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Granåsens naturreservat bildades 2007. Syftet med reservatet är 
bland annat att bevara äldre åsbarrskog, kulturhistoriska värden samt 
stimulera till naturupplevelse och ett aktivt friluftsliv. 

Areal: 33,2 hektar
Markägare: Håbo kommun
Förvaltare: Håbo kommun i samverkan med Upplandsstiftelsen
Kontakt: 0171-525 00 
Hemsida: www.habo.se & www.upplandsstiftelsen.se 

Välkommen till Granåsen! 

Knärot är en liten orkidé med vita blom-
mor som trivs i gamla barrskogar. Den bildar en 
krypande jordstam med bladrosetter och blommar 
sent på året, ofta först i augusti. Alla orkidéer är 
fridlysta.

Skogsduvan ser ut som en smäcker tamduva men 
utan vitt i fjäderdräkten. Den utnyttjar trädhål som 

spillkråkan hackar upp. Honan lägger två ägg i hålet och 
matar ungarna med ”duvmjölk” som bildas i krävan. 

Backsippans blommor är håriga 
och vackert violetta med gula 
ståndare i mitten. Den trivs på 
gräsklädda kullar och torrängar 
och blommar tidigt på våren. 
Backsippan är fridlyst.
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TECKENFÖRKLARING

    Här är du

    Bilvägar

    Vägbom

    Naturreservatsgräns

    Byggnader

    Tomtmark

    Konstsnö-/motionsspår, 2 km

    Tallstigen

    Granstigen

    Sjöstigen

    Pumphusstigen

    Stig

    Upplandsleden

    Parkering

    Rastplats

    Eldplats

    Tillgänglig WC

    Hjärtstartare

    Brygga

    Utegym

    Busshållplats

    Kvarnkojan

    Granåsenstugan

    Smedstugan

    Alpin klubbstuga

Vinter:   

    Pulkabacke

    Spårriktning

    Skidlift

    Konstsnö-/motionsspår, 2 km

    

1

2

3

4

5

0                   400 m

5

3

Upplandsleden Upplandsleden 
mot Bålstamot Bålsta

TeknikbackenTeknikbacken

KvarnkojanKvarnkojan
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Hur såg det ut här vid Granåsen för 9900 år sedan? Norrut låg den mäktiga 
inlandisen med iskanten precis där du står. Söderut skulle du se hav och 
mängder av isberg. Under isen strömmade gigantiska isälvar med enorma 
mängder smältvatten som släpade med sig stenar och grus. Vartefter 
inlandsisen drog sig tillbaka skapades den rullstensås du står på. 

Den sällsynta bombmurklan är en märklig 
svamp som bildar decimeterstora, runda 
fruktkroppar på våren, fyllda med en 
geléartad vätska. Svampen trivs i gammal, 
mossrik barrskog och är ofta djupt nedsänkt i 
mossan. Bombmurklan är fridlyst.

Gå upp på åsen!
Granåsen är en del av den 25 mil långa Uppsalaåsen som sträcker sig från Södertörn söder om 
Stockholm till Hälsingland i norr. Naturreservatet Granåsen är ungefär en kilometer långt 
från söder till norr. Försök gärna hitta åsens 
högsta punkt som ligger 50 meter över 
Lilla Ullfjärden. Vid slalombacken i söder 
har du en härlig utsikt över sjön. 

Kvarnkojan är en bra utgångspunkt för 
promenader på Granåsen. Här finns en 
fin grillplats och några öppna ytor med 
enbuskar och olika lavar som klarar att 
växa på den torra marken. Nästan hela åsen 
är annars täckt av barrskog med inslag av 
björk, asp och rönn. Stora delar av skogen 
är mer än 100 år gammal med enstaka träd 
som är nära 250 år. 

Spana efter spillkråka och skogsduva!
Uppe på åsen och i den branta sluttningen 
ner mot sjön kan du se döda träd som är 
stående (torrakor) eller kullfallna (lågor). 
Gamla träd är viktiga för en del fåglar. Den 
svarta spillkråkan hackar hål i stammarna på 
jakt efter insekter och för att bygga bon. Bohålen 
används sedan av andra fåglar som skogsduva och 
rödstjärt. 

Under våren kan du njuta av en riktig fågelkonsert med 
bland annat rödhake, taltrast, nötväcka, trädkrypare, bofink 
och lövsångare.

Gå ner till stranden!
Längst söderut i reservatet, vid slalombacken, är det lättast att komma ner till 

stranden av Lilla Ullfjärden. Här blommar det rikt med vitsippor och vårlök 
i april och om du har tur kan du höra storlommens vemodiga rop från 

sjön. Vid stranden är växtligheten ymnig med många olika trädslag som 
klibbal, lönn, alm och hassel.

Spillkråkan är vår största 
hackspett. Hannens trummande 

kan höras fyra kilometer! Den är 
sotsvart med rött på huvudet (hanne) 

eller nacken (hona). Spillkråkan hackar 
hål i stammarna av gamla träd på jakt efter 

insekter och för att bygga bon.

Kvarnkojan är ett utvalt Smultronställe i naturen. 
Smultronställen är utflyktsmål med höga natur- 
och friluftsvärden som är trevligt och tillgängligt 
för besökare. Smultronställen i naturen är ett 
samverkansprojekt mellan länets kommuner och 

Upplandsstiftelsen och syftar till att göra det lättare för 
människor att komma ut i naturen och skapa naturupplevelse för fler. 
Fler smultronställen finner du på www.smultronstallen.nu


