
  
Prästgårdsrundan är 6 kilometer lång. 

Om Prästgårdsrundan 

 Prästgårdsrundan startar vid Ängsö Slott och 

ledstarten hittar du vid Ängsö Kyrka eller bakom 

uthuslängan vid slottsdasset.  

 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). 

 Räkna med att leden tar cirka 2 timmar att gå. 

 

 

 

 

 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. Tältningsförbud gäller på 

hela ön.  

 

 

 

 

Kontakta oss 

Westmannastiftelsen 

Hamngränd 6, 721 30 VÄSTERÅS 

021-10 38 00 

info@westmannastiftelsen.se 

www.westmannastiftelsen.se 

 

  

 
 

PRÄSTGÅRDSRUNDAN 

6 kilometer Mälarnära 

vandring med berghällar, skog 

och betesmark. 

 

 

VANDRA PÅ ÄNGSÖ 



 

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. 

 

Du går förbi flera små vikar där du kan bada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljön och 

omgivningarna 

Vandra genom ett varierat natur- och 
kulturlandskap 

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 t-

korsning 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 

blandskog och ängsmark, längs 

med Mälarkanten och genom 

ekhagar med betande djur.  

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. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Nära prästgården hittar du det här 

sockerdrickaträdet. 

 

Längs leden ser du meterhöga enbuskar.   

 

Får betar i det öppna landskapet. Kom ihåg att 

alltid hålla din hund kopplad i hela 

naturreservatet. 

  


