
Fågellokaler i Mariefred 
 
Ekviken i Mariefred 

Vid Ekviken i Mariefred möts Bondkroken med Marielundsfjärden. Här kan 
storskrake, storskarv, svanar, dykänder, andfåglar och måsfåglar ses vid/i 
vattnet. På land ses och hörs göktyta om våren tillsammans med flertalet 
tättingar i slyt vid museijärnvägen. I de höga tallarna häckar ofta gråhäger. Ställa 
bilen kan du göra vid Läggesta Tågstation alternativt vid Ekviken.  
Koordinater: Ekviken: 59.247058, 17.186115 
 

Småbåtshamnen i Mariefred och Kölnholmen 

Småbåtshamnen i Mariefred är ett bra tillhåll för samtliga dykänder, doppingar, 
måsfåglar, andfåglar, vassfåglar samt många tättingar och mesfåglar. Även 
ladusvalor och hussvalor söker föda över vattnet. En sällsynt gäst här en höstdag 
var alfågel. Ett stenkast från småbåtshamnen ligger andholmen där ofta 
gräsänder myser. Går du förbi strandrestaurangen kommer du strax till 
ångbåtsbryggan vid Kölnholmen, här kan flertalet måsfåglar ses. Det är också hit 
som vårens första strandskator anländer. Har du tub med kan du se andra i 
mälaren vanliga fåglar. Parkerar gör du lättast antingen vid Mariefreds kyrkogård 
eller vid småbåtshamnen. 
Koordinater: Småbåtshamnen i Mariefred: 59.260929, 17.229856 

Kölnholmen: 59.257452, 17.226166 

Mariefreds kyrkogård, parkering: 59.262437, 17.228869 

Småbåtshamnen, parkering: 59.260973, 17.22755 
 

Omgivningen kring Gripsholms slott i Mariefred 

Om du parkerar vid Gripsholms slott i Mariefred och därefter går mot 
museijärnvägen kommer du snart till Lottenlund. Här kan flertalet trastar och 
gäss samt starar skådas. På vägen ser du ett hav av bladvass där gärdsmygen 
och hämpling och tidig vår även ett bra tillhåll för vinterhämpling. En promenad 
runt Gripsholms slott ger alltid många arter av dykänder, andfåglar, måsfåglar. 
Sällsynt gäst här är mandarinand. Vid parkeringen finns ett grönområde med 
hasselträd och vid Mariefreds våffelstuga kan hämpling och olika trastar ses 
födosöka. 
 
Koordinater: parkering vid Gripsholms slott: 59.25777, 17.215383 

Hav av bladvass: 59.258225, 17.217507 

Lottenlund: 59.257891, 17.219739 

Gripsholms slott: 59.255906, 17.219353 

Grönområde: 59.258023, 17.214632 

 
 



 
 
 
Ekbacken, Mariefred  
Ekbacken i Mariefred är på våren och sommaren en bra plats att besöka för en 
fågelintresserad person. Biotopen här är tät lövskog med inslag av buskar och 
snår samt gamla ekar. Här häckar stare, koltrast och flera tättingar. Kajor, kråkor, 
duvor och trastfåglar kan höras i trädkronor eller i snåren. 
Koordinater: Ekbacken 59.267822, 17.214134 
 
Pölen vid hål 18 Golfbanan i Mariefred och närliggande strövområde 

Beroende på hur långt du orkar, kan du parkera nära pölen, på parkeringen vid 
Gripsholms Golfklubb alternativt på husbilscampingen vid vägen där Grafikens 
hus och Kungsladugården tidigare låg.  
 
Ett stenkast från husbilscampingen ligger Kärnbo kyrkoruin som är ett måste 
en tidig vårmorgon. Här kan trastar och tättingar skådas. Törnsångaren är ofta 
här i början på maj. Därefter går du på grusvägen mot golfklubben, till vänster 
ser du golfklubbens ladugård där kan det om du har tur och tiden är inne se 
svalor flyga för att samla mat.  
Fortsätt sedan mot golfklubben och korthålsbanan, men akta så du inte får en 
golfboll i huvudet.  
 
Till höger om hål 1 på Golfbanan ligger Blåbärsskogen med alla skogens fåglar. 
Här brukar det vara fullt med starar som bygger bo i de håliga trädstammarna. 
Spillkråka, gröngöling och större hackspett kan du även höra och har du tur får 
du även en skymt av dem när de flyger över till skogsdungen på andra sidan 
vägen och hål 1. Denna lilla snåriga skogsdunge är perfekt tillhåll för flesta 
bobyggare och födosökande tättingar och hackspettar.  
 
Gå mot skogsdungen till Finnsta hage. Här är vanligen platsen för årets första 
näktergal i Mariefred. Den älskar att sitta i slånbärsnåret. 
Vänd dig om för att se Gripsholms Golfklubbs klubbstuga/Hawoos restaurang. 
Till höger om klubbhuset hittar du hål 18 och Pölen. I pölen kan man, om tiden 
är inne, skåda rörhöna, smådopping, knipa, gräsand, fiskmås, vitkindad gås och 
kanadagås. En ensam gråkråka ställer ofta till lite oreda och en och annan 
golfboll kan swicha förbi eller plumsa i pölen. 
På väg tillbaka till bilen (dvs om du ställt den på husbilscampingen) gå förbi alla 
glada golfspelare på rangen. Snar kommer du till tistel- och stenfältet, där 
Grafikens hus och Kungsladugården tidigare låg. Steglits, gråsiska och 
stenskvätta finns här, om du har tur och tålamodet med dig. 
 



 
Koordinater: parkeringen vid Gripsholms Golfklubb:  
Husbilscampingen: 59.260633, 17.213967 

Kärnbo kyrkoruin: 59.26117, 17.212669 

Golfklubbens ladugård: 59.26066, 17.211821 

Blåbärsskogen: 59.263293, 17.205083 

Finnsta hage: 59.259964, 17.206221 

Pölen på gripsholms golfklubb: 59.25935, 17.209042  
Tistelfältet (tidigare grafikens hus): 59.259898, 17.213666 

Stenfältet (tidigare Kungsladugård): 59.260304, 17.213538 
 

Vassviken och ängarna 

Vassviken och ängarna ett stenkast ifrån Mariefreds strandbad är en bra plats för 
alla vårens fåglar. Här hörs och ses de flesta fåglar pga. den rika biotopen. Vass, 
buskar, vattendrag, lövträd, barrträd samt ängar. Härmsångare, stare, koltrast, 
trädgårdssångare, rörsångare, gök, tofsvipa, kaja, kråka, skata, gärdsmyg är 
vanliga fåglar att skåda här en ljummen vår/sommar dag. 
Koordinater: Vassviken och ängarna 59.262335, 17.247682 
 

Mariefreds kyrkogård 
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