Vandra på Ängsö
I naturreservatet Ängsö finns det många vackra leder att
vandra på. Rundorna utgår från parkeringsplatserna och
det går bra att vandra i olika riktningar.
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Längd och markering
Lederna är normalt utmärkta med orange
färg och vägvisningsskyltar. I yttervarv är
hela leden cirka 23 kilometer.
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Tänk på!
I naturreservatet råder:
• eldningsförbud, utom vid
de
markerade eldstäder;
• tältningsförbud;
• koppeltvång för hundar året runt.
(För övriga föreskrifter, se informationstavlor
vid större parkeringsplatser eller på Länsstyrelsens hemsida.)
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Vandringslederna i Ängsö naturreservat går genom ett artrikt och omväxlande naturoch kulturlandskap. I flera av hagarna kan du träffa på betesdjur. Utan betesdjuren
skulle det öppna landskapet växa igen och många växter och djur försvinna.
Mer information om aktiviteter och annat utbud för dig som besökare på Ängsö
hittar du på webbplatsen www.angsovagen.se.

021-10 38 00 • www.westmannastiftelsen.se

010-224 90 00 • www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Produktion: JG Media 21, maj 2015 • © Karta Lantmäteriet

Badplats
Eldplats
Gästhamn/brygga
Parkering
Led/spång anpassad för rullstol
Rastplats
Soptunna
Lägerplats (tillstånd krävs för tältning)
Toalett
Utsiktsplattform

Att vandra i naturreservatet Ängsö ger en
blandning av ett rikt omväxlande natur- och
kulturlandskap.
Det finns många vackra leder att vandra på
Ängsön. Rundorna utgår från P-platserna och kan
vandras i valfri riktning och omfattning. I yttervarv
är hela leden cirka 23 km och utmärkt med orange
färg och med vägvisningsskyltar.

Bryggrundan är drygt 3 kilometer lång och startar vid
Långholms Brygga.

Om Bryggrundan

Tänk på att: Eldningsförbud gäller med undantag
för de särskilda eldstäderna. Släck noga efter dig
och var extra vaksam vid blåsig eller torr väderlek.
Hund ska hållas kopplad. Tältningsförbud gäller på
hela ön.

Bryggrundan är en drygt tre kilometer lång
vandringsled som startar och slutar vid
parkeringsplatsen Långholms Brygga.
Följ röda markeringar på träd och
stolpar.

VANDRA PÅ ÄNGSÖ

BRYGGRUNDAN

Leden passar för barn att gå men är inte
framkomlig med barnvagn eller rullstol.
Räkna med att leden tar ungefär en
timme att gå.

Kontakta oss
Westmannastiftelsen
Hamngränd 6, 721 30 VÄSTERÅS
021-10 38 00
info@westmannastiftelsen.se
www.westmannastiftelsen.se

3 kilometer vandring med
båtliv, badklippor och
blandskog.

Miljön och
omgivningarna
Vandra genom ett varierat natur- och
kulturlandskap
Långholms Brygga är start- och slutpunkt för
dig som vandrar Bryggrundan.

Bryggrundan startar från parkeringen vid
Långholms Brygga. Där kan du använda
eldstäderna med tillhörande vedförråd eller
äta picknick vid skogsbacken med utsikt över
Mälaren och båtbryggan.

Du passerar berghällar täckta med lavar och
mossa längs med leden.

Bryggrundan går förbi
båtbryggan, genom blandskog
och över ängsmark.
Har du tur kan du hitta smultron.
Vandringen går in i skogen vid parkeringen och
du följer stigen genom blandskogen tills du
kommer ut på ett par badklippor. Där svänger
leden av upp över klipporna och sedan ut över
ett öppnare ängsområde innan stigen
fortsätter i skogen igen.

Håll utkik efter blommor, bär och annat som
naturen bjuder om vid sidan om leden. Men
tänk på att du rör dig i ett naturreservat så låt
de vilda blommorna fortsätta växa ifred.

Du vandrar mestadels längs med skogsstigar
omgiven av träd och mossbeklädda stenar, en
del av leden följer en lite större grusväg. Följ
de röda markeringarna så hamnar du rätt.
Vandringen avslutas på samma ställe som du
började, på parkeringen vid Långholms Brygga

Du passerar ängsmark och beteshagar. Har du
tur kan du skymta boskapsdjur eller något av
de gamla torpen längs med vägen.

Leden går till stor del genom skogsmark.

Att vandra i naturreservatet Ängsö ger en
blandning av ett rikt omväxlande natur- och
kulturlandskap.
Det finns många vackra leder att vandra på
Ängsön. Rundorna utgår från P-platserna och kan
vandras i valfri riktning och omfattning. I yttervarv
är hela leden cirka 23 km och utmärkt med orange
färg och med vägvisningsskyltar.
Grevens stig är en 2,5 kilometer lång runda som startar vid
slottet oh tar dig förbi klipphällar med fin utsikt över Mälaren.

Om Grevens Stig
Grevens Stig är en 2,5 kilometer lång runda som
startar från parkeringen vid Ängsö Slott.

Tänk på att: Eldningsförbud gäller med undantag
för de särskilda eldstäderna. Släck noga efter dig
och var extra vaksam vid blåsig eller torr väderlek.
Hund ska hållas kopplad. Tältningsbud gäller på
hela ön.

Vid parkeringsplatsen finns toalett, soptunna
och rastplats med träbord och bänk.
Du går förbi två fina rastställen utrustade
med eldstad, utedass och soptunnor.

VANDRA PÅ ÄNGSÖ

GREVENS STIG

Leden passar för barn att gå men är inte
framkomlig med barnvagn eller rullstol då
leden går genom bitvis kuperad skogsterräng.
Räkna med att det tar ungefär en timme att
gå Grevens Stig.

Kontakta oss
Westmannastiftelsen
Hamngränd 6, 721 30 VÄSTERÅS
021-10 38 00
info@westmannastiftelsen.se
www.westmannastiftelsen.se

2,5 kilometer Mälarnära
vandring med berghällar, skog
och slottsalléer.

Miljön och
omgivningarna
Vandra genom ett varierat natur- och
kulturlandskap

Grevens stig startar vid lindallén i slottsparken
och svänger snart upp till vänster i skogen. Följ
skyltningen med röd markering.

Från parkeringen på norra Ängsö följer du
grusgången och omsluts av lindblad i allén. Håll
utkik efter skylt som visar vart leden svänger
av till vänster upp i skogen förbi ormbunkar
och mossklädda stenar. Följ skogsstigen så
kommer du efter ett tag ut på ett öppet
gräsfält, där hittar du en fin badplats med
badbrygga och eldstad med vedförråd.

Följ röda markeringar på träd och stolpar så
kommer du rätt. Leden är väl markerad.

Kort vandring förbi slottsparken,
genom skogen och förbi landsväg
Leden går till stor del genom skogen.

med möjlighet att stanna till vid

Landsvägen korsar du för att sedan fortsätta
leden på andra sidan genom skogen.

klipporna för att bada eller grilla.

Stanna gärna till vid badplatsen. Här finns
grillstad, badbrygga och klipphällar.

På vägen tillbaka mot slottet går du förbi en
stor parkering där du också kan stanna och
grilla i närheten. Följ de röda markeringarna in
en kort bit i skogen efter parkeringen och
sedan över landsvägen och gå sedan tillbaka
mot slottet genom skogen. Stanna gärna till vid
klipporna på slottsparkeringen och titta ut över
utsikten mot bondgården och viken in mot
slottet där fågellivet kommer nära.

Vid badplatsen kan du hitta vitsippor tidig
sommar. Titta och njut av vad du kan finna vid
sidan om leden.

Att vandra i naturreservatet Ängsö ger en
blandning av ett rikt omväxlande natur- och
kulturlandskap.
Det finns många vackra leder att vandra på
Ängsön. Rundorna utgår från P-platserna och kan
vandras i valfri riktning och omfattning. I yttervarv
är hela leden cirka 23 km och utmärkt med
orange färg och med vägvisningsskyltar.
Prästgårdsrundan är 6 kilometer lång.

Om Prästgårdsrundan
Prästgårdsrundan startar vid Ängsö Slott och
ledstarten hittar du vid Ängsö Kyrka eller bakom
uthuslängan vid slottsdasset.

Tänk på att: Eldningsförbud gäller med undantag
för de särskilda eldstäderna. Släck noga efter dig
och var extra vaksam vid blåsig eller torr väderlek.
Hund ska hållas kopplad. Tältningsförbud gäller på
hela ön.

Eldstad och rastplats finns om du går ned mot
Mälaren direkt från Slottet eller följer
ledövergången mot Tjärnrundan.
Prästgårdsrundan har varierad terräng, vid Berg
kan du välja att gå en Kulturstig (grönmarkerad
nedan).

VANDRA PÅ ÄNGSÖ

PRÄSTGÅRDSRUNDAN

Räkna med att leden tar cirka 2 timmar att gå.

Kontakta oss
Westmannastiftelsen
Hamngränd 6, 721 30 VÄSTERÅS
021-10 38 00
info@westmannastiftelsen.se
www.westmannastiftelsen.se

6 kilometer Mälarnära
vandring med berghällar, skog
och betesmark.

Miljön och
omgivningarna
Vandra genom ett varierat natur- och
kulturlandskap

Längs med leden hittar du slånbärsblommor
tidigt på våren. Ungefär samma tid på året
täcks marken med ett hav utav vitsippor.

Vid prästgården går du förbi en brygga där du
kan passa på att doppa fötterna i Mälaren eller
äta en trevlig bryggpicknick.

Från parkeringen vid Ängsö Slott går du till
ledstarten bakom uthuslängan vid slottsdasset.
Därefter fortsätter leden förbi en liten
gärdsgård och vidare över ängsmark och
ekhagar. Om du vill kan du svänga av
kulturstigen vid Berg som är 1,5 kilometer
rundslinga, annars fortsätter du till vänster om
inhägnaden. Vid Mälaren bildar stigen en tkorsning och du kan vika av mot Tjärnrundan
om du vill ha möjlighet att grilla, annars går du
till vänster mot udden där du kan skymta
Ängsö Utsiktens vita hus på håll.

Följ Prästgårdsrundan genom

Nära prästgården hittar du det här
sockerdrickaträdet.

Längs leden ser du meterhöga enbuskar.

blandskog och ängsmark, längs
med Mälarkanten och genom
ekhagar med betande djur.

Du går förbi flera små vikar där du kan bada.

Längs med leden vandrar du förbi en stor
passage med slånbärsbuskar. Fortsätt längs
med stigen förbi ekhagen, prästgården,
bryggan, sockerdrickaträdet och tillbaks till
slottet längs med Mälarstranden.

Får betar i det öppna landskapet. Kom ihåg att
alltid hålla din hund kopplad i hela
naturreservatet.

Att vandra i naturreservatet Ängsö ger en
blandning av ett rikt omväxlande natur- och
kulturlandskap.
Det finns många vackra leder att vandra på Ängsön.
Rundorna utgår från P-platserna och kan vandras i
valfri riktning och omfattning. I yttervarv är hela
leden cirka 23 km och utmärkt med orange färg och
med vägvisningsskyltar.
Slottsrundan är drygt två kilometer lång och tar dig ned till
den gamla Ångbåtsbryggan.

Om Slottsrundan
Slottsrundan är en 2 kilometer lång runda
som startar vid slottsparkeringen, går runt
engelska parken ned till Mälaren och
tillbaka. Håll utkik efter kulturella och
historiska sevärdheter längs med vägen.

Tänk på att: Eldningsförbud gäller med undantag
för de särskilda eldstäderna. Släck noga efter dig
och var extra vaksam vid blåsig eller torr väderlek.
Hund ska hållas kopplad. Campingförbud gäller på
hela ön.

Vid parkeringsplatsen finns toalett,
soptunna och rastplats.
Sommartid kan du passa på att bada vid
Ångbåtsbryggan. Här finns en eldstad med
ved och tillgång till toalett och soptunna.

VANDRA PÅ ÄNGSÖ

SLOTTSRUNDAN

Leden är lättvandrad och passar bra för
både barn, gamla och rullstolsburna.

Kontakta oss
Westmannastiftelsen
Hamngränd 6, 721 30 VÄSTERÅS
021-10 38 00
info@westmannastiftelsen.se
www.westmannastiftelsen.se

2 kilometer vandring kring
slottsparken ned till
Ångbåtsbryggan

Miljön och
omgivningarna

Apostlaringen finns i hörnet av trädgården.

Från parkeringen vid slottet följer stigen
genom lövgången med hjärtformade lindlöv,
sväng höger upp mot slottet förbi en gravsten
rest för en slottshund som finns på vänster
sida mellan lindträden. Följ sedan grusgången
på vänster sida om slottet genom den lilla
porten i muren, bredvid jasminbuskarna så ser
du snart Brandklipparens gravsten mitt emot
det vita hovstallet.

Sophia von Fersen ägde hunden Cottillon som
dog 1781 och sägs spöka i slottet.

Upptäck nya favoriter: Spår från
istiden, läkeväxter, spökande
Pestskråp användes förr i tiden av munkarna
som botemedel mot pest. De stora bladen är
de största som finns i svensk flora.

Vid Ångbåtsbryggan växer violer och andra fina
sommarblommor. Håll utkik efter den gula
stjärnformade laven fetknoppen som växer på
stenklipporna. Här finns också spår av
”hällristningar” eller vattennivåmarkeringar.

hundar, ekhagar och båtbryggan.
Sten och ek som ”vuxit” samman.
På höger sida ser du Natur- och
Kulturmagasinet i en stor faluröd byggnad,
följer du sedan vägen som svänger till vänster
hittar du en Apostlaring, det är en rund
formation med 12 träd planterade i en rund
formation, ett träd för varje apostel. Vägen
fortsätter sedan förbi världens ände på höger
sida där man ser en upphöjning i marken dit
Mälaren gick på 1100-talet när slottet byggdes.
Vid korsningen som kommer står
symbiosträdet med en sten och ek som vuxit
samman med varandra och fortsätter du vägen
vänster kommer du snart ned till
Ångbåtsbryggan vid Mälaren.

Karl XII:s häst Brandklipparen sägs ha sprungit i
ren skräck ut från stallbyggnaden, rakt in i
muren och dött där gravstenen står rest.

Att vandra i naturreservatet Ängsö ger en
blandning av ett rikt omväxlande natur- och
kulturlandskap.
Det finns många vackra leder att vandra på
Ängsön. Rundorna utgår från P-platserna och kan
vandras i valfri riktning och omfattning. I yttervarv
är hela leden cirka 23 km och utmärkt med orange
färg och med vägvisningsskyltar.
Tjärnrundan är 5 kilometer lång och startar vid
parkeringen direkt till höger efter bron.

Om Tjärnrundan
Tjärnrundan är en fem kilometer lång
vandringsled som startar och slutar vid
parkeringsplatsen på norra Ängsö.

Tänk på att: Eldningsförbud gäller med undantag
för de särskilda eldstäderna. Släck noga efter dig
och var extra vaksam vid blåsig eller torr väderlek.
Hund ska hållas kopplad. Campingförbud gäller på
hela ön.

Vid parkeringsplatsen finns toalett,
soptunna och rastplats.
Väljer du att vandra leden i vänstervarv har
du en rastplats ungefär halvvägs och en i
slutet. Båda har fin utsikt över Mälaren och
tillgång till färdighuggen ved.

VANDRA PÅ ÄNGSÖ

TJÄRNRUNDAN

Leden passar för barn att gå men är inte
framkomlig med barnvagn eller rullstol.

Kontakta oss
Westmannastiftelsen
Hållgatan 4, 722 11 VÄSTERÅS
021-10 38 00
info@westmannastiftelsen.se
www.westmannastiftelsen.se

5 kilometer Mälarnära vandring
med berghällar, skog och
betesmark.

Miljön och
omgivningarna
Vandra genom ett varierat natur- och
kulturlandskap
Slånbärsblommor tidigt på våren. Ungefär
samma tid på året täcks marken med ett hav
av vitsippor.

Från parkeringen på norra Ängsö följer du en
grusväg kantad av stora björkar, ekhagar och
öppet landskap innan du svänger vänster in på
en skogsstig. Där får du snart välja om du vill
följa slingan i höger- eller vänstervarv.

Berghällarna är mjukt rundade med en skorpa
av lava. Från höjden får du fin utsikt över
Mälaren och fastlandet.

Leden går genom blandskog,
förbi levande lantbruk och upp
över berghällar med utsikt över
Mälaren.
I maj växer backsippor längs med leden.

Varierat underlag med skogsstig,
grusväg och klippor

Leden är väl uppmärkt med träskyltar och
orangea markeringar på träd och stolpar. Tänk
på att alltid hålla din hund kopplad i
naturreservatet.

Ena delen av leden går genom löv- och
barrskog, förbi ett lantbruk med öppna fält och
hagar. Där följer du åkerkanterna på en liten
grusväg innan leden svänger upp genom
skogen igen. Har du tur kan du se kor och får
som betar i hagarna. Den andra delen av leden
följer bitvis längs med Mälarstranden. En
klipphäll tar dig upp till en vy över landskapet
och Mälarviken, på andra sidan skymtar du
udden där Prästgårdsrundan går förbi.

Halvvägs in på Tjärnrundan kan du stanna för
att äta din medhavda picknick och tända en
brasa i eldstaden.

Att vandra i naturreservatet Ängsö ger en
blandning av ett rikt omväxlande natur- och
kulturlandskap.
Det finns många vackra leder att vandra på Ängsön.
Rundorna utgår från P-platserna och kan vandras i
valfri riktning och omfattning. I yttervarv är hela
leden cirka 23 km och utmärkt med orange färg och
med vägvisningsskyltar.
Vandrar du Ängsös leder i yttervarv kan du gå 23 kilometer
från Ängsöbron till Långholms Brygga och tillbaka igen.
Räkna med att turen tar en hel dag.

Vandra runt Ängsö

Tänk på att: Eldningsförbud gäller med undantag
för de särskilda eldstäderna. Släck noga efter dig
och var extra vaksam vid blåsig eller torr väderlek.
Hund ska hållas kopplad. Tältningsförbud gäller på
hela ön.

Vandra runt Ängsö och upplev öns
smultronställen till fots.
Starta från parkeringen vid Ängsöbron,
Slottsparkeringen eller Långholms Brygga.
Du går förbi sju ställen där du kan stanna
och grilla i iordningställda eldstäder med
vedförråd. Du går också förbi toaletter och
soptunnor längs med vägen.

VANDRA PÅ ÄNGSÖ

ÄNGSÖ RUNT

Leden passar för den som vill ha en lite
tuffare utmaning.
Räkna med att det tar ungefär åtta timmar
att gå runt Ängsö. Vill du gå kortare kan du
anpassa längden efter önskemål genom att
gena. Se karta över Ängsös ledsystem som
du hittar på Westmannastiftelsens hemsida
eller på anslagstavlorna.
Vill du bo kvar i närheten efter
vandringsdagen rekommenderas boende
på Ängsö Utsikten eller Ängsö Camping.
Det är inte tillåtet att tälta i
naturreservatet.

Kontakta oss
Westmannastiftelsen
Hamngränd 6, 721 30 VÄSTERÅS
021-10 38 00
info@westmannastiftelsen.se
www.westmannastiftelsen.se

23 kilometer Mälarnära
vandring med berghällar,
blandskog, slottspark och
betesmark.

Miljön och
omgivningarna
Vandra genom ett varierat natur- och
kulturlandskap

Mellan Långholms Brygga och Slottet hittar du
trollskog med stora stenbumlingar och
ormbunkar i terrängen.

Vandringen runt Ängsö bjuder på godbitar från
alla de vandringsslingor som finns i Ängsös
ledsystem med vandringsrundor. Går du leden
i yttervarv blir det en full dags vandring, 23
kilometer genom varierat natur- och
kulturmiljö. Till stor del följer du skogsstigar
och går ofta nära eller med utsikt över
Mälarvikarna runt ön.

Du vandrar förbi flera badvikar, grillplatser
med iordningsställda eldstäder och vedförråd. I
hagarna finns betesdjur som ger Ängsö ett
öppet landskap.

Leden går genom blandskog,
förbi levande lantbruk och upp
över berghällar med utsikt över
Vid Grevens Stig når du snart badbrygga och
grillplats när du ser det stora trädet.

Mälaren.

Höjdpunkter du passerar är slottsträdgården,
utsiktstornet vid Grisfjärden, Långholms
Brygga och flera kulturminnen. Passa på att
stanna till vid Ängsö Slott på mitten utav ön
och upptäck Ångbåtsbryggan, Kulturmagasinet
och hästen Brandklipparens gravsten.

Följ orangea ledmarkeringar.

Vandringsleden är väl underhållen och du
hittar flera lämpliga rastplatser med
iordningställda eldstäder.

Skogsstig, grusväg, klippor. Terrängen
förändras under dina fötter när du vandrar
runt Ängsö.
Glöm inte detta när du går hela leden:
Vattenflaska
Bekväma, stadiga skor
Matsäck och snacks
Kartblad (Anslagstavla / Webb)

