
Hammarskogs
friluftsområde

Det skogsomslutna Dalkarlskärret har ett rikt fågelliv med 
många häckande fågelarter. Från fågeltornen kan du bl a 
skåda gräsänder, vigg, krickor och sothöns. Även i Dalbyvi-
ken är fågellivet rikt. Har Du tur kan du höra rördrommen 
tuta i vassen och näktergalen smattra i lövträden.

Spår och leder
Friluftsområdet har kommunens största system av  
vandringsleder och skidspår. En stig, Forstigen, är anpas-
sad för barnvagnar och rullstolar. Längs Skogsstigen finns 
information som berättar om skogens betydelse och sköt- 
sel. Vintertid går en ca 1 mil lång skidled ända in till Upp-
sala. Om isen är bra plogas en 15 km lång skridskoslinga, 
Dalbyviken – Vårdsätraviken – Skarholmen.

Uppsala naturskola
Naturskolan är främst tänkt för lärare och skolbarn. Vissa 
söndagar ordnas även aktiviteter för allmänheten. Målet  
för naturskolan är bl a att väcka barnens intresse för natu-
ren samt att ge insikt i natur- och miljövårdsfrågor.

Östbergstorpet
Ett av de många torpen här är Östbergstorpet. Det är ett möb-
lerat soldattorp, öppet för allmänheten som raststuga. Här 
finns kamin och vedspis samt vattenpump ute på gården.

Herrgården
Hammarskogs vackra vita herrgård uppfördes 1655 och 
byggdes om på 1800-talet. Här kan du smaka på god 
herrgårdsmat och hembakat kaffebröd eller boka in en 
konferens i den nyrustade herrgården. 

Ung fågelskådare 
vid Dalkarlskärret

Aktiviteter
Vid Dalbyviken ligger en badplats med brygga för roddbåtar 
som kan bokas och hyras i herrgården. Men stör inte fåg-
larna i inre delen av viken. Undvik vattnen mellan båtbryggan  
och herrgården under häckningstiden 1 april-15 juli. I Mälaren gäl-
ler fritt fiske med handredskap. Nedanför raststugan vid stora par-
keringen kan man spela boule, bouleklot kan hyras i herrgården.

Här ligger Hammarskog
Från Uppsala centrum till Hammarskog är det drygt en mil. 
Med buss 107 kommer man till Hammarskogs herrgård 
(vissa turer) eller till Västra Vreta (bortom Dalkarlskärret).
Med bil kan man ta Enköpingsvägen (väg 55) och vika av 
åt vänster mot Dalby/Uppsala-Näs eller köra Dag Ham-
marskjölds väg vidare mot Vårdsätra och ta av till höger vid 
Lurbo bro mot Uppsala-Näs. Därefter är det bara att följa väg-
skyltarna.

UTS Mark och Fritids  
tillsynsman sköter området, 018-727 06 08

Hammarskogs herrgård
café och servering, 018-38 21 00

Fritids- och naturkontoret  
ansvarar för friluftsområdet, 018-727 40 00

www.uppsala.se
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HAMMARSKOGS FRILUFTSOMRÅDE

TECKENFÖRKLARING

Skog Informationstavla

Åker Parkering

Betesmark Badplats

Öppen mark Fågeltorn

Vatten Utsiktspunkt

Områdesgräns Grillplats

Väg Båtar, uthyrning

Byggnad Fiske

Kafé, servering

Toalett

STIGAR

     Övriga stigar

     Vilses stig 0,4 km

     Skogsstigen 2,3 km

     Forstigen 2,6 km

     Torpstigen 2,9 km

Viltstigen 3,7 km

     Fågelstigen 5,6 km

     Skridskoled Stolpmarkeringar
0      500 m

Raststuga

Välkommen 
till Hammarskog!

grädde och motion – det låter inte klokt ihop! Visst är det 
så att många älskar Hammarskog för den varma chokladen 
med vispgrädde och de goda hembakade bullarna i serve-
ringen. Fast det är förstås naturen som är utflyktsmålet i 
Hammarskog, inte bara för fågelskådare och botanister. 
packa matsäck och vandra på någon av de markerade 
vandringslederna, eller, om isen bär, ta en skridskotur ut på 
Mälaren. kanske vill Du prova fiskelyckan en tidig som-
marmorgon i Dalbyviken?

Natur och djurliv
Hammarskog har en mycket vacker och omväxlande natur. 
Öppna åkrar, ekbackar och tät skog. Soliga klippor, glitt-
rande vatten och blommande ängar. Hammarskog väntar 
på dig…
 Toran är en kuperad och vacker hagmark med främst 
ekar och björk samt en stor hassellund. på sommaren hålls 
här betande djur. Från utsiktsberget kan man se långt ut 
över Dalbyviken och Mälaren.
 Längst i öster mot Ekoln ligger Vreta udd med sina berg-
hällar, ängar och lundar av ek, alm och lind. En fin plats 
där du kan sitta och njuta av solnedgången och stillsamt 
grilla din korv.

Några av Torans gamla ekar

Skridskoåkning på
Dalbyviken

Vår i lunden vid
Vreta udd

Midsommarfirande
vid herrgården

Svampplockare i Toran
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