
HIKE THE UPPLAND TRAIL!
Hiking the Uppland Trail will provide you with a peaceful 

outdoor experience. You will explore a part of Uppland in a 

relaxed and easy way. The orange trail marks will take you 

to your destination. No advanced or expensive equipment 

is necessary for hiking on this trail – all you need is a 

pair of hiking boots or sturdy sneakers. During springtime 

or after heavy rainfall, rubber boots are recommended. 

Crossing bogs and marshes is made easy with footbridges.

If you want to make a fire, use the fireplaces at the  

campsites along the trail. Please note the present  

regulations for making fires. During the dry summer 

periods fires are not allowed at all. Also note that you 

may use twigs and branches from the ground, but it is 

prohibited to take any material from living trees. 

THE RIGHT OF PUBLIC ACCESS
In Sweden, everyone has the right to be out in the  

countryside regardless of ownership. At the same time,  

the rigth of public access requires consideration, 

responsibility and good judgement. You may pick flowers 

(the ones that don’t have protective status), wild berries 

and mushrooms. You may camp for 24 hours without 

asking the landowner. However, you must not litter, 

trespass too close to private houses, damage plants or hurt 

animals. Nature reserves have additional special rules, 

wich are posted on information signs in the area. 

For more information about the Uppland trail, contact:  

info@upplandsstiftelsen.se or 018-7276370.

Om UPPLANDSLEDEN 
Upplandsleden är 40 mil lång och uppdelad på tre avsnitt. 

Huvudleden startar antingen i Knivsta eller i Sunnersta, 

söder om Uppsala, och slutar i norr med anslutning till 

Gästrikeleden. Den drygt 25 mil långa sträckan bjuder på 

vandring både i det öppna kulturlandsskapet och genom 

de norduppländska skogarna. Du passerar bruksorter och 

vackert belägna rastplatser.

Västerleden går från Siggeforasjön, via Enköping till 

Härjarö vid Mälaren. Det blir 11 lättvandrade mil genom 

det syduppländska, öppna landskapet.

Mellanleden börjar vid Bålsta tågstation och går ut på 

Skohalvön. Detta är till stor del en vandring i jordbruks-

bygden längs Mälarens stränder men också genom skogar 

och byar. Den tre mil långa stigen passerar bland annat 

Skoklosters slott och naturreservat.

Senaste tillskottet är en två mil lång sträcka av leden 

mellan Skekarsbo och Östa naturreservat, nära Tärnsjö. 

RAST OCH ELDNING
Vindskydd innebär tak över huvudet, bänkar och i de flesta  

fall ett golv samt eldstad. De går bra att övernatta i men de  

har ingen dörr att stänga. På vissa platser finns öppna 

raststugor som du kan övernatta i. 

Om du vill göra eld ska du vänta tills du kommer till 

någon av de anlagda eldstäderna. Avstå helt från att elda 

om det är eldningsförbud! Ved ska finnas men om det 

saknas får du ta pinnar och grenar på marken. Det är inte 

tillåtet att bryta grenar, hugga ner träd eller ta näver från 

växande träd. Kom ihåg att släcka ordentligt!

AKTUELLT 2013
Under 2013 förändrar vi Upplandsledens etappindelning. 

Därför kan skyltning som visar mot nästa etappstart/

etappmål saknas på vissa platser, se etappöversikten.

Under arbetets gång kommer vi att uppdatera vår hemsida 

www.upplandsstiftelsen.se

VäLKOmmEN UT På UPPLANDSLEDEN
Från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr 

slingrar sig den 40 mil långa Upplandsleden. Under din 

vandring längs leden får du se en bit av Uppland på ett 

lättsamt och avstressande sätt. Du vandrar över hjortronens 

och orrarnas myrar, genom hackspettarnas och ugglornas 

skogar och utmed fjärilsrika åkerkanter och lövdungar. Följ 

bara de orangea markeringarna på träd och vägvisare så 

når du ditt mål. Kartan i den här foldern är starkt förenklad 

men ger dig en bra översikt. 

ALLEmANSRäTTEN
I Sverige har alla människor rätt att fritt ströva i skog och 

mark. Samtidigt är vi skyldiga att visa hänsyn och varsam-

het. Du får plocka blommor (om de inte är fridlysta), bär 

och svamp. Du får tälta ett dygn utan att fråga markägaren, 

men inte skräpa ner, gå på annans tomt eller skada växter 

och djur. I naturreservaten gäller speciella regler som finns 

angivna på reservatens informationsskyltar.  

FöRVALTNING
Upplandsleden genom Uppsala län förvaltas av  

Upplandsstiftelsen tillsammans med länets kommuner. 

Har du frågor? Kontakta info@upplandsstiftelsen.se eller 

ring 018-727 63 70 (naturinformationen på Biotopia).

Läs mer om Upplandsleden och de olika etapperna på 

www.upplandsstiftelsen.se. Här finns också information om 

vad som är på gång längs leden. 

Vandring på Dammledenslingan. Foto: Magnus Mattisson Rastplats vid Ramsmossjön. Foto: Berndt Godin. 

EtappLängd (km)Sträcka

1      8,5Sunnersta–Nyby

1:1    13Lunsentorpet–Knivsta

1:2      5Knivsta–Forsby

2    17Nyby–Fjällnora

2:1      3,5Edaslingan

3      6,5Fjällnora–Länna

3:1      2Borgardalsslingan

4      9Länna–Almunge

5      5Almunge–Södersjön*

6    16Södersjön*–Knutby

7    13Knutby–Bennebol

7:1      3Hästhagen, Kilholmenslingan

8      9Bennebol–Pansarudden* 

8:1      4,5Pansaruddenslingan* 

9    10Pansarudden*–Kolarmora

10    28Kolarmora–Gimo

10:1    15,5Risingeslingan

11    20Gimo–Österbybruk

11:1    12,5Dammledenslingan

12    19,5Österbybruk–Risön

12:1      6Österbybruksslingan

12:2    10Floranslingan

13    16Risön–Lövstabruk

14    19Lövstabruk–Västland

15    17Västland–Marma

16    13Marma–Älvkarleby

17      7Älvkarleby–Långhäll

19      9Skekarsbo–Nora kyrka/Tärnsjö

20    10Östa–Nora kyrka

21    19Siggeforasjön–Tenasjön

EtappLängd (km)Sträcka

21:1      4Slinga Ramsmossjöarna

22      9,5Tenasjön–Skattmansöådalen

23    19Skattmansöådalen–Härnevi IP*

23:1      7Torslundaslingan

24    17Härnevi IP*–Gånsta

25      9,5Gånsta–Boglösa*

25:1    12Bredsandslingan

26      7,5Boglösa*–Lillkyrka

27      8Lillkyrka–Veckholm*

28    17,5Veckholm*–Härjarö

29    14Bålsta–Häggeby*

30      8,5Häggeby*–Skokloster

31      6,5Skokloster–Sånka

31:1    13,5Skoklosterslingan

Kyrkspången över Nordmyran. Foto: Åsa Sjögren

 

* Vi ändrar några etappstarter/etappmål under 2013. På 

dessa platser saknas ännu skyltar mot nästa etappmål/

etappstart ute i terrängen.
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Översiktskarta 
Upplandsledens etapper

www.upplandsstiftelsen.se


