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Röllingen  
– en vild Mälarö
Röllingen är en vild mälarö inte långt från 
fastlandet. Ön reser sig som en hög och 
smal bergsrygg ur vattnet. Större delen är 
täckt med skog, mest gamla barrträd men 
också lövträd som ek, lind och asp. På öns 
östra spets ligger ett gammalt fiskartorp, 
som visar hur livsmiljön såg ut för gamla 
tiders mälarfiskare. 

Röllingen reser sig ungefär 50 meter ur 
havet. De högsta delarna är ganska flacka, 
men på sina håll stupar det brant ner mot 
Mälaren. Den vidsträckta utsikten över 
vattnet är betagande. Jordtäcket på ön 
är tunt och berget går i dagen på många 
håll. Skogen är vildvuxen och full av 
mängder av döda stående och liggande 
träd. 

Allehanda insekter trivs bland den 
förmultnande veden och många fåglar i 
sin tur livnär sig på larverna eller hackar ut 
bohål i de gamla träden. Här hör du flera 
olika sorters hackspettar, som spillkråka, 
gröngöling och mindre hackspett. Det 
ensliga läget gör också att både korp och 
rovfåglar finner sig väl tillrätta. 

Du kan bara komma till Röllingen med 
båt. Till reservatet hör också de två små 
holmarna Jutskär och Tjärskär. Var en 
varsam gäst när du besöker öarna så att 
vildmarken får fortsätta att vara vild! 



Det gamla  
fiskartorpet
Det gamla fiskartorpet har anor från 
början av 1800-talet. Förutom fiske 
kan man på 1808 års karta se att 
delar av marken runt torpet brukades 
som åker. Dessutom förekom bete i 
skogen och ängen ner mot vattnet. 
Under 1950-talet upphörde betet 
och fisket på ön och markerna runt 
torpet började växa igen med träd 
och buskar. Torpet hyrdes ut som 
sommarstuga till en privatperson 
under många år fram till och med 
2015. Röllingen blev naturreservat 
1992 och under de senaste åren har 
Länsstyrelsen tillsammans med Ivan 
Eriksson och Mona Loberg arbetat 
med att restaurera markerna runt 
torpet. Granar och buskar har tagits 
bort och bete och slåtter förekommer 
åter igen vid markerna närmast 
torpet. Den gamla ängsfloran har åter 
möjlighet att blomma i de öppna 
landskapet.

Under 2016 sökte Länsstyrelsen hos 
Naturvårdsverket ekonomiska medel 
för att rusta fiskartorpet. Det hade 
under många år förfallit och känsla 
av ett gammalt torp hade försvunnit. 
Länsstyrelsen fick ekonomiska medel 
och under 2016 och 2017 har arbetet 
med att rusta torpet genomförts. 
Torpet är på ca 50 m2 och består av 
kök och tre rum. Det finns möjlighet 
för 8 personer att sova i stugan. 

Vatten finns i köket samt utedass på 
gården, ingen dusch finns men ett 
uppfriskande bad i Mälaren är alltid 
möjligt! Fr o m 18 juni 2017 kan man 
hyra torpet för 900 kr/dygn eller  
5500 kr/vecka.

Mer frågor om stugan och om 
bokning kontakta:

Mona Loberg 070-604 60 69 eller på 
mail: mona.loberg56@gmail.com
Har du frågor om Röllingens 
naturreservat kan du kontakta 
Länsstyrelsen.
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