
GULA STIGEN



VÄLKOMMEN ATT VANDRA  
I STADSNÄRA NATUR!

Gula stigen är en vandringsled på ca 10 kilometer 
som sträcker sig från Studenternas idrottsplats vid 
Stadsträdgården, via Kronparken, Rosendalsfältet, 
Ultuna hagar och Gottsundagipen till Skarholmen. 

Den skapades som en skid- och vandringsled 
redan på 1930-talet. Namnet kommer av att stigen 
fick gula markeringar. Det unika är att den går  
genom ett nästan helt sammanhängande grönstråk. 

Stigens omgivningar erbjuder bland annat ädel-
lövdungar, gammal tallskog, odlingsmark och  
beteshagar. Detta innebär att man kan njuta av 
rika och omväxlande naturupplevelser. I Malma 
backe finns fornlämningar från sten-, brons- och 
järnåldern. Terrängen är bitvis småkuperad med 
rötter och sten, men det finns även lättgångna 
sträckor i stigens norra del som lämpar sig för 
funktionsnedsatta. 

Äldre murket vindfälle i Kronparken.
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KRONÅSEN
Kronåsen vid Studenter-
nas Idrottsplats är 40 m 
hög. Högst upp på åsen 
finns Sten Sture monu-
mentet, en 5,5 meter hög 
bronsskulptur gjord av 
Carl Milles. Den är rest 
till minne över ”Slaget 
vid Brunkeberg” 1471. 

 

GEIJERSDALEN Söder om Kronåsen ligger Geijers-
dalen som bildades då en issjö bröt igenom åsen. 
Den har fått sitt namn efter skalden Erik Gustav 
Geijer som ofta tog promenader här. I dalgången 
rinner en liten bäck ned till Fyrisån. Dalen omgär-
das av askskog. Här finns även Brunnspaviljongen 
och brunnshuset med S:t Olofs Källa. 

POLACKSBACKEN, ett stort öppet och flackt område, 
är ett gammalt exercisfält från 1500-talet. En min-
nessten på fältet berättar om vilka regementen som 
varit belägna där.

KRONPARKEN I detta skogsområde finns mellersta 
Sveriges finaste bestånd av gamla och grova jätte- 
tallar. Många av tallarna är över 300 år gamla och 
kan ha planterats av Olof Rudbeck den äldre 
omkring 1680. 

ROSENDALSFÄLTET kantas i norr av en ek-hassel-
backe som har en tät vegetation och ett rikt fågelliv. 
Längre söderut öppnar sig landskapet på bägge 
sidorna runt stigen med åkermark och beteshagar.  

MALMA BACKE Vid Malma backe finns flera forn-
lämningar som skärvstenshögar, stensättningar och 
gravhögar från järnåldern. Några lämningar är även 
från bronsåldern.  

Sten Sture-monumentet



BÄCKLÖSA Vid Bäcklösa går Gula stigen över en 
liten bäckravin. På båda sidor om ravinen växer 
artrik blandskog med höga naturvärden.

ULTUNA HAGAR består av ett öppet beteslandskap 
med skogsdungar och har fina platser som passar 
bra för dagsutflykter. Området är mycket vackert att 
ströva i inte minst under vitsippstiden i april-maj.

GOTTSUNDAGIPEN Stigen löper genom skogs- 
partiet mellan Gottsunda och Sunnersta och kom-
mer ut på Gottsundagipen. Gipen har stora öppna 
gräsytor för olika uteaktiviteter. I gipen ligger även 
kolonilotter. 

VÅRDSÄTRA SKOG är mycket varierad, allt från 
lundartade partier till torrbackar. Här finns ett 
flertal utländska trädslag som jättetujor, ädel- och 
silvergranar. I skogen finns det gott om svamp  
och bär.

SKARHOLMEN Vid Granebergsvägen ovanför fritids-
hamnen Skarholmen slutar eller börjar Gula stigen. 
Härifrån kan man ta buss in till staden eller omvänt 
åka ut från staden och gå in. 

Skarholmen



För busslinjer och tidtabell 
ring trafikupplysningen på 
telefon 0771-14 14 14 eller 
läs mer på www.ul.se 

Om du har synpunkter  
eller önskemål angående 
Gula stigen kontakta  
Uppsala kommun, på  
telefon 018-727 40 45. 

Läs mer på www.uppsala.se 

GULA STIGEN

Äldre murket vindfälle i Kronparken.
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