
Stockholms län har en fantastiskt rik och tillgänglig natur. En
stor skatt, särskilt för oss i ett storstadslän. Här finns många olika
naturtyper; allt från Bullerös karga ytterskärgård långt ut mot Öster-
sjön till leende lövskogar invid Mälarens stränder i väster. Tänk på
bondens tusenåriga landskap vid Angarn i Vallentuna och Tyrestas
åldriga och vidsträckta gammelskogar på Södertörn – en vildmark
bara två mil från Sergels torg. Länets småbrutna landskap har gjort
vårt län ovanligt rikt på biotoper och med en stor mångfald av arter.

De nämnda områdena är skyddade som naturreservat eller
nationalparker – en del av vårt gemensamma arv som vi alla kan besö-
ka och uppleva. I den här skriften har vi samlat ett urval av länets
naturskyddade områden. Allt för att du som länsinvånare eller besö-
kare hos oss ska kunna hitta ut till vår finaste natur.

Också alldeles i storstadens närhet finns fantastiska
natur- och kulturlandskap, tillgängliga för alla; till fots, på cykel eller
med tunnelbana. Inom de närmaste tio åren ska en stor del av de
gröna kilarna i Storstockholm skyddas genom att ytan naturreservat i
storstadsområdet fördubblas. Ett steg för att för framtiden bibehålla
en av de finaste tillgångar huvudstaden har!

Välkommen ut!

Mats Hellström
Landshövding i Stockholms län
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ATT TÄNKA PÅ
Samtliga områden i den här guiden är skyddade som naturreser-
vat eller nationalparker. Särskilda bestämmelser råder: 
• Hunden ska hållas kopplad. Om du besöker områden med

lösgående betesdjur, var extra varsam!
• Elda får man bara göra på anvisade platser.
• På några platser finns fågelskyddsområden med tillträdesför-

bud, oftast under vår och försommar. Respektera dessa!

• I många områden pågår jordbruk och annan verksamhet som
bedrivs av markägare och andra brukare. Tänk på att du som
besökare tar hänsyn.

Föreskrifterna till skydd för naturen är olika för varje område. De
finns anslagna på skyltar i områdena eller att läsa på Länsstyrel-
sens webbsida www.ab.lst.se/natur.
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1. Häverö prästäng

D
en regelbundna slåttern i kombina-
tion med kalkrik mark har resulte-
rat i en stor artrikedom. På våren

breder blåsippor och vitsippor ut sig i
lundarna. I de torrare ängspartierna växer
gullviva, kattfot och Adam och Eva. På
strandängarna som omges av havtornssnår
finns ängsnycklar, slåtterblomma och hö-

skallra. I lövskogen är fågellivet rikt med
till exempel härmsångare, göktyta

och mindre hackspett. Ibland hörs
grönsångaren, vars sång brukar

beskrivas som metalliskt svir-
rande – likt ett mynt som stud-
sar på en marmorskiva. 

Genom reservatet löper
stigar som inbjuder till pro-
menader genom lundar och
hagar.

Slåtter och fagning
Ängen är en naturtyp som
förr var vanlig men nu
endast finns kvar som frag-
ment i det moderna jord-

brukslandskapet. Som många andra
slåtterängar hade Häverö prästäng

nästan helt vuxit igen i mitten av 1960-
talet. När planer dök upp på att bebygga

området beslöt man istället att röja sly och
restaurera lövängarna. Sedan dess har

ungefär fem hektar årligen hävdats genom

slåtter. Reservatets övriga delar betas under
hela säsongen. 

På våren, när vårens växter ”lyfter”
vinterns lövtäcke från marken, fagas ängar-
na. Det innebär att man räfsar ihop och
bränner löv och kvistar som fallit ner sedan
hösten. I månadsskiftet juli – augusti när de
flesta av ängens växter blommat och fröat av
sig är det dags att slå ängen, vilket förr sked-
de med lie men idag görs främst maskinellt,
med slåtterbalk. Dessutom hamlar man
träden, ett vanligt bruk förr för att ta till
vara grenar och löv från ängarna till gårdens
djur. 

Artrika ängsmarker 
Förr var de naturliga ängsmarkerna nöd-
vändiga för att få hö och löv till djurens
vinterfoder. Ju större ängsmarker desto fler
djur kunde man ha och desto större åkerare-
al kunde förses med gödsel som togs tillvara
efter vintern i stallet. Därav kommer det
gamla uttrycket ”äng är åkers moder”. Den
naturliga slåtterängen är mycket artrik tack
vare slåttern, som gör att konkurrensstarka
växtarter inte tillåts dominera. Varje kvad-
ratmeter i en äng kan hysa 40–50 olika
växtarter. Landskapet i jordbruksbygder
var förr fullt av blommande ängsmarker.
När jordbruket effektiviserades under 1800-
talet plöjdes merparten av de naturliga
ängarna upp. Vissa gamla ängar är idag

Naturreservatet Häverö prästäng ligger nordost om Hallstavik i Norr-
tälje kommun. Prästängen är en av de få större ängarna i Roslagen
som hävdas på traditionellt sätt. Området är känt för den artrika ängs-
floran och sitt vackra läge vid Roslagskusten. Förutom slåtterängarna
finns lövskog, blandskog och strandängar i reservatet.

G
ul

lv
iv

a.



5utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i stockholms län

betesmarker. Idag finns bara en spillra av
landets ängsmarker kvar i traditionell sköt-
sel. Dagens 4800 hektar i Sverige kan jäm-
föras med närmare 1,2 miljoner hektar i

slutet av 1800-talet. De ängar som finns
kvar är oftast resultat av aktiva naturvårds-
åtgärder för att bevara platser med en rik
ängsflora som i Häverö prästäng. 

FAKTA
Häverö prästäng ligger på en udde i Singöfjärden vid
Rotholmaviken 10 km nordost om Hallstavik i Norrtälje
kommun. Reservatet är 44 hektar stort och det bildades 1973.
En välbesökt badklippa finns i reservatets norra del. Läns-
styrelsen förvaltar reservatet. Markägare: Häverö-Singö 
pastorat.

VÄGBESKRIVNING
Med bil åker du mot Hallstavik och därefter mot Herräng, vid
infarten till Herräng tar du av mot Mörtö. Efter cirka 600
meter svänger du vänster och följer sedan skyltning till
Prästängen.
Häverö prästäng ligger långt från allmänna kommunika-
tioner. Närmaste busshållsplats finns i Herräng 5 km från
reservatet. 

Adam och Eva, en av de arter som blommar på ängsmarkerna i Häverö Prästäng. 
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2. Norra Malma

Norra Malma naturreservat ligger vid sjön Erken, nära Svanberga norr
om Norrtälje. Reservatet består av en ekhage som rymmer ett av
länets största bestånd av grovstammiga ekar. Här finns också ett stort
gravfält från järnåldern.  

E
rken är något så ovanligt som en
näringsrik sjö med klart vatten. På
1580-talet kallades sjön Jerkan och

namnet förknippas med Eddans ”jarknaste-
inar”, ett ord för stenar i smycken. Namnet
anses därför betyda ”den klara, glittrande,
glänsande”. Sjön, som har höga naturvär-
den, är länets största efter Mälaren. Här
finns ett ovanligt stort bestånd av storlom
som man kan höra ropa stilla försommark-
vällar.

Slåtteräng under århundraden
Den kanske vackraste tiden att besöka
Norra Malma är innan lövsprickningen då
blåsippor, vitsippor, vårlök och gullvivor
breder ut sig mellan ekarna. De grova ekar-
na skvallrar om att marken under historisk
tid tillhört kronan. Den som kommer hit en
marskväll har stor chans att höra kattugglan
som häckar i någon av ekarnas många hålig-
heter. Kaja, skogsduva och storskrake hittar
också skyddade häckningsplatser i ekarna

Norra Malmas magnifika ekar är livsplats för många andra växter och djur.



senare under året. Fem olika fladdermus-
arter, bland annat den ovanliga arten stor
fladdermus, använder de ihåliga ekarna som
sovplatser. 

Målsättningen för skötseln av området är
att säkra en successiv föryngring av ekbe-
ståndet. När en gammal ek faller skyddas de
nya som kommer upp med nät eller så plan-
terar man nya. Området har under århund-
raden brukats som en ek- och hasselbevuxen
slåtteräng där man årligen skördade gräs,
örter och löv innan gårdens betesdjur släpp-
tes in för efterbete. Hasselbeståndet skörda-
des regelbundet och de smidiga och lättböj-
liga stammarna användes bland annat till
tunnband. Nu hålls området öppet med
hjälp av bete. 

Eken – hem för många arter
Varje grovstammig ek är växtplats, boplats
eller matförråd för många växter och djur.
Förutom de hålhäckande fåglarna och fladd-
ermössen lever insekter och andra småkryp
i ekarna, vedsvampar bryter långsamt ned
eken inifrån och lavar använder bark och
grenar som växtplats. En enda ek kan leva i
hundratals år och vara hemvist för 1500
olika arter varav 500 är beroende av just
eken för sin levnad.
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FAKTA
Norra Malma naturreservat ligger vid stranden av sjön Erken
i Norrtälje kommun. Reservatet omfattar 9 hektar och bilda-
des 1955. Norr om reservatet finns en badplats. Reservatet
förvaltas av Länsstyrelsen. Markägare: Uppsala universitet.

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 637 mot Singö eller buss 641 mot Hallstavik från Norr-
tälje till hållplats Norrmalma. 
Med bil från Norrtälje mot Svanberga. Tag av vid skylt natur-
reservat.

Innan lövsprickningen breder vårlök (bilden), blåsippor och
vitsippor ut sig mellan ekarna.



8 utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i stockholms län

3. Riddersholm
Riddersholm är ett stort, kustnära naturreservat som ligger vid
Kapellskär i Norrtälje kommun. Landskapet är mycket varierande
med skogar, åkrar och betesmarker, goda badmöjligheter och vackra
utblickar mot Ålands hav. Här finns ett av Roslagens största lund-
områden och ett mycket artrikt kärr.

A
lldeles innanför parkeringen vid
områdets entré ligger Kvarnbacken,
en björkhage som översållas av gull-

vivor i mitten av maj. Under flera århundra-
den brukades Kvarnbacken som äng, man
slog hö och hamlade löv till vinterfoder åt
boskapen. Söderut övergår björkhagen i
öppen betesmark där blodnäva, mandel-
blom och det kalkgynnade gräset älväxing
växer. 

Strax intill Kvarnbacken ligger Kapell-
skärs vandrarhem och Riddersholms herr-
gård. Området har varit bebott och brukat
åtminstone sedan medeltid, då byarna

Västersidö och Östersidö låg här. Vid 1700-
talets början bestod byarna av sammanlagt
elva gårdar som 1719 brändes av ryssarna.
Året därpå uppfördes herrgårdsbyggnaden,
på Östersidös bytomt, med en lång allé ner
mot Norrsundet. Herrgården är privat.

Kvarnudden
Ett av områdets finaste utflyktsmål är
Kvarnudden, mellan Norr- och Södersun-
det. På udden finns husgrunder och terras-
ser. Udden har fått sitt namn av den väder-
kvarn som flyttats till Kvarnbacken. På
våren innan lövsprickningen tagit fart och

Vid Kvarnbacken blommar rikligt med gullvivor i maj. 



solljuset ännu flödar ned till marken är
udden täckt av vitsippor. Längs stigen vid
stranden mot Södersundet finns rikligt med
skogsbingel (har du ingen flora så titta på en
hundralapp, där finns den avbildad). Här
växer också Sankt Pers nycklar, en av våra
ståtligaste orkidéer. Fågellivet är rikt. I
Södersundet häckar en stor koloni med
skäggdoppingar. Tar man till vänster på
spången där stigen delar sig kommer man ut
till ett stort område med betade strandäng-
ar. Här växer bland annat kustarun, majviva
och tätört. 

Rikkärr med många växtarter
Det kalkrika kärret Gunnarsmaren i skogen
i sydväst är fullt av ovanliga arter och värt ett
besök för den som är intresserad av växter.
Här finns ett sjuttiotal örter och gräs.
Rosettjungfrulin, tätört, ängsnycklar, sump-
nycklar, kärrknipprot och myggblomster är
några av de arter man kan hitta i kärret. 

FAKTA
Riddersholm ligger alldeles väster om Kapellskär i Norr-
tälje kommun. Reservatets landareal är 350 hektar och det
bildades 1998. Här finns ett vandrarhem som har öppet året
runt, telefon 0176-441 69. I anslutning till reservatet finns
en campingplats med uthyrningsstugor, duschar, bastu och
kiosk, bokning och information, telefon 0176-442 33. En
gästhamn för ett fyrtiotal båtar finns vid Södersundet. Flera
vandringsleder och stigar (totalt 13 km) löper genom områ-
det. Reservatsförvaltare och markägare: Skärgårdsstiftel-
sen, telefon 08–440 56 00 eller www.skargardsstiftelsen.se. 

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 640 från Tekniska Högskolan
mot Norrtälje. Vid Norrtälje bussta-
tion byter du till buss 631 mot
Kapellskär, hållplats Riddersholms
gård. 
Med bil kör du E18 mot Kapellskär från
Norrtälje. Reservatet är skyltat och ligger
till höger strax innan Kapellskärs hamn. 
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Tätört växer i
Ridderholms

rikkärr.
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Ängsö blev nationalpark 1909 och är en av landets äldsta. National-
parken ligger i hjärtat av Roslagen, i skärgården en dryg mil söder om
Norrtälje. Parken bildades för att bevara ett stycke vackert ålderdom-
ligt odlingslandskap med blommande slåtterängar och betade hagar. 

4. Ängsö 

På Ängsö kan du uppleva ett gammaldags odlingslandskap i skärgården.

Ö
n är inte så stor men rymmer det
mesta som Roslagen har att bjuda
av natur och kulturhistoria. 

Det finns ett nät av markerade och lätt-
gångna stigar på ön. Även rullstolar och
barnvagnar kan ta sig fram längs de större
stigarna på sommaren när markerna torkat
upp. Vid Hemudden, där turbåtarna angör
ön, finns en rastbod med en liten utställning
om naturen och öns historia. 

Ängarna på Ängsö
Ängsö tillhörde förr en liten by på Väringsö
utanför Vettershaga. Den låglänta ön ut-
nyttjades som ängsholme, därav dess namn.

Bönderna på Väringsö rodde hit, slog sitt
hö, stackade det och lät sitt boskap gå här på
efterbete när slåttern var klar. Höet fördes
hem med släde över isen på vintern. Idag är
en sjättedel av Ängsös 73 hektar ängsmar-
ker. Den största är Stormaren, en fuktäng
som tidigare var ett sund mellan två lika
stora öar. Här växer bland annat majviva
och rosettjungfrulin. Stormaren omges av
torrare ängsmarker där det växer rikligt
med gullvivor i maj och juni. Värt att besöka
i början av juni är bestånden med Adam och
Eva vid Norrudden. På Ängsö kan man
också hitta orkidéer som grönkulla, natt-
viol, grönvit nattviol, tvåblad och nästrot. 



Hålhäckarnas paradis
Österskogen i nordost lämnades att utveck-
las fritt när nationalparken bildades och på
vissa ställen har den fått karaktär av urskog.
Här häckar både fiskgjuse och ormvråk. Den
goda tillgången till hålträd gör ön till en
attraktiv boplats för hålhäckande arter som
till exempel svartvit flugsnappare, en av öns
karaktärsfåglar. 

Nationalparkens historia
När Ängsö blev nationalpark var syftet att
bevara området för framtiden. Men man
förstod inte att det var människan som
skapat det överdådigt rika landskapet.
Torparen, vars kor ”trampade sönder
marken och som själv liade ned de mest säll-
synta arter”, fick sluta bruka marken. Resul-

tatet blev att de sedan
århundraden öppna
markerna snabbt
växte igen med sly och
att granen vandrade in i lövsko-
garna. Inte förrän i slutet av 1930-
talet insåg man på allvar vilket miss-
tag man hade gjort. ”Det är ett
problem för en akademi och ett
ämbetsverk att med förenade krafter
ersätta en ensam torpare.” som det står i ett
betänkande. Ett omfattande röjningsarbete
inleddes och ängsmarkerna har sedan dess
hållits öppna med hjälp av slåtter och
bete.

FAKTA
Ängsö nationalpark ligger i Norrtälje kommun
cirka 1,5 mil söder om Norrtälje. Öns landyta är
73 hektar. Även rullstolsburna kan ta sig iland på
ön vid Hemviken där turbåtarna anländer. Man
kan inte övernatta, utom i egen båt. Det finns
ingen affär på ön. Guidningar för grupper
(avgift) kan bokas via tillsynsmannen, telefon
0176-26 20 23. Med egen båt är det lätt att hitta
bra tilläggsplatser. Tänk dock på att stora delar
av öns östra sida är fågelskyddsområde med till-
trädesförbud under tiden från den 
1 februari till 15 augusti – området sträcker sig
100 meter ut från stranden. Länsstyrelsen
förvaltar nationalparken som ägs av staten.

VÄG B E S KR IVN I NG
Ängsö nås endast med båt. Reguljära turer från
Stockholm med Blidösundsbolaget i stort sett
dagligen 14/5-22/8 (telefon 08-24 30 90 eller
www.blidosundsbolaget.se) 
För information om övrig tur- och taxibåttrafik,
se www.ab.lst.se eller kontakta Norrtälje turist-
byrå, telefon 0176–719 90.

Landskapsvårdare.
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5. Angarnssjöängen
Angarnssjöängen inte långt från Vallentuna är mest känd som en av
Stockholmsområdets finaste fågelsjöar. Området har emellertid
mycket att erbjuda för alla. Sjön är omgiven av ett öppet odlingsland-
skap som inbjuder till vandringar över betade strandängar, skogs-
klädda höjder och betesmarker. Angarnområdet är en gammal kultur-
bygd, rik på fornlämningar.

D
e flesta fågelskådare söker sig till
Midsommarberget som ligger till
höger när man går ned mot sjöäng-

en från entrépunkten Örsta. Berget ger en
god överblick över sjön. Längre österut
finns ett fågeltorn. På våren rastar flockar
med bläsänder, krickor och även stjärtand
och snatterand i sjöängens öppna vatten-
speglar. Sångsvanar, tranor och många olika
vadare, som till exempel brushane och grön-

bena, stannar också till för att proviantera. I
skydd av skränandet från en stor skrattmås-
koloni häckar svarthakedopping, sothöns,
olika andfågelarter och sångare senare
under vår och sommar. Brun kärrhök är en
annan av de häckande fåglarna. I omgiv-
ningarna bosätter sig också fiskgjuse, bivråk
och lärkfalk. I början av september när
fåglarna drar söderut igen sträcker blåhakar
i stort antal över Angarnssjöängen. Vide-
sparv, lappsparv och blå kärrhök samt
många vadare passerar också. 

Spår av vår historia
I det öppna jordbrukslandskapet runt sjö-
ängen finns många intressanta fornläm-
ningar. Här har man bott och brukat
marken sedan bronsåldern, i nästan 4000
år. En hällristning som ligger vid Örsta,
exponerad mot den dåvarande havsviken, är
en av de äldsta kända lämningarna i områ-
det. Den föreställer två hästar och två skepp.
Havsviken avsnördes för ungefär 2500 år
sedan och omkring år noll stod vattnet fort-
farande 10 meter högre än i dag. Därför
hittar man de flesta av gravfälten, runstenar
och andra förhistoriska lämningar på
höjderna i landskapet. Byarna som ligger
runt sjöängen har legat på ungefär samma
platser och marken har odlats, slagits och

Från Midsommarberget har
man fin utsikt över sjöängen.



betats i mer än 2000 år. Öster om sjön fanns
ett av östra Mellansveriges viktigaste kom-
munikationsstråk från Östersjön till Upp-
sala, Långhundraleden. Leden stod ännu
under vikingatiden i förbindelse med sjön. 

Om restaureringen
Från 1851 till 1936 försökte man genom
sänkningar att förvandla den dåvarande
Angarnssjön till åkermark. Utloppsdiket
växte dock igen med tiden, torrläggningen
uteblev och på 1930-talet uppmärksamma-
des sjöns rika fågelliv. På 1960-talet fanns
planer på att bygga en stad för 50 000 perso-
ner vid Angarn. Förslaget blev aldrig verk-
lighet och istället avsattes Angarnssjö-
ängens naturreservat 1982. Sjön hade vid
tiden för reservatets tillkomst börjat växa
igen kraftigt. Åren 1992–93 genomfördes
därför en omfattande restaurering. Med
hjälp av en dammlucka vid utloppet efter-
liknas de naturliga årstidsvariationerna i
vattenståndet vilket gagnar fågellivet och
bromsar sjöns igenväxning. Strandängarna
runt hela sjön betas av kor.
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FAKTA
Angarnssjöängens naturreservat ligger ett par km öster
om Vallentuna. Reservatet är 455 hektar stort och bildades
1982. Vandringsleden ”Sjöängsslingan”, som delvis går på
spångar, är 6,7 km lång och löper runt hela sjön. Fågelskydds-
området (se karta) får ej beträdas mellan 1 april och 30
september. Roslagsleden passerar i sydost. Vid reservatets
huvudentré vid Örsta finns vindskydd, grillplats och ett 
Naturum med en utställning om fåglar och natur i området.
Naturum är vanligtvis öppet på helgerna från maj till midsom-
mar och från augusti till och med september. Entrén vid Örsta
har anpassats så att rullstolsburna kan ta sig fram till sjöäng-
en. Länsstyrelsen förvaltar reservatet. Markägare är staten,
Stockholms stad och enskilda.

VÄG B E S KR IVN I NG
Med buss: Ta buss 625 från Danderyds sjukhus till Örsta
alternativt Roslagsbanan från Östra station till Vallentuna och
därifrån buss 665 mot Kårsta. 
Med bil: Åk E18 från Stockholm mot Norrtälje. Ta av vid
avfarten mot Åkersberga och kör rakt fram i rondellen mot
Gillinge och Angarn. Efter 4,5 km passeras Angarns kyrka. 
Ta till vänster vid skylt "Angarnssjöängens naturreservat"
efter 200 meter för att komma till entrépunkten Örsta. 
P-platser finns också bland annat vid Skesta och Olhamra, 
se karta.

Brushane.
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6. Trehörningsskogen
Trehörningsskogens naturreservat ligger norr om Åkersberga. 
Reservatet är ett naturskogsområde präglat av gammal granskog i
ett småbrutet mosaiklandskap av tallbevuxna höjder, stup, dalar,
våtmarker och sjöar. Det lättaste sättet att nå området är att följa
Roslagsleden norrut från Domaruddens friluftsgård. 

I Trehörningsskogen finns riktig ”troll-
skog”. Döda träd är viktiga för den

biologiska mångfalden.



B
itvis kan det vara svårt att orientera
sig i Trehörningsskogen. Det bästa
är att följa de stigar som går genom

området och fram till sjöarna Trehörningen
och Oppsjön. Vid båda sjöarna finns rast-
platser med vindskydd. Reservatsområdet
är till största delen opåverkat av modernt
skogsbruk. På många håll finns grovstam-
miga aspar insprängda i granskogen och
lågor – träd som fallit – tas inte bort utan
ligger kvar i gläntorna.

Fristad för hotade arter
Gammal skog som är opåverkad av
modernt skogsbruk hyser många växter och
djur som är ovanliga i konventionellt bruka-
de skogar. Många av dessa arter är på väg att
försvinna från skogslandskapet i stort. Träd
i olika åldrar och olika grader av nedbryt-
ning skapar förutsättningar för en rik biolo-
gisk mångfald till skillnad från skogar med
en dominerande trädart i samma ålder som
breder ut sig över stora områden. 

Bland kryptogamerna – mossor, svam-
par och lavar – finns många arter som är

beroende av tillgång till gamla eller döda
träd i olika nedbryt-
ningsstadier.
Den ovanliga
vedsvampen
ostticka är en art som
funnit en fristad i
Trehörningsskogen.
Grön sköldmossa
och liten punktlav
som förekommer
relativt rikligt i
skogen är andra
exempel. Här finns
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FAKTA
Trehörningsskogen ligger i Österåkers och Vallentuna
kommuner, strax norr om Domaruddens naturreservat och
friluftsgård. Reservatet är 152 hektar stort (landarea) och
bildades år 2000. Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen. Mark-
ägare: Stiftelsen Danviks hospital, enskilda.

Reservatet är delfinansierat av 
EUs miljöfond Life.

VÄG B E S KR IVN I NG
Med bil från Åkersberga mot Domaruddens friluftsgård
(skyltat). Ingen kollektivtrafik finns i närheten av området. 

Tjädertu
pp.



I
hela området bedrivs ett aktivt jord-
bruk för att hålla landskapet öppet.
Bete sker med kor, hästar och får. Väsby

gård i områdets östra del omges av ett vack-
ert och välbevarat odlingslandskap. Strax
söder om Väsby gård finns en liten våtmark,
Väsby sjöäng, som är en lockande miljö för
många olika fågelarter. Säbysjön i väster är
en grund slättsjö med rikt fågelliv. Vid sjön
finns fågeltorn och flera utsiktsplatser. För
att gynna fågellivet har man återupptagit
bete på strandängarna. 

Gamla kulturmarker
Det bodde människor i området redan för
mer än 2500 år sedan och på Järvafältet
finns många intressanta spår av människans
brukande genom tiderna. Landskapet rym-
mer fornborgar, gravfält och platser som
varit bebyggda kontinuerligt sedan förhi-
storisk tid. Att fortfarande kunna uppleva
ett levande småskaligt jordbrukslandskap så

nära Stockholm är ovanligt.

Ädellövskog i Hansta
I Hansta i söder finns Järvafältets största
sammanhängande ädellövskog. Den är sär-
skilt värdefull eftersom det sannolikt vuxit
lövträd här sedan bronsåldern. Skogen be-
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7. Norra Järvafältet
Norra Järvafältet är ett stort sammanhängande naturområde mellan
Järfälla, Sollentuna och Stockholms kommuner. Området karaktärise-
ras av ett småskaligt odlingslandskap med omväxlande natur. Här finns
såväl sluten barrskog och lummiga ädellövskogar som öppna åkrar och
betesmarker. Området är lätt att röra sig i både till fots och på cykel. 

FAKTA
De naturreservat som ingår i området är Östra Järvafältet i
Sollentuna kommun, Hansta i Stockholms kommun, Västra
Järvafältet och Molnsättra i Järfälla kommun (totalt 1938
hektar landarea). För den som rider finns särskilda ridstigar.
Getholmen i Översjön är fågelskyddsområde med landstig-
ningförbud mellan 15 april och 30 juni. I Floras trädgård vid
Väsby gård visas många av de vilda växter som finns i kultur-
landskapet på Norra Järvafältet. Många av vägarna i området
går att ta sig fram på för den som är rullstolsburen. 
För mer information om raststugor, kaféer, grillplatser, akti-
viteter med mera kontakta Sollentuna kommun, telefon 
08-96 43 70 eller www.sollentuna.se, Järfälla kommun, 
telefon 08-580 285 00 eller www.jarfalla.se, Kista stadsdels-
förvaltning i Stockholm, telefon 08-508 010 00 eller
www.stockholm.se. Respektive kommun förvaltar reservaten.
Molnsättra dock av markägaren.

VÄG B E S KR IVN I NG
Till Norra Järvafältet tar man sig lätt till fots eller med
cykel. Det ligger många pendeltågs- och tunnelbanestationer
runt fältet, ofta på gångavstånd. Huvudentréer in i området är
Säby gård i Järfälla, Bögs gård i Sollentuna och Hägerstalund
norr om Akalla. Flera busslinjer passerar Järvafältet, till
exempel 517 från Spånga station till tunnelbanan i Kista
centrum, buss 520 från Norrvikens station mot Viby, buss 542
från Kallhälls station och Jakobsbergs station och buss 548
från Kallhälls station mot Ängsjö friluftsgård, hållplats Moln-
sättra (vissa turer helger). Det finns många infartsparkeringar
(se karta). Inne i området är biltrafik förbjuden. Ekblad.



står idag av ek och hassellundar och under
historisk tid brukades den sannolikt som
äng. De gamla och döende träden i skogen
är rika på bohål och insekter. Här finns

gömslen för djur som hasselmus, hackspet-
tar och nötkråka. På våren täcks marken av
blåsippor, vitsippor och andra vårblom-
mor.
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8. Eldgarnsö

Eldgarnsö naturreservat ligger nordost om Färingsö i
Ekerö kommun. Reservatets inre och östra del domi-
neras av ädellövskog. Landskapet i övrigt är omväx-
lande med öppna åkermarker, barrskog och strand-
ängar med breda vassbälten. Eldgarnsö är känd för
sitt täta bestånd av mistel. 

P
å vandring runt Eldgarnsö finns
mycket att upptäcka. Ön är låglänt
och var ännu på 1700-talet två öar

med ett sund emellan. Marken brukades
huvudsakligen som äng, Lillängen låg på
östra ön, Storängen på den västra. Idag
växer här ädellövskog som domineras av ek,
ask och alm. Innan lövsprickningen ser man
rikligt av den fridlysta misteln i trädkronor-
na. Fågellivet är rikt och arter som bivråk,
göktyta och ortolansparv förekommer. 

Går man stigen runt ön från parkeringen
och österut kommer man först till en
gammal ekhage där det växer lungört, tand-
rot och vårärt. Senare på sommaren blom-
mar den sällsynta vippärten. Markerna hålls
öppna genom bete av nötkreatur och det gör
att några husgrunder, en brunn och flera
odlingsrösen tydligt går att se på Österudd.
På den nordöstra sidan av ön växer under-
viol och nattviol i ädellövskogens skugga. 

Eken – ett av de ädel-
lövträd som är vanliga
på Eldgarnsö.



På Eldgarnsö finns flera sällsynta insekts-
arter som främst är knutna till ädellövsko-
gen. Många är beroende av en särskild värdväxt
för att överleva. En långhorning (skalbag-
ge) som finns på ön lägger till exempel sina
ägg i lindar som angripits av mistel. 

Misteln
Misteln vill egentligen ha ett betydligt
varmare klimat än vårt för att trivas. Den
mistel som växer här, liksom långhorning-
en, är reliktarter (kvarlevor) från varmare
tidsperioder. De klarar sig här tack vare det
relativt milda klimatet i Mälardalen. Mis-
teln är en halvparasit som utnyttjar värdträ-
dets kärlsystem för att komma åt näring och
vatten. Främst förekommer den på lind,
lönn och fruktträd. Fröna sprids med fåglar-
nas spillning efter att de ätit de klibbiga
bären. 

FAKTA
Eldgarnsö ligger i Mälaren vid Näsfjärden i Ekerö kommun
och skiljs från Färingsö av ett smalt sund. Ön har fast vägför-
bindelse. Reservatet är 191 hektar stort (landarea) och det
bildades 1979. Stigen runt ön är cirka 6 km lång. Länsstyrelsen
förvaltar reservatet. Markägare: enskild.

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 317 från Brommaplan till hållplatsen Karlskär – därefter
cirka 2 km promenad. 
Bil: Brommaplan via Drottningholm mot Färingsö, Färentuna
och Eldgarnsö. P-plats finns till höger strax efter att man
passerat vägbanken in i reservatet.
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Mistel.



9. Väsby hage
Längst ut på Munsö i Mälaren ligger Väsby hage. I reservatet finns
stora sammanhängande hagmarker med pampiga ekar som ger
området dess karaktär. Området växlar mellan öppna ängs- och
betesmarker och slutna skogspartier. Väsby hage är lättvandrat och
lämpar sig väl för strövtåg. På Roparhällsudden vid Mälarstranden i
väster finns fina badklippor. 

Pampiga enar i Väsby
hages betesmarker.
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K
artor från 1600-talet över byn
Väsbys ägor visar att området då
brukades som slåttermark. Närman

på 1800-talet började odla vall på åkrarna
upphörde ängshävden och området blev
betesmark. Floran är mycket rik och i
mitten av juli blommar brudbröd och vild-
lin. Det lilla oansenliga gräset älväxing, som
är vanligt i Roslagen men ganska ovanligt i
Mälardalen, ger delar av markerna en blå-
violett ton när det blommar. Mer ovanliga
arter är toppjungfrulin, rosettjungfrulin och
den lilla ormbunken ormtunga. Större del-
en av Väsby hage betas med kor och får, men
slåtter sker också i en mindre del av reserva-
tet. 

Gullvivefjäril och stenknäck
Den varierande växtligheten i reservatet ger
utrymme för ett rikt djurliv, både bland
insekter och fåglar. Bland annat förekom-
mer gullvivefjärilen, vars larver lever på
gullvivan, och som har blivit alltmer säll-
synt i det moderna jordbrukslandskapet.
Ibland ger sig nötkråkan tillkänna med ett
ljudligt kraxande på sin jakt efter hasselnöt-
ter. Den skygga stenknäcken, som knäcker
körsbärskärnor och andra stenfrukter med
sin kraftiga näbb, är en annan art som man
kan stöta på i området. 

FAKTA
Väsby hage ligger längst ut på västra Munsö i
Ekerö kommun. Reservatet är 96 hektar stort
(landyta) och bildades 1981. Söder om reserva-
tet ligger Hässlesandsbadet. Reservatet förval-
tas av Länsstyrelsen. Markägare: enskild.

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 311 eller 312 från Brommaplan till håll-
plats Sjöängen, därefter  en kilometer lång
promenad på en skyltad grusväg norrut. 
Med bil från Brommaplan mot Drottningholm,
Ekerö och Munsö. Ta av till höger på en liten väg
strax innan färjeläget mot Adelsö (skylt Väsby
hage). 

Gullvivefjäril.
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10. Huvududden

Huvududdens naturreservat bildades 1970 för att skydda den fina
rullstensås som sträcker sig ut i Mälaren norr om Menhammarsviken i
Ekerö kommun. Åsens krön är täckt med gles högstammig tallskog
och på sluttningarna växer gran. En kilometerlång stig löper genom
skogen till åsryggens spets. Här vid några förhistoriska gravar har
man fin utsikt över Mälaren och Färingsö. Badmöjligheter och en
populär grillplats finns nedanför berget vid stranden.

Huvududden är ett av de vackraste partierna av Uppsalaåsen.



E
n av de mer kända och mäktiga rull-
stensåsarna i länet är Uppsalaåsen
som sträcker sig från Gävle i norr,

över Mälaröarna och ner på Södertörn.
Huvududden är ett av de vackraste partier-
na. 

Rullstensåsarna bildades när inlandsisen
smälte undan för ungefär 10 000 år sedan.
Stora vattenkanaler bildades i isen. De
framströmmande isälvarna var fulla av
sand, grus och sten som sorterades och
avsattes utanför tunnelmynningarna. Allt-
eftersom isen smälte undan bildades stora
åsar. Vid platser där isblock bäddats in i
marken efter att isen dragit bort kan man
hitta dödisgropar. När isblocken smälte
bildades groparna. 

Redan under bronsåldern ansågs Huvud-
udden strategiskt belägen vilket omvittnas
av de gravar som ligger på rad uppe på åsens
yttersta krön. Rösena syntes tydligt när man
färdades på vattenvägarna i området. På
1700-talet gick ännu vintervägen på isen till
Stockholm över Kärsödraget och vidare
söder om Huvududden.

Rikt fågelliv söder om reservatet
För den fågelintresserade kan ett besök i

Huvududdens naturreservat kombineras
med en stunds fågelskådning i Menham-
marsviken söder om reservatet. Den vass-
omgärdade viken med fina strandängar är
en en av Mälaröarnas bästa fågellokaler.
Här kan man följa det rika fågellivet året
om. Salskrakar ses vid islossningen, på
sommaren tutar rördrommen dold i vassar-
na, vår och höst rastar änder och vadare och
vintertid kan man se tornfalk och ormvråk.
Från fågeltornet vid Skytteholm i vikens
östra del har du fin utsikt över vassar och
strandängar. 
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FAKTA
Huvududdens naturreservat ligger norr om Menhammars-
viken i Ekerö kommun. Reservatets landarea är 33 hektar och
det bildades 1970. Länsstyrelsen förvaltar reservatet, som ägs
av staten.

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 311 mot Slut eller buss 312 mot Adelsö från Bromma-
plan till hållplatsen Kersödrag. Den som ska till Menhammar-
sviken ska kliva av vid Bergviksvägen (2,5 km promenad till
fågeltornet). 
Med bil från Drottningholm mot Ekerö och Munsö, reservatet
är skyltat. Den som ska till fågeltornet tar av till höger mot
Skytteholms kursgård, före naturreservatet. 

Fiskgjuse.
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11. Storängsudd
Storängsudds naturreservat ligger på en udde vid Baggensfjärden i
Värmdö kommun. Landskapet växlar mellan slutna lundar med ek och
hassel och öppnare marker. Vid klippstranden mot fjärden finns goda
chanser att hitta en egen klippskreva för sol och bad på sommaren. 

S
torängsudd är ett litet men fint reser-
vat. Som vackrast är området på våren
då rikligt med Adam och Eva blom-

mar i ek- och hasselskogens gläntor. I skogs-
brynet i söder kan du hitta schackrutiga
kungsängsliljor. 

Kungsängsliljan kommer ursprungligen
från Mellaneuropa men togs hit som träd-
gårdsväxt på 1600-talet och är numera ett
vilt inslag i den svenska floran. Sitt namn

har den fått från Kungsängen i Uppsala som
var den plats där den hittades vildväxande
första gången. I den nordvästra delen av
området kan man också hitta vätteros,
tandrot, skogslök, vårärt och desmeknopp.
På våren blommar rikligt med svalört och
vitsippor.

1936 önskade den dåvarande markäga-
ren Sten Westerberg att området skulle frid-
lysas. Han motiverade sin önskan som
följer: ”Om också hela skärgården bleve
exploaterad och nedskräpad så vill jag att
Stockholmarna ändå ha något minne av hur
vacker deras skärgård en gång var.”

Spår av hamling
Området nyttjades under historisk tid som
ängsmark till Stora och Lilla Kårnäs och
senare under gården Beatelund. Vid 1800-
talets slut hade ängsbruket med slåtter och
hamling, att ta hö och löv från ängen, upp-
hört och området började långsamt växa
igen. Trots igenväxningen finns i reservatet
några gamla lindar med tydliga spår av
hamling. Idag betas området av får. 

I den östra delen av reservatet finns ett
gravfält med 25 kända gravar från yngre
järnålder. Det kan vara gårdsgravfältet till
Lilla Kårnäs. Här finns bland annat en stör-
re hög och både rektangulära och runda
stensättningar. 

Kungsängslilja.
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FAKTA
Storängsudd ligger vid Baggensfjärden i Värmdö
kommun, cirka tre km söder om Gustavsberg.
Reservatet är 10 hektar stort och bildades 1936.
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen. Markägare:
enskild.

VÄG B E S KR IVN I NG
Med bil: ta av mot Ingarö från Värmdöleden och
efter cirka två km till höger på en mindre väg som
är skyltad naturreservat.
Det är långt till allmänna kommunikationer från
reservatet.

Stor och liten i naturen. Ädellövskog med
ek och hassel, Storängsudd.
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12. Bornsjön
Bornsjöns naturreservat rymmer ett stort och varierat landskap
sydväst om Stockholm, strax bortom storstadens höghusrand. I norr
gränsar reservatet till Mälaren. Centralt i området ligger Bornsjön
omgiven av djupa skogar och gods och gårdar i ett levande kultur-
landskap med en lång och intressant historia.

B
ornsjöns omgivningar erbjuder möj-
lighet till alltifrån cykelturer på
slingrande småvägar och vandringar

i lummiga skogar till söndagsutflykter i ek-

hagarna. Söder om sjön löper en elva kilo-
meter lång naturstig. En lämplig start- och
målpunkt för naturstigen är det gamla gat-
stensbrottet vid Bergaholm. Bara natursti-
gen kan vara värd en egen dagsutflykt, men
det finns mycket mer att upptäcka. 

Sturehovs säteri ligger vackert vid Mäla-
rens södra strand. Herrgården, vars bebyg-
gelse härrör från slutet av 1600-talet, ägs av
Stockholms stad. Slottet är omgivet av en
vacker park. Sydväst om Sturehov ligger den
lilla fornborgen Skansberget med utsikt
över Bornsjön. Ett stort område med löv-
skog sträcker sig längs Mälarstranden öster-
ut från Sturehov. Här är vårfloran rik med
mängder av vitsippor och blåsippor och
även gulsippa, vårlök, desmeknopp och stor
nunneört.

Längst ut på Männö i reservatets östra
del finns en annan fornborg som är värd ett
besök. Hit kan man ta sig på en smal stig.
Färden går genom högstammig granskog
och partier av frodiga ormbunksrika alkärr.
Diken och små gläntor visar att delar av
skogen brukades som åker och äng för bara
100 år sedan. Större delen av Männö består
av en stor isälvsavlagring med mäktiga död-
isgropar (läs mer på sid 23).

Våtmark och bronsåldersröse 
Söder om Skårby gård och gamla Södertälje-
vägen ligger Skårbydammen, en återskapad

Bornsjön – fredad
sjö i en gammal

kulturbygd.
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våtmark. Dammen anlades 1990 för att
fånga upp näringsämnen från åkermarken
runt om, men också för att gynna fågellivet.
Från parkeringen vid vägen har man god
överblick över sjöns fågelliv och kan se arter
som stjärtand, skedand och svarthakedop-
ping. 

Vid Skårby finns ett av traktens magni-
fika bronsåldersrösen. Det ligger på ett
karaktäristiskt sätt högst uppe på ett berg
med vidsträckt utsikt över Bornsjöbygden.

Storlom och gräshoppssångare
Den skygga storlommen trivs med att Born-
sjön är fredad som reservvattentäkt och
flera par brukar häcka i sjön. Bivråk, fiskgju-
se och storskrake syns också i området. När
gräshoppssångaren upptäcktes som häckan-
de fågel i Stockholms län på trettiotalet var
det i en våtmark norr om Bergaholm. Man
kan höra dess monotont svirrande sång om
man passerar en tidig junimorgon. 

FAKTA
Bornsjöns naturreservat sträcker sig in i tre kommuner;
Salem, Botkyrka och Södertälje. Reservatet är stort (3 820
hektar landyta) och bildades 1995. Vattenskyddsområdet är
äldre. Bornsjön med omgivningar köptes av Stockholms stad
redan vid sekelskiftet 1900 för att skydda stadens reserv-
vattentäkt. Skjutfältet i väster är oftast öppet för allmänheten.
Sturehovs slott är öppet för allmänheten. Visningar sönda-
gar under sommarhalvåret. Slottscaféet har öppet dagligen
utom måndagar sommartid, på helger året om. Information,
telefon 08-530 282 40 samt www.sturehof.se. Reservatet ägs
och förvaltas av Stockholm Vatten, 
www.stockholmvatten.se.

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 708 från Hallunda T-banestation eller Rönninge pendel-
tågsstation till hållplats Norsborgsvägen (därifrån 3 km till
fots till Sturehovs slott) eller om du vill ta dig till naturstigen,
hållplats Salems kyrka. Alternativt, om du besöker reservatets
västra del, buss 751 till Brunnsäng centrum från Södertälje
central, byte till buss 750 mot Högantorp, hållplats Ladvik. 
Med bil via E4 från Stockholm mot Södertälje, efter Hallunda,
ta avfarten Tumba/Alby. Ta sedan vänster mot Södertälje på
gamla Södertäljevägen för att ta dig in i området. Från söder
kan du välja avfarten mot Salem/Rönninge och ta vänster
under E4 in i området.



13. Tyresta
Tyresta nationalpark är den centrala delen av ett stort vildmarksområ-
de i Haninge och Tyresö kommuner, bara ett par mil från Stockholms
centrum. Området präglas av gammelskogar, myrar och sjöar. Natio-
nalparken omges nästan helt av Tyresta naturreservat. Här finns ett
större inslag av lövskog, levande kulturmarker och bebyggelse.

T
yresta är mest känt för sin urskog. En
stor del av skogen är 120–350 år
gammal, de äldsta tallarna är om-

kring 400 år. Landskapet präglas av karga,
tallbevuxna bergryggar omgivna av dal-
gångar med frodigare skog, myrar och sjöar.
Stora delar av skogen i Tyresta är orörd och
har historiskt bara brukats för skogsbete. 

Vandringsleder och rastplatser
Tyresta by, som är områdets viktigaste
entrépunkt, har anor från järnåldern.
Härifrån kan man vandra en hel dag österut
och komma fram till havet utan att lämna
skogen eller korsa några större vägar. Natio-
nalparken och det omgivande naturreserva-
tet är genomkorsat av ett system med vand-
ringsleder som totalt omfattar fem och en

Bylsjön – en av flera skogs-
sjöar i Tyrestas urskog.
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FAKTA
Tyresta nationalpark och naturreservat ligger i Haninge och Tyresö
kommuner och förvaltas av Stiftelsen Tyrestaskogen. Det skyddade områdets
landyta är 4340 hektar varav nästan 3 000 hektar är skog. Markägare:
staten, Stockholms stad och enskilda. Tyresta by finns servering (stängt
måndagar), raststuga, gårdsbutik (endast öppet helger) och Nationalparker-
nas hus (fri entré, stängt måndagar). Nationalparkernas hus är tillgängligt
också för rörelsehindrade. En 5 km lång barnsvagnsslinga utgår från Tyresta
by och löper runt Bylsjön. Längs slingan kan även rullstolsburna med ledsa-
gare samt rullstol med stora hjul eller permobil ta sig fram. Vissa partier är
branta. 
Kontakt: Stiftelsen Tyrestaskogen, telefon 08-741 08 76 (vardagar kl 8 –10) 
eller Nationalparkernas hus, telefon 08-745 33 94 eller www.tyresta.se.

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 807 eller 809 från Gullmarsplan till hållplats Svartbäcken (alternativt
buss 834 från Haninge pendeltågsstation). Från Svartbäcken drygt 2 km
markerad promenad till Tyresta by. En gång i timmen dagtid fortsätter vissa
turer av buss 807 och 834 fram till Tyresta by. 
Med bil till Tyresta by: Ta av från Nynäsvägen (väg 73) mot Brandbergen.
Följ sedan skyltar ”Nationalpark".
Från Tyresö kan området nås från flera håll. Parkering finns bland annat vid
Prästängen, Storängen, Brakmaren och Ängsudden. 
Till Åva: Ta av från Nynäsvägen mot Dalarö. Från Dalarövägen, ta av mot
Åva. Vid Stensjödal finns parkering och informationstavlor.

halv mil. Det finns många iordningställda
rastplatser.

I Tyresta by finns raststuga och servering
samt Nationalparkernas hus med informa-
tion om Tyresta och Sveriges alla national-
parker. Här finns också utomhusinforma-
tion om nationalparken. Strax bortom byn
startar urskogsslingan, en två och en halv
kilometer lång självinstruerande naturstig.

Branden
I augusti 1999 utbröt en skogsbrand som
spred sig i de södra och centrala delarna av
nationalparken och naturreservatet. Bran-
den pågick i en vecka och innan den var
under kontroll hade cirka 450 hektar skog
brunnit. Området som brann ligger mellan
Bylsjön, Årsjön, Långsjön och Stensjön
samt söder och öster om Stensjön. Brand-
området är intressant att besöka för den
som vill följa hur naturen återkoloniserar
ett område som har varit utsatt för skogs-
brand. 

utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i stockholms län
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14. Sandemar
Sandemars naturreservat är ett naturskönt kustnära herrgårdsland-
skap beläget längs vägen mot Dalarö i Haninge kommun. Området är
mest känt för det rika fågellivet på strandängarna väster om Sande-
mars slott och ett område med Södertörns finaste rikkärr i öster. I
sydväst finns skogsklädda bergsuddar med badvänliga klippor. 

K
om en tidig junimorgon till Sande-
mar och ta stigen från parkerings-
platsen ut mot strandängarna. Snart

kommer du fram till fantastiska blomman-
de marker. Lysande gul kabbeleka och
hundratals rutiga kungsängsliljor breder ut
sig. Fortsätter du mot havet öppnar sig
vidsträckta strandängar, betade av hästar
och kor. Tar du istället till höger över bron
hittar du mängder av Adam och Eva, gull-
viva och en utmärkt plats för picknick. På

Höggarnsberget har du god utsikt över
området. Sandemars slott, från slutet av
1600-talet, är ett av få slott som undgick
ryssarnas härjningar 1719. Utanför Sande-
mar ligger det välkända sjömärket Dalarö
skans med sitt rundade torn. 

Fågelliv året om
Vid fågeltornet nere på strandängen kan du
studera fågellivet. Sandemar är rikt på
fåglar under alla årstider. Vadarfåglar rastar
under vår och höst: här kan du se grön-
benor, brushanar och olika arter av snäp-
por. Under vinterhalvåret innan isen lagt
sig ligger sångsvan och stora flockar av vigg
på det öppna vattnet utanför slottet. 

Majviva och ängsnycklar 
Öster om Sandemars slott ligger Södertörns
finaste rikkärrsområde. Ett system med kärr
där kalkhaltigt vatten rinner upp och ger
upphov till en speciell flora och snäckfauna.
Kärren sköts regelbundet genom slåtter. På
försommaren blommar rosa majviva och
djupblå tätört i kärren och senare på
sommaren ängsnycklar och gulyxne. I juli
blommar kärrknipprot och slåtterblomma
som med sin blomning förr gav signal till
bönderna att det var dags att slå ängarna.

Sångsvanar.
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FAKTA
Sandemar ligger på vägen mot Dalarö från
Haninge. Reservatet bildades 1997 och dess
landyta är 220 hektar. En stor del av Sandemar
är fågelskyddsområde med tillträdesförbud
mellan 1 april och 31 augusti. Undvik att gå nära
slottet eller slottsparken som är privat mark.
Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen. Markäga-
re: enskild, Haninge kommun.

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 839 från Handenterminalen (Haninge
centrum) mot Dalarö - avstigning hållplats
Svärdsnäsviken, eller Sandemar om du ska till
rikkärren. 
Med bil tar man avfarten mot Dalarö från
motorvägen (väg 73). Fortsätt ut mot Dalarö
cirka 15 km och ta av till höger vid skylt naturre-
servat. För att komma till rikkärren fortsätter du
Dalarövägen förbi slottet och tar sedan av till
höger på en liten väg alldeles efter grustäkten.
Från parkeringen kan du följa en stig ned mot
stranden. 

Sandemars stränder är viktiga för fågellivet.
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15. Björnö
Björnö naturreservat ligger längst ut på Ingarö i Värmdö kommun.
Reservatet består av typisk skärgårdsnatur med ett öppet småskaligt
odlingslandskap insprängt i dalar mellan skogar och klippor. Området,
som ligger på en halvö, är lättillgängligt även för den som inte har båt.
Skogarna består mest av hällmarkstallskog, men i området finns
också granskog, tallmossar, lövkärr och ädellövskog.

M
ånga kommer till Björnö för att
njuta av sol och bad på klipporna
och den fina sandstranden vid

Torpesand med utblick mot Nämdöfjärden.
Men Björnö har mycket att erbjuda under
alla årstider. För den som vill vandra och
uppleva mer av skärgårdsnaturen breder
resten av reservatet ut sig i nordost. Halvön
genomkorsas av ett nätverk av stigar och
grusvägar. 

Utmark till Björnö gård
Det område som idag är skyddat som natur-
reservat var tidigare utmark till gården
Björnö som ligger någon kilometer före
avfarten till reservatet. Marken brukades i
första hand som betesmark, men den var

också betydelsefull som gårdens förråd av
virke och ved. På 1700-talet fanns fyra torp i
området och 30 personer odlade och levde i
huvudsak på vad de små åkerlapparna och
betesmarken kunde ge. Odlingsrösen, sten-
gärdesgårdar samt förvildade fruktträd och
rosenbuskar är några exempel på de många
spår av människors arbete och slit man kan
se i området. 

Blommande betesmarker på Näset
När Skärgårdsstiftelsen köpte området 1981
hade mycket av de öppna markerna vuxit
igen. Idag håller arrendatorn på Småängs-
gården, ett nyskapat skärgårdshemman, de-
lar av reservatet öppet med hjälp av bete och
slåtter. Vackra och värdefulla betesmarker
finns på Näset, där Adam och Eva blommar
på försommaren. Gåsörten färgar strand-
ängarna gula senare på sommaren. Här
hittar man också havssälting, kärrvial och
den lilla ormbunken ormtunga. Vid Släng-
en finns även ett ek- och hasselområde med
praktfull lundflora. Blåsippor och tibast
blommar tidigt på våren och vårärt, tandrot
och myska tar vid senare på säsongen.
Tibastens bär som lyser röda på sensomma-
ren är mycket giftiga för människor men
ofarliga för fåglar.

Blåsippa. 
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FAKTA
Björnö naturreservat ligger längst ut på
Ingarö i Värmdö kommun. Reservatets landareal
är 340 hektar. I anslutning till stranden finns ett
handikappanpassat klippbad. En utställning om
Björnös kulturhistoria finns vid Ramsviken i
öster. I sydost finns ett utsiktstorn där man har
fin utsikt över den omgivande skärgården.
Möjlighet att tälta finns bland annat vid Näset i
nordväst där det också finns en sopmaja och
färskvattenpump. Reservatsförvaltare och
markägare: Skärgårdsstiftelsen, telefon 
08–440 56 00, www.skargardsstiftelsen.se 

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 428 och 429 från Slussen mot Björkviks
brygga, hållplats Björkviks gård. 
Med bil från Värmdöleden, ta av mot Ingarö,
avfart till reservatet skyltad strax före Björkviks
havsbad.

Björnö – ett lättillgängligt skärgårdsområde
längst ut på Ingarö. 
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16. Bullerö
Längst ut i havsbandet utanför Nämdö ligger Bulleröarkipelagen med
900 öar, kobbar och skär. Det här är Stockholms skärgård när den är
som bäst med härliga badklippor, vacker natur och intressant historia. 

B
runo Liljefors köpte Bullerön år
1908 och året därpå byggde han en
jaktstuga där han och hans familj

vistades på somrarna. Många andra konst-
närer som till exempel Anders Zorn, Axel
Sjöberg och Albert Engström kom till
Bullerön på besök. De bildade det så kallade
”Bullerölaget” som med sina målningar
gjorde skärgårdsnaturen känd under början
av 1900-talet. 

1967 köpte staten Bulleröskärgården och
området skyddades som naturreservat. Idag
är ett Naturum inrett i jaktstugan som för-
utom några reproduktioner av Liljefors mål-
ningar också visar en utställning om skär-
gården. En 600 meter lång naturstig utgår
från Naturum och slutar i byn. Kultur-

stigen, som är något längre och mer kupe-
rad, utgår från byn och slutar vid Naturum. 

Ölivet förr
Bullerön var bebodd redan mot slutet av
1600-talet och runt 1830 livnärde sig som
mest tolv personer på det ön och skärgården
gav. På 1800-talet fanns fjorton små åker-
lappar i dalgångarna där man odlade
potatis och rotfrukter. Boskapen
fick sommartid hålla till godo
med bete på kråkris och ljung på
omgivande öar. Med salt fisk i
tunnor seglade Bulleröborna in i
Mälaren och kunde byta till sig
brödsäd från Upplands-
bönderna. 

Bullerö – skärgårdsområde i havsbandet. 

utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i stockholms län

Roskarl.
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FAKTA
Bullerö naturreservat ligger i ytterskärgården utanför
Nämdö i Värmdö kommun. För dig som färdas med egen båt
finns gott om naturhamnar och tillgång till skärgårdsmajor på
flera platser. På Bullerö gästhem kan man övernatta i självhus-
håll med enkel standard. Bokas genom tillsynsmannen, telefon
08-571 590 92. Det finns också en enkel tältplats på Bullerön.
Vid raststugan finns begränsat med färskvatten. Det finns
ingen affär på ön. Naturum är öppet 15 april till 14 juni, helger
kl 9–19, 15 maj till 15 augusti alla dagar kl 9 –19, 16 augusti till
30 september, helger kl 9 –19.

VÄG B E S KR IVN I NG
Om du inte har egen båt kan du sommartid ta dig till Bullerön
med passbåt från Stavsnäs eller Björkvik på Ingarö. Tur-
upplysning, www.ab.lst.se eller tillsynsmannen (se ovan). Buss
433 eller 434 till Stavsnäs eller buss 428 eller 429 till Björkvik
från Slussen. Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen. Skötselupp-
drag: Skärgårdsstiftelsen.

ATT TÄNKA PÅ!
Respektera fågelskyddsområdena. Många arter är beroen-
de av att deras häckningsplatser får vara ostörda. Om du åker
båt ska du köra sakta när du närmar dig fågelflockar. Skingras
de blir de lätt trutarnas byte. Undvik att vistas på små kobbar
och skär under maj och juni.

Naturen i Bulleröskärgården
Öarna i väster är skogsklädda, längre öster-
ut blir växtligheten allt kargare. Bullerön,
vars namn betyder stenig ö, är arkipelagens
största. Mycket blåst, hårda vintrar och
regnfattiga somrar gör att vegetationen
påminner en del om den i fjällen. Mellan
kala hällar i sänkor med vitmossa växer
hjortron, tuvull och sileshår. De kala skären
övergår i en skog av vindpinade björkar. I
strandkanten blommar fackelblomster och
strandveronika på sommaren. Fågellivet är
intensivt – ejdern är vanligast men man
träffar också på vigg, svärta, småskrake,
grågås samt massor av måsar, trutar och
tärnor. På ytterskären rör sig strandskata
och roskarl och har man tur kan man få höra
orrtupparnas kuttrande spel från kala skär



36 utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i stockholms län

17. Vattgruvsmossen

Vattgruvsmossens naturreservat ligger väster om Järna
i Södertälje kommun. Reservatet domineras av en stor
mosse med omgivande skogsområden. Vattgruvorna
är gamla järnmalmsgruvor som ligger i anslutning till
reservatet. Runt mossen löper en markerad stig och
genom reservatet går också Sörmlandsleden.

Skogspromenad
runt Vattgruvs-
mossen.



F
rån början av 1700-talet och fram till
1860-talet bröt man järnmalm i Vatt-
gruvorna. Först vid början av andra

världskriget lades driften ned helt. Åtta
djupa schakt och många lämningar av hus-
grunder och varphögar (sten som inte var
malmbärande) vittnar om den forna gruv-
driften. Vattgruvan, som är det djupaste av
schakten, sträcker sig drygt hundra meter
snett nedåt. Den finaste malmen skickades
med pråmar till kanonbruken i Finspång
och Stavsjö. Det gamla kruthuset, byggt i
sten, finns fortfarande kvar.

Pors och skvattram
Stora mängder ved gick åt för att hålla gruv-
driften igång. Skogen i området har säker-
ligen varit mer eller mindre kalavverkad
tidigare, men är idag mellan 50 och 150 år
gammal. Mitt i reservatet ligger den stora
öppna Vattgruvsmossen. Här växer tuvull,
kråkbär, ljung, hjortron och enstaka småtal-
lar. Mossen omges av sumpskogar med pors

och skvattram. Kommer du hit på våren har
du chans att höra spelande orrar och kanske
trumpetande tranor. Vid den lilla skogstjär-
nen Stora Kobäcken finns Sveriges alla tre
sileshårsarter. Tittar man nära på de klibbi-
ga bladen ser man rester av små flugor och
andra insekter som fastnat och sakta
”smälts” så att växten kunnat ta upp näring-
en.

Den som blir inspirerad att leta efter
grottor efter sitt besök vid gruvorna ska
bege sig till Långmossen som ligger öster
om reservatet. På en höjd söder om mossen
ligger Långmossgrottan. Här har ett stort
flyttblock sprängts av frost och de lutande
blocken bildar den 10 meter långa grottan.

37utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i stockholms län

FAKTA
Vattgruvsmossens naturreservat ligger 6
km väster om Järna. Området är 74 hektar
stort och reservatet bildades 1996. Stövlar
rekommenderas. Länsstyrelsen förvaltar reser-
vatet. Markägare: Sveaskog.

VÄG B E S KR IVN I NG
Med pendeltåg till Järna, det finns ingen
bussförbindelse. Därefter Sörmlandsleden till
fots cirka 6 km eller med cykel enligt nedan. 
Med bil kör du väg 57 västerut från Järna och
tar av mot höger strax efter Järna tätort,
reservatet är skyltat. P-plats vid Vattgruvorna.
Därifrån utgår stigar och Sörmlandsleden. 

Rundsileshår.
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18. Tullgarn

Mitt i Tullgarns naturreservat ligger Tullgarn, ett av
landets kungliga slott. Tullgarnsområdet är ett kustnära
herrgårdslandskap med odlingsmarker, skogar och
vattenområden. Här finns allt från åkrar, hagmarker och
rika lundmiljöer med månghundraåriga ekar till havs-
strandängar, mossar och barrskogar. Man har hittat 800
olika kärlväxtarter i naturreservatet och Tullgarn är
därmed ett av landets rikaste områden botaniskt sett.

S
lottsmiljön bär huvudsakligen prägel
från 1700-talet men har medeltida
anor. Visning av slottet sker sommar-

tid. I slottsparken kan man hitta nästan
samtliga Sveriges lövträdsarter. Här finns
också en stor äppelträdgård. Parken, fram-
för allt den engelska parkdelen från 1800-
talet, har en intressant flora med många
mellaneuropeiska gräs och örter. Slottet och
parken ingår inte i reservatet.

Fågel och vildsvin på Tullgarnsnäs
Tullgarnsnäs öster om slottet är värt ett
besök (p-plats 200 meter väster om gården
Näset). Längs stigen runt näset hittar man
ädellövskog med gamla ekar och vidsträckta
betade strandängar. Både strandängarna
och de grunda vikarna är viktiga fågelloka-
ler. Havsörn ses ofta i området. På strand-
ängarna finns flera så kallade saltbrännor,
där bara några extremt salttåliga växter kan

Tullgarnsnäs i
öster är ett av de
populäraste
utflyktsmålen i
området.



växa, som till exempel glasört. Frigående
vildsvin finns i området och dessa lämnar
spår efter sig när de bökar efter föda i
marken. 

Goda möjligheter till vandring
Det finns goda möjligheter till vandring,
längs Sörmlandsleden som genomkorsar
reservatet. Sträckan från slottet och söderut
passerar först Västerviken, en fin fågellokal,
därefter fina ekhagar. Från bergen söder om
Västerviken har man en fantastisk utsikt
över Tullgarnsviken. 

Orkidékärr 
Skräddartorpskärret norr om Norasjön är
ett kalkrikt kärr med värdefull flora. Här
finns bland annat orkidéer som honungs-
blomster och kärrknipprot (fridlysta!). Kärr-
marken sköts genom årlig slåtter med lie. 
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FAKTA
Tullgarns naturreservat ligger i Stockholms och Söderman-
lands län. Reservatets landyta är 1 510 hektar och det bildades
1984. Sörmlandsleden sträcker sig genom området. Slottet
visas dagligen under perioden 15 maj –31 augusti, samt under
helger i september, www.royalcourt.se. Tullgarns värdshus
med stallcafé och trädgårdscafé i parkens orangeri ligger i
anslutning till slottet. Länsstyrelsen förvaltar reservatet.
Marken ägs av staten.

VÄG B E S KR IVN I NG
Från Södertälje hamn (pendeltågsstation) går buss 702 till
hållplatsen Tullgarns allé. Därifrån är det cirka 1 km till 
slottet. 
Med bil åker man E4 söderut från Stockholm till avfart mot
Trosa och Vagnhärad. Därifrån finns väg mot Tullgarns slott
skyltad. Parkeringsplatser finns på flera platser, bland annat
vid slottet och Näset. Avtagsväg mot Näset norr om allén.



40 utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i stockholms län

19. Käringboda och Järflotta
Käringboda naturreservat är ett naturskönt område som ligger vid
Nynäsviken sydväst om Nynäshamn. Halvön präglas av skogsklädda
bergshöjder, uppodlade dalgångar och stora grunda havsvikar med
smala inlopp. Strax sydost om Käringboda ligger ön Järflotta. Båda
reservaten inbjuder till skogspromenader med svamp- och bärplock-
ning och bad. 

H
ela området är exempel på ett
levande småskaligt odlingsland-
skap. Ett bondens landskap, med

ängar, hagar, diken, stenrösen och skogs-
bryn, livsmiljöer för olika växter och djur
som försvunnit eller hotas i dagens odlings-
landskap. I Käringboda håller betande djur
hagmarker och strandängar öppna. Flera
mindre gårdar brukade förr marken på
halvön. Idag är det Långholms gård som
håller landskapet öppet.

Värmeälskande murgröna 
För den som är intresserad av växter finns en
hel del att upptäcka på halvön. I hagmarker-
na växer rikligt med orkidén Adam och Eva
på försommaren. På strandängarna kring
gården Långholm finns spåtistel, backnejli-

ka och jungfrulin. I de lövskogsbeklädda
sluttningarna mot bergen växer murgröna,
en värmeälskande art med vintergröna blad. 

Den norra delen av halvön genomkorsas
av ett väl markerat stignät. Södra delen är
mer orörd. Allra längst i söder skiljer en
smal kanal Käringboda från Järflotta. 

Till Järflotta med båt
Till Järflotta kommer man bara med egen
båt eller taxibåt. Järflotta gård inramas och
av ett öppet jordbrukslandskap och björk-,
ek- och hasselskogar med ett rikt fågelliv.
Annars domineras ön av karga tallskogar
med fina sandstränder. Särskilt stränderna i
söder samt vid Sågviken lockar många besö-
kare på sommaren. 

Sandstrand med strandvial på Järflotta.
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FAKTA
Käringboda och Järflotta naturreservat ligger sydväst om
Nynäshamn. Reservaten är stora, tillsammans omfattar de en
landyta om 1 795 hektar. Järflotta bildades 1968 och Käring-
boda 1974. Här finns många skyddade naturhamnar för den
som kommer med båt. För taxibåt, kontakta Nynäshamns
turistbyrå, telefon 08-520 737 00. Reservatsförvaltare är
Skärgårdsstiftelsen, telefon 08-440 56 00, www.skargards-
stiftelsen. Markägare: Skärgårdsstiftelsen och enskild.

VÄG B E S KR IVN I NG
Till Käringboda och hållplats Järflottavägen tar man sig
med buss 848 från Nynäshamn, promenad cirka 1 km till
reservatsgränsen. 
Med bil: Ta av mot Torö från Nynäsvägen. Skyltat till reser-
vatet.
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20. Utö
Utö ligger i Haninge kommun i Stockholms södra skärgård. Den norra
delen av ön med omgivande öar och vattenområde är skyddad som
naturreservat. Mitt i reservatet ligger Gruvbyn vid öns gamla järn-
malmsgruva. Naturen domineras av barrskog, hagmarker, kalkstråk
med ett rikt växtliv och kalspolade klippor mot öppet hav i öster.

P
å vissa delar av Utö finns urkalksten i
berggrunden. Kalkstråken finns främst
i ett band på öns norra del och här

växer många kalkgynnade arter som till
exempel Adam och Eva, mandelblom och
grusbräcka. Vid Kroka nära Utös nordligas-
te udde är floran som rikast. Kroka är inte
bara intressant ur botanisk synvinkel utan
är också en fin fågellokal, särskilt vid väst-
liga och nordvästliga vindar under hösten,
då flyttande rov- och småfågel blåser dit.

Norra Utö är också känd som fjärilslokal.
Under högsommaren flyger till

exempel den stora apollo-
fjärilen över häll-
markerna norr om
Tremaskogen.

Apollofjärilens larver lever på kärleksört
som växer i klippskrevorna (fjärilen är frid-
lyst). 

700 år som gruvsamhälle
I reservatet ingår också Utö gruvor som
vittnar om den järnmalmsbrytning som
förekom här till och från under 700 år med
början redan under 1100-talet. Här finns
flera byggnader bevarade från 1700- och
1800-talets gruvsamhälle. Den karaktäris-
tiskt småskaliga och enkla trähusbebyggel-
sen längs Lurgatan är den mest välbevarade
i Gruvbyn. På berget väster om byn står den
sevärda väderkvarnen som uppfördes 1791.
Varphögarna från de stora gruvhålen är
spännande att undersöka för den mineral-

Väster om Gruvbyn
står väderkvarnen

sedan1791. 
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FAKTA
Utö naturreservat ligger i Stockholms södra skärgård öster
om fjärden Mysingen i Haninge kommun. Reservatet omfattar
ett stort skärgårdsområde med hela norra Utö samt öarna
Mysingsholm, Östra och Västra Runmaren samt några öar
öster om Utö. Reservatet bildades 1974 och har en landyta om
605 hektar. Reservatsförvaltare och markägare: Skärgårds-
stiftelsen, telefon 08–440 56 00, www.skargardsstiftelsen.se
Utö turistbyrå, telefon 08-501 574 10, www.utoturistbyra.se

VÄG B E S KR IVN I NG
Buss 846 från Västerhaninge pendelstation till Årsta brygga,
därefter Waxholmsbåt året om till Gruvbryggan . På somma-
ren går även turer från Strömkajen i Stockholm via Saltsjöba-
den (cirka 3 timmar). På vintern går vissa turer från Dalarö
(buss 839 från Haninge centrums pendeltågsstation). 
Med bil till Årsta brygga, ta Nynäsvägen (väg 73) söderut,
skyltad avfart från Fors trafikplats mot Årsta brygga. 

intresserade – här kan man hitta guldglän-
sande svavelkis, blå turmalin och röda gra-
nater. Tänk dock på att låta stenarna ligga
kvar! 

Cykel, kanot och bad
Norra Utö har många fina badställen med
långgrunda, barnvänliga stränder och klipp-
bad. Ett av de mest lättillgängliga klipp-
baden finns vid Rävstavik. En fin strand
finns vid Barnens bad strax norr om Gruv-
byn. I Gruvbyn, där båtarna från Årsta bryg-
ga anlöper, finns väl utbyggd service för
besökarna med bland annat gästhamn, affär,
bageri, värdshus, kajak- och cykeluthyrning,
konferensanläggning och vandrarhem. 
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Naturskydd i Stockholms län

I
Stockholms län finns 2 nationalparker,
drygt 200 naturreservat och 1 kultur-
reservat. 20 av dessa skyddade områden

finns beskrivna i den här guiden. Såväl
Länsstyrelsen som kommunerna kan bilda
reservat. Det finns cirka 35 kommunala
naturreservat i Stockholms län. Länsstyrel-
sen skyddar främst områden som har natio-
nell eller regional betydelse, medan
kommunerna oftare arbetar med naturom-
råden som är viktiga lokalt.

Länsstyrelsens arbete med nya naturre-
servat styrs ytterst av de nationella miljömål
som fastställts av regering och riksdag samt-
de regionala miljömålen. För närvarande är
Länsstyrelsens arbete med naturskydd i vårt
län till stor del inriktat på att skydda skogar
med höga naturvärden, våtmarker, tätorts-
nära naturområden samt vissa områden i
skärgården. 

Naturreservat, nationalparker 
och andra områdesskydd
Naturreservat är den vanligaste formen för
naturskydd av områden. Reservaten avsätts
för att skydda värdefulla naturmiljöer, den
biologiska mångfalden eller för att bevara
områden för rekreation och friluftsliv.
Kulturreservat bildas för att bevara värde-
fulla kulturmiljöer.

Det starkaste områdesskyddet är natio-
nalpark, där avsikten är att bevara ett större
sammanhängande område av en viss land-
skapstyp i dess naturliga tillstånd. Sverige
har för närvarande 28 nationalparker.
Nationalparkerna bildas av regering och
riksdag.

För att skydda störningsskänsligt djurliv
kan fågelskydds- och sälskyddsområden avsättas.
Där är det förbjudet att vistas under en viss
tid av året. Naturminne kan bildas för att
skydda ett särpräglat naturföremål, till
exempel ett gammalt träd eller ett flytt-
block. Biotopskydd kan råda för mindre om-
råden som är livsmiljöer för hotade djur-
eller växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade
områden inom hela EU. Sverige och de
andra medlemsländerna i EU ska bevara
områden som är värdefulla i ett europeiskt
perspektiv. I Stockholms län finns cirka 240
Natura 2000-områden. Områdena är utval-
da för att där finns vissa särskilt skyddsvärda
biotoper och naturtyper eller för att de
hyser vissa växt- eller djurarter.

De olika länderna har ansvar för att
Natura 2000-områdena får den skötsel de
behöver och att de skyddas från skador.
Många av områdena är redan skyddade som
naturreservat eller nationalparker. Vissa

NATURA 2000 
OMRÅDEN 
Områden i denna guide som helt
eller delvis ingår i Natura 2000:
Häverö prästäng, Norra Malma,
Riddersholm, Ängsö, Angarns-
sjöängen, Trehörningsskogen, Väsby
hage, Huvududden, Storängsudd,
Bornsjöområdet, Tyresta, Sandemar,
Bullerö, Vattgruvsmossen, Tullgarn,
Käringboda-Järflotta och Utö.



områden kommer att bli reservat, andra
bevaras på annat sätt.

Skötsel av områdena
Många av de naturvärden som finns i våra
reservat och nationalparker kräver skötsel
för att bibehållas. Jordbruk med betesdrift
är ofta viktigt för att bevara natur- och
kulturvärden i jordbrukslandskapet. Många
markägares och brukares engagemang och
insatser för skötseln är därför av stor bety-
delse för områdenas värden.

Vissa skogar är helt avsatta för naturvård
och får inte avverkas. Inom andra områden
bedrivs skogsbruk anpassat till friluftsliv
och naturvård. 

I vårt län är det oftast Länsstyrelsen,
kommunen eller Skärgårdsstiftelsen som
förvaltar naturreservat och nationalparker.
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NÅGRA FAKTA OM SKYDDADE 
OMRÅDEN I STOCKHOLMS LÄN

I Stockholms län finns 2 nationalparker, 205 naturreser-
vat och 1 kulturreservat (år 2004).

De skyddade områdenas landyta är cirka 35 000 hektar,
vilket motsvarar 5 procent av länets totala area eller två
gånger Stockholms kommuns landyta!

Länets största naturreservat, om man räknar med
vattenområdet, är Storö-Bockö-Lökaö utanför Möja i
Stockholms skärgård, 6 048 hektar.

Det minsta reservatet är Fäviksgrundet i Norrtälje
kommun, endast 0,6 hektar stort.

Det nordligaste reservatet är den lilla ön Långgrundet
norr om Singö i Norrtälje kommun. Det sydligaste är Öja-
Landsort utanför Nynäshamn.

Länets äldsta skyddade område är Ängsö nationalpark,
som tillhör Sveriges första nationalparker bildade den 24
maj 1909. De är också Europas första nationalparker!
Därför firas nationalparkernas dag i hela Europa den 24
maj varje år.

Hamlade träd i Ängsö nationalpark.
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Nationalstadsparken
I länet kan vi stoltsera med Sveriges första
och hittills enda nationalstadspark. Natio-
nalstadsparken omfattar området Ulriks-
dal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, en yta
på sammanlagt 2 700 hektar. Området är
skyddat enligt särskilda bestämmelser i 4
kap 7 § miljöbalken. 

Nationalstadsparken representerar en
unik blandning av storstadens kulturbebyg-
gelse, parklandskap och natur. Utmärkande
för området är de kungliga slottsmiljöer

som under århundraden präglat landskap
och bebyggelse. Dessutom är National-
stadsparken, i egenskap av stadens gröna
lunga, en viktig länk i arbetet med att åstad-
komma en hållbar utveckling i Stockholm.
Området har höga värden för såväl sin
kulturmiljö, natur som betydelse för rekrea-
tion och friluftsliv.

71 nya reservat i Stockholms-
traktens tätorsnära natur!
Länsstyrelsen, landstinget och kommuner-
na har tagit fram ett gemensamt program
för att skydda naturområden i Stockholms-
regionen. Inom 10 år ska 71 områden bli
reservat, vilket kommer att dubblera den
skyddade ytan i storstadsområdet. Syftet är
att bevara viktiga områden för rekreation,
naturvård, kulturmiljövård och undervis-
ning och se till att dessa områden behålls
oexploaterade för framtiden. 

Storstockholms gröna kilar
I Stockholmsområdet finns tio så kallade
gröna kilar som bygger upp den regionala
grönstrukturen. Grönområdena i kilstruk-
turen sträcker sig mellan spår, vägar och
bebyggelsestråk från regionens centrala del-
ar ut mot omgivande landskap. Det är delar
av de gröna kilarna som ska ges ett långsik-
tigt skydd. Bland de föreslagna reservaten
finns områden som Bogesundslandet, Lov-
ön och Kärsön, Lida-området, Nacka fri-
luftsområde, Flemingsbergsskogen i Hud-
dinge samt Årstaskogen och Sätraskogen i
Stockholm. Hela programmet finns i rap-
porten ”Aldrig långt till naturen” som kan
beställas hos Länsstyrelsen eller laddas ner
från webbplatsen: www.ab.lst.se. 

Att värna den tätortsnära naturen

Hagaparken mitt i en av Storstockholms gröna kilar.
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FRIDLYSTA VÄXTER OCH DJUR

Några exempel på växter i Stockholms län som inte får plockas eller
skadas: Samtliga orkidéer, blåsippa, backsippa, murgröna och mistel.

Följande växter får plockas, men inte grävas upp och inte plockas för
försäljning: Gullviva, liljekonvalj och samtliga lummerarter.

Alla vilda fåglar och däggdjur (inklusive fladdermöss) och deras ägg
och bon är fredade, med undantag av vissa arter som får jagas enligt
jaktlagens regler.

Alla Sveriges grodor, paddor och ödlor är fridlysta. De vanligaste
arterna – kopparödla, skogsödla, mindre vattensalamander, vanlig

groda, åkergroda och vanlig padda – får man ta upp i handen och
studera, men inte flytta från platsen. Det är också tillåtet att ta hem
lite rom eller yngel för att studera djurens utveckling men då måste
djuren sedan sättas tillbaka.

Alla arter av ormar är fridlysta. Dock får man på sin tomt fånga
huggorm och flytta den, eller om ingen annan lösning finns, avliva den. 

En komplett förteckning över fridlysta arter finner du på Länsstyrel-
sens webbplats, www.ab.lst.se

Kartan visar områden som föreslås bli reservat i programmet: ”Aldrig långt till naturen”.
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Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka
skidor och tillfälligt vistas i naturen om du
inte riskerar att skada växande gröda,
skogsplantering eller annan känslig mark.
Men du måste respektera hemfriden och
får inte passera över eller vistas på privat
tomt eller gårdsplan. 

Du får passera genom inhägnad betesmark
och liknande bara du inte skadar stängsel
eller stör boskapen. Stäng grindar efter dig
så att boskap inte kommer lös.

Du får färdas över vatten, bada, tillfäl-
ligt förtöja din båt och gå iland överallt,
utom till exempel vid tomt och privat bryg-
ga. Det kan finnas särskilda regler för sjö-
trafik, till exempel fartbegränsning. 

Du som rider måste vara extra försiktig.
Risken för markskador är stor, särskilt när
man rider i grupp. Rid inte i markerade
motionsspår, skidspår, vandringsleder eller
över mjuka och ömtåliga marker. 

Det är tillåtet att slå upp ett tält för något
dygn på mark som inte används för jord-
bruk och som ligger avsides från bonings-
hus. För camping i grupp eller under längre
tid bör markägaren frågas om lov. 

Du får göra upp eld om det inte är någon
fara för brand. Släck noga. Vid torrt väder
råder ofta eldningsförbud. Elda aldrig
direkt på klipphällar, de får sår som aldrig
läks.

Du får inte köra bil, MC, moped eller andra
motordrivna fordon på barmark i terräng-
en. Det är inte heller tillåtet att köra in med
motordrivna fordon på enskilda vägar som
genom vägmärke är avstängda för motor-
trafik. Du kan normalt parkera omedelbart
intill vägen om du inte bryter mot trafik-

regler, skadar marken eller stör mark-
ägaren. 

Du får plocka vilda bär, blommor och
svamp och ta nedfallna grenar och torrt ris
på marken. Men du får inte ta kvistar,
grenar, näver, bark eller löv. Självklart får
du inte heller ta buskar eller fälla träd. Vissa
växter är fridlysta, se sidan 47.

All nedskräpning utomhus är naturligtvis
förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan
skada både människor och djur, och plast-
påsar kan orsaka stort lidande om djuren
får dem i sig. 

Hunden får under tiden 1 mars –20
augusti inte springa lös i skog och mark.
Även under annan tid på året måste du ha
din hund under sådan uppsikt att den inte
kan skada eller störa djurlivet. 

Jakt och fiske ingår inte i allemans-
rätten. Men du får fiska fritt med spö och
andra rörliga handredskap i Mälaren och
längs kusten. I alla andra vatten krävs till-
stånd, till exempel fiskekort. Alla vilda
däggdjur och fåglar och deras ägg, ungar
och bon är fridlysta och får bara jagas enligt
förutsättningarna i jaktlagen. 

Observera att allemansrätten kan ha
vissa begränsningar inom naturreservat
och nationalparker. Särskilda föreskrifter
finns anslagna i varje område. Det kan till
exempel vara förbjudet att elda.

Läs mer om allemansrätten på 
Naturvårdsverkets webbplats:
www.naturvardsverket.se/allemansratten.

Allemansrätten Den svenska naturen står öppen för oss alla.
Men du måste vara varsam mot naturen och visa
hänsyn mot både människor och djur. Inte störa
– inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. 


