
  
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.  

 Vid parkeringsplatsen finns toalett, soptunna 

och rastplats med träbord och bänk. 

 Du går förbi två fina rastställen utrustade 

med eldstad, utedass och soptunnor.  

 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.  

 

 

 

  

 

 

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.  

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.  

 

Kontakta oss 

Westmannastiftelsen 

Hamngränd 6, 721 30 VÄSTERÅS 

021-10 38 00 

info@westmannastiftelsen.se 

www.westmannastiftelsen.se 

 

  

 

 

GREVENS STIG 

2,5 kilometer Mälarnära 

vandring med berghällar, skog 

och slottsalléer. 

 

 

VANDRA PÅ ÄNGSÖ 



Grevens stig startar vid lindallén i slottsparken 

och svänger snart upp till vänster i skogen. Följ 

skyltningen med röd markering. 

 
Leden går till stor del genom skogen. 

 

Stanna gärna till vid badplatsen. Här finns 

grillstad, badbrygga och klipphällar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljön och 

omgivningarna 

Vandra genom ett varierat natur- och 
kulturlandskap 

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.  

Kort vandring förbi slottsparken, 

genom skogen och förbi landsväg 

med möjlighet att stanna till vid 

klipporna för att bada eller grilla. 

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.  

 
 
 
 
 

 

Följ röda markeringar på träd och stolpar så 

kommer du rätt. Leden är väl markerad. 

Landsvägen korsar du för att sedan fortsätta 

leden på andra sidan genom skogen. 

 

Vid badplatsen kan du hitta vitsippor tidig 

sommar. Titta och njut av vad du kan finna vid 

sidan om leden.  

 


