Där uppe 
fångar barren och löven solljus, som 
trädet kan omvandla till energi – och 
syre, som vi andas. 

HITTA HIT 

Busshållplats Skevik. 

Det finns en ca 3,5 km lång gång- 
och cykelbana från Gustavsbergs 
centrum. 

Parkering finns oftast vid Skeviks 
gård när anläggningen har öppet.
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4. GOTTHOLMARUNDAN &
TJUSTVIKSRUNDAN
TUSEN ÅR AV MÄNNISKOSPÅR - Resterna av ett äldre odlingslandskap syns tydligt kring Gottholma och 
Tjustvik. De fina naturvärdena är frukter av nära tusen år av småskaligt jordbruk och självhushåll.

Du tar dig lätt fram till fots längs 
Gottholmarundan (1) (gul markering 
i kartan) och Tjustviksrundan (2) (röd 
markering i kartan). Stigarna passerar 
genom gammalt odlingslandskap, 
skogspartier och vid Baggensfjärdens 
strand kan du sätta dig ner och vila med 
en fantastisk utsikt över vattnet. 
 Både Gottholma gård (3) och Tjustviks 
gård (4) brändes ner av ryssarna vid det 
stora skärgårdskriget 1719. Tjustvik 
byggdes upp, däremot inte Gottholma, 
men här kan du fortfarande se de 300 år 
gamla husgrunderna från gården. 
 Det ovanliga med området är att 
odlingslandskapet är så bevarat, det ger 
oss en bild av hur småjordbruk såg ut i 
Sverige under hundratals år. I en brokig 
terräng av höjder och dalar, mellan hav 
och sjö och myrar, började människor 
odla marken här troligen redan på 

1100-talet. För att bryta en åker måste 
träd och buskar bort, jorden vändas, 
stenar bändas loss och slängas på hög. 
På ängsmarken skulle gräset få utrymme 
att växa för att sedan slås och bli hö 
åt djuren under vintern. Viktiga träd 
sparades runt gården och i ängen, framför 
allt träd som gav nötter, frukt, bär, virke 
till slöjd, eller vars löv kunde skördas som 
vinterfoder till djuren. Ekarna tillhörde 
länge statsmakten som ville ha virke till 
skeppsbygge. De fick inte skadas och 
kunde på grund av det växa sig stora. 
 De små ängarna och åkrarna hålls 
nu öppna av betande djur och slåtter 
istället för med plog och lie. Runt 
Gottholma och Tjustvik hittar man 
arter som har blivit sällsynta när det 
här gamla odlingslandskapet på andra 
håll förvandlats till stora, rationella 
jordbruk. Tidig sommar kan du till 

exempel se den resliga orkidén Jungfru 
Marie nycklar med sina karaktäristiskt 
mörkfläckiga blad. 
 Många av de sällsynta och hotade 
arter som har hittats i området lever på 
gamla ekar. En trädsvamp som ofta växer 
långt ner på ekstammen är oxtungsvamp. 
Den är rödaktig, knottrig eller slemmig, 
inte olik en oxtunga. Hittar man oxtung-
svamp på en ek visar det att trädet är på 
väg att långsamt dö. Ett gammalt talesätt 
säger att en ek växer i 300 år, lever i 300 år 
och dör i 300 år. 
 Sjön Långträsket i den sydöstra delen 
av området är värd sin omväg för den 
som vandrar eller cyklar genom området. 
Vattnet är väldigt klart. Den som tar sig 
ner i sjön med cyklop kan uppleva en 
värld av spännande liv. Långa revor av 
kransalger vajar långsamt i vattnet och du 
kan se gäddan lura i vassen.
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Bilder på vänster sida från vänster: Längs Gottholmarundan. Skyltar. 
Bilder ovan från vänster: Platsen för Gottholma gård. Farstaviken. 

UPPLEV MER

• Skogarna söder om Långträsket är 
fina marker för strövtåg. Här hittar du 
också flera små skogssjöar. 
• Besök konsthallen Artipelag på 
Hålludden (5) och gå längs fina, delvis 
tillgänglighetsanpassade promenad-
stråk.
• Läs också om området Farsta i den 
här guiden.

KOLLA NATUREN! 

Ser du någon riktig bjässe till ek? 
Över 1 000 arter av bland annat lavar, 
svampar och insekter kan leva på en 
gammal ek. Det är fler än hos något 
annat träslag i Sverige.

HITTA HIT 

Spåren utgår från Gustavsbergs 
hamn, busshållplats Farstaviken 
eller Vårdcentralen. Promenera längs 
vattnet mot Farsta slottsvik. Spåren 
har gul respektive röd markering. 

Parkering finns i hamnområdet.
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5. STORHOLMEN & SÖDERSVED
MELLAN DE STORA ÖARNA - Där Farstalandet, Ingarölandet och Värmdölandet möts ligger Södersved och ön 
Storholmen. Ett centrum för härligt friluftsliv och skön rekreation sedan många decennier.

Ön Storholmen sitter ihop med 
Södersveds fastland med en utfylld stig 
och en bro. När du passerar grinden 
efter bron är du inne i betesmarken som 
sträcker sig över hela ön. Här går djuren 
fritt och betar. Det är också betet som gör 
att den här platsen inte växer igen utan 
kan ge utrymme för så många miljöer och 
arter. I södra delen av den öppna betade 
ytan låg ett tegelbruk på 1700-talet.
 En stensatt väg leder fram till platsen 
för ett torp (1) som hörde till Lämshaga. 
Den siste torparen med sin familj på nio 
barn lämnade ön 1925, av torpet syns i 
dag en husgrund. 
 Hela ön Storholmen är klassad som 
nyckelbiotop, ett skogsområde med 
mycket höga naturvärden som är viktigt 
för att hotade arter ska ha möjlighet att 
överleva. Här finns spännande lavar och 
mossor. I Sverige finns det över 1 000 
arter av mossor. Eftersom mossor är bra 
på att suga upp regnvatten och ofta täcker 

stora ytor på stenar, berg och träd bidrar 
de till att skogen hålls fuktig. 
 På Storholmen växer också gott om 
lavar. De är oftast hårda, och bruna, 
gråa eller vita till färgen. Till skillnad 
från den gröna mossan räknas laven inte 
som en växt, den är en organism där en 
svamp och en alg flätat sig samman, lever 
tillsammans och drar nytta av varandra. 
Lavarna kan visa oss hur orörd naturen 
är och hur luften mår, eftersom de växer 
långsamt, kan bli mycket gamla och är 
känsliga för föroreningar. 
 Södersved har under lång tid varit 
ett populärt rekreationsområde med den 
fina stranden vid badplatsen. Området 
runt omkring är populärt för friluftsliv, 
inte minst med kanot. På några timmar 
kan du se södra Grisslingens stränder 
från vattnet, paddla runt Storholmen 
och upptäcka sunden vid Södra Lagnö. 
Genom Kolströms kanal kan du ta dig ut 
mot Baggensfjärden. 

 Där grusvägen svänger ut mot 
Storholmen ligger en kolerakyrkogård (2). 
Under 1800-talet drabbades Sverige av 
flera koleraepidemier, de döda begravdes 
ofta långt från bebyggelse med tanke 
på smittorisken. Sjukdomen sprids via 
orent dricksvatten och ger kraftiga 
diarréer. Koleraepidemierna drabbade 
framför allt storstäderna, men här vittnar 
kyrkogården om att sjukdomen också 
skördade offer på Värmdö. 
 Någon kilometer norr om badplatsen, 
vid Norrängsudden (3), ligger ett högt 
berg med härlig utsikt. Här uppe syns 
fortfarande två vallar som är rester av 
en fornborg. Fornborgarna var vanliga 
under järnåldern, 500 f Kr – 1100 e 
Kr, när de fungerade som skyddade 
boplatser eller befästningar där 
befolkningen kunde vara trygg under 
oroliga tider. Borgarna byggdes ofta på 
svårtillgängliga berg som skulle vara 
lätta att försvara. 
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Bild vänster: Södersvedsbadet. 
Bilder ovan från vänster: Ponny. Kajakpaddling. Utsikt från Storholmen. 

UPPLEV MER

• Spana efter fåglar vid Kolströms 
kanal och dammen nedanför 
Lämshaga gård.
• Se det vackra kulturlandskapet 
kring Lämshagas 1600-talsgård. 

KOLLA NATUREN! 

Bladvass är Sveriges största gräs och 
växer i stor mängd mellan Storholmen 
och Södersved. Titta på ett blad så 
ser du märkena, typiska för bladvass, 
de liknar bett.

HITTA HIT 

Busshållplats Beatelundsvägen. 
Därifrån ca 2 km promenad till 
Södersvedsbadet och Storholmen. 

Med bil ta av från Ingarövägen vid 
skylt mot Södersved. Avgiftsbelagd 
parkering finns vid badet.
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6. KVARNSJÖN, KNUTS HAV & 
HOLMVIKSSKOGEN
URSKOG MITT I GUSTAVSBERG - Där bostadsområdena slutar i södra Gustavsberg väntar gammelskogen. 
En vandring förbi sjö och myr förflyttar dig till en orörd plats, så nära urskog man kan komma.

På många håll i Holmviksskogen har 
träden fått bli gamla, dö och förmultna 
i fred. Området är välkänt för sina höga 
naturvärden så nära inpå bebyggelsen. 
Här växer lunglaven, som ställer stora 
krav på ren luft. Här finns tallticka, den 
kräsna trädsvampen som bara växer 
på levande tallar som är minst 150 år. 
Precis öster om myren Knuts hav ligger 
ett tätvuxet område med ålderstigna 
träd som leder tankarna till urskog. Den 
äldsta tallen här är troligen över 300 år 
gammal. 
 På gamla ekar kan du se spåren av 
den sällsynta skeppsvarvsflugan, en 
långsmal, rödsvart skalbagge som gnager 
långa snirklande gångar i ek. De här 
gångarna är viktiga eftersom flera andra 
skyddsvärda arter också använder dem. 
Skeppsvarvsflugan kunde förr ställa till 
stor skada i virkesupplag av ekträ som 
skulle användas till skeppsbyggen. 

Om du följer de markerade stigarna 
genom hela området kommer du att gå 
genom täta barr- och lövskogar. När 
du kommer fram till Kvarnsjön och 
våtmarken Knuts hav öppnar sig skogen.
 Högt över Kvarnsjöns klara vatten 
kan du få se fiskgjusen på spaning. 
Plötsligt dyker fågeln ner mot vattenytan, 
hugger klorna i en fisk och lyfter iväg. 
Fisk är den enda föda som fiskgjusen 
har på sin meny. Kvarnsjöns små 
klippstränder är för oss människor 
populära för bad eller en stunds 
eftertanke vid vattnet. Hit är det lätt att 
ta sig med cykel eller till fots. 
 Myren Knuts hav når du bara via 
stigar. Den öppna myren omsluts av skog 
och bergsbranter. Det här är en av de 
finaste myrarna i Stockholmsregionen, där 
det annars är glest mellan våtmarkerna. 
 Knuts hav är också en av de artrikaste 
myrarna av sin typ på Värmdö. 

Flera olika arter av vitmossa växer här i 
myren. En av dem, björnvitmossan, har 
bara hittats på några få platser i regionen.
 Knuts hav kan ha fått sitt namn efter 
Knut Westerlund på Mölnvik, som på 
uppdrag av Gustavsbergs porslinsfabrik 
dämde upp mossen 1825. Vattenkraft 
var viktig för fabriken och Kvarnsjöns 
vatten leddes redan via Kvarndammen till 
fabriken. Genom att dämma Knuts hav 
ändrades utloppet, som tidigare gick åt 
Mölnvik, så att det rann till Kvarnsjön 
och bidrog till vattenkraften som var 
en förutsättning för att kunna ha en 
industriverksamhet.
 Innan fördämningen hade Knuts hav 
varit bevuxet med träd, men de dog när 
vattennivån i myren steg. Nu, två hundra 
år senare, är myrens växt och djurliv helt 
anpassat till de blötare förhållandena.   
Fördämningsvallen finns fortfarande kvar, 
du kan se den i myrens östra kant (1).
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Bilder på vänster sida från vänster: Svärdslilja. Myren Knuts hav. Tallticka. 
Bilder ovan från vänster: Vit näckros. Kvarnsjön.

UPPLEV MER

• Två lättgångna, markerade slingor 
går runt området: Kvarnsjön (2), gul 
markering i kartan, 4,2 km, och Knuts 
hav (3), röd markering i kartan, 3 km. 
• Cykla den markerade slingan 
Farstalandet som passerar Kvarnsjön 
och tar dig ner till Lämshaga och 
Söderved. Hela slingan är 16 km och 
går i en vid båge västerut tillbaka till 
Gustavsberg.

KOLLA NATUREN! 

Lägg dig på mage och titta ner i 
Kvarnsjöns klara vatten. Vad ser du 
under ytan? 

HITTA HIT 

Skogen sträcker sig mellan Värmdö 
Marknad och Mölnvik och det finns 
flera ställen att ansluta till spåren. 
Busshållplatserna Charlottendal eller 
Hästhagen ligger nära. Spåren har gul 
respektive orange markering. 

Parkering finns vid Värmdö marknad.
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7. BJÖRNÖ NATURRESERVAT
EN HALVÖ FÖR ALLA SINNEN - Oavsett årstid och väder finns det alltid något att uppleva i Björnö 
naturreservat. Se den blommande lunden, de idylliska torpen och utsiktstornets makalösa vy.

Björnö naturreservat är fyllt av olika 
naturtyper, tack vare det varierade 
bergslandskapet och att människan 
har odlat marken och hållit sina djur 
här under hundratals år. För varje 
årstid finns något att se på Björnö. På 
våren sträcker mycket sjöfågel förbi 
eller stannar till för att rasta på resan 
mot sommarens häckningsplatser. Från 
utsiktstornet (1) en bit in i reservatet 
har du en vidunderlig utsikt över 
Nämdöfjärden. Härifrån kan du se ett 
säkert vårtecken: ejdern som drar norrut. 
De flyger i böljande flockar där en 
hastighet på 100 kilometer i timmen inte 
är ovanlig när vinden är med dem.
Innan löven kommer på träden och bara 
blåsippan har slagit ut, då blommar 
tibasten i lunden strax öster om sjön 
Slängen (2). Busken är meterhög och på 
de spretiga, nakna grenarna sitter klasar 
av rosa små blommor. 
 På försommaren börjar betesmarkerna 
uppe vid Näset att spira. Den korta, 

kraftiga orkidén Adam och Eva 
blommar med sina rödrosa och gulvita 
färgvarianter om vartannat. Ner mot 
stranden, där marken blir fuktigare, kan 
du hitta den decimeterhöga ormtungan 
om du tittar noga. En liten ormbunksväxt 
som sticker upp ur jorden med en kraftig 
bladskiva som omsluter en lång stängel, 
allt i grönt. Ormtungan klarar inte 
igenväxning och har därför försvunnit 
från många andra platser i landet. 
 När sommarens varma dagar 
kommer, då fylls stränder och 
klippor av badgäster. Torpesand (3) 
är en av skärgårdens mest storslagna 
sandstränder. Men runt Björnö finns 
också många andra möjligheter att 
stanna för ett dopp vid småstränder och 
klippor. Under vattenytan finns också 
fascinerande upptäckter vid Björnö. 
Torpe-Infjärden och Svängen är orörda 
vikar med många sällsynta arter, som 
havsrufse, rödsträfse och havsnajas. Vill 
du lära dig mer om Östersjöns vanligare 

växter och djur kan du ta med ditt 
cyklop till den skyltade snorkelleden 
vid Torpesand. Här får du lära känna 
tångsnällor, blåstång och hjärtmusslor. 
Med så många olika lövträd och buskar 
blir färgprakten extra stor på Björnö 
på hösten när bladen skiftar i gult, 
orange och rött i alla nyanser. Då drar 
fågelsträcken söderut förbi Björnö. Och 
om du kommer hit senare på vintern kan 
du möta fågeln vigg som sökt skydd i 
Björnös vikar i tusental.

 

 Vid Björnö finns flera torp. 
Björnötorp, Småängen och Ramsviken 
har en historia som går tillbaka till 
åtminstone början av 1700-talet. 
Torparna ägde inte sina boställen, utan 
betalade hyra till gården de tillhörde. 
I det här fallet Björnö gård. Runt 
Björnötorp, Småängen och Ramsviken 
finns spår av torparnas liv. Du kan bland 
annat se stengärdesgårdar, och i kanten 
av gamla åkrar kan du ana högar av sten 
som har röjts bort från odlingsmarken. 
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Bild vänster: Badklippor vid Björkviks brygga.
Bilder ovan från vänster: Adam och Eva. Vy över Nämdöfjärden från utsiktstornet. Utsiktstornet.

UPPLEV MER

• Gå in i den lilla raststugan vid 
Ramsviken och se utställningen om 
livet här förr. 
• Skåda fågel vid fina sträcklokaler på 
södra Ingarö: Vishamnsberget, Stora 
Sand (4) och Klacknäsudd.
• Paddla och dyk i härliga vatten kring 
Björnö. 
• Missa inte de fina klipporna och 
sandstränderna vid Björkviks brygga 
och Stora Sand (4).

KOLLA NATUREN! 

Stanna upp, blunda och lyssna. Hur 
låter naturen vid stranden? Hörs andra 
ljud i skogen?

HITTA HIT 

Busshållplats Björnö naturreservat 
och därefter ca 1 km promenad till 
naturreservatet. 

Med bil ta av Björkviksvägen vid skylt 
mot Björnö naturreservat. Parkering 
finns.
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8. STORÄNGSUDD
 KUNGSÄNGSLILJORNAS LUSTGÅRD - Vid Storängsudd har du klipporna på ena sidan och resterna av den 
gamla lövängen på den andra. På våren kan du se ett hav av kungsängsliljor blomma på strandängen.

Vid naturreservatet Storängsudds klippor 
(1) kan du hitta en egen bergskreva att 
sola och bada vid. En härlig miljö med 
utsikt över Baggensfjärden och med 
lummig grönska precis intill.
 På våren blommar den spektakulära 
kungsängsliljan i stora antal på den 
fuktiga strandängen (2) vid Storängsudd. 
Blomman liknar ingen annan växt i den 
svenska naturen med sina stora mörklila 
eller vita klockor. Kungsängsliljan togs 
till Sverige på 1600-1700-talet och blev 
senare förvildad. Namnet kommer av 
den första plats där kungsängsliljan 
upptäcktes ha spritt sig i naturen: 
Kungsängen i Uppsala.
 Vid Storängsudd fanns förr en löväng, 
det är resterna av den som visar sig i de 
många olika lövträden, som alm, ask, 
lind, rönn och oxel. Här slog man gräset 
till hö och beskar träden på löv som 
torkades. Att beskära träden i det här 
syftet kallas att hamla. Det är spåren från 

sådan hamling som fortfarande syns vid 
Storängsudd på de gamla grova lindarna, 
de har stora knotor på sina grenar efter 
att många gånger ha blivit beskurna. 
Ofta lät man grenarna växa några år 
mellan tillfällena.
 Ju fler djur gården hade, desto mer 
vinterfoder behövde bärgas. Löv har getts 
som foder till djur under flera tusen år i 
våra trakter. När höskörden var sämre 
togs istället mer löv. Ett par hundra 
kärvar löv kunde gå åt till bara ett får 
under en vinter. Lind och ask ansågs 
klara hamling bra och lövet från dessa 
träd var bra foder. Men också andra träd 
hamlades beroende på tillgång och behov.
 Miljön vid en löväng blev väldigt 
artrik med speciella djur och växter, vid 
Storängsudd hålls marken sedan länge 
öppen med hjälp av betande djur istället 
för med lie. En del av de typiska växterna 
finns kvar här. Du kan hitta arter som 
darrgräs, gullviva, prästkrage, kattfot, 

stor blåklocka och ängsskallra. Här 
växer också flera orkidéer som trivs där 
marken är rik på kalk. Som på så många 
andra håll tappade lövängen sin funktion 
när allt mer av vinterfodret till djuren 
började odlas.
 Vid Storängsudd finns mycket 
hassel. Det är en buske som var till stor 
användning på gården som mat åt både 
människor och djur, hasselnötterna 
innehåller mycket näring och är lätta att 
lagra. Hasselbuskarna skars ofta ner med 
några års mellanrum för att ge nya grenar 
och bättre nötskördar. I östra delen av 
Storängsudd finns ett stort gravfält (3) 
med minst 25 gravar. De är över 1 000 
år gamla, daterade till äldre järnålder. 
Gravarna är runda och rektangulära 
stensättningar, en grav är lagd runt ett 
större mittblock. Gravarna är låga och 
inte så tydliga, bäst syns de under tidig 
vår eller på senhösten när växtligheten 
inte är så hög.
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Bilder på vänster sida från vänster: Utsikt över Baggensfjärden. Skogsglänta.
Bilder ovan från vänster: Kungsängsliljorna blommar i maj. Ryssugn från stora skärgårdskriget år 1719.

UPPLEV MER

• Gå upp på Beatelundsberget (4) 
söder om Storängsudd och njut 
av utsikten över Baggensfjärden, 
inloppet vid Kolström och Beatelunds 
säteri.

KOLLA NATUREN! 

Här växer många trädslag och buskar. 
Hur många olika kan du räkna till?

HITTA HIT 

Naturreservatet ligger ca 2 km in 
på Beatelundsvägen. Busshållplats 
Beatelundsvägen. 

Med bil ta av Ingarövägen vid skylt 
Naturreservat. Parkering finns vid 
reservatet.
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9. SÄBY GRAVFÄLT
SKÄRGÅRDENS STÖRSTA - Mellan de höga tallstammarna vid Säby gravfält skymtar grav efter grav så långt 
du ser. Det är skärgårdens i särklass största järnåldersgravfält med omkring 150 gravar.

När du står på Säby gravfält får du tänka 
dig ett Ingarö som var glest befolkat. 
Vid yngre järnålder, 500–1100 e Kr, 
fanns inte många gårdar eller byar här. 
Vattennivån var mycket högre än idag 
när land har stigit genom landhöjningen. 
”Säby” betyder ”byn vid sjön”. När byn 
och gravfältet anlades hade de ett fint läge 
ute på en udde direkt invid en havsvik. 
 De höga tallarna som växer i Säby 
gravfält fanns inte på järnåldern, då låg 
gravarna synliga i landskapet. 90 av 
gravarna på fältet är stensättningar med 
stenar och jord lagda tätt i en cirkelform 
som täckts över med torv. 50 gravar 
är högar. Det här är de två vanligaste 
gravformerna från yngre järnåldern. Nu 
ser du dem i landskapet som gräsklädda 
kullar. Några av kullarna har en rest sten 
på toppen. Det finns också åtta treuddar, 
en gravform som är lagd med stenar 

och formar en triangel med insvängda 
sidor. Det är en ovanlig gravform, och 
särskilt ovanligt är det att hitta så många 
treuddar på samma plats.
 Eftersom flera av gravarna är så stora 
får man anta att Säby hade en viktig 
ställning i området. Under järnåldern 
koncentrerades makt till stormannaätter, 
mäktiga släkter som leddes av stormän. 
Den största graven vid Säby gravfält är en 
storhög, 20 meter i diameter. I storhögar 
begravdes hövdingar eller andra 
betydelsefulla personer. 
 Ofta vid järnåldergravfält saknas 
spår kvar efter bosättningar. Men här, 
precis i kanten av gravfältet (1), finns 
resterna efter gamla husgrunder, en väg 
och åkrar. Det här tror man är platsen 
för den tidiga bosättning vid Säby som 
gravfältet hörde till. Under järnåldern 
hade klimatet blivit kallare jämfört med 

bronsåldern. Människorna blev bofasta. 
Fiske och jakt var säkert viktigt för 
Säbys innevånare. De odlade också 
mark, men jordlapparna var små. Med 
tiden grundades havsviken upp och 
under medeltiden var den helt torrlagd. 
Byns fördelaktiga läge vid vattnet hade 
försvunnit och gården flyttades istället 
till platsen för dagens Säby säteri.
 Även om Säby gravfält på många sätt 
är typiskt för den yngre järnåldern är en 
del av gravarna äldre än så, från äldre 
järnålder. Inte minst är det storleken på 
gravfältet som ger anledning att tro att 
det har använts under lång tid.
 Om du är fågelintresserad ska du inte 
missa att ta en promenad till fälten norr 
och sydost om gravfältet, ett av Ingarös få 
områden med öppet landskap. Här rastar 
många fåglar under vår- och höstflytten. 
Rovfåglar kan man se här under hela året. 
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Bild vänster: Gravhögarna ligger sida vid sida. Bilder ovan från vänster: Platsen där järnåldersgården 
låg vid den dåvarande viken. En av gravhögarna med en rest sten.

UPPLEV MER

• Blicka bort mot Säby säteris 
pampiga huvudbyggnad som fick 
dagens utseende vid 1900-talets 
början. Intill Säby säteri finns en 
gårdsbutik med produkter från lokala 
mat- och dryckeshantverkare.

KOLLA NATUREN! 

Ser du liljekonvaljbladen som sticker 
upp i par över hela gravfältet? 
Liljekonvaljen tål skugga bra och kan 
breda ut sig stort om det finns plats, 
som här.

HITTA HIT 

Busshållplats Kulla gårdsväg. 

Med bil ta av Björkviksvägen vid skylt 
Säby gravfält. Parkering finns vid 
gravfältet.
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10. LÅNGVIKSTRÄSK
ETT STÄNK AV NORRLAND PÅ VÄRMDÖ - När du går in på stigen mot sjön Långviksträsk hamnar du snart i ett 
myrlandskap som hämtat från norra Sverige. Stora, våta marker, glest med träd. Skogen runt omkring har stått 
så gott som orörd i 100 år.

Kring Långviksträsk finns ett av de 
största myrmarksområdena i regionen. 
Myrens grundvattenyta ligger så högt att 
marken är alldeles blöt större delen av 
året. Det är mosaiken av myrar och skog 
som ger området så höga naturvärden.
 Myrar kan antingen vara kärr eller 
mossar, eller kombinationer av dem båda. 
Runt Långviksträsk finns alla varianter. 
Till ett kärr kommer en del av vattnet 
sipprande genom jorden från marker 
runtomkring och blir på så sätt mer 
näringsrikt. I kärren växer frodigt med 
lövbuskar och träd. Här trivs olika arter 
av halvgräset starr som sticker upp med 
långa, ofta trekantiga strån. I en mosse 
däremot, kommer vattnet bara från regn 
och där är det näringsfattigt. Vitmossan 
är typisk för mossen. Det är en växt som 
kan suga upp och hålla mer vatten än 

bomull. Den växer i långa skott tätt, tätt 
och bildar stora mattor som ofta skiftar 
i grönt och rött. Översta toppen på 
vitmossan växer till för varje år, samtidigt 
som skottets nedre del dör. 
 Om du sätter dig ned vid kanten av 
myren eller intill Långviksträsk, kan du 
se sileshåret växa på vitmossan. Sileshåret 
är en av Sveriges köttätande växter. 
Plantan är liten, de runda bladen är små, 
bara någon knapp centimeter, och fulla 
av hår. Längst ut på varje hår sitter en 
droppe segt slem där insekter fastnar. 
Bladet rullar sedan ihop sig runt bytet 
och vätskan löser ut näringsämnen ur 
insekten som sileshåret tar upp.
 En annan typisk växt som du ser 
bland vitmossan är tranbär. Året runt 
syns de långa revorna med små gröna 
blad. I juni-juli sticker de små, rosa 

blommorna upp. Det röda bäret är större 
än ett lingon och mognar sent. Vänta till 
efter frosten med att plocka det, för då är 
det mindre surt.
 En stor del av skogen runt 
Långviksträsk är över 100 år gammal. 
Den gamla skogen ger bra livsmöjligheter 
för många sällsynta arter av lavar, 
svampar och insekter. Skogsbränder har 
genom tiderna härjat i skogarna, och 
gett liv till de arter som är beroende av 
bränder. I området nordost om Lång-
viksträsk brann skogen på 1970-talet och 
på 1990-talet. På några av tallarna syns 
fortfarande rester efter brand. Tallens bark 
är väldigt tålig, men vid en ordentlig brand 
kan elden på läsidan, där det blir som 
varmast, skada barken så att den ramlar 
av. Så småningom växer barken in över 
skadan och ger bulliga kanter.
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Bilder på vänster sida från vänster: Myrmark. Långviksträsk. Blöt glänta i skogen.
Bilder ovan från vänster: Långviksträsk. Köttätande växten sileshår. Stigens början.

UPPLEV MER

• Norr om Långviksträsk fortsätter 
skogarna och myrarna. Här ligger 
sjöarna Kullaträsket och Svartträsket, 
också de är vackra utflyktsmål.

KOLLA NATUREN! 

Ser du den vita näckrosen i 
Långviksträsk? Förr trodde man att 
sagoväsendet näcken gömde sig 
under de stora bladen, därav namnet. 

HITTA HIT 

Naturreservatet kan nås både öster 
och söder ifrån. 

Österifrån, busshållplats 
Fåruddsvägen. Promenera ca 1 km till 
naturreservatet. Parkering saknas.

Söderifrån, busshållplats Vishamn. 
Med bil ta Klacknäsvägen, 
antingen från Björkviksvägen eller 
Mörtnäsvägen. Parkering finns vid 
reservatet.
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11. HEMMESTA SJÖÄNG
REKREATION FÖR FÅGEL, FISK OCH MÄNNISKA - Till den restaurerade Hemmesta sjöäng går gäddan numera 
upp för att leka och hit kommer rörhönan varje år. Från fågeltornet har du en härlig utsikt över hela området.

För 2 000 år sedan var Hemmesta 
sjöäng vattenfylld. Djupa vikar skar 
genom Värmdölandet och en segelled 
passerade här mellan Torsbyfjärden i 
väster till Skrävlafjärden i norr och fram 
till Tuna träsk i öster. Landhöjningen 
har därefter gjort Hemmesta sjöäng allt 
grundare för att till slut bli en våtmark. 
Området dikades ut för att kunna odlas, 
men när jordbruket lades ner i mitten av 
1900-talet växte marken igen.
 Men efter den stora restaureringen 
åren 2011-2014 har Hemmesta sjöäng 
blivit ett guldkorn för både människor, 
fiskar och fåglar. Området öppnades 
upp, vattendragens botten gjordes i 
ordning med grus och ett dämme byggdes 
som håller vatten på våren. Allt för att 
gynna en mångfald av fåglar och fiskar. 
För människan byggdes fågeltorn (1), 
fågelskådarplattform (2), rastplatser och 
strövstigar som till stor del är anpassade 
för rullstolar och barnvagnar.
 Det kommer att ta tid innan alla 

effekter från restaureringen syns, men 
antalet häckande fågelarter har ökat 
med femtio procent på några år. Under 
vårflytten stannar ofta grönbena, 
gluttsnäppa och rödbena till. Trana, 
häger och sångsvan syns här under 
sommaren. Småfåglar finns det gott om 
som äter av frön på buskar och blommor 
runt våtmarken. Här finns buskskvättor, 
steglitser och törnskator. Av de ovanligare 
fåglar som regelbundet häckar i området 
finns rörhöna och svarthakedopping. 
Svarthakedoppingen är lätt att känna 
igen i sin sommardräkt: Huvudet är svart 
med rödgula, stora tofsar på varje sida 
om ansiktet, och en röd nacke. Boet byggs 
som en liten flotte som fästs vid vass eller 
buskar en bit ut från land.
 Gädda och abborre har minskat 
stort i antal längs Östersjöns kuster 
sedan 1990-talet. En orsak kan vara 
att yngelplatserna har minskat genom 
utdikningar av våtmarker. Hemmesta 
sjöäng är numera en bra plats för gäddan 

att vandra till under tidig vår. Här läggs 
fiskäggen och befruktas i vattnet, ynglen 
utvecklas snabbt i det grunda vattnet som 
blir varmt i vårvärmen, och det finns gott 
om mat i form av kräftdjur och insekter. 
När gäddynglen vuxit till sig vandrar de 
ut i Östersjön, man har räknat till 25 000 
fiskyngel som lämnar våtmarken under en 
vecka i juli. 
 Också id, mört, björkna och havsöring 
kommer upp i bäcken och sjöängen. Hela 
åtta olika fiskarter leker numera i området.
 I sydväst och väst om området finns 
fyra gravfält (3) med sammanlagt 85 
gravar som hörde till två eller tre gårdar. 
Under yngre järnåldern, tidsperioden 
500 till 1 100 e Kr, låg tre av gravfälten 
nästan direkt vid strandkanten, de syntes 
väl för passerande båtar i det dåtida 
sundet. I sydväst finns också resterna 
av en väderkvarn (4). Här syns flera 
stenblock uppe på en liten kulle och en 
del av det gamla kvarnhjulet i sten som 
malde säden till mjöl. 
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Bild vänster: Hemmesta sjöäng från östra sidan. Bilder ovan från vänster: Gökotta. Gäddhona på 
väg till Hemmesta sjöäng för att leka. Fågeltornet. Bild höger: Gräsand.

UPPLEV MER

• Promenera österut till Älvsbyfälten 
(5) för mer fågelskådning.

KOLLA NATUREN! 

Många småfåglar äter frön från små 
och stora växter runt våtmarken. Kan 
du se var de växer?

HITTA HIT 

Busshållplats Hemmesta vägskäl. 

Med bil ta av Skärgårdsvägen vid 
skylt parkering Hemmesta sjöäng.



12. FREDRIKSBORGS FÄSTNING
& OXDJUPET 
NÅLSÖGAT TILL STOCKHOLM - Här vid Oxdjupet skulle infarten till huvudstaden försvaras, med en fästning 
rustad för lång belägring. Numera är fästningen en populär vinterboning för fladdermöss.

Efter det stora skärgårdskriget 1719 
mot ryssarna, sågs försvarssäkerheten 
över. Svenskarna hade hållit fienden 
stången. Men vid Oxdjupet behövdes 
förstärkning. Det var här och vid 
Vaxholm som de stora fartygen kunde ta 
sig in mot Stockholm. 
 I dag ser du fästningens runda torn (1) 
som en imponerande byggnad. Men när 
bygget var nytt, 1735, var tornet betydligt 
högre med hela fyra våningar och hade 
plats för 40 kanoner med en räckvidd på 
en kilometer. Anläggningen var försedd 
med färskvattenbrunn och eldstäder 
för att klara lång belägring. Ner mot 
vattnet låg två kanontorn, kaponjärer. 
Det här var en av Europas modernaste 
försvarsanläggningar och den fick namnet 
Fredriksborg efter kung Fredrik I. 
 Men hundra år senare var 
Fredriksborgs fästning omodern. Tornets 
övre våningar plockades ner och den 
huggna stenen i tornets yttermurar 
bröts loss och materialet användes vid 

Vaxholms fästning. Oxdjupet hade 
efterhand fyllts med sten för att göra 
förbifarten ofarbar för stora fartyg. På 
grund av en ökande båttrafik gjordes 
Oxdjupet farbart igen under 1870-talet, 
men då tillkom istället andra befästningar 
som Oscar Fredriksborg som du kan se på 
andra sidan sundet. 
 Förutom det runda tornet vid 
Fredriksborgs fästning finns i dag ett 
kanontorn (2) kvar, liksom sjöentrén (3) 
nere vid vattnet. Mellan det runda tornet 
och kanontornet finns en tegelbyggnad 
(4) från 1750-talet där de befäl och 
manskap bodde som höll ställningarna 
vid fästningen i fredstid. 
 Inne i fästningen syns de tjocka 
tegelväggarna och taket är högt och 
välvt. I mitten av rummet finns ett 
schakt där en sluttande ramp leder upp 
till övervåningen. Här inne finns en fin 
miljö för övervintrande fladdermöss. 
Man har hittat flera olika arter, även 
sällsyntheter som fransfladdermus och 

långörad fladdermus. Fladdermössen 
kryper ihop tätt, tätt när kylan kommer. 
Platsen behöver vara sval men frostfri. 
Fladdermusens kroppstemperatur 
sjunker till omgivningens och den 
ligger eller hänger i dvala under i stort 
sett hela vintern. Vid enstaka tillfällen 
kan fladdermusen vakna till och byta 
plats eller dricka vatten, men det får 
inte ske för ofta eftersom det tär på 
energireserven. I mars-april vaknar 
fladdermössen igen. 
 De vanligaste fladdermusarterna 
i Värmdö är nordisk fladdermus 
och vattenfladdermus. Alla svenska 
arter är skygga, ofarliga och lever på 
insekter. När de jagar använder de 
ett högfrekvent ljud som våra öron 
inte kan uppfatta. Ljudet studsar mot 
omgivningen och fladdermusen kan 
hitta och fånga insekterna.    
 Tänk på att inte störa fladdermössen. 
De är fridlysta och du får inte skada 
varken dem eller deras boplatser. 
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Bilder på vänster sida från vänster: Myttingelinjen som användes 1902-1925. Nordisk fladdermus. Vy 
över Oxdjupet med kaponjär, kanontorn. Bild ovan: Fredriksborgs fästning, ibland kallad Smörasken.

UPPLEV MER

• Promenera längs den gamla 
försvarsanläggningen Myttingelinjen, 
en 2 km lång mur med sju 
fortliknande batteriplatser, från 
Myttingeviken till Vretaviken.

KOLLA NATUREN! 

Känn på en tegelsten. Tänk att leran 
är bränd för 300 år sedan, bland 
annat på tegelbruket på ön Stora 
Hästnacken söder om Svartsö.

HITTA HIT 

Busshållplats Stenslätten, därefter 
800 m promenad till Fredriksborgs 
fästning. 

Med bil följ väg 274 mot 
Vaxholm, vid Stenslätten ta höger 
Fredriksborgsvägen. Parkering finns 
vid fästningen.
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13. SKÄRMARÖ & STICKELSBERG
DEN ORÖRDA GAMMELSKOGEN - En promenad genom området vid Skärmarö och Stickelsberg ger en sagolik 
skogskänsla. Här har träden fått leva och dö där de står och ger plats åt ett nästan orört växt- och djurliv.

Få platser på Värmdö kan visa upp 
ett lika stort och svårtillgängligt 
skogsområde som här vid Skärmarö och 
Stickelsberg. Värmdöleden korsar hela 
området och ger vandraren en bitvis 
krävande strapats med branta backar. I 
övrigt får du förlita dig på mindre stigar 
för att uppleva hela området. 
 Området är ett typiskt exempel på 
skärgårdens sprickdalslandskap där 
berget spruckit upp genom jordskorpans 
rörelser och skapat ett omväxlande 
landskap med berg och dalar om 
vartannat. Sprickdalslandskapets 
mosaik ger varierande skogar med 
många olika naturtyper. 
 När du går genom området hittar 
du hällmarkstallskogen uppe på 
bergshöjderna. Torr, tunn jord utan 
särskilt mycket näring, med ett täcke av 
lav på marken och där tallarna växer 

glest och långsamt. Det är Värmdös 
vanligaste skogstyp. Våtmarkerna ser 
du i svackorna där grundvattennivån 
är så hög att marken är blöt. På många 
håll i Skärmarö och Stickelsberg går du 
genom tät granskog. 
 Gamla, döda träd ligger kvar 
på marken. En gång i tiden har det 
förekommit avverkningar, men det ser 
man knappast spåren av i dag. I väst 
har skogen också betats av tamdjur och 
våtmarkerna i söder har förr slagits för 
att ge vinterfoder åt djuren.
 Skärmarö, Stickelsberg och områdena 
omkring är goda miljöer för flera arter 
av ugglor som kattuggla och sparvuggla, 
som häckar i den här delen av Sverige. 
Även ovanliga gäster som lappuggla 
och hökuggla har synts här. Ugglan hör 
extremt bra. Den kan uppfatta tassandet 
av musfötter och bara genom ljudet 

hitta musen. Också synen är fantastisk. 
Ugglan kan inte röra ögonen åt sidorna 
men istället vrida huvudet trekvarts varv, 
för ett maximalt synfält. Ugglan har ett 
nästan helt ljudlöst vingslag som gör att 
den kan flyga ända inpå sina byten utan 
att bli upptäckt. Eftersom de flesta ugglor 
bara är aktiva på natten är det lättast att 
upptäcka dem genom sina läten. Särskilt 
i februari till april, under den mest 
intensiva parningsperioden.
 På Stickelsberg fanns en 
avrättningsplats (1), som användes sista 
gången 1827 för att utdela straff efter ett 
dubbelmord. En kvinna var dömd för att 
ha giftmördat sin man och dotter, och 
en annan kvinna var dömd för medhjälp. 
De bägge halshöggs på Stickelsberg 
och kropparna brändes på bål. Det var 
Stockholms stads anställde skarprättare 
som verkställde domen.
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Bilder på vänster sida från vänster: Skogsstig. Ljung. 
Bilder ovan från vänster: Lingon. Hänglav.

UPPLEV MER

• Fortsätt din vandring på Värmdö-
leden västerut mot Ålstäket genom 
vacker skog och förbi små sjöar. 
• Kom hit under svampsäsong, här 
finns mycket att plocka.

KOLLA NATUREN! 

Granen vill ha näringsrik, fuktig mark 
och den klarar skugga bra. Verkar det 
stämma med hur granskogen växer här?

HITTA HIT 

Området kan nås via vandringsleden 
Värmdöleden från både norr och 
söder, leden har orange markering. 

Norrifrån, busshållplats Saltarö Gård. 
Med bil kör mot Saltarö. Ta höger 
Snäckhamnsvägen och parkera vid 
elverket direkt till vänster. 

Söderifrån, busshållplats Sågen. Med 
bil kör mot Fagerdala. Parkering finns 
vid Mor strax efter Sågen. 
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14. MALMAÖN
ISÄLVARNAS OCH STORSKOGENS HALVÖ - De säregna utsvarvade jättegrytorna i berget är Malmaöns 
självklara attraktion, men missa inte egna klippbad, utsikten över fjärden och rikedomarna av bär och svamp.

Malmaön blev militärt område 1916, 
under första världskriget. Medan hus 
och fritidsområden växte fram på 
Fågelbrolandet förblev Malmaön obebyggd. 
Nu när det militära intresset för halvön 
har minskat har besökarna fått tillgång till 
ett stort, orört naturområde där var och 
en kan hitta sina egna favoritställen för 
bär- eller svampplockning, och klippor och 
stränder för sköna bad. 
 På Malmaöns udde i norr, där stigen tar 
slut, hittar du ett område med imponerande 
jättegrytor (1). 16 stycken i olika storlekar 
ligger de om varandra vid den bergiga 
udden, som också utgör Korshamns 
naturreservat. Den största jättegrytan är 
riktigt stor, sex meter i diameter.
 När du står vid jättegrytorna får 
du föreställa dig landskapet för 10 000 

år sedan. Inlandsisen täckte då hela 
Skandinavien, ungefär på samma sätt 
som man i dag kan se inlandsisen breda 
ut sig på Grönland eller vid Antarktis. 
Inlandsisen låg fortfarande tjock och tung 
på berget, men klimatet på jorden hade 
blivit varmare och isen höll på att smälta. 
Smältvattnet forsade fram på, i och 
under isen och rann samman till isälvar 
som vällde fram under isen. Just här vid 
norra Malmaön kastade sig vattnet fram 
under isen med full kraft, här fastnade 
stenar och grus bakom bergklackar och 
kom i rotation i kraftiga vattenvirvlar. 
Virvlarna och stenarna i dem svarvade ut 
jättegrytorna i berget. 
 Samma isälv som skapade 
jättegrytorna här, tror man också bildade 
den rullstensås som går över Djurö, 

Stavsnäs och Hölö. Älven spolade med 
sig stenar av alla storlekar, de slipades 
runda och när de nådde havet kring 
isens ytterkant sjönk de till botten och 
bildade en hög av sediment. Isälvens 
mynning flyttade sig sakta norrut 
när isen smälte och sedimenthögarna 
avsattes då efter varandra, så växte den 
långsmala åsen fram på havets botten. 
Genom landhöjningen har åsarna och 
jättegrytorna sedan sakta stigit ur havet. 
 Följer du grusvägen som går rakt 
över Malmaön kan du hitta fina 
utsiktsplatser (2) där du ser långt ut 
över Kalkkobbsfjärden. Den är en del 
av Nämdöfjärden som i sin tur är en del 
av en djup, nästan fyra mil lång dal som 
sträcker sig genom skärgården. Utanför 
Malmaön finns djup på över 70 meter.
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Bilder på vänster sida från vänster: Stenstrand i Korshamns naturreservat. Sopp.
Bilder ovan från vänster: Stenskylt. Jättegryta.

UPPLEV MER

• Ta med hink och korg, det här är 
välkända skogar för bär och svamp 
under säsong.

KOLLA NATUREN! 

En del av jättegrytorna är svåra att se, 
de är små och vissa delvis fyllda av 
jord. Hur många grytor kan du hitta? 

HITTA HIT 

Naturreservatet ligger ca 7 km in på 
Malmavägen, ta av höger vid sten 
märkt Korshamnstorpet och fortsätt 
rakt fram till skylt Naturreservat. 

Busshållplats Malma kvarn. Fortsätt 
Malmavägen till fots ca 2 km.

Med bil ta av från väg 222 vid skylt 
mot Malma. Parkeringsficka finns på 
Malmavägen ca 50 m efter stenen. 
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15. LILLSVED
ETT SEKEL AV AKTIVITET - Vid Lillsved ligger anrika Svenska Gymnastikförbundets folkhögskola i historiska 
byggnader. Naturen omkring har varit plats för ett aktivt friluftsliv i nära hundra år.

Från folkhögskolan tar du dig lätt långt 
ut i skogen och till härliga stränder. 
Terrängspår finns för tuff löpning och 
flera lättgångna leder passar för vandring. 
Välj mellan långa strapatser genom skog 
och myrmarker, eller en lättare promenad 
med fina utsiktspunkter. Längs vattnet 
finns både större sandstränder, som 
vid caféet nedanför Lillsved, eller mer 
avsides små vikar där du kan hitta ett 
eget ställe för picknicken. Här sjuder 
friluftsaktiviteten och sportandet året om 
tack vare fina, skyltade spår och leder, 
liksom verksamheten vid folkhögskolan.
 Men Lillsved har en ännu längre 
historia som plats för avkoppling. Redan 
på 1700-talet hade gården Lillsved ägare 
från Stockholm som kom ut hit för 
rekreation, samtidigt som de kunde dra 
nytta av jordbruket. Bland de ägare som 
avlöste varandra fanns en landshövding, 
en slottsbyggare och handelsmän. När 
huvudbyggnaden (1) i sten kom till 1860 
byggdes den som sommarherrgård, 

tydligt inspirerad av storstadens 
nyrenässansbyggnader. Vid den här tiden 
anlades också den engelska parken (2) som 
fortfarande finns kvar intill herrgården. 
I en engelsk park skulle naturen ha 
spelrum och växterna breda ut sig fritt 
längs vindlande gångar. När du går längs 
parken, missa inte den vackra bäcken. 
Särskilt på våren kan du njuta av att se det 
porlande vattnet leta sig fram mot havet. 
 Vid mitten av 1800-talet slog 
sommarvillorna igenom bland de 
välbärgade Stockholmarna. Längs 
Lindalssundet, den trånga farleden 
utanför Lillsved, byggdes tidigt en lång 
rad stora, påkostade villor. Här fanns 
ett omväxlande skärgårdslandskap, 
mark till salu och närhet till 
Stockholm. Den här tiden blev 
startskott för en samhällsomvandling 
av skärgården. Tidigare hade livet 
här ute förknippats med strävsamma 
villkor, nu blev skärgården 
uppskattad för naturupplevelser och 

möjligheten till avkoppling. Idén 
om ett hälsosammare och friskare liv 
lade grunden till den gymnastikvåg 
som sköljde över Sverige i början av 
1900-talet. Svenska Gymnastikförbundet 
bildades 1904 under ledorden hälsa, 
mod och kraft. Gymnastik och idrott 
uppmuntrades av sammanslutningar 
som nykterhetsrörelsen och 
arbetarrörelsen. Lillsved kom i Svenska 
Gymnastikförbundets ägo 1934. 
Huvudbyggnaden (1) hade då fått 
sällskap av flera andra byggnader, ritade 
av den kända arkitekten Ivar Tengbom. 
Bland annat en byggnad med kombinerad 
bostad och maskinhus i tegel. Nu tillkom 
det gigantiska gymnastikhuset (3) av 
putsat trä i funktionalistisk stil, liksom 
skolbyggnaden och elevbyggnaden. 
Allt ritat av arkitekt Theodor Kellgren, 
berömd för sina sjukhus och skolhus. 
Hela Lillsveds skolområde ger en 
spännande inblick i flera tidsepoker av 
arkitektur. 
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Bilder på vänster sida från vänster: Herrgårdsbyggnaden på Lillsved. Vy mot Lillsvedsviken. 
Bild ovan: Caféet vid Lillsvedsviken.

UPPLEV MER

• Längs Lindalssundet kan du se ett 
av de bäst bevarade områdena med 
sommarvillor från förra sekelskiftet. 
• En av öarna utanför Lillsved är 
Viggsö, där har många av ABBAs 
stora hits kommit till i den kända 
skrivarstugan. 
• På Lillsved vandrarhem kan du 
övernatta och hyra cyklar.

KOLLA NATUREN! 

Följ bäcken som rinner ner förbi 
Lillsved. Lägg i en pinne, kommer den 
att flyta med ner till havet?
 
HITTA HIT 

Busshållplats Lillsved. 

Med bil följ väg 274 mot Vaxholm 
och ta av vid skylt Lillsved. 
Avgiftsbelagd parkering finns.
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16. SKOGEN VID DJURHAMN 
& DJURÖ KYRKA
SJÖFARARCENTRUM I 300 ÅR - På ena sidan av den skyddade viken Djurhamn ligger Djurös vitmålade kyrka. 
På andra sidan finns fina klippbad och rik natur med skogar som använts i alla tider. Till Djurhamn kom såväl 
ståtliga krigsskepp som mindre handelsfartyg under hamnens glansdagar.

Viken Djurhamn (1) var en strategisk 
plats längs en av de historiskt viktigaste 
segellederna till och från Stockholm, 
använd redan på 1400-talet. Hamnen var 
välbesökt av både svenska och utländska 
fartyg. Svenska flottan hade under ett 
par hundra år Djurhamn som sin bas, 
här samlades stora flottor av krigsfartyg. 
Även handelsfartyg lade till här i 
väntan på rätt vind för att ta sig in mot 
Stockholm. Ibland kunde det ta månader. 
Äldsta kartan över Djurö är från 1630 
och där finns Djurö hamn markerad. Där 
syns också två begravningsplatser och 
några sjömärken i sten – kummel – som 
rests för att hjälpa sjöfararna att hitta 
rätt. På kartan finns också anteckningar 
om en ö med ”mycken skön skog” som 
”hugges ned av krigsfolket”. Under det 
stora skärgårdskriget 1719 brändes 
hela skogen ner av ryssarna. Öster och 

norr om hamnen finns idag ett orört 
naturområde med fina klippstränder och 
gammelskog.
 Den ständiga trafiken av människor 
som i forna tider stannade vid den 
skyddade hamnen, skapade också behov 
av en religiös mötesplats. Djurö kyrka (2) 
är Stockholms skärgårds äldsta kapell. 
Kapellet stod färdigt 1683 och har 
fortfarande kvar karaktären av en typisk 
kyrkobyggnad från 1600- och 1700-talet 
med sitt höga och branta spånklädda 
tak med valmade gavelspetsar som får 
taket att slutta ner åt fyra håll, och med 
takryttaren, den smala spetsen, som 
sticker upp mitt på.
 Skogen har inte avverkats på flera 
hundra år och idag finns här en typisk 
skärgårdsnaturskog med stor biologisk 
mångfald, ovanliga växter och rikt 
fågelliv. När du vandrar längs stigar och 

vägar i skogen växlar naturen. Marken går 
från fuktig till torr, här finns barrskog och 
lövskog, berghällar och tjocka jordlager. 
På våren kan du se områden fulla av 
blommande liljekonvalj. Här och där 
reser sig de ståtliga, gamla asparna där 
spillkråkorna varje år hackar sig ett nytt 
bohål. Fem-tio meter upp ser du de typiska 
hålen. Efter spillkråkan tar andra fåglar 
över boplatsen, och insekterna får sin 
chans att komma åt veden. 
 Andra exempel på det rika fågellivet 
är mindre hackspett, tofsmes, kungsfågel, 
drillsnäppa och häger. Hägern är en 
mäktig fågel, omkring en meter hög när 
den står på marken. Vingbredden är 1,5 
meter. Den flyger med långa kraftiga 
vingslag och drar in den långa halsen mot 
kroppen, något som är typiskt för hägern 
och skiljer den från andra stora fåglar, 
som trana eller stork.
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Bilder på vänster sida från vänster: Hällmarkstallskog. Svalkande bad. Skogsstigen. 
Bilder ovan från vänster: Djurö kyrka från 1683. Kyrkogården med sitt vackra läge på udden. 

UPPLEV MER

• Gå Sjöhistoriska stigens tre natur- 
och kulturstigar! Eriksbergsskogens/
Hamnskogens stig (3), Kyrkuddens 
stig (2) och Klockaruddens stig vid 
Djurönäsets hotell och konferens (4).  
• Hitta vägen genom labyrinten (5). 
Den är lagd i modern tid.
• Se den makalösa utsikten från 
Djuröbrons gång- och cykelbana.

KOLLA NATUREN! 

Gå nära ett träd och titta på stammen 
nerifrån och upp. Vad ser du för 
håligheter där fåglar och insekter 
skulle kunna bo?

HITTA HIT 

Skogen vid Djurhamn: Busshållplats 
Björkås. Parkering vid ICA, Björkås. 
Följ vägarna genom bostadsområdet 
mot naturreservatet.

Djurö kyrka: Busshållplats Djurö 
Kyrka. Parkering finns vid kyrkan.
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17. SKARPÖ 

UTBLICK MOT HAV OCH HISTORIA - Längs en knastrande grusväg tar du dig genom hällmarkstallskogen. När åkrar 
och betesmarker öppnar sig väntar den vida Kanholmsfjärden med stora vajande blåstångsbälten under vattenytan.

När du passerar vägbommen och ger 
dig iväg norrut på Skarpö, har du en 
lång grusvägspromenad framför dig 
till halvöns norra udde. Med cykel tar 
du dig fortare fram. Först passerar du 
genom skog. Karg hällmarkstallskog 
blandad med tätare tallskogspartier. 
När du kommer fram till norra Skarpö 
öppnar sig det gamla odlingslandskapet. 
Åkrarna breder ut sig i långsmala kilar 
mellan bergen. Från stränderna på 
halvöns östra sida har du en storslagen 
utblick över den vida Kanholmsfjärden. 
 Skarpö är en smal halvö och från 
grusvägen är det aldrig långt till vattnet. 
Om du tar dig ner under vattenytan 
med cyklop har du chans att se fina 
blåstångsbälten breda ut sig under vattnet. 
Blåstången är en viktig växt i Östersjön. I 
blåstångsruskorna hittar många smådjur 
mat, skydd från faror och en bra miljö att 
föröka sig i. Varje planta blåstång sitter 

fast med en liten fästplatta på stenar eller 
klippor. På försommaren, vid fullmåne 
och nymåne, under några korta timmar 
släpper blåstångens han- och honplantor 
ut sina spermier och ägg i vattnet. De 
befruktade äggen sjunker till botten och 
fäster vid underlaget. 
 Blåstången har minskat kraftigt i 
Östersjön sedan 1940-talet. Det beror på 
att utsläpp av näringsämnen från bland 
annat industrier, reningsverk och jordbruk 
har gjort Östersjön övergödd. Näringen 
får små alger och växtplankton att öka 
i antal och konkurrera med blåstången 
om växtplatser. Näringsrikedomen gör 
också vattnet grumligt. Blåstången som 
behöver ha tillräckligt med ljus kan inte 
längre växa på samma djup som förut. 
Men det finns ljusning för blåstången, på 
vissa platser i Östersjön har den börjat 
återhämta sig.
 På den västra sidan av Skarpö, 

skyddad intill sundet mellan Skarpö och 
Vindö, ligger Skarpö by. Här syns tydligt 
hur en fiskarbondeby vid förra sekelskiftet 
kunde se ut. Du kan se de rödmålade 
bostadshusen med sina glasverandor, 
sjöbodar och båthus nere vid vattnet. I 
skrevorna mellan husen syns trädgårdar 
och fruktträd. 
 Mellan Skarpö by och grusvägen 
ligger Kvarnberget (1). Här uppe kan du 
hitta fundamentet till en stor väderkvarn 
som tidigare stod här. Det är ett minne 
från en kort och märklig epok under 
1700-talet när ön Skarpö ägdes av 
fältkamrer Johan Fahlcrantz. Trots att 
odlingsmarken var knapp på halvön hade 
Fahlcrantz stora planer för sitt jordbruk 
och byggde förutom kvarnen också ett 
mäktigt stenhus, en stor ladugård och 
en iskällare. Men pengarna tog slut och 
Fahlcrantz gick i konkurs. Byggnaderna 
såldes av de nya ägarna och flyttades bort.
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Bild vänster: Skarpö by. 
Bilder ovan från vänster: Gärdesgård vid Skarpö by. Blåstångsbälte. Gässängsviken. 

UPPLEV MER

• Titta efter Munkens trappor (2).
En naturlig bildning med flera 
parallella bergsryggar. 

KOLLA NATUREN! 

Hittar du en lös blåstångsruska? 
Räkna hur många gånger den har 
förgrenat sig, för då vet du också hur 
många år plantan är: lika många. 

HITTA HIT 

Busshållplats Djurö gamla prästgård. 

Från Sollenkrokavägen ta av vid skylt 
mot Gamla prästgården, ta höger 
Vindö Prästgårdsväg, ta vänster 
Kuggmarsvägen fram till bommen där 
Skarpöuddsvägen börjar. Parkering 
finns vid bommen.



50

18. GÄLLNÖ 

EN PÄRLA I MELLANSKÄRGÅRDEN - I Gällnö by slingrar sig grusvägen fram mellan husen i den genuina bebyggelsen. 
På Gällnö får du uppleva ett landskap som påminner om hur det såg ut i skärgården för hundra år sedan.

Gällnö är en brokig ö med långa 
landtungor. Landskapet inbjuder till 
fina vandringar längs stigar och vägar. 
Mellan Gällnönäs och Gällnö by kan 
du följa den fyra kilometer långa natur- 
och kulturstigen (1). Du passerar nära 
resterna av en ryssugn (2). Under det stora 
skärgårdskriget 1719 byggde den ryska 
flottan ugnar på många håll längs kusten 
där man slog läger. Ugnen användes både 
som bakugn och värmekälla.  
 Går du vidare från Gällnö by norrut 
passerar du Torsviken med sin fina 
sandstrand. Här kan du också se en 
jättegryta (3) som svarvats ut i berget 
av roterande stenar för omkring 10 000 
år sedan i samband med att inlandsisen 
smälte bort. Längre norrut sträcker 
Brännholmen ut sig. På västsidan finns 
en roddbåtsled för den som vill ta sig 
över till Karklö.  

Gällnös vägar och stigar har så gott 
som samma sträckning som vid början 
av 1900-talet. När du vandrar över 
ön passerar du odlingsmark som i 
många fall brukats sedan 1600-talet. 
Odlingslandskapet har behållit sin 
karaktär tack vare jordbruket som 
bedrivs på ön i dag. Utan det skulle 
landskapet fort växa igen. 
Gällnö by har en av skärgårdens tätaste 
bebyggelser som knyts ihop av hamnen 
och bygatan. Många av husen du ser 
har behållit sin karaktär från slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet. 
Husen och landskapet ger Gällnö en 
fantastisk kulturhistorisk prägel som du 
som besökare kan uppleva här.
 På Gällnö fanns vid mitten av 
1600-talet tre gårdar. Det var ont om 
åkermark på Gällnö, liksom på många 
andra skärgårdsöar. Man odlade upp 

det som gick mellan bergsknallarna, 
men inte ens med god vilja kunde man 
få ut lika mycket spannmål som på 
Värmdölandets jordbruk. På Gällnö hade 
man istället desto fler djur. På holmarna 
utanför Gällnö by togs mycket hö, det 
var nödvändigt för att kunna försörja alla 
djuren med vinterfoder.
 Havsstrandängarna på Gällnö var 
också mycket viktiga för vinterfodret. 
De kallades sältingar eller saltängar. 
På Gällnö hålls dessa fortfarande 
öppna genom bete. De flacka markerna 
översvämmas regelbundet och Östersjöns 
vatten för med sig tång och näringsämnen 
upp över land. På så vis blir marken 
välgödslad och ger ett frodigt gräs. 
Växtligheten blir speciell på sältingarna 
eftersom saltet gör att vissa arter inte 
kan växa här, medan andra gynnas av en 
minskad konkurrens om utrymmet.
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Bild vänster: Landskap på Gällnö. 
Bilder ovan från vänster: Ekonomibyggnader i Gällnö by. Skyltar. Vandrarhemmet. 

UPPLEV MER

• Se utställningen om Gällnös 
kulturhistoria i raststugan och besök 
den charmiga lanthandeln, båda i 
Gällnö by (4).
• Övernatta på Gällnö vandrarhem 
(5), det har öppet säsongsvis.

KOLLA NATUREN! 

Se dig om i landskapet av berg och 
odlingslandskap. Vad är det som 
sätter stopp för hur stor åkermarken 
kan bli?

HITTA HIT 

Båt från Lillsved, Boda eller 
Sollenkroka. Vid alla bryggor finns 
avgiftsbelagd parkering, under 
högsäsong kan det vara svårt att hitta 
ledig plats.
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19. HJÄLMÖ OCH LÅDNA
DET GAMLA BONDELANDSKAPET - Öarna Hjälmö och Lådna har ett av Värmdö skärgårds bäst bevarade 
kulturlandskap. Byarna har sin idylliska karaktär från sekelskiftet 1900. Stora områden på öarna är helt obebyggda.

Gårdarna Västergården (1) på Hjälmö 
och Oppgården (2) på Lådna är två av de 
största jordbruken i mellanskärgården. 
Men även om jordbruken räknas 
som stora för att vara på öar, är de 
småskaliga i jämförelse med fastlandets 
jordbruk. Det öppna odlingslandskapet 
du ser på Hjälmö och Lådna riskerade 
att försvinna helt och växa igen, men 
genom att köpa mark och arrendera ut 
kunde Skärgårdsstiftelsen hjälpa till att 
återuppväcka jordbruket på Hjälmö och 
rädda kvar det på Lådna.
 I byarna Lådna och Hjälmö är de 
flesta husen från förra sekelskiftet. 
Trädgårdarna stoltserar med gamla 
fruktträd och vackra syrenbersåer. 

Du kommer att slås av den fantastiska 
variationen i naturen. Det omväxlande, 
småskaliga jordbruket gör landskapet 
spännande att se på och uppleva. Mellan 
bergsknallarna breder åkrarna ut sig i 
snirkliga former, helt anpassade efter 
landskapets förutsättningar. På Hjälmö 
och Lådna är stora områden obebyggda 
och här har naturen sin utveckling. 
 Många av Västergårdens och 
Oppgårdens djur betar på öarna i 
närheten under sommaren och kommer 
tillbaka till Hjälmö och Lådna i augusti 
och september, efter slåttern. Tänk på att 
hålla hunden kopplad, det är inte alltid 
helt tydligt var djuren går och betar.
 På Hjälmö och Lådna kan du se spår 

av hur människan tidigare använt skogen. 
Från skogen tog skärgårdjordbrukarna 
det som behövdes på gården, som virke 
och ved. I skogen gick också djuren 
på bete. Man hägnade in åkrar, ängar 
och trädgårdar där man inte ville att 
djuren skulle vara. På resten av ön där 
skogsmarken bredde ut sig, kunde djuren 
beta. På vissa håll på Hjälmö och Lådna 
ser du de gamla trägärdesgårdarna inne i 
skogen, eller längs skogskanterna. 
 Djurens bete i skog och mark gjorde 
också att landskapet förr i tiden var mer 
öppet på öar med skärgårdsjordbruk. I 
skogen var gläntorna större och djuren 
höll borta småbuskar och gräs mot 
strandkanten och runt bebyggelsen.
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Bild vänster: Gårdsbutiken i Hjälmö by. 
Bilder ovan från vänster: Brygga. Natur- och kulturstigen på Hjälmö. Landsvägen genom Hjälmö by. 

UPPLEV MER

• Kom till besöksgården Väster-
gården (1) med utställning på logen 
om livet på gården förr och nu, 
gårdsbutik och natur- och kulturstig 
för barn och vuxna.
• Ta dig över sundet mellan Lådna 
och Lådnaön med hjälp av båtluffar-
ledens roddbåt (3).

KOLLA NATUREN! 

När du går över öarna, sätt dig ner 
och titta i gräset. Hur många olika 
växter kan du räkna till? 

HITTA HIT 

Båt från Lillsved eller Boda. Vid 
bryggorna finns avgiftsbelagd 
parkering, under högsäsong kan det 
vara svårt att hitta ledig plats.
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20. MÖJA
HISTORISK FISKEBYGD - Den stora ön med de cykelvänliga vägarna. Ta dig fram längs pärlbandet av genuina 
byar på sydostkusten, hoppa av cykeln och vik in på stigarna i norr. Här väntar den vilda skogen. 

Möjas skog breder ut sig över en stor 
del av ön. Här har naturen fått leva sitt 
eget liv, utan några stora ingrepp av 
människan. Mycket av värdena i Möjas 
skog kommer av att skogens träd har så 
olika ålder, från unga plantor till riktigt 
gamla träd och gott om döda stammar 
som långsamt bryts ner. 
 Typiskt för gammelskogar som 
den här är de långa hängande lavarna 
som klär träden. Hänglavarna växer 
som bäst där ljuset kommer ner genom 
trädkronorna och luften är ren och 
fuktig. Eftersom lavar inte har några 
rötter måste de ta vatten från luften. 
Hänglavarna är viktiga för många fåglar 
som använder laven till bomaterial. 
 I skogen finns också myrar rika 
på naturvärden som skyddas genom 
EU:s nätverk Natura 2000. Mitt inne 
i skogsområdet kan du från mitten av 

juli se hjortronen lysa guldgula över den 
sanka marken.  Bland de fåglar som lever 
i Möjaskogen finns fiskgjuse, duvhök, 
orre och olika hackspettsarter. Andra 
djur är älg, rådjur, grävling och räv.
 Möjas naturliga förutsättningar har 
format människornas liv på ön. Varje 
by på Möja växte fram vid en skyddad 
hamn. Fisket på Möja gav rika fångster 
och var en riktig kassako för Möjaborna. 
Skärgårdsböndernas liv var känt som 
slitsamt och fattigt, men tack vare fisket 
kunde Möja försörja många familjer. Tar 
du dig fram längs sydöstra Möja passerar 
du en lång rad charmiga gamla byar, något 
helt unikt för skärgården. Vid mitten av 
1800-talet fanns hela 74 gårdar på ön. 
Tittar du på husen ser du att de placerats 
oregelbundet, med hänsyn till terrängen. 
Bebyggelsen i byarna ser i stort sett ut 
som den gjorde vid förra sekelskiftet. 

Eftersom Möjaborna länge var ovilliga 
att sälja mark till sommarboende har inte 
många hus tillkommit, trots det kom Möja 
att bli en av de mest populära öarna för 
storstadsbornas rekreation. 
 1906 började den reguljära ångbåts-
trafiken att gå hit. Det blev en klar 
förbättring för Möjabornas handels-
möjligheter. Plötsligt slapp öborna själva 
ro eller segla sina varor in till staden för 
försäljning. Möjajordgubbarna började 
nu odlas i stor skala på öarna sydost och 
norr om Möja och blev snabbt populära. 
De här öarna hade tidigare haft en viktig 
funktion som betesmarker, och en plats 
där man slog vinterfoder. 
 Under det stora skärgårdskriget 1719 
brändes en betydande del av bebyggelsen 
på Värmdökusten ner av ryssarna. Möja 
drabbades hårt. Bara kapellet i Berg stod 
kvar efter härjningarna.
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Bild vänster: Löka by. 

Bilder ovan från vänster: Björndalens 
naturreservat. Hamnen i Hamns by. 
Lav och mossa.

UPPLEV MER
• Få en inblick i skärgårdsskildraren 
och konstnären Roland Svenssons 
liv och verk i museet vid Ramsmora 
brygga (1). 
• Besök de vackra byarna Berg, Löka, 
Ramsmora eller Långvik med sin 
gamla, genuina bebyggelse. 

KOLLA NATUREN! 
En lugn hamn var viktig för öarnas 
befolkning förr. Titta på hamnen i 
den by där du är. På vilket sätt är den 
skyddad från vind och vågor?

HITTA HIT 
Båt från Sollenkroka eller Boda. 
Vid bryggorna finns avgiftsbelagd 
parkering, under högsäsong kan det 
vara svårt att hitta ledig plats.
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21. SANDÖN
EN ÄLSKAD SKÄRGÅRDSPÄRLA - En ö vida känd för sandstränder, segling och sol – men en doldis som fristad 
för hotade arter. I öns föränderliga sand har svampar, växter och djur hittat sitt paradis.

Den naturtyp som man ser över 
större delen av Sandön är trädklädda 
sanddynor. För att hitta något liknande 
i samma storleksordning i Mellansverige 
måste du åka till Gotska Sandön eller 
Fårö. I dag breder tallen ut sig över 
stora delar av ön. Väder och vind pinar 
träden och den sandiga marken är 
näringsfattig och torkar lätt ut. Trots 
att många av tallarna är över 200 år 
gamla är stammarna ofta smala, kanske 
inte mer än 20 centimeter i diameter 
någon meter upp. Eftersom området 
av sand är så stort och opåverkat och 
dessutom ligger i ytterskärgården, finns 
här många arter som inte går att hitta 
på andra ställen i Värmdöområdet. 
Framför allt sällsynta och hotade 
svampar. Här växer till exempel 
raggtaggsvamp som är starkt hotad. 
 På Sandön finns också ovanliga 
växter som den lilla rylen med sina små 
blommor på en liten stängel. När rylen 

inte blommar liknar plantan lingon, 
men har till skillnad från lingonet en 
tandad kant på bladet. Rylen är sällsynt 
och finns bara i några få exemplar på 
Sandön. En växt som du däremot säkert 
får se är mjölon. Också mjölonet liknar 
lingon och får röda bär, men breder ut 
sig lågt över sanden i stora mörkgröna 
mattor. Mjölonet älskar sandig mark. 
I den täta tallskogen kan du med lite 
tur hitta orkidén knärot. Knäroten 
visar att det här är en gammal skog och 
skvallrar också om att det kan finnas 
många andra spännande växter. Den 
kallas därför indikatorart. Sandmarken, 
med sin svårighet att hålla kvar vatten 
och näring, har gjort att Sandön aldrig 
har odlats upp. Ön var länge obebodd 
men djur togs hit för sommarbete. Först 
på 1700-talet kom människorna till 
Sandön för att stanna. Det var läget 
vid den viktiga farleden som gjorde 
att det behövdes bofasta lotsar som 

kunde guida fartyg tryggt förbi. Med 
lotsningen kom också tullen. Det stora 
tullhuset (1) i Sandhamn byggdes 1752. 
Ankarna som du ser på rad nere i 
hamnen (2) ligger här sedan 1700-talet. 
I dem förtöjdes fartyg. I Sandhamn finns 
också flera små stugor från 1800-talet 
eller tidigare, där lotsarna bodde. Det 
är ovanligt att sådana enkla bostäder 
bevarats till vår tid. 
 Sandhamn växte vid slutet av 
1800-talet till ett stort samhälle. 1865 
blev ångbåtsförbindelsen till Stockholm 
reguljär och 15 år senare bodde 300 
personer på ön. Sandhamn kom 
tidigt att bli ett av de mest populära 
sommartillhållen för Stockholmarna 
i skärgården. Många sommarvillor 
byggdes i byn och tillsammans med den 
äldre lotsbebyggelsen bildas i dag en tät 
miljö med slingrande gångvägar. Här 
växte också ett av Sveriges centrum för 
segelbåtsentusiaster fram på 1880-talet.
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Bild vänster: Sandhamn. 
Bilder ovan från vänster: Vy i Sandhamn. Sandfält. Hällmarkstallskog.

UPPLEV MER

• Gå upp till Sandhamns kapell och 
kyrkogård (3). En sällsam plats där 
gravstenarna vittnar om öns historia 
som sjöfolkets hemvist. 
• Kliv in i Sandhamns lilla 
skärgårdsmuseum (4) och lär dig om 
livet förr på ön.
• Gå in i Havsfruns grotta (5). Det är 
egentligen två jättegrytor i berget som 
skapades under slutet av förra istiden.
• Se utsikten uppifrån Kvarnberget (6).

KOLLA NATUREN! 

Tallen är expert på att få tag i vatten 
och näring genom att skjuta iväg 
sina rötter långa sträckor. Vilken 
är den längsta tallroten du kan se 
omkring dig?

HITTA HIT 

Båt från Stavsnäs med flera bryggor. 
Avgiftsbelagd parkering finns i 
Stavsnäs, under högsäsong kan det 
vara svårt att hitta ledig plats. 
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22. RUNMARÖ
ORKIDÉERNAS PARADIS - Möt en ö med idylliska byar, cykelvänliga vägar och fantastisk blomsterprakt. Ta dig fram 
över Runmarös lättillgängliga landskap och upplev orkidérikedom och grönskande natur. 

Det går ett stråk av urkalksten i 
berggrunden genom skärgården som 
passerar över östra Runmarö. Kalken i 
berget vittrar långsamt och gör jorden 
kalkrik, en viktig hemlighet bakom 
Runmarös fantastiska orkidéprakt. 
Ingenstans i Sverige växer så många olika 
orkidéer på en så liten yta. Här har nära 
30 olika arter hittats. Lättast att få syn 
på är de färgstarka, höga orkidéer som 
växer i öppna marker. Väster om Vitträsk 
kan du till exempel hitta orkidén Adam 
och Eva som blommar maj-juni med 
sina gula och rosaröda färgvarianter, 
sida vid sida. I fuktigare marker, som 
vid Vitträsks nordöstra strandkant och 
på strandängarna vid Fladen, kan du se 
ängsnycklar blomma i juni-juli, hög och 
kraftig med en färgvariation från gulvit 
till röd. Här finns också sällsyntheter som 
skogsknipprot, flugblomster och rödsyssla. 
Men kom ihåg att alla orkidéer är 
fridlysta, de får inte skadas eller plockas. 
 Med blomsterrikedomen på Runmarö 

följer också många spännande insekter. 
Apollofjärilen är en av Sveriges största 
fjärilar, den kan mäta närmare nio 
centimeter mellan vingspetsarna. Du har 
god chans att se apollofjärilen om du går 
över kalkhällmarkerna mellan Vitträsk 
och Noreträsk i början av juli.
 På Runmarö finns hela nio insjöar 
som alla har mer eller mindre kalkhaltigt 
vatten. Vitträsk är störst. Sjöns botten 
täcks av stora skogar av kransalger, som 
är viktiga för små djur och fiskar som tar 
skydd och hittar mat här. Kransalgerna 
förgrenar sig på ett sätt som liknar 
blommor. De måste ha mycket klart 
vatten för att växa. Många arter har 
blivit sällsynta på grund av övergödning 
som gör vattnet grumligt. 
 Kalken har varit viktig för 
människorna på Runmarö. 
Kalkbrytningen var en av de första 
industriverksamheterna som fanns i 
skärgården. Kalken bröts i kalkbrott på 
flera platser på ön och brändes sedan i 

kalkugnar för att bli porös. Runmarökalk 
användes flitigt vid byggen i Stockholm, 
bland annat till Riddarholmskyrkan i 
slutet av 1200-talet. 
 När du tar dig fram över öns vackra 
landskap får du uppleva känslan av en 
genuin skärgårdsbygd. På Runmarö 
är husen samlade i byarna. Här ser du 
sjöbodar, uthus, frodiga trädgårdar, 
stenmurar och inte minst många gamla 
bostadshus, både små timrade stugor 
och sirliga sommarbostäder från förra 
sekelskiftet. Byarna på Runmarö har, 
precis som på alla andra håll i Värmdös 
kusttrakter, påverkats av landhöjningen. 
Hamnar och sund blev med tiden för 
grunda och byar kom att hamna allt 
längre från strandlinjen. I de flesta fall 
har bebyggelsen flyttats efter hand för 
att komma närmare vattnet. Men på 
Runmarö finns exempel på två byar, 
Uppeby och Lerkila, där byborna bestämt 
sig för att bo kvar på platsen trots ett allt 
längre avstånd till havet. 
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Bild vänster: Södersunda.

Bilder ovan från vänster: 
Skogsknipprot. Vånö by. Apollofjäril.

UPPLEV MER
• Bada vid Jerkers uddes (1) sandiga 
stränder väster om Södersunda. 
• Gå upp på Telegrafberget (2), 
sydost om Solberga, och se på 
utsikten.

KOLLA NATUREN! 
Ren kalksten är oftast vit i färgen, 
är den oren kan den skifta i olika 
nyanser. Kan du se vilken färg det 
kalkrika berget på östra Runmarö har?

HITTA HIT 
Båt från Stavsnäs. I Stavsnäs finns 
avgiftsbelagd parkering, under 
högsäsong kan det vara svårt att 
hitta ledig plats. Flera taxibåtsföretag 
trafikerar också ön med täta turer. 
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23. NÄMDÖ
SMÅ BYAR OCH VILDVUXNA SKOGAR - På Nämdö möter du ett blomstrande odlingslandskap, långa skogsklädda 
bergsryggar och granna byar längs kusten. Du kliver av båten mitt i en levande skärgård. 

Nämdö är en av skärgårdens större 
öar. Här finns vildvuxen storskog och 
ett gammalt jordbrukslandskap som 
med sina åkrar, betesmarker och vägar 
kantade av gamla lövträd ser ut i stort 
sett som på 1600-talet. Gårdarna 
Östanvik, Långvik, Västanvik och 
Västerby finns omskrivna redan på 
1500-talet.
 Norra Nämdö har ett spännande 
växtliv, tack vare variationen i naturen, 
med skogarna och de öppna marker 
som har betats under så många år. Den 
kalkrika jorden gör att många orkidéer 
trivs. På Östanviks marker kan du i juni 
se Sankt Pers nycklar blomma med sin 
lila spira. Vid Nämdö böte växer orkidén 
svärdsyssla. En riktig skönhet med sina 
små liljevita blommor.
 I de stora, bergiga skogarna på 
Nämdö finns utrymme för många djur 
och växter. Skogen är variationsrik 
och har på många håll fått bli gammal. 

Här växer den lilla väldoftande 
växten ögonpyrola, karaktäristisk för 
naturskogar. Det finns mycket död ved 
där sällsynta skalbaggar lever. Här finns 
också ovanliga mossor och lavar.
 Fågelrikedomen på Nämdö är stor. 
Här finns gott om skogsfåglar och 
sjöfåglar. Vid Östanviks gårds lagård 
kan du möta de flera hundra svalor som 
har sitt sommarviste här. Rovfåglarna 
ormvråk och fiskgjuse har bon på ön. 
Chansen att se havsörn är stor. Den 
häckar i Nämdöskärgården och flyger 
över milsvida områden i jakt på mat. 
Havsörnen är Sveriges största rovfågel, 
majestätisk med sin vingbredd på 
upp till 2,5 meter. På 1970-talet var 
havsörnsstammen nära att dö ut när 
miljögifterna PCB och DDT var som 
högst i Östersjön. Utfodring med giftfri 
mat har hjälpt havsörnen, och i dag är 
stammen stark igen.
 Vid Nämdö Böte ligger öns 

högsta punkt, 42 meter över havet. 
Vandringen upp är väl värd besväret. 
Från utsiktstornet på toppen har du en 
vidunderlig utsikt över skärgården. En 
klar dag kan du se Bullerö långt ute i 
havsbandet. Ordet böte skvallrar om 
att en vårdkase förr fanns på berget. Ett 
bål stod redo att stickas i brand om fara 
skulle hota. Ljuset från elden varnade 
befolkningen och gav signal till byarna i 
närheten att också tända sina kasar så att 
varningen spreds vidare.
 Längs sydöstra Nämdö breder 
bebyggelsen ut sig. Här ligger byarna 
med de rödmålade husen, med karaktär 
från framför allt början av 1900-talet. 
Då hade sommargästerna börjat hitta till 
Nämdö och hus byggdes för fritidsboende 
i byarna Sand och Solvik. På ön fanns 
under en tid flera pensionat.
 Solvik är nu Nämdös sociala nav med 
affär, gästhamn och restaurang. I Sand kan 
du besöka skärgårdsmuseet på sommaren.
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Bilder på vänster sida från vänster: 
Sand. Landsvägen. 

Bilder ovan från vänster: Utsikt från 
Nämdö böte. Krokvik. 

UPPLEV MER
• Besök Östanvik, ett modernt 
skärgårdsjordbruk med betesdjur, 
grönsaksodlingar och gårdsbutik. 
• Gå upp till grottan ”Ingmans 
kula” (1) på ostsluttningen nedanför 
Nämdö böte.
• Se den vackra vita träkyrkan 
Nämdö kyrka vid Sand (2).
• Vid Kyrknäset (3) finns resterna av 
en gammal åttkantig kyrka.
• Besök Skärgårdsmuseets 
Nämdöfilial som finns i Gamla skolan 
i Sand (4).

KOLLA NATUREN! 
Har du sett dovhjortarna med sina 
ofta vitprickiga ryggar? Stammen 
kom hit som rymlingar från en 
inplantering på Rågskär på 1960-talet.

HITTA HIT 
Båt från Stavsnäs. Avgiftsbelagd 
parkering finns, under högsäsong kan 
det vara svårt att hitta ledig plats. 
Flera taxibåtsföretag har reguljär 
trafik mellan Nämdöskärgården och 
fastlandet.
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24. BULLERÖ
EN VINDPINAD SKÖNHET - En ö med utsatt läge i det yttre havsbandet. Här kryper växterna ihop och breder ut sig 
nära marken mellan bulliga sällsamt vackra bergsknallar, som tagna ur en sagobok.

De knotiga, småvuxna träden och den 
krypande ljungen får Bullerö att påminna 
om hur det ser ut i fjällen. Det hårda 
vädret håller tillbaka växtligheten. Här 
ute blir det dessutom väldigt torrt på 
somrarna. Regnmolnen stoppas inte upp 
av den låga ön, utan fortsätter ofta förbi.
 På Bullerö kan du på nära håll se 
många av de allra mest typiska arterna för 
skärgårdens yttre öar. Fackelblomstret är 
en av dem, en hög planta med purpurröda 
blommor i långa ax som växer i skrevor 
nära vattnet. 
 Många växter här ute har tjocka 
blad, som kärleksört och fetknopp, och 
torkar inte ut trots att sommaren kan vara 
regnfattig. 
 På bergen växer olika lavar. Om 
du tittar precis i vattenlinjen kan du se 
saltlaven. En svart lav som blir väldigt hal 
när den är blöt. De orangea lavarna på 
klipporna är olika kartlavar. Brosklavarna 
med sina ljusgröna buskiga former växer 

och frodas på stenar där fåglar gärna 
sitter och släpper sin spillning.
 Ejdern är en fågel som på senare år 
har minskat kraftigt i ytterskärgården. 
Man vet inte säkert varför, men 
miljögifter, jakt och ett växande antal 
minkar kan vara orsaker. Ejdern är ändå 
alltjämt en karaktärsfågel vid Bullerö. 
Hannarna, gudingarna, är lätta att känna 
igen med sin pistagegröna nackfläck på 
den annars helt svartvita fjäderdräkten. 
Honan, som kallas åda, är brunspräcklig. 
Ejderdunet, som honan rycker loss från 
sin fjäderdräkt för att skydda äggen och 
ungarna i boet, är känt för sin lätthet och 
förmåga att hålla värme. Strandskatan är 
en annan vanlig fågel som du lätt känner 
igen på dess orangeröda, långa näbb, 
röda ögon, rosaröda ben och svart-vita 
fjäderdräkt. Den går ofta i strandkanten 
och letar efter musslor och andra smådjur 
att äta.
 Den gamla bebyggelsen på Bullerö 

finns samlad vid Hemviken (1). Precis 
som växtligheten hukar de små trähusen 
mellan bergen för att ta skydd. Om du ser 
dig omkring i landskapet kan du förstå 
hur svårt det måste ha varit att hitta 
tillräckligt med ny åkermark att bryta. 
Fisket och jakten var mycket viktigt för 
befolkningen på Bullerö under 1700- och 
1800-talen.
 Bullerö var en ö för celebriteter 
under 1900-talets början. Konstnären 
Bruno Liljefors ägde ön från 1908. Han 
hade kollegerna och vännerna Anders 
Zorn och Albert Engström bland sina 
återkommande gäster. Deras vistelser 
här satte avtryck i konstnärskapet 
och på så vis spreds budskapet om 
skärgårdens skönhet. 1923 köptes Bullerö 
av finansmannen Torsten Kreuger. Han 
var en av ägarna till Svensk Filmindustri 
och bjöd in dåtidens kända skådespelare 
som Charlie Chaplin, Mary Pickford och 
Zarah Leander att besöka Bullerö.
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Bilder på vänster sida från vänster: Bullerö by. Bullerös klippor. 
Bilder ovan från vänster: Bullerö by. Bruno Liljefors jaktstuga.

UPPLEV MER

• Besök museet i Bruno Liljefors 
jaktstuga (2) och se hur skärgårdslivet 
levdes förr.
• Gå till ”Zarahs strand” (3). 
Det sägs att Torsten Kreuger lät 
frakta hit sanden över natten när 
skådespelerskan Zarah Leander 
besökte ön och klagade över bristen 
på sandstränder.

KOLLA NATUREN! 

Ser du några knotiga, kortväxta tallar? 
De kallas martallar och har fått sitt 
utseende av det kärva vädret och 
bristen på näring. De kan vara väldigt 
gamla trots att de är små. 

HITTA HIT 

Stavsnäs båttaxi kör turbåtar från 
Stavsnäs till Bullerö under sommaren 
och resan måste förbokas. Tidtabell 
och bokning på www.battaxi.se. 
Avgiftsbelagd parkering finns i 
Stavsnäs, under högsäsong kan det 
vara svårt att hitta ledig plats.

http://www.battaxi.se
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25. SVARTSÖ
EN GENUIN SKÄRGÅRDSÖ - Upplev ett genuint skärgårdslandskap på en av de större öarna i mellersta skärgården. 
Här kan du lyssna på storlommens skrik i Storträsket och beundra det gamla stenhuset i Alsvik.

Hoppa upp på cykeln och trampa iväg 
på gruset. Vägarna som slingrar sig 
fram på Svartsö följer gamla mönster. 
Från vägen mellan Skälvik och Alsvik 
kan du skymta Storträsket på ena sidan 
och Lillträsket på den andra. Små stigar 
smyger in mot sjöarna. Här tränger friskt 
källvatten upp från botten och ger ett 
klart och rent vatten. Storträsket ger 
också dricksvatten till hus på ön. Över 
sjöarna kan du om du har tur få se hägern 
flyga. Den är imponerande stor, bredden 
mellan vingarna kan vara en och en halv 
meter, eller mer. Hägern har bo här och 
fiskar i sjöarna. I kvällningen kan du höra 
storlommens ödsliga och ljudliga läte vid 
Storträsket och Lillträsket. Ordet ”lom” 
kommer av ett gammalt ord för ”skrika”, 
samma ord som används i ordet lomhörd. 
Lommen trivs i stora, steniga sjöar.

 I Storträsk finns en liten ö, Boholmen 
(1), dit det sägs att öborna flydde med 
sina värdesaker när ryssen var på väg i 
samband med det stora skärgårdskriget 
1719. Men våga dig inte på att börja 
gräva efter gömda, glömda rikedomar, 
enligt myten kommer en förbannelse att 
drabba den som försöker.
 På Svartsö finns en lång historia 
av bebyggelse. Alsvik, Skälvik och 
Svartsö byar har alla gamla anor med 
karaktären kvar från förra sekelskiftet. 
Vid Alsviks by ligger Svartsös äldsta hus 
(2). En herrgård byggd på 1730-talet. 
Huset är för ovanlighetens skull i 
tegel, med material hämtat från ägaren 
Johan Söderlings eget tegelbruk på ön 
Stora Hästnacken. På 1700-talet var 
detta en enorm byggnad som saknade 
motstycke i den här delen av skärgården. 

Skärgårdsböndernas bostäder var på den 
tiden annars små timrade, omålade hus, 
med tak av torv eller vass. 
 I dag består den äldre bebyggelsen 
på Svartsö av hus byggda omkring förra 
sekelskiftet. Byarna och landskapet 
hålls öppet och det odlingslandskap du 
ser i dag liknar mycket hur det sett ut i 
åtminstone hundra år. Vid Alsvik finns 
flera gamla askar med knotiga, korta 
grenar. Det är spår av hamling, när 
träden förr beskars på löv som torkades 
som vinterfoder åt djuren. 
 Bra åkermark i den bergiga terrängen 
var sällsynt på skärgårdsöarna. Men 
på Svartsö fanns förhållandevis gott 
om åkerjord. Svartsö by med två 
jordbruksfastigheter hade exempelvis hela 
15 tunnland åker i början av 1600-talet, 
motsvarande ungefär elva fotbollsplaner. 
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Bild vänster: Alsviks by med herrgården 
från 1730-talet. 

Bilder ovan från vänster: Gärdesgård. 
Alsviks brygga. Landskap Alsvik.

UPPLEV MER

• Se huset som 
uppfördes som ett av 
skärgårdens äldsta 
missionshus (3), år 
1880. I dag är huset 
bygdegård.

KOLLA NATUREN! 

Titta i vattenbrynet vid 
ångbåtsbryggan, ser du vita 
små vulkanformade toppar sitta 
fast? Det är havstulpaner, inuti 
bor små kräftdjur.

HITTA HIT 

Båt från Boda eller Lillsved. 
Vid bryggorna finns 
avgiftsbelagd parkering, 
under högsäsong kan det 
vara svårt att hitta ledig 
plats. Flera taxibåtsföretag 
finns i området.
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VÄLKOMMEN ATT UPPTÄCKA VÄRMDÖ!

I den här guiden hit tar du 25 fantastiska ut f lyktsmål, ett urval av alla 

stora och små natur- och kulturskatter.

 De f lesta av den här guidens ut f lyktsmål når du med buss eller 

reguljärbåt. Vissa platser passar bra för en kvällspromenad, andra gör 

sig bäst som heldagsut f lykt. Det f inns något för alla att upptäcka. 

EN GUIDE FRÅN VÄRMDÖ KOMMUN 
MED BIDRAG FRÅN DEN LOKALA 

NATURVÅRDSSATSNINGEN
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