VEDYXASKOGEN
MELLAN LUNDA OCH SKÖLSTA

VÄLKOMMEN TILL

VEDYXASKOGEN
Vedyxaskogen är ett friluftsområde öster
om Uppsalas centrum. Området utgörs av
småkuperad barrskog omgiven av ett småskaligt kulturlandskap. Här finns markerade
vandringsleder, ridstigar och en lättframkomlig väg till det tillgänglighetsanpassade och
populära utflyktsmålet vid viltvattnet.
HÄR KAN DU

längs markerade leder.
på lättframkomlig och bred väg.
GRILLA vid tillgänglighetsanpassat grillbord.
TITTA på djurlivet vid viltvattnet.
RIDA på markerade ridstigar.
VANDRA

Foto: Vendela Jakobsson

PROMENERA

Prova gärna Vedyxaskogens ridleder.
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VANDRINGSLED OCH RIDSTIGAR

Du kan starta din promenad från Årsta och
gå via Enbacken och Stångby till Vedyxaskogens entré vid Lunda. Du kan även
Rörbyi Skölsta,
ansluta från informationstavlan
nära Skölsta byväg och museijärnvägen.
Vid Lunda och Skölsta finns parkeringsplatser. Inne i Vedyxaskogen finns en
5,5 km lång skogsslinga för den som vill
vandra. Om du vill rida i friluftsområdet
utgår fina markerade stigar från Slavsta
och Plenninge.
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Grillmästare i rullstol vid viltvattnet.

VILTVATTNET – ETT TILLGÄNGLIGHETSANPASSAT UTFLYKTSMÅL

Det gamla viltvattnet i Vedyxaskogen
restaurerades av kommunen 2003. Öppna
vattenytor och öar skapades och möjlighet att reglera vattenståndet byggdes in.
Detta gjordes för att gynna den biologiska
mångfalden i området. Intill viltvattnet
finns en plattform som iordningställts som
rastplats med grill och bord anpassade
för funktionsnedsatta. Här finns också
ett förråd med torr ved. Från plattformen
kan du blicka ut över viltvattnet och få se
fåglar som knipa, kricka, gräsand, trana
och häger. Har du tur kommer även en älg
fram och betar i vasskanten. Sedan 2007 är
Viltvattnet i Vedyxaskogen ett av Uppsala
kommuns smultronställen.
Läs mer på www.smultronstallen.nu
BRED OCH LÄTTFRAMKOMLIG STIG

Upp i backen bakom informationstavlan i
Lunda finns även en parkering för rörelsehindrade. Härifrån kan du ta dig fram till
viltvattnet på en bred stig anpassad för
rullstol och barnvagn. Sträckan är cirka
400 meter och vilobänkar finns utplacerade
längs vägen.

HITTA TILL LUNDA P-PLATS

Tag av från Tycho Hedénsväg
in på Stålgatan österut. Kör rakt
fram genom rondellen vid korsningen med
Fyrislundsgatan. Följ Stålgatan fram till
bussvändplatsen. Här tar vägskyltning
mot Vedyxaskogen vid. Du rundar Slavsta
gård och passerar under E4:an. Fortsätt
att följa grusvägen förbi Stångby och du
är snart framme vid P-platsen vid Lunda.
SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING
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Viltvattnet i Vedyxaskogen.

Foto: Viltvattnet, Leif Andersson. Häger, Scandinav Bildbyrå

Vedyxaskogen sköts och förvaltas av
Uppsala kommun.
Vid frågor nås friluftsområdets förvaltare
på telefon 018-727 40 45.

