
Årstaskogen
Årsta holmar 
Naturreservat i Stockholms stad

Naturstränder 
Årstaskogens stränder är huvudsakligen skogsbeklädda. Längs med
de långa stränderna finns en naturlig vegetation och sandiga vikar 
som skapar goda livsmiljöer för många djurarter, till exempel 
groddjur och fiskar. På Årsta holmar lever bäver, vilket man kan 
se på gnagspår och nedfallna träd längs stränderna. I Årstaskogens 
lövskogsmiljöer lever fladdermöss som gärna rör sig mellan skogen 
och vattnet i sin jakt på föda. 

Årstaviken 
Årstaviken var tidigare en vik av 
Mälaren. Förbindelse med Saltsjön 
skapades på 1920-talet i och med 
anläggandet av Hammarbykanalen 
och öppningen av Hammarbyslus-
sen. Årstaviken utgör tillsammans 
med Årsta holmar och Årstaskogen 
ett ekologiskt kärnområde, med sol-
belysta stränder och vikar som kan 
utgöra lekplatser för många fiskarter, 
t.ex. abborre och gädda. Ängsblommor på Årsta holmar

Årsta holmar 
Årsta holmar består av Alholmen, Bergsholmen och Lillholmen. 
Årsta holmar förvärvades av staden 1886 och marken arrenderades 
sedan ut för trädgårdsbruk i olika former fram till 1956. Holmarnas 
sumpskogar, stränder och våtmarksmiljöer har höga biologiska 
värden och fungerar som viktiga rast- och häckningslokaler för 
många fåglar och lekmiljöer för groddjur och fiskar. Under lång tid

bedrevs omfattande trädgårdsodlingar på holmarna och det finns 
kulturhistoriska spår av ett äldre park- och odlingslandskap. Bland 
annat syns rester av den tidigare engelska parken i form av grova 
ädellövträd, prydnadsbuskar och slingrande stigar. Flera bebyggelse- 
lämningar från växthus och annan gårdsbebyggelse finns också kvar. 

Bäverhydda på Årsta holmar

Hitta hit
Till fots eller cykel: Anslutande gång/cykelvägar finns t.ex. vid Ottsjövägen, 
Svärdlångsvägen, Orrfjärdsgränd, Marviksvägen och Simlångsvägen.
Kollektivtrafik: T-bana Gullmarsplan, därefter buss 160, 164 och hållplatser 
längs Sköntorpsvägen 
Bil: Det finns inga p-platser som hör till reservatet. I mån av plats går det att 
parkera på bostadsgator i närheten av reservatet.
Båt: Färjeförbindelse till Årsta holmar finns endast del av året, se  
stockholm.se/arstaskogen. I övrigt gäller egen båt.

Föreskrifter 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1. skada levande eller döda träd och buskar.
2. gräva upp växter eller svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp. 
3. ta grenar från marken i syfte att använda som ved. 
4. störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller fånga in djur.
5. skada mark eller sten genom att gräva, rista eller måla.
6. göra upp eld annat än på anvisad plats. Medhavd grill får användas om den inte 

skadar underlaget
7. medföra hund som inte är kopplad. 
8. cykla, annat än på anvisad cykelväg.
9. sätta upp skylt, affisch eller dylikt.
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Årstaskogen - Årsta holmar naturreservat

Årstaskogen är ett variationsrikt skogsområde med häll-
markstallskog och lummiga lövskogsmiljöer. Skogens långa 
naturstränder utgör ett ovanligt inslag i den stadsnära 
miljön. I skogen och på hällarna finns flera gamla och grova 
tallar som utgör viktiga livsmiljöer för många arter. Områd-
ets rika ädellövsmiljöer är värdefulla för fåglar och fladder- 
möss. Årsta holmar som också ingår i reservatet har en hög 
biologisk mångfald knuten till bevarade ängsmarker, sump-
skogar och våtmarksmiljöer. I Årstaskogen finns gott om 
grusvägar och stigar. Flera av promenadvägarna är lättill-
gängliga, men bitvis är terrängen starkt kuperad.

Tallskog 
I skogen och på hällmarkerna 
finns flera gamla och grova tallar 
som är viktiga livsmiljöer för 
många arter. Skogen har tidigare 
betats och då varit glesare. Flera 
fågelarter som trivs i tallskogar 
påträffas i Årstaskogen, bland 
annat tofsmes, spillkråka, större 
hackspett och nötväcka. Den säll-
synta svampen tallticka, som väx-
er högt upp på stammen på gamla 
tallar, är vanlig i Årstaskogen. Tofsmes

Ädellövskog 
Vid Årsta gård växer en variationsrik ädellövskog. Även i Årsta- 
skogens östra del finns ett ädellövskogsparti med bland annat ek, 
lind, lönn och ask. Lövskogsmiljöerna är värdefulla för många arter. 
Hackspettar har ofta sina bohål i gamla eller döda träd och fladder-
möss sover ibland bakom löst sittande bark. På våren syns och hörs 
många fågelarter i skogen, som näktergal, stenknäck och gröngöling. 

Ädellövskog

Tallticka Tallskog på hällmark Duvhök
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Information in Swedish and English 

Information 

Rofylld plats 

Grillplats

Utegym

Utsiktsplats

Hundrastgård

Fornlämning 
Övrig kulturhistorisk lämning 

Naturreservatsgräns

Bad tillåtet upp till 10 meter från markerad strandlinje 
Gångväg 

Övrig gångväg. Förbjuden att tillträda under 1 april - 31 juli 

Gång- och cykelväg
(Ytterligare stig/väg kan vara tillåten för cykling än på denna karta. 
De skyltas i sådana fall med påbjuden cykling)
Upplyst väg 

Område med tillträdesförbud 1 april - 31 juli (utom på anvisade stigar enligt karta) 

Fornlämningsområde

Gräsmark

Odlingslotter 

Hällmark

Vegetation och bebyggelse

Våtmark

Blandskog 

Övrig lövskog

Ädellövskog 

Barrskog 
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