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I samarbete med Upplands
stiftelsen utses vackra och 
lättillgängliga platser i 
kommunen till smultron
ställen i naturen. I Håbo 
finns tre smultronställen.

Läs mer om allemans
rätten och vår natur 
här i Håbo på www.
habo.se/natur

Det finns så mycket att 
upp täcka och göra i vår 
natur! Allemansrätten 
ger en fantastisk möj
lighet för alla att röra 
sig fritt i naturen, både 
på land och vatten. Det 
ger oss både rättighet
er och skyldigheter så 
kom ihåg allemansrät
tens huvudregel när du 
rör dig i naturen: “Inte 
störa, inte förstöra.”

Du kan vandra, cykla, 
paddla, slå upp ett tält

eller njuta av lugnet i 
skogen. Men tänk på 
att inte skada grödor, 
skogs planteringar eller 
annan känslig mark. 
Tälta gärna på lämplig 
plats där du inte stör 
någon. Ta även hän
syn till boende genom 
att inte gå eller vistas 
på någon annans tomt.

Våra rättigheter och skyldigheter i naturen



Naturreservat i Håbo
Kalmarnäslandet 
Strandnära bergsparti med ekar och tallar.

Granåsen 
Äldre åsbarrskog, gränsande till Lilla Ullfjärden.

Ekillaåsen 
Tvärås till Uppsalaåsen och som bildar ett näs mellan Stora  
och Lilla Ullfjärden.

Hjälstaviken 
En av Sveriges främsta fågelsjöar.

Sandviksåsen 
Rullstensås med fornstrandlinjer och gammal barrskog 
med värdefull svampflora.

Skokloster 
Omfattar större delen av Skohalvön. Ädellövskog, betade 
ängs marker, sankängar med bland annat kungsängs lilja 
samt en del barrskog.

Sandhagen 
Naturskog med gran och tall som i genomsnitt är 100-150 
år. Vissa av tallarna är över 300 år gamla.

Arnöhuvud 
Som mest är åsen 45 meter hög och 400 meter bred och har 
höga och branta sluttningar ner mot vattnet. På sidorna 
syns tydliga fornstrandlinjer.

Läs mer på www.habo.se/natur 

Välkommen
I Håbo har vi en omväxlande natur med både barr- och 
lövskog, ensliga öar, åkrar, ängar och branta klippor 
intill strandkanten. Det finns mängder av promenad-
stigar, motionsspår och utflyktsplatser. Kommunen 
är nästan helt omgiven av vatten, vilket ger åtskilliga 
mil stränder. 
I den här skriften finns en del av Håbos vackra natur 
och kulturmiljöer beskriven i ord och bild. Naturen är 
gratis och alltid öppen, ge dig ut och upplev den!

Vid varje beskriven plats finns en översiktskarta där du ser 
var i kommunen platsen finns. Längst bak finns en mer de-
taljerad karta där du ser hur du tar dig till varje plats. De flesta 
områden finns även på vår hemsida eller på Naturkartan.se. 
Naturkartan finns även som app.

Vy över det odlade landskapet strax nordost om Bålsta tätort. 

 Foto: G
unnar H

enrisksson



Torresta naturstig

Åk med UL buss 302 från Bålsta station.  
Kliv sedan av vid hållplats (Lastbergets vägskäl.)

Stigen ner till strandkanten går 
från Vibyspårets parkering och är 
markerad med orangea märken 
på träden. Du får en skön skogs-
promenad på två kilo meter innan 
du når Mälarens strand vid Torres-
ta. Nere vid vattnet finns grillplats 
och goda fiskemöjligheter. Delar av 
strövområdet du passerar består av 
hällmark med tallar som är upp till 
180 år gamla.

Den vackra lavfloran är karakteristisk  
för sådana här hällmarkspartier, men 
vid torr väderlek ska man tänka på att 
laven är känslig för tramp. Den högre 
terrängen nyttjas gärna av rådjuren, 
som lättare kan “spana in” omgivnin-
gen från höjderna.



Kalmarnäslandet           Vattunöden
Området Kalmarnäslandet är ett 
naturreservat med både skog, ängar, 
och klippor med vacker utsikt över 
Mälaren. Här finns bland annat ett 
stort antal äldre ekar bland vilka 
otaliga växter och insekter trivs.

Håbo Naturskola har till-
sammans med skolelever 
byggt en äventyrsbana i 
skogen där barnen får klät-
tra, balansera och krypa.

I området finns stigar, grillplatser 
och badmöjligheter. Markerna hålls 
öppna av får i de gamla beteshagar-
na. Det finns en karta över området 
vid parkeringsplatsen.



Bålstaåsen

Området ligger precis norr om Bålsta järnvägsstation.

Bålstaåsen ligger mitt i Bålsta, di-
rekt norr om järnvägsstationen. Det 
är det största strövvänliga skogs-
område som finns i Bålsta samhälle. 
I skogen finns det 8 kilometer lätt-
gångna och väl utnyttjade stigar 
både uppför, nedför och längs med 
sluttningen. Området är välbesökt 
och utnyttjas både för svamp- och 
bärplockning och som utflyktsmål 
för skolklasser och förskolegrupper. 
Många bålstabor använder också 
skogen för motion eller rastning av 
hundar. I området finns det höga natur-

värden både i skogen och i de 
öppna sandmiljöerna mot grusta-
get. Här kan du bland annat finna 
sandgräsfjärilen.



Granåsens 
naturreservat    

Smultronstället     
Kvarnkojan

Åk med UL buss 311/803/895 från Bålsta station. 
Kliv sedan av vid hållplats (Grans gård.)

Granåsen är ett mycket populärt 
friluftsområde och naturreservat 
som ligger ungefär fyra kilometer 
från Bålsta centrum. Genom områ-
det går Upplandsleden och på åsen 
finns elbelysta skid- och löparspår 
samt flertalet mindre stigar.

Naturreservatet ligger på en ås 
som österut sluttar brant ned mot 
Lilla Ull fjärden. På åsen finns en 
fin barrskog med sällsynta växter, 
svampar och fåglar. Längs vägen 
från parkeringen kan du se back-
sipporna om våren. Går man upp 
till åsens högsta punkt möts man 
av en vacker utsikt över Ullfjärden.

På toppen av åsen ligger den gamla Kvarn-
kojan, som var kvarnvaktarbostad till den 
kvarn som tidigare fanns på platsen. Områ-
det kring kvarn kojan är idag ett fint utflykts-
mål. Här kan du grilla vid grillplatsen eller 
ha picknick. Det går också utmärkt att spela 
fotboll och leka på den stora ängen. På vintern 
finns en uppskattad pulkabacke. Här finns 
också Granåsenstugan som går att hyra via 
Håbo kommun.



Ekillaåsens 
naturreservat & 
Ekillabadet

Åk med UL buss 302/803/895 från Bålsta station. 
Kliv sedan av vid hållplats (Yttergrans kyrka.)

I Ekillaåsens naturreservat kan du 
njuta av fina sandstränder, lättgångna 
stigar och vackra utblickar över vattnet. 
Naturreservatet ligger mellan Lilla och 
Stora Ullfjärden cirka fem kilometer 
norr om Bålsta samhälle. Här finns en 
två kilometer lång promenadslinga som 
går genom tall- och granskog. I skogen 
finns mycket bär och svamp, bland an-
nat den ovanliga bombmurklan. I om-
rådet växer också den sällsynta små-
svaltingen, en liten växt som lever helt 
under vattnet och som bara finns på 
ett fåtal platser i Mälaren. I reservatet 
finns även Ekillabadet med bryggor och 
hopptorn. Här finns sommartid toalett 
och kiosk.



Biskops Arnö
Biskops Arnö är en mycket till-
talande ö cirka 10 kilometer norr 
om Bålsta som har en lång historia 
och ett vackert kulturlandskap med 
skogar, åkrar och beteshagar. Un-
der våren täcks markerna av blåsip-
por och vitsippor. På ön finns fyra 
markerade stigar (blå, röd, grön och 
gul) som är upp till fem kilometer 
långa och som passerar åkrar, beta-
de ekhagar och skog. Stigarna följer 
till största delen brukningsvägar 
och är därför ganska lätta att gå.

På Biskops Arnö finns höga naturvärden främst 
knutna till öns gamla lövträd och betade hag-
marker. Här finns bland annat den pampiga 
biskopseken som är Håbo Kommuns äldsta och 
grövsta träd med en omkrets av 725 cm.

Ön har en lång historia med byggnader kvar från 
medeltiden. Tidigt uppfördes här en biskopsborg 
där ärkebiskoparna kunde vistas sommartid. Sena-
re bodde även Gustav Vasa på ön. Under 1800 -talet 
bodde major Hans-Henrik von Essen här. Han 
tyckte det saknades fornlämningar i området och 
lät därför skapa ett antal sådana runtom på ön.

Från fästningsberget har man milsvid utsikt.



Åk med UL buss 803 från Bålsta station.  
Kliv sedan av vid hållplats (Lilla Segersta.)

Hjälstaviken är en av Sveriges fin-
aste fågelsjöar och ett av Uppsala 
läns mest besökta naturreservat. 
Området ligger cirka tio kilometer 
nordväst om Bålsta och här rastar 
tusentals flytt fåglar både höst och 
vår. Nästan 250 olika fågelarter har 
observerats här, bland annat rör-
drom, fiskgjuse, trana och rosenfink.

Hjälstaviken

Det höga Kvarnberget reser sig invid sjöns östra 
sida. Därifrån kan man skåda ut över vasshavet 
och den flacka upplandsbygden. Runt sjön löper 
en vandringsled som är ungefär 8 kilometer lång. 
Man kan gå genom blommande hagmarker till 
fågeltornet på sjöns västsida och till Parnassen 
med sina högresta ädellövsträd.

Tänk på att inte störa fågellivet vid ditt besök. 
Från den 1/4 till 15/8 är det förbjudet att röra sig 
fritt i våtmarkerna för att inte störa de häckande 
fåglarna. Men det går alltid bra att gå längs den 
uppmärkta vandringsleden och från fågeltornet 
eller gömslet har man god uppsikt över vad som 
händer i sjön.
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Längst ut på Skoklosterhalvöns nordvästra 
sida ligger Arnöhuvuds naturreservat med 
sina höga och branta sluttningar ner mot 
vattnet. Denna del av Uppsalaåsen är ett 
dominerande inslag i landskapet. Som störst 
är åsen 45 meter hög och 400 meter bred. 
Från toppen har man en fin utsikt över de 
fågelrika vikarna i närheten  och har man 
tur kan man få se både havs- och kungsörn. 

På sidorna syns tydliga fornstrandlinjer 
och på åsens topp finns bronsåldersrösen. 
Arnöhuvud var på bronsåldern en ö med cen-
tralt läge vid den tidens viktigaste sjöleder.

Till Arnöhuvud tar man sig lättast med bil. 
Inom området finns informationstavlor där 
utsiktsplatser, strövstigar och eldplatser 
finns utmärkta.

Arnöhuvud



Det finns flera lämpliga platser att utgå ifrån om 
man inte har möjlighet att gå hela sträckan mel-
lan Bålsta och Skokloster, exempelvis Bålsta järn-
vägsstation, Granåsen, Häggeby kyrka och Skok-
loster slott. Det finns goda möjligheter att ta bussen 
tillbaka till dessa startpunkter.

På Naturkartan.se hittar du kartor och information om Upp
landsleden. Naturkartan finns också som app.

Genom Håbo kommun går den kortaste delen av 
Upplands leden, från Bålsta till Skokloster. Leden längs 
med denna sträcka ger rika tillfällen till utsikter från 
åsarna mot blånade mälarfjärdar och ett vidsträckt jord-
brukslandskap. Sträckan är i sin helhet två mil men man 
kan välja att gå kortare sträckor, följ bara de orangea 
markeringarna.

Leden passerar bland annat Kvarnkojan på Granåsen 
där man kan stanna och inta matsäck. Här går leden par-
allellt med Lilla Ullfjärden, en av Mälarens djupaste 
fjärdar med ett största djup på 50 meter.

En kort bit går leden längs gamla Enköpingsvägen, förbi 
Yttergrans kyrka fram till Ekillabadet. När du passer-
ar den gigantiska grustäkten — håll utkik efter de ovan-
liga växterna blåmunkar, blåeld och nattljus!

Vandringen fortsätter via Varpsund och Rölundaåsen 
till Häggeby. Längs vägen passerar du flera spännande 
fornlämningar som Varpsundsstenen, bronsåldersrösen i 
Rölunda och Häggebystenen (visserligen en kopia, origi-
nalet finns på Historiska museét.)

Upplandsleden



Sevärdheter
1. SJUSTASTENEN Runristning i block
2. SKOKLOSTERS SLOTT Museum, butik, park, servering, gästbrygga
3. SÅNKA Soldattorp, gästbrygga
4. UPPLANDSLEDEN Vandringsled
5. SANDVIKSÅSEN Naturreservat
6. BISKOPS ARNÖ Historiskt landskap och byggnader, servering
7. HJÄLSTAVIKEN Naturreservat, fågelliv
8. HÄGGEBY Skol- och bygdemuseum
9. RÖLUNDA Gravfält, storhögar
10. VARPSUND Runsten (Ingvarsstenen), hällkista
11. ÖVERGRAN Fridegårdsmuseét
12. BRUNNSTA Medeltida radby, hällristningar
13. GRANÅSEN Naturreservat, elljusspår
14. BÅLSTAÅSEN Naturområde
15. KOMMUNHUSET 
16. ÅBERGS MUSEUM Pop- och seriekonst, servering
17. VIBY Elljusspår, frisbeegolf
18. TORRESTA Vandringsled
19. LEKLAND Servering
20. KALMARNÄSLANDET & VATTUNÖDEN Naturreservat
21. EKILLAÅSEN Naturreservat, badplats, sommarkiosk
22. ARNÖHUVUD Naturreservat
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