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Ledskär
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
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1. Fågeltornet på Ledskärsängen
Fågeltorn med utsikt över strandängen. På
nedre plan finns en bänk och bord där du kan
fika och titta på utsikten. En trappa leder upp
till ett rymligt övre plan. Informationsskylt
med beskrivning av området och vad du kan
se finns i anslutning till tornet.
Vägen till fågeltornet från parkeringen

Fågeltornet

Från första parkeringen är det 500 meter
till fågeltornet. Bakom parkeringen går en
upptrampad stig genom ett skogsparti, delar
av stigen har uppstickande rötter.
Efter skogspartiet finns en vinkelgenomgång
som leder in till strandängen. Ängen kan vara
väldigt blöt, särskilt under våren. Rödmarkerade stolpar, som ibland kan vara svåra att
se, leder dig sedan till fågeltornet.

Vinkelgenomgång som leder till strandängen

Upptrampad stig
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2. Ledskärsstugan
Ledskärsstugan är en trevlig liten stuga
som är utrustad med fyra sängar och en
kamin. Utanför stugan finns en grillplats
med två bänkar och ett vanligt bänkbord där
du kan äta din matsäck. Här finns även en
torrtoalett. Mer information om uthyrning av
Ledskärsstugan finns på naturkartan.se.
Vägen till ledskärsstugan från parkeringen

Ledskärsstugan

Från första parkeringen följer du först samma
stig som till fågeltornet vid Ledskärsängen.
Efter 300 meter stöter du på en skylt
”Ledskärsstugan 0,3”. Resterande 300 meter
går du genom en hage som är lite gropig och
blöt. Vägen är ej markerad men däremot går
det att se stugan från långt håll.

Inuti Ledskärsstugan

Skylten från stigen till fågeltornet som visar
vägen till stugan
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3. Fågelplattformen vid Fladen
Fågeltornet vid Fladen har en rymlig
plattform med en trappa med räcken på
båda sidor. Härifrån får du en fin utsikt över
våtmarksområdets rika fågelmångfald.
Vägen till fågeltornet från parkeringen
Från första parkeringen går du 100 meter
längs med bilvägen norrut tills du kommer till
en stätta och en skylt med en pil åt vänster
som säger “0.2 Fladen”. I hagen följer du
sedan staketet på höger sida. Efter 200
meter är du framme vid fågeltornet. Stigen
kan vara mycket blöt vissa tider på året.
Fågelplattformen vid Fladen

Precis vid fågeltornet finns en till stätta, och
bakom den en stig som leder till hamnen.
Stigen är upptrampad och tydligt markerad
med röda prickar och stolpar. Delar av stigen
består av stenig och ojämn mark. Vill du gå
kortaste vägen till hamnen följer du istället
grusvägen.

Stätten sedd från bilvägen

Röda markeringar längs med stigen från
fågeltornet till hamnen.

Uppe i fågeltornet
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4. Hamnen
Vid hamnen finns en grillplats och två
picknickbord där du kan äta din matsäck. Två
bryggor leder ut i vattnet och härifrån får du
en bra utsikt över fågellivet.
Vid hamnen finns två parkeringar där det
totalt får plats 18 bilar. Vid den ena finns
en informationsskylt med beskrivning av
området och vid den andra parkeringen finns
ett litet dass.
Vägen till Hamnen från parkeringen
Följ bilvägen som går förbi första parkeringen, efter 500 meter kommer du fram till
parkeringen vid hamnen.
Hamnen

Grillplatsen

Parkeringen vid hamnen

Picknickbänk

Dass
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Djur
Flera av stigarna i naturområdet passerar
ängar där det under sommartid betar kor.

Kor på Ledskärsängen, nära fågeltornet.

Hitta till Ledskär
Med bil
Från E4:an åker du via Tierp till Skärplinge
och sedan 3 km norrut på riksväg 76. Från
Gävle tar du väg 76 mot Skärplinge. På väg
76 finns en skylt som visar ”1 Ledskär”.
Härifrån är det en kilometer till första parkeringen. På denna parkering får det plats
22 bilar. Underlaget består av hård och jämn
mark. Här finns även en informationsskylt
som beskriver naturområdet.
Ytterligare en parkering finns vid hamnen,
några hundre meter längre fram på samma
väg.
Kollektivtrafik
Busshållplatsen vid Ledskär heter Ledskärsvägen. Härifrån är det en kilometer att gå till
naturområdet.

Skylten som pekar in mot Ledskärsparkeringen från bilvägen.

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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