
Man får inte störa, skada eller ta hem vilda djur.

ALLEMANSRÄTTEN

Alla får vara i naturen i Sverige, även om skogen ägs av någon! 

Det kallas för allemansrätten. Du använder allemansrätten när du

promenerar, klättrar eller sitter på en sten i skogen och njuter av

fågelsång. Allemansrätten betyder också att du ska vara försiktig

och inte störa eller skada naturen och djuren.

UPPTÄCK NATUREN IUPPTÄCK NATUREN I

SÄVJA!SÄVJA!

MER INFORMATION

Upplandsstiftelsens webbplats
Här hittar du korta filmer om naturen på olika språk och tips på 

fin natur i Uppsala!

www.upplandsstiftelsen.se/naturisverige 
 

Är du nyfiken på ett längre äventyr

kan du vandra hela vägen till

Lunsentorpet, där du också kan

övernatta. Vid torpet finns flera

grillplatser och ett stort vedförråd, 

ett vindskydd och en vattenpump där

du kan fylla på din vattenflaska. 

Det är gratis att sova i Lunsentorpet

men du kan inte boka det i förväg.

Torpet är öppet året runt. Om du

hellre vill sova i tält så finns det

tältplatser bredvid Lunsentorpet. 

NORRA LUNSEN

NATURRESERVAT

 

Upplandsleden går genom Norra

Lunsen och är markerad med

orange ringar på träden. Det finns

många olika stigar och leder i

Lunsen - följ markeringar och

skyltar för att hitta rätt i skogen.

På hösten är det gott om svamp

och bär i reservatet och på vintern

finns det skidspår att åka i.

I naturreservat finns speciella regler för att plocka blommor

och växter. På informationstavlor kan du läsa vilka regler

som gäller i just det reservatet.     

Lämna inget skräp i naturen! Ta med ditt skräp och kasta i

soptunnan. Om soptunnan är full får du inte lämna skräpet

utanför. Skräp i naturen kan skada djur och människor.

Friluftslivetsår 2021 - Luften är fri
I år är det friluftslivets år i hela landet! Följ #luftenarfri och

#friluftslivetsår2021 i sociala medier för inspiration till friluftsliv.

Här får du tips om vad som händer i Uppsala under året: 

www.upplandsstiftelsen.se/friluftslivetsar2021

Här finns information och kartor över naturområden i hela Sverige!

Ladda ner appen Naturkartan gratis eller besök deras webblats 

www.naturkartan.se
 

Naturkartan

http://www.naturkartan.se/


STORDAMMEN

 

Ni behöver ha med er egen ved eller

grillkol om ni vill grilla. Det går bra att ta

med barnvagnen, men stigen är ganska

ojämn den sista biten fram till grillplatsen.

KOLONILOTTERNA

Du kommer fram till Norra Lunsens

naturreservat och Stordammen

efter 15 minuters promenad från

Sävja kulturcentrum. 

Vid Stordammens strand finns det

två grillplatser med fin utsikt över

vattnet. Ta med vänner och familj

hit på en ”skogsfika”! 
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Sävja kulturcentrum

Kolonilotterna

Stordammen

Norra Lunsen naturreservat

Den här broschyren vill inspirera dig till att upptäckaDen här broschyren vill inspirera dig till att upptäcka

naturen nära dig!naturen nära dig!  

Här hittar du tips på aktiviteter och härliga platser attHär hittar du tips på aktiviteter och härliga platser att

besöka själv eller med familjen.besöka själv eller med familjen.

Välkommen ut!Välkommen ut!

En kort promenad från Sävja centrum finns

ett härligt naturområde vid kolonilotterna,

där Odlarföreningen Linné odlar grönsaker

och blommor. I närheten av kolonilotterna

finns picknickbord och en grillplats. 

Ta med egen ved eller kol om du vill grilla.

Det finns också ett litet skogsområde där

barnen kan leka. På vintern kan hela

familjen åka pulka i den lilla backen!

Glöm inte att släcka elden

ordentligt när ni har grillat klart!

Från Stordammen kan du ta dig

vidare in i naturreservatet - det finns

markeringar och en karta vid

grillplatsen som hjälper dig att hitta

rätt. 

NORRA LUNSEN

NATURRESERVAT

 
Söder om Sävja finns det stora

naturreservatet Norra Lunsen. Här

kan du upptäcka rikt växt- och

djurliv, njuta av naturen, tystnaden

och vandra längs markerade stigar. 

Ta med familjen på en vandring till

Fläktanstugan – ett smultronställe

som är värt att besöka året runt! 

Här finns det torrdass, grillplats

med ved och ett fågeltorn som du

kan gå upp i. 
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