
Pröva på geocaching 
i Wikparken

Vad är geocaching?
Geocaching är en slags skattjakt med GPS. Tanken är att 
geocaching ska ge ett spännande och annorlunda sätt 
att hitta till fina och sevärda platser.  
Själva cachen är en burk, oftast på 1-2 liter. I burken 
finns loggbok och lite bytessaker. Ta en sak om du vill 
och lägg tillbaka något annat av lika värde. 

Hur gör man?
På baksidan kan du läsa om hur du använder de GPS:er  
som finns att låna vid Wiks slott. Har du en smartphone 
kan du ladda ner en app för geocaching.

Tips!
Försök att följa stigarna tills du är så nära målet som  
möjligt. Det är krångligt att ta fågelvägen eftersom det 
är många hagar och mycket stängsel runt om i parken.

Fortsätta på egen hand
På hemsidan www.geocaching.com kan du läsa allt om 
hur geocaching går till, olika typer av cacher och inte 
minst hitta geocacher över hela världen. Det finns även 
appar för geocaching, läs mer om dessa på hemsidan. 

Så här använder du GPS Garmin Dakota 20
1. Slå på GPS:en med knappen på höger sida. När 

GPS:en fått kontakt med tillräckligt många satelliter 
blir staplarna längst ner på skärmen gröna. 

2. Börja med att lägga in en waypoint (markerings-
punkt) där du startar. Då kan du alltid hitta tillbaka 
till utgångspunkten. Gör så här: Tryck en gång på 
pilen som pekar till höger. Välj Markera waypoint. 
Välj Spara och redigera. Nu kan du ändra namnet 
till t ex Start. Bekräfta inmatningen med den gröna 
bocken längst ner till höger. Stäng menyn med X.

3. Nu ska du lägga in koordinaterna till den första 
punkten. Gör som ovan och döp waypointen till 
punkt 1, eller t ex cache om du väljer att gå till 
cachen vid fikaplatsen. När du bekräftat med den 
gröna bocken, välj Ändra plats i menyn. Med pilen 
som pekar till höger flyttar du markören till den 
första siffran du behöver ändra. När du ändrat till 
rätt koordinater, bekräfta med den gröna bocken. 
Gå tillbaka till huvudmenyn genom att trycka på X. 

4. Nu kan du börja navigera till punkt nr 1. Välj Vart?  
på första sidan i huvudmenyn. Tryck på Waypoints 
och välj punkt 1. Tryck på Kör.

5. Nu får du en karta där fågelvägen från punkten 
där du befinner dig till punkt 1/cachen visas med 
ett färgat streck. Många tycker det är lättare att 
navigera med hjälp av kompassen. Den får du fram 
genom att stänga kartsidan med X och istället välja 
Kompass i huvudmenyn. Den röda riktningspilen på 
kompassen pekar fågelvägen mot målet. Längst upp 
till höger står hur många meter du har kvar.  
 
OBS! Det går sällan att gå fågelvägen i Wikparken. 
Följ istället den stig/väg som går mest åt rätt håll. 

6. GPS:en har en viss felmarginal. Det är svårt att 
hamna på exakt rätt punkt. När du har noll till fem 
meter kvar är du framme och kan börja leta. Leta 
inom en radie av några meter från där du är.

7. För multi-cachen, gör på samma sätt som för punkt 
1 för att ta dig till punkt 2. När du trycker på Var? 
behöver du ev välja Sök en annan. 

Använd din smartphone
Ladda ner Groundspeaks app för geocaching. Är det 
första gången du testar, välj intro-varianten som är gratis 
och till för nybörjare. Med hjälp av den kan du hitta de 
närmaste cacherna från där du befinner dig. 

Om Wikparken
Wikparken ligger vid den gamla medeltidsborgen Wiks 
slott, alldeles intill Lårstaviken. Slottet är från i slutet av  
1400-talet, medan parken blev just park år 1823.  
På den gamla betesmarken skapade man då en engelsk 
park där syftet var att försköna naturen och göra den  
lagom vild. Man planterade träd och placerade ut 
sevärdheter på olika platser. Några av dessa kan du 
fortfarande se. Idag finns här åter igen kor och får som 
hjälper till att hålla parken öppen. 
Stigarna är lättgångna och alla går att gå med barnvagn. 
På flera platser finns picknickbord och bänkar  
utplacerade så ta gärna med fikakorgen!

Låna en GPS
Två GPS:er finns till utlåning vid Wiks slott. Vintertid sker 
utlåning från receptionen och sommartid från caféet. 

Hitta till Wikparken
Med bil: Från Uppsala kör du väg 55 mot Enköping. 
Sväng av där det står skyltat mot Wiks slott, ca 7 km 
norr om Örsundsbro. Härifrån är det 7 km till slottet  
där det finns gott om parkeringsplatser.
Med buss: Från Uppsala centralstation går buss ut till 
Wik. Hållplatsen heter Wiks slott. Sök buss nummer och 
tidtabell på www.ul.se



Till fikaplatsen - en traditionell cache
Det här är en traditionell cache där du får koordinaterna 
direkt till gömstället. Det är bara att ta dig dit och leta 
efter cachen. 
Från parkeringen är det 1,2 - 1,5 km, beroende på vilken 
väg du tar, fram och tillbaka till cachen. Följ gärna stigen 
som går från parkeringen, bakom slottet, förbi bad- 
platsen och in i Wikparken. Cachen ligger i en fårhage 
och nära gömman finns ett fikabord med vacker utsikt.  
Koordinater till cachen: 
 
N 59°44.111  
E 017°28.273
Ledtråd till cachen: Större stenblock

Traditionell eller multi?
Det finns två olika typer av cacher i Wikparken. Vill du 
gå en längre runda och se hela parken kan du testa en  
multi-cache. Det är en cache i flera steg där du letar  
ledtrådar under vägen för att ta dig vidare till nästa 
delmål. Rundan är drygt 3 km lång. 
Vill du gå en kortare sträcka finns en traditionell cache 
där du får koordinaterna till gömman direkt. Till den här 
cachen är det ca 1,5 km fram och tillbaka. 

Wikparken runt - en multi-cache
Den här cachen är en så kallad multi-cache. Det betyder 
att den är uppdelad i flera steg. Ta dig till första platsen 
med hjälp av de koordinater du finner under punkt 1. 
Följ instruktionerna under punkt 1 för att hitta vidare till 
punkt 2 och så vidare. Tänk på att följa stigarna tills du 
är så nära målet som möjligt.  
 
Rundans totala längd är drygt 3 km, från parkeringen vid 
slottet och tillbaka.

Punkt 1
N 59°44.100          E 017°27.858
Punkt 1 ligger vid en av entréerna till Wikparken. En bit 
närmare slottet finns en liten badplats. Vid entrén ser du 
en informationsskylt om parken. Vilket nummer har  
äppelträdgården på kartan? Sätt in den siffran istället för 
X nedan för att få koordinaterna till punkt 2.  
Vi rekommenderar att följa stigen in genom grinden. 
Punkt 2 = N 59°44.252          E 017°28.X97

Punkt 2
Du står nu på en gammal äng med hasselbuskar och 
andra lövträd. Förr var här en hassellund. Både folket på 
slottet och deras husdjur åt gärna hasselnötter. Titta på  
informationsskylten om ängen. Hur många bokstäver är 
det i femte ordet i huvudrubriken? Sätt in siffran i stället 
för Y nedan för att få koordinaterna till punkt 3.
Punkt 3 = N 59°44.4Y0          E 017°28.802 

Punkt 3
I Wikparken finns gott om gamla ekar. Ekar är  
spännande träd med extremt lång livslängd. På och i 
en gammal ek lever många växter, svampar och djur. 
Vid punkt 3 finns en informationsskylt om en rolig lav. 
Räkna ihop antalet ”knappnålar” i förstoringen på bilden 
och ta det talet minus ett. Sätt in siffran istället för Z  
för att få koordinaterna till punkt 4.
Punkt 4 = N 59°44.Z70          E 017°28.251

Punkt 4
Punkt 4 är slutpunkten och här ska du leta efter cachen. 
Tänk på att GPS:en har en viss felmarginal. När den visar 
att du har mellan 0 och 5 meter kvar är det dags att 
börja leta inom en radie av några meter från där du är. 
När du hittat cachen, följ skyltarna tillbaka mot slottet. 
Ledtråden till cachen: Under något med mossa på.


