
I det kuperade småbrutna odlingslandskapet väster om 
Lindhovs gård finns ett gravfält som härrör från yngre 
järnåldern.

 Sumpskogen vid Hasselbacken utgörs främst av al. Här 
skapar träden små öar i sankmarken och bildar en pelarsal 
som ljuset silar ner genom. På marken växer kärrbräken 
och missne.

En lövlund kantar skogen väster om Skårdal. Före löv-
sprickningen är lunden blå av blåsippor.

 Norr om lövlunden, i sluttningen ner mot sjön Aspen, 
möter man ett ungskogsområde som är fullt av liv, både 
djur och växter. Här finns också många döda och fallna 
träd. De utgör en viktig livsmiljö för mossor, lavar, svam-
par och insekter.

 Väster om Skårdal passerar stigen nära ett gravröse från 
bronsåldern. Övervuxet med mossa och stensöta ger det 
ett hemlighetsfullt intryck där det ligger undangömt bland 
träden på höjden. 

Röset ligger idag högt uppe på ett berg, men när graven 
anlades för mer än 3 000 år sedan stack endast den högsta 
toppen av berget upp ur havet eftersom vattennivån då låg 
ca 20 meter högre än idag.

Välkommen till Aspens naturstig
En vandring runt sjön Aspen bjuder på variationsrik och 
spännande natur, intressanta kulturmiljöer och fornläm-
ningar. 

Aspens 
Naturstig

Från LM Ericsson till gravrösen

 Husen vi idag ser vid Hågelby gård byggdes av LM 
Ericsson på 1910-talet. Byggnaderna är i betong, något 
som var unikt då. Att denna plats har varit bebodd att 
sedan järnåldern vittnar gravkullarna och runstenen vid 
bilinfarten om.

 Vid Skrävsta gamla bytomt kan man se grunden av den 
parstuga stod här fram till 1940-talen, då huvudbyggnaden 
flyttades närmare sjön. När det nya ridhuset skulle byggas 
fann arkeologer unika rester efter en enorm gästabudshall 
(51x8m). Vid tidigare utgrävningar har man funnit en 
grav med rika gravgåvor, bl a ett förgyllt praktsvärd. Både 
huset och svärdet har daterats till 500-talet e kr. 

 Ekholmens naturreser-
vat, som ligger på en udde 
ute i Aspen, innehåller 
den kanske intressantaste 
naturtypen i området. Här 
växer ett 60-tal stora ekar 
varav hälften är flera 
hundra år gamla. Ett antal hotade arter av fåglar, insekter 
och svampar finns här.

 På det branta Fårberget finns en varierad blandskog. 
Längs bergskanterna klamrar knotiga ekar sig fast och 
uppe på hällarna dominerar tallen, varav flera är 100-åriga. 
Här finns många växter, både såna som trivs i sluten och i 
öppen skog.

 På Lindhovs gård bodde häradshövdingen under 1700-
1800-talet.Under 1700-talet uppfördes den nuvarande 
byggnaden. Den är typisk för tiden med brutet tak och 
gulmålad fasad. Lindhov varett stort säteri som under 
1700-talet hade 10 torp på sina ägor. Fortfarande idag 
finns de gamla torpen kvar.

• Naturstigen är drygt sju kilometer lång och utmed hela 
sträckan finns orangea markeringar uppsatta.

• Leden är indelad i två svårighetsgrader: lätt- och medelsvår.

• Den lätta leden är utformad så att personer med begränsad 
rörlighet ska kunna uppleva något av den mångfald som 
finns runt sjön. På denna sträcka finns en bred spång som 
leder ut i den fascinerande lövsumpskogen söder om Lind-
hov, och två bryggor vid sjöns västra strand.

• Den medelsvåra leden består av vanliga stigar. Där det är 
särskilt sankt finns spänger och på två ställen finns bryggor 
längs med stranden.

• Parkering och busshållplats finns vid Hågelby. Där finns 
även restaurang, café och toaletter. Vid Lindhov finns en 
handikapparkering.

Tänk på att spänger och bryggor kan vara hala vid 
fuktig väderlek och att det kan vara bra med kraftiga 
skor eftersom vissa partier av stigen kan vara blöta.
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