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Det är en stor glädje att kunna ge ut en tredje upplaga
av en kommunal informationsskrift!

Umeå Fritid hälsar dig välkommen att upptäcka kommunens 
smultronställen.

Denna skrift ingår i en skriftserie som presenterar utflyktsmål i Umeå och 
dess omgivningar, bl.a. Umeleden, Strömbäck-Kont, Tavelsjöleden, 

Sävarådalen, Holmöarna, fågellokaler och fornminnen. 
Under utgivning är även en skrift om cykelturer runt Umeå 

och om botaniska platser i kommunen.

Väl mött i markerna!
Hans-Erik Bergström

Fritidschef

Kartsymboler för turism och friluftsliv (några exempel)

Välkommen att upptäcka
Umeås smultronställen!
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Denna förvånade fråga har 
jag mötts av många gång-
er genom årtiondena, när 
grottor kommit på tal. Sva-
ret på frågan är ett tveklöst 
– JA! Faktum är att Umeå 
är en av landets grottrika-
re kommuner. Våra grottor 
är kanske inte så stora och 
praktfulla. Du finner inga 
droppstensgrottor. Det till-
låter inte de geologiska förhållandena.
 När Du besöker någon eller några av de 
grottor som beskrivs i denna skrift kom-
mer Du dock att känna det kittlande 
äventyret och dessutom får Du uppleva 
dolda delar av Umeås spännande natur.

 Umeås grottor är alla utformade i det 
svenska urberget. I Umeå består berg-
grunden av två miljarder år gamla gnej-
ser och något yngre graniter. Vissa grot-
tor har bildats som strandgrottor vid gam-
la strandlinjer, när Umeåtrakten höjde sig 
efter inlandsisens tyngd för mindre än tio-
tusen år sedan. Landet här i Umeå höjer 
sig fortfarande med nästan en centime-
ter per år. Andra grottor har bildats ge-
nom våldsamma jordbävningar som ska-
kade området just när inlandsisen börja-
de smälta av i Umetrakten.

I denna skrift, som illus-
trerats av Folke Bagger, 
får Du vägledning till och 
beskrivning av sex grottor 
och grottområden i Umeå 
kommun. Dessa har vi valt 
ut som de mest sevärda 
och skyltat dem från de 
P-platser som märkts ut 
på områdeskartorna. 
 Sommaren 1994 lades gäst-

böcker ut i några av grottorna. Sedan dess 
har mer än 30.000 personer besökt dessa 
grottor! Denna skrift som gavs ut första 
gången 1994, kan du här läsa i dess tred-
je lätt bearbetade upplaga.

 Det finns många fler grottor att se i 
Umeå, inte mindre sevärda, men dessa 
får Du själv leda Dig fram till genom de 
korta beskrivningar (sid. 28) och den 
karta som finns på sid. 16.

Välkommen in i Umeås undre värld!

   
Rabbe Sjöberg
grottforskare

Var finns det grottor – HÄR I UMEÅ?
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”En grotta är en naturlig hålighet, med 
golv, väggar och tak, i vilken en män-
niska kan intränga”, så lyder en över-
sättning av den internationellt vedertag-
na definitionen av begreppet grotta. Ur 
svensk etnologisk synpunkt finns en vi-
dare definition: ”En grotta är vad någon 
kallar en grotta”! Inom denna definition 
ryms även en köttgrotta. Bara ordet grot-
ta har alltid fascinerat. Vissa möter ordet 
med lustfylld spänning, andra med en 
tryckande skräck. Därför är alltid grottor 
i en bygd självklara utflyktsmål. 

 Grottor finns nästan i hela Sverige. I 
fjällen finns stora djupa kalkstensgrottor, 
så kallade karstgrottor, som genom årtu-
sendena urholkats ur kalkstenen genom 
vattnets kemiskt upplösande verkan. Så-
dana grottor möter vi även i andra delar 
av landet med kalkstensberggrund t.ex. i 
Bergslagen och Skåne samt på Gottland 
(Lummelundagrottan). Kalkstensgrottor-
na i Sverige är upp till över fem kilometer 
långa (Korallgrottan i norra Jämtland).

 Större delen av Sverige består dock av 
urberg (graniter, gnejser m.m.). Dessa 
bergarter kan i vårt klimat ej upplösas av 
vatten. Detta betyder andra typer av grot-
tor. Urbergets grottor är av flera olika ty-
per. Enkelt och ovetenskapligt kan man 
uppdela dem i sprickgrottor, strandgrot-
tor och blockgrottor.

 Sprickgrottorna har bildats genom 
mycket gamla eller relativt unga rörel-
ser i berget, som fått detta att spricka. 

Vid den senaste istidens slut, när landet 
ganska hastigt reste sig från isens tryck, 
drabbades stora delar av landet av våld-
samma jordbävningar. Hela bergkullar 
kunde då sprängas sönder och bilda en 
enda röse av jätteblock. Bergsbranter ra-
sade samman i en blockhög vid bergsfo-
ten. Mellan blocken kan det finnas långa 
grottgångar. Den längsta grottan i landet 
av denna typ är närmare tre kilometer 
lång (Bodagrottorna vid Iggesund). 

 Strandgrottorna utformades vid forna 
havsstränder allt eftersom landet höjde 
sig. Dessa grottor bildades under hårda 
stormar när bränningarna hamrade med 
stenar och slipade med sand mot bran-
ta uppspruckna bergsbranter och inne i 
gamla sprickor. Dessa strandgrottor är of-
tast ej mer än några tiotals meter långa. 
I stället är de ofta mycket vackra och 
skulpturalt utformade. Gör en tur ned till 
Nordmaling och besök Tjuv-Antes grotta 
eller naturreservatet Lidbergsgrottorna, så 
förstår ni vad jag menar!

 Blockgrottor är grottor som bildats i 
mellanrummen mellan stora stenblock. 
Grottorna kan finns i grovblockiga morä-
ner bildade av inlandsisen, i av frostvitt-
ring bildade rasbranter nedanför berg, un-
der klippblock utarbetade av havets brän-
ningar och i många andra sammanhang.

Vad är en grotta?
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Nära den gamla byn Röbäck, som på se-
nare år blivit en ren stadsdel i Umeå, lig-
ger Jättstugan [Gittstugan] i Jättstuguber-
gets sydbrant. Grottan har fått sitt namn 
av att den förr vid dåligt väder användes 
som skydd av vallpojkar ”getare”.

 Grottan är från början en strandgrotta, 
ursvallad av Litorinahavet. Betydligt senare 
har frostvittring orsakat ras i den slirgnejs 
som bildar grottan.
 Grottan, som i långa tider varit ett ut-
flyktsmål, har formen av ett större rum som 
är 11 m brett, 9 m långt och 3 m högt. 

 Jättstugan skall ses i sitt kulturella sam-
manhang. I närheten finns ett flertal brons- 
och järnåldersgravar. Även s.k. kokgropar 

från samma tid har upptäckts och grävts 
ut i området. Troligen låg på sandhedar-
na nedanför grottan en brons- och järnål-
dersbebyggelse – även om arkeologerna 
ännu ej funnit spår efter denna.

 Man kan dock förutsätta att de forn-
tidsmänniskor som gravsatte och utövade 
säljakt i området väl kände till och kan-
ske även utnyttjade grottan.

 I samband med 1809 års krig var ett 
större fältsjukhus förlagt till Röbäcks by. 
Vi vet att de sårade och sjuka soldater-
na hade ärenden till Anna-Lotta i hennes 
grotta i Djäknebölsklinten (se Anna-Lot-
ta Kammaren). Med säkerhet nyttjade de 
även Jättstugan.

1. JÄTTSTUGAN VID RÖBÄCK
Strandgrotta i bronsåldersbygd
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 Så kommer du till Jättstugan: 
Följ Historiestigen (orange märkning och 
sevärdhetskringla) i skogsbrynet söder 
om Röbäcks idrottsplats.
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radsson) berättar att detta blev ett minne 
för livet för pojkarna. 

 I Länsmuseets sägensamling finns en 
annan uppteckning som berättar att An-
na-Lotta vistades i grottan där hon la-
gade mat åt svenska soldater under kri-
get 1808-09. Detta kan förmodligen sät-
tas samman med det stora krigssjukhus, 
som var beläget i Röbäck. På vandrings-
avstånd från grottan.

 Så kommer du till Anna-Lotta kammar’n:
I backkrönet, strax före slätten vid Djäk-
neböle, leder en skogsbilväg in mot sö-
der. Följ denna fram till radiomasten på 
Djäknebölsklinten (OBS! Vägbom som 
oftast är stängd). Härifrån leder en tyd-
lig stig fram till grottan. Man kan även köra 
skogsbilvägen från Stöcksjö upp på berget.

En man, som föddes i Stöcksjö när seklet 
var ungt, berättade att Anna-Lotta följt 
med trossen i samband med finska kriget 
1808-1809. Mannens far, som var född 
1881, hade i sin ungdom hört en gammal 
Stöcksjöbo berätta, att denne och två an-
dra pojkar en gång gick till grottan. För att 
skydda sig hade Anna-Lotta ”lagt stenar 
och stickor, stenar och stickor i kors, så att 
när man kom emot dem uppstod ett sten-
ras. Anna-Lotta hade då kommit ut. Hon 
var mörk, ful och gammal – kanske i 30-
årsåldern! Hon hade skinnkläde och ta-
lade finlandssvenska. Hon bjöd pojkarna 
på bröd. Det var svart ’ryssbröd’. Pojkar-
na blev vänner med henne och lovade att 
ej röja hennes tillhåll”.

 Anna-Lotta skulle även haft en ko, som 
hon mjölkade. Sagesmannen (Emil Kon-

2. ANNA-LOTTA KAMMAR’N
Här bodde Anna-Lotta efter svensk-ryska kriget
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Grottan ligger i väststupet under Djäkneböls-
klintens topp. Detta är en av umetraktens 
bästa utsiktspunkter med en horisonten runt 

utsikt över skärgården, den gamla odlings-
marken vid Djäkneböle, Umeå stad och 

skogslandet. En nästan fyrkantig grott-
port leder här in till en rymlig kam-
mare med helt plant golv och rela-
tivt låg takhöjd. Det kan vara här 
som Anna-Lotta bodde.
Utanför, i ett stort blockras, finns 
ytterligare relativt stora, men låga 
grottsalar. Kanske användes grot-

tan redan under jägarstenåldern, för 
en boplats från denna tid är registre-

rad ej långt norr om grottan. Bergskrö-
net måste även vid denna tid ha använts 

för att spana in vikarsälen, när den-
na simmade in i de vikar och sund, 

som nu utgörs av Djäkneböls-
slätten.
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Västerdalsberget – ett av umetraktens 
okända grottberg. Grottorna i berget är 
mycket lämpade för en dagsutflykt. Trots 
skogsvårdande åtgärder i omgivningar-
na infinner sig här en sällsynt ödemarks-
stämning. I bergsbranten finns två stör-
re grottor. Dessa har använts av de sten-
åldersmänniskor som hade sin boplats på 
stranden till Fällforsån nedanför grottorna.

 Så kommer Du till Västerdalsberget:
Kör till Flurkmark. Tag av vägen mot Öst-
ra Tavelsjö. Efter cirka 4 km går skogsbil-
vägen ¨N. Noliavägen¨ in på vänster si-
da. Kör denna till första avtagsvägen till 
höger. Parkera på första virkesavläggs-
platsen. Härifrån leder en skyltad stig till 
grottorna.

3. GROTTORNA I VÄSTERDALSBERGET
Grottor och ödemarksstämning
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Jägargrottan

Grottan har fått sitt namn efter den genomrostade 
vargsax som återfanns i grottan när den återupp-
täcktes i början av 1970-talet. Havets vågor har ut-

arbetat horisontella skicktfogar i berget, så att ett från 
början brett och långt grottrum utformats. Senare har 
delar av taket i grottans mittre del rasat ned och delat 

av grottan i två rum.

Gå söderut längs branten. Du passerar två min-
dre grottor och kommer sedan fram till . . .
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Västerdalskammaren

Ingången till grottan är i form av 
ett vackert valv, delvis gömt bak-
om stora nedrasade block. Grot-

tan bildar ett regelbun-
det rum med ståhöjd. 
Blocken på grottans 
botten visar på olika 

skeden i dess bildning. 
De rundslipade blocken 
innerst i grottan visar att 
den, liksom Jägargrottan 
bildades som strandgrot-
tor, utarbetade av Ancylus-
sjön för mer än 6.000 år se-
dan. Därefter har ett yttre 
takras orsakat blockmassor-
na vid grottans ingång. Grot-
tan var således en gång betyd-
ligt längre än den nu är. Vin-
tertid pryds grottan av vackra 
isformationer, som får den 
att påminna om en konti-
nental droppstensgrotta.
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Tre till fyra meter långt, med tre pucklar, 
likt en mörk skugga, dväljs ett sägenom-
spunnet djur i Tavelsjöns svarta djup. Till 
typ påminner det om Loch Ness-odjuret 
dock mindre till storleken. Myten om o-
djuret sträcker sig långt tillbaka i tiden. 
Vid ett par tillfällen har odjuret direkt gått 
till anfall. Vid ett tillfälle under 1800-talet 
skulle en finländare ta ett bad i sjön, när 
han vilt skrikande drogs ner under den 
skummande ytan och sågs aldrig mer. En 
annan gång gick en man på vandring ef-
ter sjökanten när han till sin stora fasa fick 

se rakt in i odjurets käftar när det sluka-
de hans hand.

 Åren 1914 och 1939 var antalet rap-
porter om odjuret ovanligt många, varför 
man menade att det likt ett omen förebå-
dade krig och ofred.

 Under sommaren 2003 utfördes radar-
undersökningar i sjön på jakt efter odju-
ret. Man erhöll ett stort eko, som kan tyda 
på att en jättemal finns i sjön.

SJÖODJURET I TAVLESJÖ
Ofredens mytiska förebud
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Från vindskydden uppe på Ta-
velsjöberget har man en fantas-
tisk utsikt över Tavelsjöbygden. 
För 8.000 år sedan svallade vå-
gorna, från vad vi nu kallar An-
cylussjön, mot bergsbranterna 
nedanför. Något årtusende ti-
digare hade våldsamma jord-
bävningar fått bergsbranten att 
delvis falla sönder. Klippblock 
lösgjordes och hasade en bit 
nedför branten. Grottor bildades mel-
lan berget och blocken. Andra block ra-
sade nedför hela berget och bildade den 
mäktiga rasbranten. In mellan de lösgjor-
da blocken bröt sig bränningarna och ar-

betade ut ännu fler block  ur 
det fasta berget och ännu fler 
grottor bildades. Landet steg 
och Ancylussjön avlöstes av 
Litorinahavet, men vattnets er-
oderande krafter var de sam-
ma. Block rullade i bränning-
arna och kastades runt inne i 
grottorna. Väggar och tak i de 
mest utsatta grottorna slipa-
des släta. 

En markerad vandringsstig leder nu ned-
för bergsbranten till de största grottorna.

När du följer stigen åt mot söder kommer 
du först fram till . . .

4. GROTTORNA I TAVELSJÖBERGET
Spännande utflyktsmål för hela familjen
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Skorstensgrottan

Jättelika klippblock lösgjorda genom jord-
bävningar lutar sig här mot bergs-
branten och bildar en hög men 
smal genomgående tunnel. Lät-
tast kommer du in i grottan ge-
nom den södra ingången. 
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Tvillinggrottorna

I en nisch i berget finns två grottor. 
Till höger kryper man in i bergets 
största grottsal. Här inne är det stå-
höjd. Både grottans golv och tak är 
vackert slätslipade av Ancylussjöns 

bränningar, som även fått ett jätte-
block i grottan att virvla runt och 

bli rundslipat. Detta visar på de 
mäktiga krafter som var i rö-
relse. Till vänster finns en an-
dra mer svåråtkomlig grotta. 
Den yttre delen är fylld av sto-
ra block som rasat ned från ta-
ket. Innanför dessa leder ett 
par krypgångar in i berget. 
En av dessa når in till en 10 m 
hög vertikal spricka, i vars tak 
man kan skönja en strimma av 

dagsljus.
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Stupgrottan

Grottan ligger vid en avsats 
3 m ovanför stigen. Den nås ge-
nom att man klättrar upp i en 
trång spricka under ett utståen-
de klippblock. Innanför grottans 
breda men låga ingång finns ett 
smalt 3 m djup stup. Detta leder 
ned till en undre grottgång med 
en kryppassage in till en inre sal. 
Från denna kan man se dagsljus 
genom en smal upprensad pas-
sage. Grottan är i huvudsak ut-
formad genom jordbävningar.

 Stupgrottan bjuder på riktig 
grottkrypning i kolsvarta gångar! 

Ficklampa och hjälm är nödvän-
dig utrustning.
Återvänd efter stigen och fortsätt 
mot norr under stupet. Här finns 
ytterligare ett antal grottor.
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Borggårdsgrottan

Genom ett lågt hål mellan stenblock 
kommer man in till ett i taket öppet 

rum: Borggården. Här finns även 
en mindre grotta. Strax intill lig-
ger en liknande bildning: Borg-

gårdsannexet. Båda dessa är bil-
dade genom att först jordbävningar 

lösgjort blocken och efterföljande ut-
arbetning och slipning av brän-

ningarna.
Från denna grotta kan man fort-
sätta stigen mot norr och ankny-
ta till vandringsleden upp till ber-
get eller åter till parkeringsplat-
sen. Om du fortfarande har kraf-

ter kvar – klättra ned till den mäk-
tiga rasbranten! De stora rundade block-

en visar på hur Litorinahavets vågor och 
bränningar bearbetade bergsfoten för mer 
än 6.000 år sedan.

Om du tänkt krypa i grottorna bör du 
vara försedd med tåliga kläder, 

ficklampa och hjälm.
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Krogberget är ett typiskt Umeåberg. Man 
märker det knappt förrän man är uppe på 
toppen. Då först ser man hur högt det är 
och kan njuta av den vackra utsikten. Ber-
get har fått sitt namn av en vägkrog, som 
en gång i tiden låg nere i Kvarnfors. Ber-
gets sydbrant är bildad genom inlandsis-

ens plockning och våldsamma strandpro-
cesser vid Litorinahavets strand. Det är 
genomskuret av horisontella fogar, som 
av bränningarna utarbetats till strand-
grottor. Längs bergsbranten finns fyra 
större grottor. Dessa beskrivs här från 
väster mot öster.

 Så kommer Du till Krogberget:
Kör Vindelvägen mot Tavelsjö. Vid Kvarn-
fors ta av vägen mot Östra Tavelsjö och 
vik efter 500 m av mot höger in på en 

skogsbilväg. Efter ett par hundra meter 
parkerar du bilen när du ser berget. Här-
ifrån leder en stig upp till grottorna i ber-
gets sydbrant.

5. KROGBERGETS GROTTOR
Njut av utsikten över Umebygden och Tavelsjön!
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Fårstugan

Denna grotta har förr använts 
som skydd av getare och bo-
skap. Grottan är indelad i tre 
rum. En yttre håla med en 
yta på 40 m2 ligger under ett 
bergshörn.
I den östra delen anknyter 
denna till en yttre mycket 
bred sal med en meters tak-
höjd. Innerst i denna kan man 

krypa in i ett inre, stort rum, 
som har en mycket låg 
takhöjd. Ett mellan golv 
och tak inklämt av havet 
rundat block, som visar 
hur denna grotta bildats. 
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Rasgrottan

För länge sedan liknade den-
na grotta Fårstugan och den 
bildade då ett 15 m brett och 
7 m långt grottrum. Isspräng-
ning har dock fått taket i grot-
tans yttre del att rasa sam-
man, vilket totalt ändrat grot-

tans karaktär. Grottans ingång 
är nu ett hål mellan de nedrasa-

de blocken. 
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Nischgrottan

Grottan ligger under stupets markan-
ta sydspets. Grottan består av en ytt-
re blockfylld sal och inre låga kryp-
gångar.
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Blockgrottan

Fortsätt runt stupet. En bit från detta finns ett 
stort fristående klippblock, som av brän-
ningarna en gång förts ut mer än 50 m från 
stupet. Mellan blocket och det fasta ber-
get uppkom så komplicerat system av låga 
gångar och mindre salar. 

Svallad morän
På bergets västra sida, med den vackras-
te utsikten över Tavelsjöbygden, finns ett 
stort blockfällt. Denna sida av berget var 
vänd mot isriktningen under istiden. När 
isen pressades upp mot berget avlagra-
des en storblockig morän på bergssidan. 
Denna har sedan ursvallats av Litorinaha-
vets vågor.

Fångstgropar
Uppe på sandheden, alldeles före den bran-

ta backen ligger på nordsidan av vägen ett 
system av fångstgropar. Dessa användes i 

gångna tider för att fånga älgar. Man vet ej 
hur gamla groparna är. De kan vara allt mellan 
5.000 år och ett par hundra år gamla.
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6. SIST MEN INTE MINST!
Flyttblocket i Botsmark
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Vid Sävarån ligger Sveriges största flytt-
block, som förmodligen även är det störs-
ta i världen. Under blocket, en avhuggen 
bergstopp, som flyttats hit av inlandsisen, 
finns låga grottgångar. Blocket, skyddat 
som naturminnesmärke, ligger väl syn-

ligt vid en skogsbilväg ett par kilometer 
norr om Botsmark. Åk förbi skjutbanan 
mot Lill-Sävarträsk. P-plats finns. En trev-
lig liten grotta finns också i bergkullen Sä-
varåns utlopp från Lill-Sävarträsk.
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7. Grottan i Våtöberget
En liten, vackert slipad strandgrotta i Vå-
töbergets östsida inom naturreservatet 
Strömbäck-Kont. Nås lättast från vand-
ringsleden från Strömbäck, där den pas-
serar förbi Hästhagen (se bladet Ström-
bäck-Kont).

8. Långbergskullens grottor
I sydvästbranten av Sör-Långbergskullen 
Stor, spännande, vackert rundslipad sprick-
grotta. Svårfunnen (se karta i boken Gui-
den till Umeås natur).

9. Tjärnbergsgrottan
Umeås längsta grotta. I västbranten av 
det lilla Tjärnberget, 1 km NV Mellan-
svartbäck, Bjännsjöns nordvästspets.
Spännande, långa krypgångar med min-
dre blocksalar.

10. Grottorna i Degerberget
Kring översta toppen av Degerberget, vid 
Bjännsjöns nordspets, finns flera mindre 
strandgrottor. Vacker utsikt från toppen! 
Grottor finns även uppe i branten ovan-
för landsvägen. Smågrottor finns också 
i Kangeroberget strax söder om Deger-
berget.

11. Sjödalsgrottan
Följ skogsbilväg (vägbom!) från Nerbyn i 
Klabböle till vägslut med vändplan. Stig 
från vändplanen till Sjödalsbergets västsi-
da. Grottan, geologiskt mycket intressant, 
ligger i östbranten mot Stormyran.

12. Grottan i Ersmarksberget
Grotta i bergets västbrant just under hög-
sta toppen.

13. Grottan i Tjälamarksberget
Grotta just under högsta toppen på ber-
gets västsida.

14. Grottorna i Högklinten
Flera mindre grottor i Högklinten på Ny-
åkersbergets sydvästspets, just ovanför 
vandringsleden mot Tavelsjö.

15. Vallbergsgrottan
En stor, något svåråtkomlig grotta, bildad 
mellan från stupet nedrasade jätteblock. 
Grottan finns i stupet på nordsidan av 
den från väg 363 väl synliga klätterklip-
pan vid Långviksvallen.
Grottan nås lättast från Tavelsjöleden där 
den passerar vindskyddet och utsiktsplat-
sen på Vallberget.

Du får själv leta dig fram till 
dessa grottor. Vissa är lättfun-
na, andra kanske Du får leta 
ett bra tag för att finna, men 
då får Du samtidigt fina na-

turupplevelser i en annorlun-
da umenatur. Utflyktskarta över 
Umeå kan vara ett bra hjälpme-
del. Siffrorna nedan hänvisar till 
översiktskartan på sid. 16-17.

7 – 20. FLERA GROTTOR I UMEÅ KOMMUN
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Grottor i Sverige
är titeln på en välillustrerad bok som skri-
vits av Lars-Erik Åström. Den är utgiven 
av Svenska Turistföreningen (1986).
(ISBN 91-7156-055-6).

Grottor nolaskogs och i Skuleskogen
har skrivits av Rabbe Sjöberg och har ut-
givits i Örnsköldsviks Museums små-
skriftserie nr 18 (1984).
(ISBN 91-86138-40-5, ISSN 0348-4973).

16. Vitterkammaren
I Norr-Dånaberget mellan Bullbäcken och 
Gravmark finns en stor, vackert slipad 
strandgrotta och flera arkeologiskt intres-
santa konstruktioner i klapper. Namnet 
visar att grottan associerats med vittra, 
som är ett övernaturligt skogsväsen. Mar-
kerad stig från skogsbilvägen mellan Bull-
bäcken och Gravmark (se karta i boken 
Guiden till Umeås natur).

17. Kvarnhusgrottorna
Flera grottor i Kvarnhusbergets nordbrant. 
Skogsbilväg från Mickelträsk till Smör-
sjön. Grottberget ligger strax intill vägen 
just före sjön.

18. Fäbodgrottan
Ett par relativt stora grottor i Blankåkers-
bergets östbrant. Nås lättast från Ringvä-
gen vid norra bron över Tavleån vid Fä-
bodkläppen. Lampa rekommenderas.

19. Grottorna i Stor-Bobergsberget
Tre större grottor överst i de väldiga ras-
massorna vid Stor-Bobergets sydbrant. 
Grottorna som bildats av en jordbävning 
för 9.500 år sedan nås lättast från skogs-
vägen upp på Loberget som börjar intill 
bron över Sävarån i Botsmark. 
 Hjälm och försiktighet rekommenderas!

20. Grottorna i Hässningsberget
Flera mindre grottor i de spännande syd- 
och östbranterna av Hässningsberget. Grot-
torna nås lättast från skjutbanan i Skra-
velsjö. 

Karst och Grottor i svenska fjällen
har skrivits av Leif Engh och Rabbe Sjö-
berg. Skriften är utgiven som nr 4 i Sve-
riges Speleolog-Förbunds skriftserie 
Svenska grottor (1981).
(ISBN 91-86046-06-3, ISSN 0348-2782).

Kulturhistoria och Grottor.
Författare är Christer Westerdahl. Skrif-
ten är utgiven som nr 5 i Sveriges Spe-
leolog-Förbunds skriftserie Svenska 
grottor (1982).
(ISBN 91-86046-08-x, ISSN 0348-2782).

LÄS MER OM GROTTOR!
Böckerna kan du låna på biblioteket
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Den svenska naturen står öppen för oss alla – 
du kan njuta av dofter, fågelsång, blomman-
de ängar och skogens tysta ro. MEN! Du mås-
te vara varsam mot naturen och du måste vi-
sa hänsyn mot både människor och djur. In-
te störa – inte förstöra, det är huvudregeln i al-
lemansrätten. Den tillåter inte vad som helst. 
Läs här vad som gäller. 

Respektera hemfriden
Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka ski-
dor och tillfälligt vistas i naturen om du inte 
riskerar att skada gröda, skogsplantering eller 
annan känslig mark. Men du måste respektera 
hemfriden och får inte passera över eller vistas 
på privat tomt. “Tomt” – som inte alltid är in-
hägnad – är området närmast boningshuset. 
Där har de boende rätt att få vara i fred. Om 
insynen är fri måste du hålla dig på rejält av-
stånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen 
får inte heller medföra att markägaren hindras 
i sin verksamhet. 

Du som rider måste vara extra försiktig. Risken 
för markskador är stor, särskilt när man rider 
i grupp. Rid inte i markerade motionsspår och 
skidspår, på vandringsleder eller över mjuka 
och ömtåliga marker. Också terrängcykling 
medför risk för markskador och kräver extra 
försiktighet. Du får passera genom inhägnad 
betesmark och liknande bara du inte skadar 
stängsel eller stör boskapen. Stäng grindarna 
efter dig så att boskap inte kommer lös.   

Inga motorfordon i terrängen 
Det finns ingen “motoriserad allemansrätt”. 
Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet 
att köra bil, MC, moped och andra motordriv-

na fordon på barmark i terrängen. Det är inte 
heller tillåtet att köra in med motordrivna for-
don på enskilda vägar som är avstängda för 
obehörig motortrafik. Sådant förbud ska va-
ra utmärkt med vägmärke eller på annat tyd-
ligt sätt. 

Du kan parkera omedelbart intill vägen om 
du inte bryter mot några trafikregler, skadar 
marken eller stör markägaren. Men stå inte så 
att du hindrar någon annan att komma fram 
eller är en fara för trafiken.   

Camping 
Det är tillåtet att slå upp ett tält för något el-
ler några dygn på mark som inte används för 
jordbruk och som ligger avlägset från bonings-
hus. Ju närmare bebodda hus och ju större ris-
ken är att du kan störa någon, desto större an-
ledning är det att be markägaren om lov. Kra-
vet på hänsyn är ännu större vid fri camping 
med husvagn eller husbil. Sådan camping be-
gränsas för övrigt av terrängkörningslagen. 

Eldning 
Elda aldrig om det är minsta fara för brand. 
Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. 
Kontakta kommunens räddningstjänst (brand-
försvar) om du är osäker om vad som gäl-
ler. Släck elden ordentligt innan du lämnar 
platsen. Du kan bli dömd till böter och ska-
destånd om elden sprider sig. Elda aldrig di-
rekt på klipphällar. De spricker och får fula sår 
som aldrig läks.   

ALLEMANSRÄTT OCH ALLEMANSVETT
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Bad och båt 
Du får gå i land, tillfälligt förtöja din båt och 
bada nästan överallt, utom vid tomt eller där 
det är särskilt tillträdesförbud, t.ex. till skydd 
för fåglar eller sälar. Annars gäller samma 
hänsynsregler som vid camping. Du får förtö-
ja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det 
inte hindrar ägaren. Är du tveksam, kontakta 
markägaren. Du får färdas med båt på havet 
och i sjöar och vattendrag. Observera att det 
kan finnas särskilda förbud, t.ex. fartbegräns-
ning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är 
extra stort för dig som färdas med motorbåt. 
Vattenskoter får köras endast i områden som  
länsstyrelsen har beslutat om. Länsstyrelsen 
kan ge närmare besked. 

Ta med skräpet 
All nedskräpning utomhus är förbjuden. Har 
du tältat eller haft picknick måste du städa ef-
ter dig. Ställ aldrig soppåsar bredvid ett fullt 
sopställ. Glas, burkar och kapsyler kan skada 
både människor och djur, och plastpåsar kan 
orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.   

Blommor och bär 
Du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, 
ollon, nötter eller kåda från växande träd. Na-
turligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla 
träd. Däremot får du plocka vilda bär, blom-
mor och svamp, nedfallna grenar och torrt 
ris på marken. Vissa blommor är så sällsyn-
ta att det finns risk för att de ska utrotas. Så-
dana blommor är fridlysta och får inte plock-
as. Från länsstyrelsen kan du få information 
om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i he-
la landet.   

Hund 
Hunden får följa med i naturen, men un-
der tiden 1 mars – 20 augusti får den in-
te springa lös i skog och mark. Då är djurli-
vet som känsligast, och även den fredligas-
te lilla sällskapshund kan ställa till med stor 
skada genom sin blotta närvaro. Även under 
annan tid på året måste du ha din hund un-
der sådan uppsikt att den inte kan skada el-
ler störa djurlivet.   

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. 
Men du får fiska fritt med spö och andra 
handredskap i våra fem största sjöar, d.v.s. 
Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och 
Storsjön, samt längs kusterna. Undantaget 
är laxfiske vid Norrlandskusten. I alla andra 
vatten krävs tillstånd, t.ex. fiskekort. Ta all-
tid reda på vilka regler som gäller där du vill    
fiska! Lämna aldrig linor och krokar i natu-
ren – de kan bli dödsfällor för djuren. 

Du måste lämna djurens ungar och bon i 
fred och får t.ex. inte ta fågelägg. Det räk-
nas som jakt. Vissa i jaktlagen angivna dägg-
djur och fåglar får jagas, medan övriga är fre-
dade. 
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