Vårdsätra skogs friluftsområde
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.
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1 Gammeltallen

Sunnerstastugan med bänkborden framför

Gammeltallen och bänken, den lilla stigen bredvid leder till största granen
Gammeltallen är skogens äldsta tall och den
uppskattas vara över 175 år! Bredvid tallen
finns det en informationsskylt om tallen,
naturinfoskylt nr 8 längs skogsslingan i
Vårdsätra skogs friluftsområde. Det finns en
bänk med armstöd att vila på bredvid tallen.
100 m in i skogen hittar du till områdets
största gran som även den har en informationsskylt. Följ den lilla skogsstigen bredvid
tallen och fortsätt rakt fram in i skogen tills
du ser skylten och granen. Den kan vara lite
klurig att hitta till då granen döljs av andra
träd.

Gula stigen

Tallen
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Vägen till gammeltallen från parkeringen
Skarholmen
Totalt är det 650 m till gammeltallen. Från
parkeringen går du upp mot Vårdsätravägen
och svänger vänster mot den stora informationsskylten. Följ vägvisaren som pekar höger
mot Gula stigen uppför Häggstigen. Vägen
lutar brant uppför. Följ vägen i 100 m tills
du når en vändplats och ta av åt vänster in
på stigen bredvid en stor informationsskylt.
Stigen är en del av Gula stigen och markeras
med gul färg. Vid nästa vägskäl tar du höger
och följer de gula markeringarna i 300 m
tills du ser tallen på vänster sida. Stigen har
kortare steniga delar där det kan vara svårt
att köra barnvagn men i övrigt är nästan hela
stigen lite bredare och ganska jämn. Vissa
delar är lite brantare.

Gångvägen mot Vårdsätravägen

Branta Häggstigen

Informationsskylten och stigen in i skogen

Bred del av stigen

Stening del av stigen
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2 Flyttblocket

Vårdsätraskogens största flyttblock är en
spännande plats att upptäcka. Blocket har
transporterats hit under den senaste istiden.
Flyttblocket har informationsskylt nr 12 längs
skogsstigen i Vårdsätra skogs friluftsområde.
Skylten står bredvid stigen och flyttblocket
ligger 10 m in i skogen. Flyttblocket är bland
träd och underlaget är ojämnt.

in på stigen bredvid informationsskylten.
Vid nästa vägskäl tar du vänster och följer
de röda markeringarna i 550 m tills du ser
informationsstolpen och flyttblocket på höger
sida. Stigen har mycket stenar och rötter och
är ibland smal och lutar mycket. Det är svårt
att ta sig fram med barnvagn.

Vägen till flyttblocket från parkeringen
Skarholmen
Totalt är det ca 900 m till flyttblocket
från parkeringen vid Skarholmen, första
delen av sträckan är densamma som mot
gammeltallen. Från parkeringen går du upp
mot Vårdsätravägen och svänger vänster
mot den stora informationsskylten. Följ
vägvisaren som pekar mot Gula stigen
uppför Häggstigen. Följ vägen i 100 m tills
du når en vändplats och ta av åt vänster

Smal stig mot flyttblocket

Stigen och informationsskylten

Skylten och stigen in till flyttblocket
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3 Rastplatsen Norrtorpet

Idag är det en rastplats där den gamla Norrtorpet tidigare stod. Det finns ett bänkbord
med förlängd bordsskiva som underlättar att
komma intill med rullstol. Runt bänkbordet
är underlaget kortklippt gräs. Det finns en

stor gräsyta kring rastplatsen att röra sig på.
Rastplatsen vid Norrtorpet har informationsskylt nr 1 längs skogsstigen i Vårdsätra skogs
friluftsområde.

Bänkbordet

Öppna ytan vid rastplatsen

Vägen till Norrtorpet från parkeringen
Skarholmen
Enklaste vägen med barnvagn till Norrtorpet
är längs Vårdsätravägen. Följ gång- och
cykelvägen längs med Vårdsätravägen norrut
från parkeringen vid Skarholmen. Den är
bred, belyst och har svag lutning. Efter 1,3
km tar du av åt höger på cykelvägen mot
Gottsundagipen. Cykelvägen är mycket bred,
jämn och är belyst. Efter ca 450 m svänger
du vänster in på den rödmarkerade stigen,
här lutar det kraftigt. Efter 150 m ligger
rastplatsen till vänster. Det är totalt 2 km
från parkeringen.

Gång- och cykelväg längs Vårdsätravägen
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Cykelvägen genom skogen

Röda stigen mot Norrtorpet

Lätt lutning på Vårdsätravägen

Cykelvägen in i skogen

Norrtorpet kan även nås via skogsslingan
som går genom området. Ta samma väg
som till målpunkt Flyttblocket. Fortsätt
sedan vidare längs med den röda stigen.
Efter ca 800 m går du höger in på den breda
cykelvägen, det finns en bänk bredvid vägen.
Efter 200 m svänger du vänster in på den
röda stigen igen. Den har varierat underlag
och är ibland smal med mycket stenar och
rötter. Ibland är den bredare och mer jämn.
Den markeras med röd färg. Efter ytterligare
150 m ligger rastplatsen till vänster. Totalt är
sträckan 2 km.

Smal stig mot Norrtorpet

Cykelvägen och bänk intill

Bred stig mot Norrtorpet
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Hitta till Vårdsätra skog friluftsområde
Vårdsätra skog ligger mellan Sunnersta
och Vårdsätra, intill Gottsundagipen i södra
Uppsala.
Med bil eller cykel
Följ Vårdsätravägen söderut från Uppsala.
Efter Vårdsätra och precis innan Graneberg
svänger du höger mot Skarholmen. Parkeringen ligger sen direkt på vänster sida. Det
finns flera mountainbike-leder i Vårdsätra
skog att cykla på.
Med kollektivtrafik
Ska du till Norrtorpet kan ta stadsbussen till
hållplats Granelidsvägen. Följ Vårdsätravägen
norrut och sväng höger in på Granelidsvägen.
Efter 20 m går du in på gångvägen bakom en
vägbom, det finns en informationsskylt om
området bredvid. Följ vägen i 200 m tills du
ser rastplatsen till höger.
Ska du till gammeltallen eller flyttblocket
kan du ta stadsbussen till hållplats Lyssnavägen. Följ Vårdsätravägen västerut. På vänster
sida av vägen ser du snart en informationsskylt om gula stigen och en skylt som pekar
in på Häggstigen.

Vägbom och gångvägen mot Norrtorpet

Parkeringsplats Skarholmen
Mycket stor parkering vid Skarholmen som
är asfalterad. Parkeringen lutar lite lätt.
Lyktstolpar finns intill parkeringen. Ute vid
Vårdsätravägen finns det en informationsskylt
med karta över området och foldrar att ta
med. Det är även starten på den Gula Stigen.

Stora parkeringen vid Skarholmen

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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