
Dalkarlskärret i Hammarskog
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.  
Uppdaterad 2020-02-13

1. Grillplatsen

2. Fågeltornet väster om grillplatsen.

3. Fågeltornet norr om grillplatsen.
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Karta med utvalda besöksplatser
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2. Fågeltornet väster om grillplatsen 3. Fågeltornet norr om grillplatsen.
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1. Grillplatsen
Grillplatsen ligger nära parkeringen och  
nära vattnet. Vid parkeringen finns tillgänglig-
hetsanpassad torrtoalett. En brygga gör  
att du kan komma ut en bit och få fin vy  
över Dalkarlskärret.

Vid grillplats finns tre bänkbord. Bordsskivan 
är förlängd för att underlätta att komma intill 
med rullstol. 

Det finns två grillbord med löstagbara galler. 
Borden är 80–90 cm höga och anpassade 
för rullstolar. I närheten finns soptunnor för 
vanliga sopor samt för engångsgrillar. 

Ytan kring grillplatsen är hyfsat jämn men 
kan ha mindre knölar och grästuvor. 

Ner till bryggan är det lite kraftigare lutning 
ett par meter och det kan behövas hjälp för 
rullstol. Bryggan är ca 150 cm bred och har 
en 5 cm hög kant runtom. Från stranden är 
det en 2 cm hög kant över till bryggan. 

Vägen till grillplatsen från  
parkeringen
Från parkeringen är det knappt 100 m till 
grillplatsen, du ser den från parkeringen.  
När du gått över bilvägen sluttar stigen ner 
någon meter till en självstängande grind. 
Grinden knuffas upp. Efter grinden går en 
hårdgjord grusstig, cirka 120 cm bred, fram 
till grillplatsen. Stigen lutar svagt en kort 
sträcka. Stigen sluttar också lätt åt sidorna.

Grillplatsen

Grillbord och bänkbord vid grillplatsen.

Självstängande grind längs stigen från  
parkeringen.

Stigen från parkeringen mot grillplatsen. 

Bryggan vid grillplatsen.
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2. Fågeltornet väster om grillplatsen

Vid Dalkarlskärret finns två fågeltorn. Det 
ena ligger väster om grillplatsen, ungefär 400 
m från parkeringen. För att komma dit följer 
du grusvägen söderut från parkeringen 50 m 
tills du ser en grind på höger sida. Gå genom 
grinden och följ sedan skogsstigen på andra 
sidan. Stigen är knölig med många stenar och 
rötter. Från fågeltornet får du en fin vy över 
Dalkarlskärret.

Fågeltornet väster om grillplatsen.

Självstängande grind vid grusvägen.

Fågeltornet 100 m norr om grillplatsen. 

3. Fågeltornet norr om grillplatsen

Det andra fågeltornet ligger knappt 100 m 
norr om grillplatsen. Det finns ingen  
skyltning men följ stigen från parkeringen, 
förbi grillplatsen och vidare norrut. Stigen är 
inte tillgänglighetsanpassad utan innehåller 
många stenar och rötter. Intill tornet finns det 
två bänkbord.

Det kan finnas kor eller hästar på de öppna fälten på västra av sidan Dalkarlskärret 

Djur
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Dalkarlskärret ligger 1 mil sydväst om  
Uppsala C, i Hammarskogs naturreservat.

Med bil
Från väg 55, vik av österut mot Uppsala Näs 
(1 mil sydväst om Uppsala). Följ skyltning 
mot friluftsområdet Hammarskog. Väl framme 
passerar du Hammarskogs herrgård och 
fortsätter att följa grusvägen genom allén. 
Efter ytterligare 1,5 km ser du parkeringen  
på höger sida om vägen.

Du kan också köra Vårdsätravägen söderut 
från Uppsala stad och ta av åt höger 
(västerut) vid Lurbo bro. Kör sedan mot 
Uppsala Näs kyrka. Strax efter kyrkan tar du 
av åt höger (söderut) mot Vreta och håller 
sedan höger mot Hammarskog. Efter ytterli-
gare 700 m är du framme vid parkeringen. 

Med kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger 1 km från 
Dalkarlskärret och heter Vreta västra.  
Härifrån följer du Vretavägen norrut. Efter ca 250 m svänger du vänster in på en grusväg, 
mot Hammarskog. och efter ytterligare 700 m är du framme vid Dalkarlskärret.

Parkeringsplatsen vid Dalkarlskärret
Det finns plats för 15 bilar men halva parkeringen är tillägnad bussar vardagar kl. 9-15. 
Parkeringen är hårdgjord och lutar lite lätt. Vid parkeringen finns det en tillgänglighets-  
anpassad torrtoalett. På andra sidan vägen finns det en informationskylt med karta.  
På vintern plogas det på parkeringen och framför toaletten. 

Parkeringen vid Dalkarlskärret

Hitta till Dalkarlskärret

Pdf:en är framtagen av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2018–2019, i ett projekt där  
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär. 

Tillgänglig torrtoalett vid parkeringen.

Vinter vid Dalkarlskärret

Plogade banor på Dalkarlskärret.

På Hammarskogs Facebooksida publiceras 
is- och spårinformation. Du kan även ringa  
Hammarskogs telefonsvarare: 018-727 06 08.

Vintertid plogas Dalkarlskärret när isen håller 
för skridskoåkning. Stigen till isen plogas inte. 

Fågelstigen som passerar förbi Dalkarlskärret 
prepareras med skidspår på vintern.
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