Hågadalen–Nåstens naturreservat
norra delen
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
Uppdaterad 2020-02-11
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1. Ravinen vid Kvarnbofallet

2. Kung Björns hög

3. Fjärilsstigen
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1. Ravinen vid Kvarnbofallet
De 200 m av gångvägen på norra sidan av
ravinen är lättgångna med bara några korta
lutande partier. Det kan behövas hjälp för
rullstol. Stigen är 130 cm bred.

1. Ravinen vid Kvarnbofallet
Vid Kvarnbo rinner Hågaån genom en
spännande ravin. Tvärs över går en tillgänglighetsanpassad bro. Du kan promenera runt
hela ravinen på hårdgjord gångväg med grus.
Gångvägen innehåller branta partier.

På den södra sidan av ravinen är det mycket
brantare och att dra en barnvagn är tungt.
Runt hela ravinen är det 500 m. För att ta
dig hela vägen runt måste du gå nerför två
trappor. Annars kan du gå samma sträcka
fram och tillbaka. Trapporna har två räcken
och en sittbänk finns halvvägs ner.
Den tillgänglighetsanpassade bron är bred
och kan besökas av rullstol. Däcket är som
bredast 4,3 m och 12 m lång. Gången ut på
däcket är 125 cm bred. På andra sidan bron
ligger de två trapporna som leder dig upp till
ravinens topp.

Parkering
Rastplats
Stig
Tillgänglighetsanpassad stig

Kvarnbo

100 m
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Vägen till ravinen vid Kvarnbofallet från
parkering Kvarnbo
Det är 300 m från parkeringen Kvarnbo till
Kvarnbofallet. Följ grusvägen och de rödmarkerade stolparna söderut. Efter 250 m får du
gå runt en bom, det finns 120 cm utrymme
bredvid. Efter en kort nedförsbacke når du
den tillgänglighetsanpassade bron.
Parkeringsplats Kvarnbo
Parkeringen har plats för åtta bilar. Här finns
ett bänkbord, en karta med information och
Bom på vägen till Kvarnbofallet från parkeringen
en folder som du kan ta med.

Hitta till ravinen vid
Kvarnbo
Hågadalen-Nåsten börjar där staden slutar
på Uppsalas västra sida. Bor du i Uppsala är
det lätt att gå eller cykla ut. De lättvandrade
stigarna är också enkla att cykla på.
Med bil
Den tillgänglighetsanpassade bron

För att komma till parkeringen vid Kvarnbo
följer du väg 55 mot Enköping från Uppsala.
Sväng av mot Kvarnbo och följ vägen 300 m
tills du ser skylten mot parkeringen.
Med kollektivtrafik
Du kan ta bussen till hållplats Ihres väg i
Flogsta. Härifrån följer du en grusad gångväg
över åkrarna fram till Kvarnbo, 1 km.

Stigen på norra sidan av ravinen

Trapporna vid brons ena sida

Parkeringen vid Kvarnbo
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2. Kung Björns hög
Kung Björns hög
Kung Björns hög är en gravhög från bronsåldern. Från toppen får du fin utsikt över den
öppna Hågadalen. Högen är några meter
hög och brant. Kung Björns hög ligger i en
fårhage. För att komma fram till själva högen
måste du passera en färist, se foto nedan.
Vägen till Kung Björns hög från
parkeringen
Från parkeringen är det 100 m till Kung
Björns hög, du ser högen redan från parkeringen. Stigen in i området är inte plangjord
men hyfsat jämn. In till området går du
också över en färist men det finns en
självstängande grind som du kan välja
istället. Det är stängsel runt själva
gravhögen. För att komma in måste du
passera ytterligare en till färist.

Kung Björns hög

Håga

Självstängande grind in till området

100 m

Parkering

Färist in till själva högen

Busshållplats

Tillgänglighetsanpassning

Stig

Torrtoalett

Smultronställe, fin
besöksvänlig plats
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Hitta till Kung Björns hög
Hågadalen-Nåsten börjar alldeles där staden
slutar på Uppsalas västra sida. Bor du i
Uppsala är det lätt att gå eller cykla ut till
Hågadalen-Nåsten. De lättvandrade stigarna
är också enkla att cykla på.
Med bil eller cykel
Följ Hågavägen från Håga bro och efter
uppförsbacken svänger du vänster vid parkeringsskylten. Längs Hågavägen får du cykla
på bilvägen.

Parkeringsplatsen

Med kollektivtrafik
Ta stadsbussen till hållplats Håga gård.
Knappt 200 m söderut längs vägen ligger
parkering Kung Björns hög på vänster sida.
Parkeringsplats Kung Björns hög
Det finns plats för 15 bilar, men halva parkeringen är tillägnad bussar vardagar kl. 9–15.
Det finns karta med information och folder
att ta med. Parkeringen plogas på vintern.
Det finns en tillgänglighetsanpassad torrtoalett alldeles intill parkeringen men det är inte
plogat fram till toaletten vintertid.
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3. Fjärilsstigen
Fjärilsstigen är en mycket bra plats att se
många fjärilar. Störst chans att se fjärilar
har du om du besöker stigen i början av maj,
slutet av juni och slutet av juli. Det bör vara
soligt, varmare än 17 grader och helst ingen
vind.

Den gamla banvallen i början av Fjärilsstigen

Parkering
Busshållplats
Stig
Tillgänglighetsanpassad stig

Hela stigen är ungefär 3,5 km enkel väg.
Första halvan följer en gammal banvall och
är mycket tillgänglig. Underlaget är hårdgjort
med grus och vägen är 2,5 m bred. Andra
halvan av stigen går först längs en smal
skogsstig och sen längs en gammal skogsväg.
Båda är mer svårframkomliga och kan vara
ojämna. Stigarna är markerade med gröna
stolpar. Hela fjärilsstigen är även en ridväg så
det är möjligt att möta hästar.
Längs stigen finns flera informationstavlor
som berättar om arterna på platsen. Tre
punkter har även en mobilguide och för att
lyssna behöver du en mobiltelefon som kan
koppla upp till stolparnas Wifi-nätverk.
100 m
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Vägen till fjärilsstigen från parkeringen
vid Hällens gård
Fjärilstigen börjar direkt från parkeringen
vid Hällens gård. På parkeringen finns det en
vägvisare som pekar mot Fjärilsstigen, följ
grusvägen västerut. Bortom bostadshusen
är fjärilsstigen markerad med gröna stolpar.
Hela stigen är ungefär 3,5 km enkel väg.
Senare del av stigen är en skogsväg som är
mer svårframkomlig.

Djur

Smalare skogsstig längs andra delen av
fjärilsstigen

Hela fjärilsstigen är även en ridväg så det
är möjligt att möta ryttare till häst. Om du
kommer på cykel, tänk på att sänka farten
och att hålla avstånd till ryttare. Uppmärksamma häst och ryttare på att du kommer.
Hästar kan lätt bli skrämda av snabba
cyklister.

Skogsvägen längs andra delen av Fjärilsstigen

Hitta till Fjärilsstigen
Hågadalen-Nåsten börjar alldeles där staden
slutar på Uppsalas västra sida. Bor du i
Uppsala är det lätt att gå eller cykla ut till
Hågadalen-Nåsten. De lättvandrade stigarna
är också enkla att cykla på.
Med bil eller cykel
Följ Hågavägen från Håga bro och kör igenom
Håga tills du ser vägvisare som anger riktningen mot fjärilsstigen och du når parkeringen vid Hällens gård. Längs Hågavägen cyklar
du på bilvägen. Du kan lätt cykla längs första
halvan av fjärilsstigen och parkera cykeln
innan skogsstigen börjar. Hela Fjärilsstigen är
också ridväg. Om du kommer på cykel, tänk
på att sänka farten och att hålla avstånd till
ryttare. Uppmärksamma häst och ryttare på
att du kommer. Hästar kan lätt bli skrämda
av snabba cyklister.

ett par hundra meter skyltning mot fjärilsstigen. Det är totalt 600 m till stigens början.
Parkeringsplats Hällens gård
Det finns plats för 6 bilar. Parkeringsplatsen
är på hårdgjort grus och är belyst. Det finns
karta med information och Hågadalen-Nåsten
samt en informationsskylt om fjärilsstigen,
båda har även foldrar att ta med. Här har
du möjlighet att titta på en introduktion
till fjärilsstigen om du har tillgång till en
mobiltelefon som kan ansluta till det lokala
Wifi-nätverk.

Med kollektivtrafik
Ta stadsbussen till hållplats Håga. Härifrån
följer du Hågavägen västerut så ser du efter

Parkeringsplatsen vid Hällens gård
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Vinter i Hågadalen-Nåsten
Om vintern plogas det två skidspår
i området: Hammarskogs- och Kung
björnspåret. De markeras med skidstolpar,
stolpar med kryss högst upp. Du når båda
spåren från parkeringen vid Kung Björns
hög. Kung björnspåret rör sig runt i norra
delen av Hågadalens naturreservat. Hammarskogs- spåret sträcker sig hela vägen till
Hammarskogs naturreservat, totalt 10 km.
Båda skidspåren passerar förbi vindskyddet
Håga ängar som har en grillplats och är ett
bra stopp. Det är 2,3 km från parkering vid
Kung Björns hög till Håga ängar.

Markeringsstolpar för skidspåren

Längs Trädgårdsstadens elljusspår anläggs
det skidspår på vintern som är 2,5 km. Elljusspåret utgår från parkeringen i södra Norby.
Ingen av stigarna i Hågadalen-Nåsten plogas
på vintern men reservatet är välbesökt och
många stigar kan bli väl upptrampade änså.

Djur

Vinter kring Kung Björns hög

Kring Kung Björns hög och andra hagar betar
kor och får på sommaren och inom reservatet finns flera ridstigar för hästar. Många av
de lättvandrade stigarna är ridstigar.

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