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TURER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD - VÅREN 2023 
Efter lyckade testresor under 2022 fortsätter vi nu traditionen med utskärgårdsresor. Ingenting kan 
mäta sig med att möta vår och försommar i världens vackraste skärgård. Man är ensam på fjärdarna 
med massor av sjöfågel som ejder, alfågel, örnar och sälar och I juni dyker rara fåglar och blommor 
upp. Strandhuggen sker på utposter som är krångliga att nå med egen båt så här års. Alla turer går 
tur och retur Stavsnäs. Vårprogrammet innehåller fyra turer till ytterskärgården (nr 1-4). Vi reser med 
Stavsnäs Båttaxi, delvis med ett nytt upplägg jämfört med turerna i år: På tur 1 och 3 reser vi precis 
som tidigare med den skådarvänliga katamaranen M/S Syreni och på tur 2 och 4 reser vi med M/S 
Långvik, en lite mindre båt, också med skådarvänligt däck, men enklare café. Bokningen öppnar 1 
februari 2023.  
 

Program 
1  Nämdöskärgårdens nationalpark – Själberget – Huvudskär - Grän  t o r Stavsnäs    lördag 29 april 
Den kommande Nämdöskärgårdens NP har en fantastisk övärld som inleder vår färd. På vägen 
passeras om möjligt sälkolonierna vid Själberget, innan vi angör Huvudskär där det finns ett komplett 
utbud av skärgårdens fåglar, och skärgårdskultur. På hemvägen passerar vi om möjligt de häftiga  
alkfågel-kolonierna på Grän, om vädret tillåter, annars strandhugg på militärön Stabbo. 
Resväg: Stavsnäs-Själberget-Norsten-Huvudskär- Grän/Stabbo-Stavsnäs 
Läs mer på: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bildande-
av-namdoskargardens-nationalpark.html 
Guide: Henrik Waldenström  
Pris:  950kr 
 
2  Svartlöga – Röder - Lygna  t o r  Stavsnäs   söndag 30 april 
På många skärgårdsöar finns ett fantastiskt fågelliv parat med militär historia. På denna färd rör vi 
oss i spännande skärgårdar med denna mix mellan Svartlöga och Lygna med strandhugg på Svartlöga 
och Röder/Bodskär. Resväg:  Stavsnäs-Svartlöga-Röder- Lygna – Stavsnäs. Färdvägen improviseras. 
Guide: Henrik Waldenström  
Pris:  950 kr 
 
 

HAVSÖRN ser vi ofta! 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bildande-av-namdoskargardens-nationalpark.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/bildande-av-namdoskargardens-nationalpark.html


Forts. 
 
3  Svenska Högarna  t o r Stavsnäs  lördag 3 juni 
Det verkliga drömmålet i skärgården för varje skärgårdsälskare är den ensliga fyrplatsen Svenska 
Högarna längst ut. Strandhugg på Storön/Sv Högarna. Resväg:  Stavsnäs-Nassa-Gillöga-Svenska 
Högarna-Fredel-Ängsskär-Möja- Stavsnäs. Vid otjänligt väder väljs närliggande resmål. 
Guide: Henrik Waldenström  
Pris:  950 kr 
 
4  Blomstrande skärgård med Runmarö – Munkö – Grönskär  t o r Stavsnäs  söndag 4 juni 
På denna tur är skärgårdsväxter i fokus, men vi spanar fågel också och nu har även skärgårdens 
sångfåglar dykt upp vilket ger extra känsla under strandhuggen. Målart är guckusko. Färdvägen 
improviseras. Strandhugg på Runmarö, Munkö och fyrplatsen Grönskär utanför Sandhamn.   
Guider: Henrik Waldenström och botaniker Anders Erixon 
Pris:  950 kr 
 
Färdfakta  
Ledare: Henrik Waldenström med stor erfarenhet av skärgårdsresor med fåglar, natur och kultur. 
På tur 4 är botaniker Anders Erixon medledare. 
 
Samling/Avfärd/Åter tur 1-4: Alla turer t o r Stavsnäs. Avfärd antingen med båten ”Syreni” eller  
Långvik” beroende på aktuell tur. Avgång kl 08:45 från Stavsnäs Vinterhamn, åter kl 16:50. Åk buss 
434 från Slussen kl 07:48, ank Stavsnäs vinterhamn kl 08:34. Kort promenad till hamnen där båtarna 
ligger. Återresa med buss 433 som avgår kl 17:09 från Stavsnäs, ank Slussen kl 18:05. Åker man inte 
buss finns det en stor parkering i Stavsnäs vinterhamn. OBS: Kolla alltid aktuella busstider på sl.se för 
säkerhets skull. 
 
Utrustning m m: Kom ihåg att klä dig varmt, skärgården kan vara mycket kylig så här års. Kikare är 
nödvändigt. Hyrkikare (begränsat antal) kan hyras ombord för 40 kr/heldag, betalas ombord via 
cash/swish. Vid otjänligt väder, kan kapten välja mera skyddade leder och strandhugg. Undvik att ta 
med barn under 12 år. Ang avbeställning se nederst.  
 
Anmälan: Ska ske via hemsidan: battaxi.se fr o m 1 februari 2023. Se instruktion nedan. Vid ev 
problem ring 08-571 50 100, öppet mån-fre 08-17, lunchstängt 12-13.  
 
Avgift: 950 kr för alla turer, som betalas vid anmälan via battaxi.se. OBS: Ingen barnrabatt då vi inte 
tycker att dessa turer är lämpliga för barn under 12 år. 
I priset ingår: 
- Resa med guidning 
- Förmiddagskaffe med ostfralla 
- Eftermiddagsfika med bulle 
- Lunch finns som tillval enligt nedan 
 
Lunch: På tur 1 och 3 finns det möjlighet att förbeställa lunch som kostar 140 kr. Till lunch serveras 
kallskuret med potatissallad och tillbehör. Alkoholfri dryck ingår. 
På tur 2 och 4 finns det ingen möjlighet till förbeställd lunch, men kiosk finns med kaffe, bullar o dyl.  
Betalning sker med swish, ej kort. 
 
Instruktion för bokning:  
- Gå in genom att klicka på battaxi.se 
- Scrolla ner till ”Tematurer”. Klicka på "Tematurer" och följ anvisningarna. 



Ej swish? 
- Har man inte swish så ringer man in till Båttaxi på telefon: 08 571 50 100 och reserverar sin plats, 
öppet mån-fre 08-17, lunchstängt 12-13. Betalningen sker då ombord med kort eller kontanter. 
 
Båtarna: ”Syreni” har nyligen inköpts till Sverige från Norge av Stavsnäs Båttaxi. Båten har plats för 
148 resenärerna vid turer i utskärgården och är utrustad med ett stort soldäck lämpligt för skådning, 
en salong med panoramafönster och en välfylld servering med rättigheter. För vår trivsel är 
resenärsantalet dock begränsat till ca 60 st per tur. 
”Långvik” är en liten mindre båt med litet djupgående vilket gör att hon passar bra för strandhugg på 
skärgårdens klippor. Långvik är utrustad med ett stort soldäck och en liten kiosk. På turer med 
Långvik är resenärstalet begränsat till ca 50 st per tur med anledning av båtens storlek. 
 
Inställd tur från rederiet:  
Vid otjänligt väder kan kaptenen välja alternativ färdväg eller ställa in helt. Vidare kan rederiet ställa 
in vid färre än 30 betalande. Passagerare kompenseras då med full återbetalning eller ombokning till 
annan tur (om resenär accepterar). 
 
Avbeställning av deltagare: 
Återbud, accepteras, om inget annat anges, fram till 14 dagar före avresedagen. Vid resor med 
Båttaxi debiteras alltid 500 kr för alla typer av återbud. Lämnas återbud till en exkursion med kortare 
varsel än 14 dagar före avresedagen, ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en 
person från reservlistan. Gäller även vid sjukdom. Om platsen kan övertas av en person från 
reservlistan kan återbetalning dock ske. 
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