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Lårstaviken

Välkommen till den vackra och värdefulla naturen
runt Wiks slott. Slottet är mycket gammalt, det började
byggas som en försvarsborg redan på 1400-talet.
Liksom vi strövar här i dag, har människor i alla tider
använt markerna runt slottet. Genom ett rikt kartmaterial
vet vi hur Wikparken har sett ut genom tiderna.
Tidigare öppna betesbackar är nu skogsbevuxna, kvar finns
spår av hassellundar och ekhagar. 1823 gjorde man om
betesmarkerna till engelsk park. Men med tiden övergavs
parken och under 1900-talet växte parken igen till lövskog.
I lövskogen fick de gamla ekarna för lite ljus och började
dö. För att rädda dem höggs de gamla träden fram i början
av 2000-talet.

Känner du alla invånarna i parken?

I parken finns många invånare. Grova liksom döda träd,
skuggiga partier, öppna ytor och närhet till vatten – allt
detta gör att här finns livsmiljöer som passar för svampar,
lavar, insekter, fåglar och fladdermöss. Wikparken är
extremt rik på arter och här finns många djur och växter
som annars är hotade i Sverige. För att hålla parken öppen
betas den i dag av får och kor.

Att se och göra i parken
Promenera året om
Wikstigen (rödmarkerad, 3,2 km) startar vid slottet och
leder runt hela parken. Genvägen (blåmarkerad, 1,2 km)
startar vid Utsikten ute i parken.
Utsikt
Två plattformar ger dig god vy över Lårstaviken. En finns
vid strandängen intill parkeringen vid slottet. Den andra
ligger ute i naturparken.
Lek och lär bland träden
Informationsstolpar berättar mer om parken och ger
uppdrag åt barnen. Bygg gärna kojor i kojbyggarlandet.
Bada
Nedanför slottet finns en badplats med bryggor
och gräsytor. En liten bit ifrån finns också ett
tillgänglighetsanpassat bad med ramp ner i vattnet.

Får och kor
I parken betar kor och får under den gröna årstiden.
Behandla djuren med respekt. Gå runt dem och håll
hunden kopplad. Längs Genvägen går du avskilt från kor
och får.
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Tillgänglighet

Vid strandängen, norr om slottet, finns handikapparkering
och en tillgänglig utsiktsplattform. Från parkeringen leder
en hårdgjord stig fram till det tillgänglighetsanpassade
badet. Här finns en ramp ner i vattnet och tillgänglig
torrtoalett i närheten.
Wikstigen är hårdgjord men bitvis kuperad. Den går bra
att gå med barnvagn. Genvägen är asfalterad
eller grusad. Bitvis lutar det något och det kan vara lite
mjukt. Stigen har en kort genomgång genom hagen. Längs
genvägen finns soffor eller rastbord med ca 200 m
mellanrum. Wikstigen och Genvägen plogas på vintern.
Vid utsiktsplattformen i parken finns handikappparkering,
rastbord och tillgänglig torrtoalett. Härifrån kan du följa
den plant/svagt lutande, asfalterade delen av genvägen
fram till rastplatsen på slåtterängen, 200 m.

Hur kommer jag till Wik?

Wiks slott ligger vid Lårstaviken 2,5 mil söder om Uppsala.
Från väg 55 mellan Uppsala och Örsundsbro finns
vägvisning. Länsbuss går från Uppsala till Wik.

Naturparken förvaltas av Upplandsstiftelsen i samverkan med
Region Uppsala. År 2000–2002 restaurerades parken av
Upplandsstiftelsen och Kultur i länet med stöd av medel från Världsnaturfonden. 2009–2014 bidrog EU-projektet LIFE MIA bl.a. till att
finansiera en plattform. Parken är del av nätverket Natura 2000.
För frågor om Naturparken ring Upplandsstiftelsen 018-611 62 71.
Naturparken är utpekat som ett av Uppsala läns Smultronställen i
naturen. Fler naturtips finns på www.upplandsstiftelsen.se
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