
Tillgängliga 
NATUROMRÅDENDenna folder är fram-

tagen av Länsstyrelsen i 
Uppsala län och Upplands-
stiftelsen i samarbete med 

länets kommuner. i Uppsala län
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MER INFORMATION:  
Naturkartan.se/uppsalalan
Naturreservat, friluftsområden,  
smultronställen och andra utflyktsmål  
i Uppsala län.

Upplandsstiftelsen
Klicka på Naturtips  Utökad information, i+. 
Pdf:er med utförlig information och filmer  
om utvalda naturområden.

Biotopia 
Tryckt information och tips 
av naturpedagoger. 

ÄLVKARLEBY

1. Billudden     

Billhamn. Gammalt fiskeläge på Billudden. Grillplats 
med havsutsikt. Tillgänglig fiskebrygga och rastplats.

2. Billudden      

Rullsand. Camping med sandstrand. Badrullstol, 
hårdgjord sandstrand. Tillgänglig lekplats.

3. Bodaslingan    

Hårdgjord promenadväg utmed Bodaån, en del av 
Dalälven. Grillplats och rastbänkar.

4. Laxön     

Ö mitt i Älvkarlebyfallen med strömmande vatten 
och rik kulturhistorisk miljö. Hårdgjorda gångvägar.

5. Marma   

Stor brygga med utsikt över Marmafjärden.  
Flottarkojan med utställning om flottningen, bokas 
i förväg.

TIERP

6. Mehedebybadet       

Bad med sandstrand vid Dalälven. Badramp ner i 
vattnet.

7. Vegavallen     

Område för rörelse, träning och hälsa. Tillgänglig 
fantasifull ”sagostig”, grillplats o vindskydd.

8. Strömabadet      

Källsjö med sandstrand och tillgänglig fiskebrygga.

9. Sikhjälma hamn   

Hamn med röda sjöbodar. Tillgänglig pir med utsikt 
över havet.

10. Ängskär      

Sandstrand vid havslagun. Badrullstol att låna vid 
campingen.

ÖSTHAMMAR

11. Aspbobadet     

Friluftsområde med badplats och grillplats vid  
Stordammen.

12. Gimo friluftsbad     

Badplats vid Gimodamm med tillgänglig grillplats. 
Hårdgjord stig till grillplats.

13. Gräsö Gård     

Utställning om besöksmål och öns historia i  
byggnad. Rastbord.

14. Krutudden      

Friluftsområde med badplats vid Östhammarsfjärden. 
Hårdgjorda gångstigar och rastplats utformade för 
personer med funktionsvariation. Badrullstol.

15. Vällenbadet     

Naturskönt friluftsbad med tillgängligt rastbord, 
badramp och parkering.

HEBY

16. Östa      

Naturskön sandstrand med bryggor och grillplats på 
en udde vid Dalälven.

17. Ingbo källor    

Källor i skogen där det bubblar upp vatten från bot-
ten. Tillgänglig spång.

18. Kyrkstigen    

Historisk spång över vidsträckt våtmark. Rast- och 
grillplats vid Hagudden i södra delen av spången.

UPPSALA

19. Oxhagen   

Kulturlandskap med blomsterrika hagar. Tillgänglig 
stig och rastbord i beteshagen.

20. Vedyxaskogen     

Hårdgjord skogsstig till viltvattnet. Tillgänglig 
rastplats för fågelskådning. Grill.

21. Fjällnora      

Friluftsaktiviteter och servering året runt. Badplats 
med badramp och badrullstol. Uthyrning av  
anpassad kanot och skridskokälke. 

22. Årike Fyris     

Stadsnära naturreservat med breda hårdgjorda 
stigar längs Fyrisån och ett tillgängligt fågeltorn.

23. Vårdsätra strandpromenad     

Naturskön tillgänglig vandringsled längs Vårdsätra-
viken och Hågaån. Tillgänglig toalett vid Vårdsätra-
badets parkering. 

24. Sunnersta     

Skogsmulles stig och Motorikbanan, utformade för 
personer med funktionsvariationer.

25. Hammarskog    

Stora kärret. Hårdgjord stig från Skogshyddans 
parkering till fågelplattform.

26. Hammarskog       

Dalbyvikensspången. Tillgänglig vandringsled längs 
vattnet med utsikt över Dalbyviken. Tillgängliga 
toaletter vid badet och herrgården.

27. Wikparken      

Artrik naturpark och plattform med utsikt över sjön. 
Hårdgjord stig till rastplats vid slåtteräng. Badplats 
med badramp. Tillgänglig toalett i närheten av  
badet och vid plattformen i parken.

KNIVSTA

28. Gredelby hagar     

Blomsterrik och tätortsnära hagmark med  
tillgängligt fikabord och utsikt över Trunsta träsk.

ENKÖPING

29. Gröngarnsåsen   

Våtmark och betat naturområde. Bred spång med 
utsikt över kor och fågelliv.

30. Korsängen  

Rofylld natur vid lummiga vattenytor med intres-
sant fågelliv.

31. Hjälstaviken      

Hårby. Artrik fågelsjö med tillgänglig rastplats. 
Hårdgjord gångväg ut till fågeltorn, som är utformat 
för rullstol i markplan.

32. Härjarö     

Hårdgjord strandpromenad längs vattnet vid  
Mälaren. Tillgängligt fikabord.

HÅBO

33. Hjälstaviken    

Jungfrulunden. Gömsle i vassen med utsikt mot 
sjön. Hårdgjord gångväg och spång över äng och 
genom skog och vass.

34. Biskops-Arnö  

Vacker natur och rik kulturhistorisk miljö.  
Markerade stigar som följer äldre grusvägar. 

35. Granåsen     

Tillgängliga rastplatser med eldstad. Hårdgjord stig 
med rastbänkar.

36. Kalmarnäs     

Hårdgjord stig till grillplats med fikabord nära  
parkering.

SYMBOLFÖRKLARINGAR

Parkering Rastplats

 Badplats  Eldstad

Tillgänglig toalett Fågeltorn/ gömsle

 Toalett Fiskeplats

Billhamn

Gräsö Gård

Tillgänglig grillplats

Vegavallen

Wik

Gröngarnsåsen

Gredelby hagar

Hjälstaviken


