
SKOGSSTIGEN
I HAMMARSKOG



1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN!

När du vandrar längs Skogsstigen följer du  
en orangemarkerad slinga som är 2.5 km 
lång. På illustrerade skyltar berättar vi om  
skogsskötsel och naturvård i Uppsala 
kommuns egna skogar.

2. MÅNGBRUK

I kommunens skogar ska man kunna 
vandra, plocka bär och njuta av naturen. 
Här ska djur och växter ha en bra livs-
miljö. I skogen avverkas också timmer 
och massaved. Skogen brukas för en 
lång rad ändamål. Vi använder därför 
många olika metoder för att sköta den.

3. KRETSLOPP

Solen är en förutsättning för allt liv. Här 
får du veta hur det går till när skogen 
växer upp och bryts ner och vart alla 
gamla löv och grenar tar vägen.

4. EVIGHETSTRÄD

När vi föryng-
ringsavverkar 
skogen lämnas 
en del träd som 
får stå kvar och 
åldras i kommande 
skogsbestånd. Här 
kan du se några 
riktigt grova gamla 
aspar som lämnats. Sådana evighetsträd 
får bli gamla och dö naturligt. Skyl-
ten visar en del av alla de djur som är 
beroende av gammal asp, bland annat 
cinnoberbaggen, som är Upplands  
landskapsinsekt.

Mindre hackspett  
– Gynnad av gamla träd



5. SUMPSKOG

I sumpskogarna är det ofta blött och 
svårframkomligt. Den fuktiga miljön är 
livsnödvändig för många mossor, insek-
ter och kräldjur.

6. HYGGESBRÄNNING

Här föryngringsavverkades skogen under  
vintern 1996 – 1997. Våren därpå brändes  
hygget med kvarvarande träd. Ett brand- 
fält är en nyckelbiotop för sällsynta och 
utrotningshotade arter som är helt bero-
ende av brand.

7. JAKT OCH VILTVÅRD

Den gamla åkermarken (Stora kärret) 
framför er har under 1999 dämts upp för att  
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bli en våtmark. Vid skogsskötsel bevaras 
torpmiljöer och små skogsgläntor. Frukt-
bärande träd och buskar sparas för att 
skapa förutsättningar för ett rikt djurliv.

8. BLÄDNING

Blädning är en skötselmetod där träd 
lämnas i alla åldrar och dimensioner, 
allt från den lilla plantan till det stora 
vuxna trädet. (Jämför trakthyggesbruk)

9. FRI UTVECKLING

Det finns nästan inga 
riktigt gamla och orörda  
skogar kvar idag. Många  
arter av insekter, svampar 
och lavar är helt beroende av  
gammelskogar med död ved 
för att överleva. Uppsala kommun har  
därför avsatt 25 procent av skogsmarken 
som lämnas helt orörd för fri utveckling.

10. ÅKERPLANTERING

Landskapet förändras i snabb 
takt. Den täta granplanteringen 
var för 50 år sedan åker, om-
given av hagar med tillhörande 
blomsterprakt.

11. TRAKTHYGGE

Vid avverkningar på kommunens 
mark tas ibland mindre hyggen 
upp. För att få ny skog gjordes här 
en föryngringsavverkning 1997 
och du kan själv studera resultatet. 
(Jämför blädning)

Klibbticka trivs  
 i gammal skog

Vallmo – 
gammalt 
åkerogräs



UPPSALA KOMMUNS SKOGAR

Uppsala kommun äger cirka 4 000 hektar 
skogsmark. Våra skogar ligger främst i 
friluftsområden, i naturreservat och i an-
slutning till tätorternas bostadsområden.

Skogen sköts i egen regi och med hjälp av 
etreprenörer. Vi använder oss av många 
olika skogsskötselmetoder, några försö-
ker vi beskriva längs Skogsstigen.

Virke och flis säljs till olika företag. En 
del timmer tas till vara vid kommunens 
eget snickeri på Hammarskog. Där 
tillverkar vi vindskydd, bord och bänkar 
som placeras ut i våra parker och frilufts-
områden.

Skogsbruket på kommunens mark är 
sedan 1999 FSC-certifierat, miljömärkt. 
Kommunen har upprättat så kallade 
gröna skogsbruksplaner som underlag 
för skogsskötsel.

Cinnoberbaggen – landskapsinsekt för Uppland
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Hammarskog 2km

Skogshyddan 
SKOGSSTIGEN

Österbergs-
torpet

SÅ HÄR HITTAR DU

Från Hammarskog följer du den röda 
ledmarkering upp och förbi Österbergs-
torpet (drygt 1 km). Skogsstigen har en 
orange markering och börjar i skogs-
brynet bortom torpet. Du kan också nå 
Skogsstigen från skogshyddans p-plats 
(ca 0,5 km).

FRÅGOR

Har du frågor om naturvård och skogs-
skötsel i kommunens skogar, kontakta 
oss via telefon 018-727 00 00.
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Bild framsida: 
Det vita U:et är gränsmarkering för  
Uppsala kommuns egna skogar.
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