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Årike Fyris naturreservat
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.  
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Vid Övre föret finns det goda möjligheter 
att skåda fågel. Här står ett stort fågeltorn 
med tre våningsplan, bottenplanet är 
tillgänglighetsanpassat. In till bottenplanet 
leder en bred ramp. Bottenplanet har två 
vanliga bänkar och två bord med plats för 
rullstolar. Trapporna upp i tornet är breda 

1 Övre föret

Ramp till fågeltornet
Bottenplanet i fågeltornet med bord och 
bänkar och plats för rullstolar

och har räcken på båda sidorna. Andra och 
tredje våningsplanen har inga sittbänkar. Vid 
gångvägen finns det ytterligare två bänkbord 
med förlängda bordsytor som underlättar för 
rullstolar att komma intill. 

Bänkborden vid gångvägen intill tornet
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Stigen intill parkeringen

Tak och bänkar på plattformen

Vägen till Övre föret från parkeringen 
längs Vindbrovägen
Parkeringen ligger 100 m från fågeltornet.  
Följ gång- och cykelvägen norrut. Vägen är 
bred och tillgänglighetsanpassad. Underlaget 
är hårdpackat grus. 

2 Fågelplattformen

Stigen mot fågeltornet

Från fågelplattformen kan du spana ut över 
Övre Föret från östra sidan av Fyrisån. För 
att komma ut till plattformen följer du en 
lång spång. Plattformen har ett våningsplan 
med en trappa upp. Det finns också en 
informationsskylt som berättar om området. 
På plattformen finns det ett litet tak över två 
sittbänkar.
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Vägen till Fågelplattformen från parke-
ringen Kungsängens gård
Från parkeringen får du vandra 1 km 
längs Östra Vindbrovägen söderut tills 
du når vindbron. Följ sedan Linnéstigen 
Danmarksvandringen söderut mot Linnés 
Sävja, stigen pekas ut med en vägvisare. 
Sträckan markeras med blå stolpar. Efter 
100 m övergår stigen till en spång som är 
300 m lång och vid slutet av spången ligger 
fågelplattformen. Spången är 42 cm bred och 
har ett räcke på ena sidan. Totalt är det  
1,4 km från parkeringen.

Du kan även vandra från parkeringen vid 
Västra Vindbrovägen. Följ gångvägen norrut 
och gå över den nya Vindbron. Därifrån följer 
du Linnéstigen Danmarksvandringen söderut 
som snart övergår till en 300 m lång spång. 
Totalt är det 1,3 km till plattformen från den 
västra parkeringen. Längs med sträckan finns 
det flera bänkar eller bänkbord att vila vid. 
De kommer ungefär var 200:e meter. 

Bänkbord längs vägen

Bänk längs vägen

Spångens start

Spången mot plattformen
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3  Utsiktsplats på Ultunaåsen

Kikare med pall

Uppe på Ultunaåsen finns det en stor platt-
form där du får fin utsikt över Årike Fyris. 
Det finns en kikare på en stolpe. Kikaren har 
en liten pall framför sig för barn lättare ska 
nå upp, men det är svårt att skåda i kikaren 
sittandes i en rullstol. Plattformen har ett 
skyddsstaket mot branten och det finns en 
bred ramp upp till plattformen. Det finns två 
stockbänkbord bredvid stigen. Bänkborden 
har förlängda sittytor. Det finns även en 
informationsskylt som berättar om rullstenså-
sen.

Utsiktsplatsen ligger längs Linnéstigen 
Ultunavandringen som markeras med blå 
stolpar. 

Bänkborden Ramp till plattformen
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Vägen till Ultunaåsen från busshållplat-
sen Kronparksgården
Från busshållplats Kronparksgården är det 
900 m gångväg till utsiktsplatsen. Följ Eva 
Lagerwalls väg i 100 m och sväng vänster in 
på Henry Säldes väg. Efter 200 m svänger du 
höger in på Henry Säldes väg nr 13–19 och 

Brantare del av stigen

Cykelväg längs med Fyrisån

Stigens start mot utsiktsplatsen

fortsätter tills du når en gång- och cykelstig. 
Följ stigen uppför backen. Stigen är också 
Linnestigen Ultunavandringen och markeras 
ibland med blå stolpar. Stigen är bred men 
kan ha stenar och rötter. Backen har kraftig 
lutning.

Djur
På östra sidan av ån betar kor i flera stora 
hagar som ligger precis bredvid stigen mot 
fågelplattformen och intill Kungsängens 
naturreservat.

Hitta till Årike Fyris
Årike Fyris är ett stort naturreservat i södra 
Uppsala. Det sträcker sig från Kungsängsle-
den i norr till Flottsund i söder, på båda sidor 
av Fyrisån. 

Med bil
Årike Fyris kan nås på olika sätt. Parkeringen 
vid Sunnerstaåsens friluftsområde vid 
Sunnerstastugan alldeles intill Dag Ham-
marskjölds väg är en bra utgångspunkt för 
promenader både längs stigar uppe på åsen 
och längs Fyrisån. Det finns två parkeringar 
som är lämpliga för att besöka fågeltornet 
eller fågelplattformen. Läs mer om parke-
ringsplatserna nedan. Stora delar av området 
nås bäst med cykel.

Med cykel
Från Uppsala stad cyklar du längs östra sidan 
av Fyrisån på cykelvägen för att komma 
fram till fågelplattformen. För att komma till 

fågeltornet vid Övre föret följer du ån på den 
västra sidan och cyklar genom Stadsträdgår-
den och vidare mot Sunnersta. Till fågeltornet 
är det 2,5 km från Stadsträdgården. 
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Pdf:en är framtagen av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2018–2019, i ett projekt där  
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär. 

Parkering Kungsängens gårdParkering västra Vindbrovägen

Med kollektivtrafik
Då Årike Fyris är ett stort område finns det 
olika hållplatser som är lämpliga beroende på 
destination. Från de flesta hållplatserna får du 
promenera en längre sträcka för att komma 
till området. Vill du besöka Östra fågelplatt-
formen är närmaste hållplats Östra Vindbro-
vägen. Härifrån är det 2 km promenad fram 
till plattformen. Följ Vindbrovägen söderut 
förbi Kungsängens gård och ta av åt vänster 
innan vindbron och följ skyltarna ut på 
spången.

För att komma till fågeltornet vid Övre 
Föret kan du ta samma buss som till fågel-
plattformen men istället vandra över vindbron 
och fortsätta söderut längs den breda 
gångvägen. Det är totalt 2 km. Platsen nås 
lättast med cykel eller bil.

För att komma till utsiktsplatsen på Ultu-
naåsen kan du ta bussen till busshållplatsen 
Kronparksgården, därifrån är det 900 m 
gångväg. Följ Eva Lagerwalls väg i 100 m och 
sväng vänster in på Henry Säldes väg. Efter 
200 m svänger du höger in på Henry Säldes 
väg 13-19 och fortsätter tills du når en gång- 
och cykelstig. I slutet på vägen finns det en 
bredare stig som börjar med en brant backe. 
Stigen leder till utsiktsplatsen.  

Parkeringsplats Västra Vindbrovägen 
En parkering finns vid Vindbrovägen, 
alldeles söder om fågeltornet. Från Dag 
Hammarskjölds väg, sväng av österut in på 
Ulltunaallén. Kör vänster på Kronåsvägen 
och sväng höger direkt efter dammen. Håll 
därefter vänster in på Vindbrovägen. Efter   
1 km ligger parkeringen på höger sida.  
Det finns plats för 4 bilar. Parkeringen är på 
hårdpackat grus och är jämn.

Parkeringsplats Kungsängens gård 
Vid Infart Kungsängens gård från väg 255 
kan du parkera för att nå de östra delarna 
av Årike Fyris. Tidigare har man kunnat åka 
hela vägen ner längs Östra Vindbrovägen och 
parkera vid vindbron. Nu är vägen avspärrad 
strax efter Kungsängens gård. Den nya 
parkeringen är anlagd strax innan bommen 
på höger sida om vägen och är endast för 
de som ska besöka vindbron och naturreser-
vatet. Den markeras med en parkeringsskylt.  
Det finns plats för 8 bilar. Parkeringen är 
jämn och på hårdpackat grus.
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