
Grundholmarna
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Grundholmarna består av fyra mindre öar 
med långa, grunda sandstränder. Tre av 
öarna är förbundna med 60–70 meter långa 
sandsträngar, så kallade revlar. Stränderna 
är omtyckta rastplatser för flyttfåglar.

Sandrevlar
Öarna är en del av en mäktig rullstensås och är helt 
uppbyggda av sten, grus och sand.Beroende på varifrån 
vinden blåser varierar ständigt deras form och läge. Vid 
högvattenstånd ligger sandrevlarna helt under vatten. 
När vattenståndet är normalt kan du vandra torrskodd 
från den ena ön till den andra. 

Landvinningsmark
I slutet av 1800-talet sänktes Hjälmarens yta med över 
en meter. Före sjösänkningen nådde endast de högsta 
delarna av den norra och mellersta av Grundholmarna 
ovan vattenytan. Dessa delar består i dag av stenblocks-
samlingar där allt finkornigt material under århundra-
den sköljts bort av vågorna och hamnat på Hjälmarens 
sjöbotten.

Grova lindar
Grundholmarna domineras av lövskog, främst björk, 
asp och al. De äldsta träden på öarna är de grova och 
knotiga lindar som finns på öarnas högst belägna 
punkter och som före Hjälmarens sänkning var öarnas 
dominerande vegetation.
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Strandskator och fisktärnor
Öarnas långgrunda sandstränder är mycket omtyckta 
rastplatser för flyttande vadarfåglar och tärnor under  
höst och vår. På den lilla ön Stallgården finns sedan 
länge en koloni av fisktärnor. Här häckar också bland 
annat fiskmås, vigg, storskrake och strandskata. Alla 
dessa arter gynnas av att ön är fri från träd. Du kan 
även se storskarv, gråtrut och havstrut med flera sjöfåg-
lar.

Visa hänsyn
Du får tälta på Grundholmarna i upp till två dygn i rad. 
Under tiden 1 april - 1 oktober får du enbart göra upp 
eld på den anvisade eldplatsen på Norra Grundholmen. 
Tänk på att du inte du inte får elda med död ved ur re-
servatet. För att skydda fågellivet på den sydligaste ön, 
Stallgården, är det förbjudet att beträda ön under tiden 
1 april – 15 augusti.
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Areal: 5 hektar
Markägare: Statens fastighetsverk  
Förvaltare: Länsstyrelsen
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§ I reservatet är det inte är tillåtet att:
• medvetet störa djurlivet
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
• göra upp eld under tiden 1 april – 1 oktober annat än på särskilt 

anvisade platser
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda 

träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt ge-
nom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar

• beträda ön Stallgården under tiden 1 april – 15 augusti
• tälta annat än på anvisad plats och under längre tid än två dygn
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrifter eller därmed-

jämförlig anordning
• på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, band-

spelare, musikinstrument och dylikt


