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Kopparnäs-
Störsvik
INGÅ-SJUNDEÅ

Obebyggd strandlinje så långt ögat når, 
höga klippor, holmar som inbjuder till 
äventyr och skogens lugn – Kopparnäs-
Störsvik är friluftsmänniskans outsinliga 
skattkammare.

Områdets areal fastland 721 hektar, öar och holmar 67 
hektar, vattenområde 1497 hektar (helheten utgörs av 
Uuvis och Forststyrelsens områden)
Sjökortsserie B 630
Adress Kopparnäsvägen 432, 10160 Degerby
Service infotavlor, parkeringsplatser, eldplats, kokskjul, 
toaletter, handikapptoalett, bastu, brunn, fågeltorn, 
förtöjningsringar, förtöjningsbojar, båtbryggor 

Så här hittar man fram Kopparnäs: Vik av från 
Helsingfors-Hangö-vägen (nr 51) vid Degerby söderut 
till Kopparnäsvägen. Från stamvägen är det cirka 5 km 
till Kopparnäs. Störsvik: Vik av från Helsingfors-Hangö-
vägen (nr 51) söderut till Störsviksvägen och följ den 
i cirka 5 km. Vik efter det till vänster till Kolaholms vägen. 
Längsmed Kolaholmsvägen finns en parkeringsplats 
(adress Kolaholmen 100, 02580 Sjundeå).

Kopparnäs-Störsvik är ett sällsynt stort samman-
hängande havsstrandsområde på gränsen mellan Ingå 
och Sjundeå. Området är en kombination av imponer-
ande bergsstränder, värdefull skärgårdsnatur, vackra 
landskap och området har också en färggrann historia. 
Här får du lätt tillträde till strandens vågbrus och du 
kan syssla med fågelskådning, äventyr på holmarna, 
terränglöpning i full fart längs med klipporna, cykla 
omkring eller helt enkelt njuta av skogens lugn och ro 
– dessa och många andra sätt att njuta ute i det fria 
erbjuder Kopparnäs-Störsvik.

Kopparnäs präglas av ståtliga klippor med havs- och 
skärgårdsutsikt, såväl vid stranden som längre in mot 
land. Bland bergsområdena finns skogar, ängar, kärr 
och åkrar. Störsvik å sin sida är en naturoas, vars strand-
områd en varierar från flacka berghällar till höga stup 
och från klibbalslundar till sandstränder. De gamla 
skog arna i de inre delarna av Störsvik, Kvarnträsket med 
omgivning samt områdets frodigaste strandskogar och 
-ängar bildar en värdefull naturskydds- och rekreations-
helhet, sällsynt för södra Finland.

Information till besökaren

Kopparnäs-Störsvik frilufts- och naturskyddsområde 
består av två delar: Kopparnäs på Ingåsidan och Störsvik 
som ligger i Sjundeå. Uuvi och Forststyrelsen ad ministrer-
ar olika delar av området, som dock sköts som en 

sammanhängande områdeshelhet – sammanlagt nästa 
800 hektar mark och över 15 km obebyggd strandlinje!

Det finns flera rastplatser med möjlighet att göra 
upp eld alldeles i närheten av stranden i Kopparnäs-
Störsvik. Den vackraste utsikten ut till havs hittar man 
högt uppe på Rävbergets topp samt vid den lägre 
belägna utsiktsplatsen på Bergudden. Bergsområdet 
mellan utsiktsplatserna lämpar sig väl för vandring och 
beundran av havsutsikten.

På området finns för tillfället nästan inga utmärkta 
leder. Vid parkeringsplatsen bredvid korsningen till 
Fiskartorpsvägen startar en naturstig som man kan 
bekanta sig med. Den tre kilometer långa stigen 
slingrar sig genom skogen och längs åkrar. Natur stigen 
inkluderar en dryg kilometers etapp på en sandväg, som 
har biltrafik.

Kopparnäs-Störsviks omfattande område lämpar sig 
särskilt bra för cykling. Förutom på områdets sand-
vägar går det t.ex. lätt att cykla längs strandleden 
mellan Österviken och Sandfjärden, eftersom den 
till största delen består av en stig med hård botten. 
Längs den knappt två kilometer långa leden finns två 
små bergsområden. Även leden från reningsverkets 
parkeringsplats på Störsvikssidan till Sandviken är lätt 
att cykla med terrängcykel. Att ta sig runt hela Störsviks 
strandstig erbjuder däremot utmaningar för mera 
erfarna cyklister.
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Till friluftsområdet hör förutom det vidsträckta fast-
landet, flera öar och holmar som båtfolk och paddlare 
kan bekanta sig med. Stora Halsö är Kopparnäs områdets 
största ö, som har en brygga, bojar och för töjnings-
ringar på nordspetsen. Vattnets djup vid bryggan är ca 
1,5 meter. I närheten av bryggan finns en eld plats och 
en toalett. På ön finns även en liten bastu som fungerar 
enligt självbetjäningsprincipen. Områdets övriga holmar 
har ingen service, men lämpar sig väl för själv ständ iga 
utflykter. Under försommaren är det dock viktigt att inte 
störa häckande fåglar, som trivs bra i området.

På Kopparnäs bergsområden i inlandet häckar i maj-juni 
den sällsynta och skyddade trädlärkan. Av den orsaken 
är det speciellt viktigt att hålla hundarna kopplade.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Berguddens utsiktsplats lämpar sig även för rörelse-
hindrade, eftersom rutten är jämn ända fram till 
stranden. I närheten av Berguddens parkerings plats 
finns dessutom en handikapptoalett.


