
Viltvattnet

Viltvattnet i Vedyxaskogen
Detaljerad beskrivning av stigar, rastplatser och andra anordningar i området.  
Uppdaterad 2020-03-31.
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Viltvattnets grillplats

Viltvattnet är en liten våtmark med öppen 
vattenyta som anlagts för skogens vilda djur. 
Här finns ett grillbord, två bänkbord och 
en låg grill med grillgaller som kan vridas 
över elden. Du kommer fram med rullstol till 
både grillbordet och grillen. Ved hittar du i 
vedförrådet intill. Det är lite uppför sista biten 
till grillplatsen och det kan behövas hjälp för 
rullstol att komma upp. Underlaget är hård-
packat grus som är jämnt. Det finns staket 
mot vattnet men i övrigt finns det inga kanter 
mot sidorna. En informationsskylt berättar 
om området. Nedanför grillplatsen ligger en 
tillgänglighetsanpassad torrtoalett med bred 
ramp framför.

Runt Viltvattnet går en vandringsstig. Den 
markeras med röda markeringar och är inte 
tillgänglighetsanpassad.

Viltvattnet

Grillen med bänkar runtom

Bänkbord och grillbord

GrillbordetBacken till Viltvattnets grillplats
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BänkbordVedförråd

Vägen till Viltvattnet från parkeringen 
Från den stora parkeringen är det 600 m  
till Viltvattnet. Det finns också en  
handikapparkering 200 mlängre fram, ovanför 
en uppfrösbacke. Stigen från handikapparke-
ringen är tillgänglighetsanpassad och mycket 
bred. Underlaget är hårdpackat grus och 
stigen markeras med röda stolpar eller röd 
färg på träd. Några små kullar finns och det 
kan behövas hjälp för rullstol. Längs vägen 
hittar du tre sittbänkar med 100 m mellanrum. 
Från handikapparkeringen är det 400 m till 
Viltvattnet.

Markerad stig till ViltvattnetBänk vid stigen

Stigens start vid handikapparkeringen

Stig med svag lutning
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Hitta till Vedyxaskogen
Vedyxaskogen ligger några kilometer öster 
om Årsta, alldeles utanför Uppsala.

Med bil eller cykel
Från Tycho Hedéns väg svänger du österut 
på Stålgatan, i höjd med Boländerna, det är 
skyltat mot Fyrislunds industriområde. Kör 
rakt fram ända till bostadsområdet Slavsta, 
där skyltning mot Vedyxaskogen tar vid. 
Fortsätt förbi Rörby, under E4:an och vidare 
mot parkeringen vid Lunda, den syns tydligt 
från vägen. Från Slavsta är vägen en smal 
grusväg. 

Med kollektivtrafik
Du kan ta stadsbussen till hållplats Skölsta 
station och komma in i norra delen av Ved-
yxaskogen. Från hållplatsen följer du Skölsta 
byväg i 200 m tills du ser informationsskylten 
om området på höger sida. För att komma 
in i området får du gå över järnvägsspåret. 
Järnvägsspåret är endast för det långsamt-
gående tåget Lennakatten, vilket märks på 
långt avstånd. Följ sedan skyltningen mot 
Viltvattnet. Stigen i området markeras med 
röda markeringar.

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

Djur
Runt Lunda finns en ridled. Ridstigen går 
parallellt med den tillgänglighetsanpassade 
stigen på vägen mot grillplatsen.

Parkeringen

HandikapparkeringenGrusvägen mot handikapparkeringen

Parkeringsplats Vedyxaskogen
Parkeringen har plats för sju bilar. Underlaget 
är hårdpackat grus och jämnt. Här finns en 
informationsskylt med karta över området 
och folder att ta med. Skyltar pekar ut rikt-
ningen mot Viltvattnet, uppför backen. 

Handikapparkeringen
En handikapparkering ligger 200 m längre 
fram längs vägen. Följ skylten mot Viltvattnet 
längs grusvägen. Parkeringen har plats för 
tre bilar. Underlaget är hårdpackat grus och 
jämnt. Intill parkeringen finns en bänk.
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