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Gläds alla skådare! Här har byggts ett mycket trevligt fågeltorn med sikt åt många intressanta 
håll. Vi får fina vyer, från det ganska höga tornet, över vassen och sjön samt över skogsridån på 
andra sidan sjön. Det kommer att bli spännande framöver att se fågelrapporteringen från det 
nya tornet. Många minns säkert skådningen från berget på andra sidan sjön när man kunde 
få se den vackra salskrakehanen i sjön. Nu får vi skåda honom från tornet istället. En bänk 
och ett fällbart bord kommer så småningom att finnas uppe i tornet. Det är gott om plats 
och räckets höjd är fint anpassad till alla vuxna skådare med tub. Tornpatrullen ger en eloge 
till arkitekten och byggarna!

Från Knutby, ca 4,8 mil från Uppsala via väg 282 och 8,7 mil från Stockholm via E4 och 
väg 273, kör man mot Bladåker ca 2 km och tar därefter höger vid en skylt mot badplatsen. 
Efter ca 2,3 km så kommer man till en första parkering vid en transformatorstation och efter 
ca 150 m så finns en nyanlagd mindre parkeringsplats där stigen mot tornet börjar. Efter ca 
500 m så når man tornet vid sjön. Tornet är inte helt lätt att nå om man har svårt att gå, med 
rollator och rullstol kan man i dagsläget inte nå tornet. 

Om man kör vidare tills vägen tar slut, inte långt, kommer man till badplatsen där en 
toalett och en grillplats finns. Även här kan man parkera om övriga platser är fulla. 

Det nya fågeltornet vid Hosjön

Tornpatrullen

Observationer vid Hosjön och dess omgivningar

Mer regelbundna arter är sångsvan, knölsvan, grågås, sädgås, bläsgås, kanadagås, spetsbergs-
gås, gräsand, kricka, bläsand, vigg, storskrake, knipa, salskrake, storlom, rördrom, havsörn, 
fiskgjuse, brun kärrhök, ormvråk, lärkfalk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, skogssnäppa, drill-
snäppa, storspov, morkulla, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, dvärgmås, fisktärna, skogsduva, 
gök, tornseglare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, göktyta, sånglärka, 
ladusvala, ängspiplärka, trädpiplärka, sädesärla, gulärla, järnsparv, gärdsmyg, rödhake, näk-
tergal, rödvingetrast, taltrast, dubbeltrast, björktrast, koltrast, stenskvätta, trädgårdssångare, 
sävsångare, trastsångare, rörsångare, härmsångare, lövsångare, gransångare, grå flugsnappare, 
svartvit flugsnappare, stjärtmes, skäggmes, stare

Mer tillfälliga arter är Snatterand, bergand, blå kärrhök, bivråk, tornfalk, pilgrimsfalk, skräntärna, 
jorduggla, småfläckig sumphöna, mindre sumphöna, kungsfiskare, vinterhämpling, snösparv
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Mycket tubvänlig skådning Vy över Hosjön – här kommer vi att få fina 
observationer framöver
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Tornpatrullens gradering 1–5 (1 är sämst och 5 utmärkt) av några viktiga parametrar

Utrymme i tornet 4

Stabilitet och skakighet 4

Hur lätt är det att komma upp i tornet 4

Hur lätt är det att gå till tornet 3 Ca 500 meter på skogsstig

Parkering 4
Tre mindre parkeringar 
finns i närområdet

Tillgång till faciliteter och annat notervärt

Är räckets höjd anpassat för alla Ja 110 cm höjd

Bänk eller fikabord Inte ännu, men ska komma

Regn- och vindskydd Nej

Kan barnvagn eller rullstol köras fram till tornet Nej

Korsas beteshage Nej

Toalett Ja
Vid badplatsen, ca 800 m 
från tornet

Kollektivtrafik Nej

Och där står det – det nya, fina tornet
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Fågeltornet vid Trunsta träsk står lite dolt i en dunge men plötsligt ser man en ”hatt” och 
där är tornet! Vi är rätt säkra på att tornet är det enda i sitt slag. En hatt eller snarare ett 
parasoll skyddar mot regn och ger det dess säregna utseende. Tornet har två våningar och 
en vindlande spiraltrappa leder upp till översta våningen; trappan är lite smal och passar 
inte för skådare med bred packning! Man får fin utsikt över träsket och tågtrafiken mel-
lan Knivsta och Uppsala. En tavla finns med information om områdets fåglar. Tornet står i 
naturreservatet Gredelby hagar med en rik flora som trivs i betade marker. Träsket har varit 
igenväxt men har frästs upp och nu finns öppna vattenytor. Ett mycket trevligt utflyktsmål 
som kan tillfredsställa såväl skådare som de som vill ta picknickpromenad i fin miljö. En 
slinga finns genom området och bänkar att sitta på. 

Till Trunsta träsk och Gredelby hagar kommer man via E4 från Uppsala eller Stockholm 
och kör av vid Knivsta. Efter 1, 5 km svänger man höger in på Boängsvägen och efter 600 
m in på en liten grusväg som strax slutar vid parkeringen. För att nå handikapparkeringen 
så kör man 2 km efter avtaget från E4 och svänger höger in på Högåsvägen och är framme 
efter 700 m. 

Fågeltornet vid Trunsta träsk – ett torn med profil

Tornpatrullen

Fågeltornet med ”parasoll”

Fin sikt över räcket

Utsikt över träsket och tågtrafiken mellan Uppsala och 
Knivsta

 Stadig spiraltrappa – lite smal dock
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Tornpatrullens gradering 1–5 (1 är sämst och 5 utmärkt) av några viktiga parametrar

Utrymme i tornet 4

Stabilitet och skakighet 5

Hur lätt är det att komma upp i tor-
net

3 Ganska smal spiraltrappa

Hur lätt är det att gå till tornet 3
Ca 500 m från stora parkeringen och 400 
från handikapparkeringen

Parkering 4 Två parkeringar finns

Tillgång till faciliteter och annat notervärt

Är räckets höjd anpassat för alla Ja

Bänk eller fikabord Ja Endast bänk

Regn- och vindskydd Ja

Kan barnvagn eller rullstol köras 
fram till tornet

Nej

Korsas beteshage Ja

Toalett Ja Finns vid parkeringen

Kollektivtrafik Ja
Hållplats Boängsvägen ligger ca 1 km från 
reservatets parkering, Knivsta järnvägssta-
tion likaså ca 1 km från reservatet

Observationer vid Trunsta träsk

Mer regelbundna arter är Sångsvan, grågås, kanadagås, gräsand, snatterand, skedand, bläsand, 
kricka, vigg, knipa, gråhäger, fiskgjuse, brun kärrhök, ormvråk, vattenrall, rörhöna, sothöna, 
trana, tofsvipa, grönbena, skogssnäppa, gluttsnäppa, enkelbeckasin, skrattmås, fisktärna, ring-
duva, tornseglare, gröngöling, större hackspett, sånglärka, ladusvala, sädesärla, gärdsmyg, röd-
hake, näktergal, taltrast, koltrast, svarthätta, törnsångare, ärtsångare, sävsångare, trastsångare, 
lövsångare, svartvit flugsnappare, steglits och sävsparv.

Mer tillfälliga arter är årta, storskrake, svarthakedopping, smådopping, ägretthäger, havsörn, 
blå kärrhök, sparvhök, duvhök, lärkfalk, mindre strandpipare, brushane, rödbena, svartsnäppa, 
gök, mindre hackspett, göktyta, flodsångare, gräshoppsångare, grönsångare, gransångare och 
skäggmes.

Fin sikt över räcket


