
NATURUM  
STORE MOSSE
NÄROMRÅDESKARTA 

KONTAKT
Telefon: 010-223 61 30 
E-post: storemosse@lansstyrelsen.se 
Webbplats: storemosse.se

KULTURLANDSKAP
Landskapet på Lövö och Svänö är 
starkt kulturpräglat. Här finns  
hamlade träd och lövängar med  
den väldoftande nattviolen.

BJÖRNEKULLAKÄRRET
Längst i söder i nationalparken 
ligger Björnekullakärret. Det är ett 
rikkärr med många sällsynta och 
hotade arter, bland annat flertalet 
olika orkidéer, rikkärrsmossor och 
kalkkärrsgrynsnäcka.

STORA GUNGFLYET
Utmed södra sidan av Kävsjön ligger 
ett gungflyområde. Här häckar tra-
nan och området är också en viktig 
rastplats för flyttande andfåglar. 
Stora fågeltornet erbjuder en härlig 
utsikt över området.

HÖGMOSSEN
Lilla Lövö runt är leden som tar dig 
till vidderna. Väl ute på högmossen 
har du milsvid utsikt. Sommartid 
anordnas även vandringar med  
snöskor ute på högmossen. 

VANDRINGSLEDER
Det finns mer än 40 kilometer vand-
rings leder i nationalparken. De går 
över den vidsträckta mossen, på tall-
bevuxna sanddyner, så kallade rock-
nar, och genom lövklädd kulturmark. 
Några av lederna är anpassade för 
personer med funktionsvariationer, 
till exempel personer i rullstol.
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FÖRESKRIFTER

Allemansrätten gäller inte fullt ut i nationalparken. Inom 
Store Mosse nationalpark är det till exempel förbjudet 
att:

•  skada döda träd eller buskar inklusive att bryta kvistar

•  skada eller störa djurlivet

•  framföra el- och motordrivet fordon på vägar

•  tälta eller sätta upp vindskydd, förutom på  
anvisad plats, och mer än tre nätter i följd

•  elda, inklusive att använda grill, förutom på  
anvisad plats

•  medföra okopplad hund eller annat husdjur

•  rida, förutom på väg eller p-plats

•  cykla, förutom på väg, p-plats och leder

•  parkera eller ställa upp husvagn, husbil, mellan 
klockan 00.00 och 06.00, förutom på anvisade platser

•  under perioden 1 mars – 15 augusti beträda  
fågelskyddsområdet vid Kävsjön som markerats med 
gula skyltar.

Fullständiga föreskrifter hittar du på storemosse.se
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