
WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 2/20196 WWW.BATLIV.SE           BÅTLIV 3/20196

NATURSKÖN PÄRLA
 LÄNGST UT I ÖSTER

SMULTRONSTÄLLE

Naturreservatet Svenska Högarna är ett fantastiskt fint färdmål. Naturen bjuder på kärv växtlighet och massor av fåglar, till och med havsörn, och säl.
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DEN SOM VILL besöka en verkligt 
annorlunda plats i Stockholms skär-
gård har ett fantastiskt alternativ 

cirka 20 Nm öster om Möjas norra spets. Här 
ligger naturreservatet Svenska Högarna.

Båtliv besökte ögruppen en av de fantas-
tiska högsommardagarna 2018. Havet låg 
spegelblankt, något som definitivt inte tillhör 
vanligheterna här ute.

– Sådana här dagar har vi inte så många av, 

men de klassiska semesterveckorna funge-
rar oftast bra om man vill ha fint väder. Men 
jag tycker att det är fint på hösten också när 
ljungen blommar.

Det säger Sarah Anderin. Hon är tillsyns-
man på ögruppen med sin man, Alf Anderin. 
De är bofasta på ögruppen tillsammans med 
sina tre barn och Alfs föräldrar. När Båtliv 
var på besök var övriga på ön dock ute på en 
segeltur. 
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Svenska Högarna ä den ostligaste utposten i Stockholms skärgård. Denna isolerade  
och natursköna ö är en riktig pärla med ett rikt djurliv. Text & foto: Lars-Åke Redéen 

– Vintertid går barnen i skola. Vi pendlar 
med egen båt och någon får stanna iland 
ibland. Det löser sig alltid, säger Sarah.

Svenska Högarna, som ligger i Norrtälje 
kommun, är ett naturreservat med en fyr-
plats. Försvaret äger alla byggnader utom 
Heidenstamfyren och ett vindkraftverk som 
Skärgårdsstiftelsen äger. Fyren ägs av en 
egen stiftelse.

Ögruppen ligger öppet och otroligt  
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”Det är fint på hösten  
när ljungen blommar.” 

vackert. Klimatet är lite svalare och senare 
här ute. Här finns en av SMHI:s väderstatio-
ner som kollas flera gånger varje dag av Sarah 
och hennes man.

VI TOG OSS in i en av hamnarna på ögruppen 
norrifrån. Tack vare en del bojar och enslinjer 
samt fina detaljer i sjökortet är det inga pro-
blem alls. Inne vid klipporna ligger man väl 
skyddad, men vattnet är strömt så det gäller 
att ankra ordentligt.

– Svenska Högarna ligger så långt ut i 
havet att det inte är så väldigt välbesökt. I 
genomsnitt har vi mellan 1 500 och 3 000 
besökare på ett år. Det finns ingen reguljär 
trafik, men det finns rederier som ordnar 

turer hit bland annat för fågelskådning. Då 
är de här några timmar över dagen, berättar 
Sarah.

För den som tagit sig ut till öarna rekom-
menderas en rejäl promenad. Djurlivet är 
påtagligt med gott om fågel, bland annat tack 
vare att tillsynsmännen jobbar hårt för att 
hålla öarna fria från minkar. Här finns även 
mycket säl och därmed även havsörn.

För den som vill ta det lugnt finns en bok-
låda mitt på ön, där man kan hitta något nytt 
att läsa. Vi rekommenderar också ett besök 
i fyren.

SVENSKA HÖGARNA ÄR en hel ögrupp med mas-
sor av sten och grynnor. För den som har en 
mindre båt eller kajak med sig är det perfekt 
att lägga till i någon av naturhamnarna och 
sedan utforska ögruppen med den lilla båten. 
De flesta skyddade lägen finner man på öns 
östra sida.

På Storön finns det mesta, även för den 
som inte har sovplatser i båten. Alla kan boka 
två sovplatser i två bodar på ön, något som är 
särskilt populärt under högsommaren. ✪

Familjen Oebius, som är med i Stockholms 
Segelklubb, var på Svenska Högarna för första 
gången efter att ha tittat på det på sjökortet 
i många år. På bilden mamma Johanna, Olle, 
Helmer och pappa Sebastian Oebius.

Sarah Anderin är tillsynsman på Svenska Högarna. Hon bor permanent här ute med sin man Alf, deras 
tre barn och svärföräldrarna, Hasse och Elisabeth.

Klassikern Calypso är byggd på Neglingevarvet 1931. Det är en Iversenritad båt på cirka 9,6x2,5 m och 5 ton. Ombord hittade vi kompisarna Stellan Gärde 
(bilden t.h.) och Jonas Wiberg (bilden t.v.). Båten har haft fem ägare tidigare innan Stellan, som har varit med i styrelsen för Båthistoriska Riksförbundet, 
och Jonas köpte henne. Hemmahamnen är Husarö. Kommande projekt är att ta bort den lilla hytten vid nedgångsluckan och installera en snygg sprayhood. 
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