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Lunsentorpet i  
Norra Lunsens  naturreservat
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.  
Uppdaterad 2020-04-28



Karta

0 500 1 000250 Meter

SKALA :   1 : 2 0   0 00

2

Torrtoalett

Raststuga

ParkeringGrillplats

Rastplats med  
bänkbord

Vindskydd

500 m

Flottsund

Fläktanstugan

Nyby

Lunsentorpet



Lunsentorpet

Lunsentorpet är en timrad raststuga som 
alltid står öppen för besökare. Den ligger i en 
glänta mitt inne i Lunsenskogen, som gränsar 
till Uppsalas sydöstra del. Inne i stugan finns 
sex sängplatser (ta med eget liggunderlag 
och sovsäck), bord, stolar, kamin och vedspis 
för uppvärmning och matlagning. Det finns 
ingen el i stugan, så ta med en ficklampa om 
du ska bo över. Stugan går inte att boka, det 
är bara att dyka upp. Utanför finns en torr-
toalett, dricksvattenpump och ett vedförråd. 
Intill torpet är det stora gräsytor med gott 
om plats att slå upp tält på. Det finns även 
tre grillplatser, bänkbord och ett vindskydd.

Lunsentorpet

Vedspisen i Lunsentorpet

Öppet fält med grillplatser utanför torpet Vindskydd nära Lunsentorpet
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Sängar i Lunsentorpet En av grillplatserna

En av grillplatserna vid det öppna fältet Bänkbord

Gångvägen från Flottsundsbron mot skogen

Stigen där du passerar väg 255

Vägen till Lunsentorpet från parkering 
vid Flottsund
Du kommer till Lunsentorpet genom att 
vandra Upplandsleden ca 4,5 km från 
Flottsund. Leden är markerad med orange 
färg på träd och stolpar. Följ Dag Hammar-
skjölds väg österut uppför gångvägen och 
sedan in i en skogsdunge. För att komma in i 
Norra Lunsens naturreservat måste du korsa 
väg 255. Stigen är en skogsstig med varierat 
underlag men ofta med mycket stenar och 
rötter. Bra vandringskor rekommenderas. 
Bitvis går du över spänger. Följ de orangea 
markeringarna tills du når Lunsentorpet.

Det går även att komma till Lunsentorpet 
från parkering vid Nyby, en sträcka på ca 3,5 
km. Här passerar stigen förbi Fläktanstugan. 
Stigen är en del av Upplandsleden och 
markeras med både röda och orange färgmar-
keringar.  Följ vägvisarna mot Lunsentorpet.
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Spång längs stig

Bredare del av stigen Stenig del av stigen
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Vinter i Norra Lunsen

Hitta till Norra Lunsen
Naturreservatet Norra Lunsen ligger alldeles 
sydost om Uppsala intill väg 255.

Med bil
Parkering finns vid Flottsundsbron. Följ Dag 
Hammarskjölds väg över flottsundbron och 
sväng direkt in till vänster på parkeringen.

När det finns tillräckligt med snö prepareras flera av lederna med skidspår. Spåren är 
markerade med så kallade fjällkryss.

Parkeringsplats Flottsund
Parkeringen är på hårdpackat grus, belyst 
och det finns plats för ca 10 bilar. Det finns 
informationsskyltar för de tre naturreser-
vaten Norra Lunsen, Årike Fyris och Kungs-
hamn-Morga. 

Pdf:en är framtagen av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 2018–2019, i ett projekt där  
statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär. 


