
Gammelskogen
i Storskogen

Den mossgröna skogen

Vandra några timmar i den mossgröna skogen bland 
stora stenblock och kullfallna träd. Sätt dig på ett 
mossigt stenblock och känn dig mossig för en stund! 
Varför heter det husmossa och väggmossa? Skylten i 
Gammelskogen berättar mer.

Hemliga grottor och vedbrasor 
Vid Trollberget kan du kika in i små grottor bland 
stora klippblock. Se upp för trollen! Längs vandrings-
lederna finns vindskydd och eldstäder med torr ved. 
Du har väl med dig något gott att grilla?

Inte bara ugglan som hoar
En av skogens fåglar är den stora ringduvan. Den är 
lätt att känna igen på sången - en femstavig ramsa! 
Ho-hoo-ho-ho-hoo. 
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www.smultronstallen.nu

Väggmossa

Skogen ligger nära dig
Ta på dig ett par rejäla skor och upplev skogen. Här 
gör mossiga block och uppemot 250 år gamla träd dig 
sällskap. Vandra Jällaleden från Storvreta eller Jällaskolan, 
längs vägen hittar du flera rastplatser med eldstäder.

Se upp för trollen
Inne i skogen kan man hitta små grottor bland väldiga 
klippblock. Letar man tillräckligt länge kanske man ser 
ett troll eller två. Annars är det minst lika roligt att leta 
svamp eller plocka bär. 

Inte bara lavar och mossor
Många fåglar trivs bra i skogen, som ugglor och hack-
spettar. Även insekterna uppskattar miljön med omkull-
fallna träd. Titta gärna närmare på förmultnande träd-
stammar så hittar du säkert många olika skalbaggar.

Husmossa Tagellav
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Forsen vid Forsen vid 
Ulva KvarnUlva Kvarn
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Hitta till Gammelskogen i Storskogen
Sväng av väg 288 mot Jällaskolan. Följ  
vägen bakom skolbyggnaderna. Vandra 
Jällaleden från parkeringen vid entrétavlan.  
Alternativt vandra från parkering och  
entrétavla vid Skogsvallsvägen i Storvreta.

Tydligare vägbeskrivning finns på  
www.smultronstallen.nu
Hitta även de andra Smultronställena  
på kartan via hemsidan
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Ut och njut! 
Upptäck Upplands smultronställen

Vad vill du göra?
Grilla, vandra eller njuta av utsikten?

Smultronställen i naturen är: 
• Fina platser.
• Lätta att hitta till.
• Enkla att vara i.
• Värdefull natur.
• Till för dig!

Läs mer på hemsidan eller ställ frågor  
till Biotopia på telefon: 018-727 63 70.

www.smultronstallen.nu
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Naturkartan  
En app för iPhone och Android


