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        Förutom de regler som alltid gäller vid vistelse 
         i skog och mark, är det i naturreservatet förbjudet att:

• gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan,
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar 
• samla in mossor, svampar eller lavar med undantag för plockning av
     matsvamp och mindre kollekt för artbestämning,
• samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med undantag för enstaka 
     individer för artbestämning,
• medvetet störa djurlivet,
• elda eller grilla på annan än av Länsstyrelsen särskilt iordningställd plats,
• medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,
• lägga till med båt vid färjefästet vid Tobaksvreten annat än tillfälligt för lastning 

och lossning,
• sätta upp permanenta markeringar, skyltar eller liknande,
• utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- eller
     övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande,
• framföra motordrivet fordon med undantag för körning i samband med 
     aktiviteter som Länsstyrelsen lämnat tillstånd till enligt ovanstående föreskrift.

Det omväxlande landskapet på Bryggholmen är ett 
representativt exempel på rik mälarnatur och ett 
ålderdomligt odlingslandskap. Här kan man ströva 
längs små flikiga åkrar, njuta av artrik växtlighet i 
frodiga lundar med grova ädla lövträd och rasta vid 
vackra stränder.
Bryggholmens största naturvärden är knutna till de 
lövträdsrika skogarna och skogsbrynen på ön. Här växer de 
flesta av landets ädla lövträd som lind, lönn, alm, ek, ask 
och till och med bok. På flera håll är träden gamla, stora och 
ihåliga. I sådana miljöer gynnas många ovanliga växter, 
insekter, lavar och svampar.

Lövskogarna är bitvis lundartade med en lummig under-
vegetation av olika buskar och en artrik örtflora med växter 
som tandrot, blåsippa, skogsnattviol och vårärt. Gamla 
husgrunder visar att ön var bebodd redan under 1500-talet. 

Särskilt intressant är att kung Johan III år 1587 här etablerade 
Sveriges första glasbruk av större allmän betydelse. 

Welcome to Bryggholmen Nature Reserve
Bryggholmen is a representative example of the rich 

landscapes to be found around Lake Mälaren. You can stroll 
past small fields and enjoy a wide variety of vegetation in the 
splendid deciduous woods and pastures. Special regulations 
apply in the area. Among other things, it is forbidden to light 
fires except in designated areas.

Mistel • Mistletoe
Viscum album

Naturreservatet bildades 2005, utvidgades 2018 och är 319 hektar stort. I området 
finns flera rastplatser och markerade stigar till reservatets skogsmiljöer, stränder och 
odlingslandskap. Delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden Natura 2000. 

Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen, telefon: 010-223 30 00
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/uppsala 
Markägare: Staten

Gul gaddbagge • A rare 
Mordellistena beelte
Mordellistena neuwaldeggiana
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Välkommen till Bryggholmen

Blåsippa • Liverwort
Hepatica nobilis
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Skogsnattviol • Lesser 
Butterfly-orchid
Platanthera bifolia ssp bifolia


