
 

Upplevelseguide 

1 Här hittar du en fin grus- och stenstrand där folk gärna går iland med sina båtar för att grilla och sola. Den fina kvällssolen med 

småbåtsleden utanför gör stället till ett härligt utflyktsmål. Du kan även nå platsen landvägen från de kommunala bryggorna genom 

att följa stigen som går längs med Storskärets västra sida. 
 

2 I de centrala delarna av Storskäret bildar en avsnörpt havsvik ett fint fågelhabitat med en omgärdande stig och en spång utlagd i 

vattnet. Här håller mycket fågel till särskilt under blåsiga höstdagar, men där du även kan få se svarthakedopping häcka om våren 

samt skåda änder och vigg samt rörsångare i vassen. Havsvatten kommer fortfarande in i viken vid högvatten, men där salthalten 

trots allt är lägre än utanför. Viken utgjorde tidigare en gammal "haxhamn" d v s en provisorisk hamn för "Gävlefiskare" med sina 

haxbåtar. I vattnet har endast ruda observerats. 
 

3 Från den avskurna havsvikens nordöstra hörn kan du via en stig nå en öppen strandnära yta med strandängskaraktär. Du kan bland 

annat hitta förgätmigej och strandaster. Här har du även fin utsikt mot ett ålderstiget fiskeläge med numera fem fritidsboenden.   
 

4 Här ligger kommunens tre övernattningsstugor tillsammans med servicebyggnad och bastu. I anslutning till stugorna finns en allmän 

brygga med miljöstation som möjliggör sortering av ditt avfall. 
 

5 Ungefär 100 meter nordost om uthyrningsstugorna hittar du detta klapperstensfält som även utgör högsta punkten på ön. Fälten med 

klappersten uppkommer när de glaciala avsättningarna bearbetas av vågorna. I samband med processen sköljs finare material bort 

medan den grövre och rundslipade klapperstenen blir kvar. Fälten har sedan sakta höjts över havet genom den så kallade 

postglaciala landhöjningen, det vill säga landhöjning orsakad av att jordskorpan återvänder till ett mekaniskt viloläge efter att ha 

befriats från trycket av nästan 3 km tjock inlandsis. 
 

6 Här ligger ytterligare en av kommunens gästbryggor och där du har tillgång till miljötoalett och grillplats i direkt anslutning till den. 
 

7 I de mindre vikarna på den västra sidan återfinns flera naturliga mindre badstränder med fin kvällssol i det västliga läget. Du når 

dem genom att följa den uppgjorda stigen längs med strandkanten. 
 

8 Detta tidigare inlopp till ”Gammelhamna” utgör idag en strand med badmöjligheter.  
 

9 Ute på denna udde mot ”Nordvästen” hittar du en gammal lågvuxen grov tall att försöka omfamna med sina cirka 1.2 meter i 

diameter och 3 meter i omkrets. Den utgör en av flera äldre tallar som du hittar genom att följa stigen västerut. Detta är även ett 

område som havsörnar gärna vistas i. 
 

10 Det första du når längs med stigen ut mot ”Nordvästen” är den så kallade ”gamla” badstranden. Den är idag igenväxt med strandråg 

men är ändå en bad- och barnvänlig vik genom sin långgrundhet.  
 

11 Fortsätter du stigen till den östra sidan kommer du till släta solvänliga kalspolade hällar med utställda bord. Under dagar med god 

sikt kan du se Agön i grannkommunen. 
 

12 Här finner du ett område som i folkmun kallas för "Gammelhamna" med lämningar från äldre fiskarbosättningar. Stenade brunnar 

och källare samt stengrunder och sjöbodlämningar syns tydligt när man kommer fram. 
 

13 I stigens förlängning söderut går berggrunden i dagen. I svackan i sydväst syns tidigare brukad mark i skydd av berget. Marken 

brukades troligtvis av de som bodde i den äldre fiskarbosättningen. 

 

Vid ”Här är du” finns en miljöstation 

och informationstavlor. 


