NATURRESERVAT I UPPSALA LÄN

STADSSKOGEN

Promenera på mjuka stigar

Välkommen till

Stadsskogen
Naturreservatet Stadsskogen är en riktig skog
mitt i Uppsala. Här kan du gå och springa på
mjuka skogsstigar, ta dig fram på lättrampade
cykelvägar och plocka bär och svamp. Många av
de stora och vackra tallarna är mer än 200 år
gamla. I Stadsskogen kan du se spår från förr
när delar av området var odlingsmark och
militärer övade i området.

Naturen i Stadsskogen
Största delen av området är gammal skog med
stora tallar. Många av dem började växa i slutet av
1700-talet och är idag över 200 år gamla. Tallen är
det vanligaste barrträdet i skogen men det finns även

Kattuggla
Strix aluco

Vintertagging
Irpicodon pendulus

granar och en hel del
lövträd. Svamparna
Tallticka
vintertagging och tallticka
Phellinus pini
är två kräsna tallspecialister
som bara växer på riktigt gamla tallar
som är minst 100 år. Vintertid växer den
ovanliga vita svampen vintertagging högt
upp på döda eller halvdöda grenar eller stammar.
Den chokladbruna talltickan är vanligare och kan ses
året om. I skogen växer också bok och lärkträd som
planterades på 1930-talet. Under vintern och våren
kan du nattetid höra kattugglans hoande. Som andra
ugglor är den skygg dagtid och aktiv på natten. Är
du försiktig och har lite tur kanske du får syn på räv,
rådjur eller grävling som lever i Stadsskogen.

Trollskogen
Trollskogen kallas en del av Stadsskogen, där
naturen sköter sig själv. Träd som faller får ligga
kvar och förmultna i sin egen takt. Det gynnar
många insekter och fåglar, mossor och lavar. Läs
mer om Trollskogen på www.smultronstallen.nu

Spår av odling och stenbrytning
I området kan du upptäcka spår från förr. Vid till
exempel Löfgrenska slätten odlade man och än i
dag kan du se delar av husgrunder från ett torp och
ett kapell. Även militären har lämnat spår i skogen
där du kan se resterna av en gammal skjutbana.
Den ljusa Uppsalagraniten har en gång brutits i
Stadsskogen. I dag är de största stenbrotten fyllda
med jord eller vatten. Fågeldammarna är två vattenfyllda stenbrott där änder letar mat och ofta väljer
att häcka.

Löfgrenska slätten

Grön livlina för växter och djur – och för oss
Stadsskogen är en viktig länk för många djur och
växter som via den ”gröna korridoren” kan förflytta
och sprida sig västerut mot naturreservatet
Hågadalen-Nåsten och österut in mot stadens
parker. Lite på samma sätt kan Stadsskogen även
fungera för oss människor. Härifrån kan du ge dig
ut på många sköna vandringar och ta dig vidare
västerut längs stigar och leder till naturreservatet
Hågadalen-Nåsten.
Nyfiken, och vill veta mer om Stadsskogen? På
13 platser i området kan du hitta mer information.
På kartan ser du stigarna som tar dig dit.

Vandra i Linnés fotspår
Carl von Linné besökte ofta Stadsskogen med
sina studenter under exkursioner på 1700-talet.
Han såg den rika förekomsten av lavar och mossor
och undervisade sina studenter om bland annat
skavfräken som växer i skogens fuktigare partier.
Linnéstigen Gottsundavandringen startar vid Gläntans
parkeringsplats och fortsätter genom Hågadalen.

English
Stadsskogen is a nature reserve with lots of large,
tall pines. The rare pendent bracket mushroom
grows on the trunks of the old pines. Most often
during winter and spring evenings you can hear
tawny owls in the woods. In Stadsskogen there
are lots of signs of past activity when parts of the
area were farmed land and military personnel
trained here. You can get around the whole area
via different trails. There is also a trail with electric
lights and a horse-riding trail, several recreation
areas and places for barbecues. Many of the trails
are easy to reach for bikes, wheelchairs and baby
buggies. One of Uppsala municipality’s eight Linné
trails - named Herbatio Gottsundensis - starts from
Gläntan’s parking area. The map shows all these
trails and places in Stadsskogen.

TECKENFÖRKLARING

Information
Parkering
Grillplats
Pulkabacke
Lekplats
Smultronställe
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Informationspollare
Naturreservatsgräns
Områdesled
Ridstig
Linnéstig
Elljusspår
Väg
Byggnad
Bebyggelse
Vatten
Våtmark
Öppen mark
Skog

Tänk på att:
• Inte skada mark och vegetation,
• Inte bryta kvistar eller skada levande eller döda
träd,
• Bara rida på ridstig markerad på kartan
• Inte cykla utanför anlagda stigar eller på
motionsspåret
• Inte ställa upp husvagn eller liknande på
parkeringsplatserna,
• Inte framföra motordrivet fordon
• Inte anslå affischer eller liknande,
• Hålla rent och inte lämna skräp.
• Enbart elda på anlagda grillplatser som är
markerade på kartan.
Läs mer om reservatsföreskrifterna på
www.uppsala.se/stadsskogen

Stigar tar dig runt i skogen
Stadsskogen är lite större än en kvadratkilometer
och inne i området får man en riktig skogskänsla.
Entréerna är flera och i området går ett nätverk av
namngivna stigar. Många är välpreparerade och
det är lätt att ta sig fram med cykel, rullstol och
barnvagn. Elljusspåret är 2,5 km långt och en
markerad ridstig löper genom området. Skogen
erbjuder många vackra gläntor och stenar att slå

sig ner på och koppla av en stund. Bänkar, bord
och eldplatser finns för dig som vill fika eller grilla.
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Vill du veta mer om naturen i Stadsskogen? På
13 informationspollare i skogen kan du hitta mer
information. På kartan ser du hur du hittar dit.

Hitta hit
Stadsskogen ligger i de sydvästra delarna av
Uppsala mellan stadsdelarna Kåbo, Eriksberg,
Norby och Rosendal. Huvudentréer finns i söder
vid Rosendalsvägen, i öster vid Döbelnsgatan och
i väster vid Sommarro längs Norbyvägen. Du kan
parkera bilen vid någon av parkeringsplatserna vid
Sommarro eller Kåbovägen.

Syfte med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara
skogens biologiska mångfald, dess värdefulla
natur- och kulturmiljöer och dess karaktär som
sammanhängande skog. Här ska erbjudas
möjlighet till rekreation, naturupplevelser och
naturstudier. Funktionen som ekologisk och social
grön korridor för den biologiska mångfalden och
för friluftslivet ska tillgodoses.

Skötsel och förvaltning
Vid frågor nås naturreservatets förvaltare på
telefon 018-727 00 00 eller via felanmälan på
www.uppsala.se/felanmalan
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