Kalmarnäs naturreservat
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i naturreservatet.
Uppdaterad 2020-03.31
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Karta med utvalda besöksplatser
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1. Utsiktsplatsen på Vattunödsberget
Rastplats på Vattunödsberget med fantastisk
utsikt över Mälaren. Klipporna är 30 m höga
och stupar brant ner mot vattnet. Det finns
inga skyddsräcken. Tänk på att berghällarna
kan bli hala när det är blött ute.
Vid utsiktsplatsen finns ett vanligt
bänkbord där du kan äta matsäck. Det finns
också en enkel grillplats med sittbänkar runt.

Utsiktsplatsen
Vägen till utsiktsplatsen från
parkeringen
Från parkeringen går du längs skogsstigar
fram till utsikten. Det är 500 m. Följ vägvisaren som pekar mot Vattunödsberget,
in genom den lilla grinden. Längs stigen
passerar du flera självstängande grindar som
ibland låses med en karbinhake.

Stenigt parti längs stigen till utsiktsplatsen.

Några av stigarna i reservatet har röda
markeringar på träd och stolpar medan andra
är omarkerade. Vägvisare finns i stigkorsningarna. Alla stigar är väl upptrampade och
tydliga, men bitvis ganska kuperade och
innehåller en hel del stenar och rötter.
Ordentliga skor rekommenderas.

Självstängande grind längs stigen.

Om du vill grilla på Vattunödsberget så kan
du ta med dig ved från vedlåren längs stigen.
Den står i närheten av stigdelningen där en
stig leder till utsikten på Vattunödsberget och
en till den södra grillplatsen i skogen.

Vedlåren längs stigen mot utsiktsplatsen.

Grillplatsen på Vattunödsberget.
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2. Grillplatsen

Grillbord och rastbord på grillplatsen.
Tillgänglighetsanpassad rastplats med
grillbord och ett bänkbord med en sittbänk
och en öppen sida för rullstolar. Bredvid
grillen finns en låda med grillkol. Marken runt
grillplatsen är täckt av hårdpackat grus.

Bänkbord med en bänk och en öppen sida.

Stigen till grillplatsen är tillgänglighetsanpassad för att rullstolar ska kunna
ta sig fram. Från grillplatsen finns det en stig
vidare in i naturreservatet men den är inte
tillgänglighetsanpassad.
Vägen till grillplatsen från parkeringen
Grillplatsen ligger 100 m från parkeringen.
Följ vägvisaren som pekar mot Rastplats 0,1.
Stigen är bred med hårdpackat grus. Den
är tillgänglighetsanpassat så att rullstolar
ska kunna ta sig fram, men bara en rullstol
får plats i bredd. Du passerar genom en
självstängande grind som är lätt att öppna.
Stigen innehåller en svagt sluttande backe.
Vid parkeringen finns tillgänglig torrtoalett.

Grillbord med låda för grillkol.

Stigen från parkeringen till grillplatsen.

Självstängande grind längs stigen.
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Djur
I naturreservatet passerar flera av stigarna
hagar där det kan finnas får.

Grind till hagen, längs stigen mot
äventyrsbanan.

Hitta till Kalmarnäs
Kalmarnäs ligger vid Mälaren väster om
Bålsta.
Hitta hit med bil eller cykel
Från E18 kör du av mot Bålsta vid avfart 146.
Vid första rondellen, sväng höger mot
Västerskog och följ skyltning mot Lastberget,
längs vägen Kraftleden. Efter ca 4 km, sväng
höger, fortfarande mot Lastberget. Efter
ytterligare 1 km, sväng höger mot Lastberget
och naturreservat. Efter 3 km till tar du
vänster mot Naturreservatet och åker genom
en allé. Parkeringen ligger i slutet på allén.
Den är stor med anvisade handikappplatser.

Parkeringen vid entrén till reservatet.

Hitta hit med kollektivtrafik
Närmaste busshållplats heter Lastbergets
vägskäl. Därifrån är det tre kilometer att gå
till reservatet.

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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