
Visa hansyn mot naturen! 
Det finns inga avfallskärl på området, 
d.vs. var och en ansvarar själv för 
sin avfallshantering. Detta betyder 
att besökaren själv tar ansvar för 
sitt skräp genom att föra bort det 
från terrängen hem för sortering. På 
naturskyddsområdet finns inte WC eller 
skild vattenpost. Det finns WC i Villa 
Elfvik och där kan man få vatten under 
öppethållningstiderna.
• www.utinaturen.fi/miljotips

Bredviken hör till de bästa fågelvattnen i huvudstadsregionen. Det är ett utmärkt 
ställe för fågelskådare såväl under flyttningstiderna som under andra tider. Områdets 
stigar och fågeltorn erbjuder en fin möjlighet till dagsutflykter. På samma gång lönar 
det sig att besöka också det mångsidiga Naturens hus Villa Elfvik i Esbo. Naturens 
hus ligger i utkanten av naturskyddsområdet.

Bredvikens 
naturskyddsområde 
• Areal c. 1,8 km²
• Inrättat 1979
• Området förvaltas av Forststyrelsen.

Leder och naturstigar
Lederna i områdets norra del startar 
från Villa Elfvik. I Otnäs i södra 
delen av området börjar stigen vid 
Maskinbyggarvägen 2. 

Från Villa Elfviks gård startar en 700 
meter lång Ut i naturen naturstig som 
löper i lundskogar och i strandvass. 
Stigens informationstavlor bekantar 
vandraren med områdets natur. Invid 
stigen står ett fågeltorn. Stigen är också 
anpassad för att röra sig med barnvagn 
eller med rullstol.

Från Villa Elfvik leder det en ungefär  
3 km lång spångstig till Otnäs, där stigens 
ända är vid Maskinbyggarvägen 2. Stigen 
följer Bredvikens strand och invid den 
ligger två betesmarkområden. I Otnäs 
ända av stigen finns det ett fågeltorn. 
Om somrarna kan man också iaktta 
betande boskap på strandängarna. 

Naturens hus Villa Elfvik 
På områdets gräns ligger Villa Elfvik 
(www.esbo.fi) som är byggt i början av 
1900 -talet. Esbo stad renoverade huset i 
skiftet av 1990 -talet och efter det har det 
fungerat som Naturens hus för staden. I 
Villa Elfvik finns ett café, som är öppen 
under veckoslut i samband med husets 
öppethållningstider.

Instruktioner för att vistas 
och färdas i Bredvikens 
naturskyddsområde

RöRELsEBEgRäNsNINgaR
• För fågelskyddets skull är det tillåtet att 
röra sig enbart på utprickade stigar och på 
området nära Villa Elfvik märkt på kartan. 
• När Bredviken är isbelagd är det tillåtet 
att röra sig på hela naturskyddsområdet. 

FöRBjUdEt 
• att ha hunden lös,
• att plocka bär eller svamp på området, 
• att tälta eller göra upp eld, 
• att störa betande djur. 

Forststyrelsen – förvaltare av 
området
• Tavastlands naturum, Härkätie 818, 
31380 Letku, p. 0205 64 4630,  
hame@metsa.fi
• Bredvikens adress: Elfviksvägen 4, 
02600 Esbo,
• Information om utflyktsmål:  
www.utinaturen.fi/bredviken, 
www.utflyktskarta

Nyttig address 
• Naturens hus Villa Elfvik,  
www.esbo.fi/villaelfvik
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Ti l låtet  att  röra s ig  
t i l l  fots  hela  året .

På strandängarna samt 
i  vass-  och vattenområdena 
är  det  t i l låtet  att  röra s ig  t i l l  
fots  endast  då viken är  frusen.  
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På strandängarna samt 
i  vass-  och vattenområdena 
är  det  t i l låtet  att  röra s ig  
t i l l  fots  endast  då viken är  frusen.  
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