Här lever arter som under lång tid har utvecklat och specialiserat
sig på att leva i denna typ av miljö. I den täta fuktlövskogen längs
Mälarstranden kan snok uppehålla sig, och de täta al- och videbuskagen är av stor betydelse för fågellivet. I vassen hittar sjöfåglar som
skäggdopping och sothöna skydd och boplatser. Kabbeleka, videört
och gul svärdslilja är örter som trivs i det sumpiga markskiktet. Den
glesa tallskogen på de många höjderna i området växer långsamt
och har ofta en mycket hög ålder. Detta gör att hällmarken har stora
ekologiska värden. I bergsskrevorna växer kruståtel, lingon, blåbär
och ljung. I Grimsta finns också en av Stockholms få förekomster av
den ovanliga växten ryl.

Grimsta

Naturreservat i Stockholms stad

Grimsta enebacke

Grimsta enebacke ligger i kanten av Grimsta gärde och är en öppen
gräsmark som hävdats under lång tid och därför har en rik flora. Här
växer torrbacksarter som backnejlika, gullviva, jungfrulin, rödklöver,
vitmåra och brudbröd tillsammans med lägre gräs som rödven och
ängshavre. På platsen växer också darrgräs som är ovanlig i Stockholmstrakten. I de fuktiga partierna blommar orkidén Jungfru Maria
nycklar.

Råcksta träsk.

Hässelby holme

Hässelby holme utgör den mest orörda delen av Grimsta naturreservat och nås endast med båt. Ön är obebodd, men Gröndals båtklubb
arrenderar en del av ön och sköter bryggor och torrdass. Flera rovfåglar häckar på holmen, bland annat fiskgjuse och duvhök. I nordväst går berghällar ned i vattnet och här häckar under våren en skrattmåskoloni, som även ger skydd åt fisktärnor, fiskmåsar och gråtrutar.
Att göra

Grimstaskogen erbjuder goda möjligheter till rofyllda promenader
längs Mälarstranden och uppe på höjderna i hällmarksskogen. De
öppna ängsmarkerna inbjuder till picknick eller andra aktiviteter. För
joggaren finns upplysta motionsspår och utegym. Kanaans trädgårdscafé är öppet året runt och vid Maltesholmsbadet och Kanaanbadet
finns grillplatser.
Föreskrifter

Grimsta enebacke.

Råcksta träsk

Råcksta träsk är en fin liten fågelsjö intill Råcksta begravningsplats.
Här häckar bland annat knölsvan, rörhöna och skäggdopping och om
våren kan man få höra groddjurens lek vid sjön. Med sportfiskekortet
kan man prova fiskelyckan efter abborre, mört och sutare. Har du tur
kan du få syn på både grodor, paddor och salamandrar här eller vid
reservatets två groddammar. Den ena öster om Råcksta träsk och den
andra vid Kvarnviken.
Hitta hit
Kollektivtrafik: Tunnelbanans gröna linje, stig av vid Hässelby Strand,
Hässelby Gård, Råcksta, Vällingby eller Blackeberg
Bil: Parkeringar finns vid Malteholmsbadet och vid vändplanen vid Kaanans
väg.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1.
förstöra eller skada fast naturföremål och ytbildning genom att till exempel gräva,
borra, hacka, rista, spränga, måla eller dylikt
2.
fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada
vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller
svampar. Att plocka blommor, bär eller svamp är tillåtet med allemansrättens
begränsningar
3.
störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur,
fåglar, kräldjur eller groddjur
4.
medföra hund som inte är kopplad. Gäller ej inom hundrastområde eller på
inhägnad tomtmark dit allmänheten saknar tillträde
5.
anbringa skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och
tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang
samt om känsliga mark områden undviks
6.
rida annat än på anlagd väg, markerad ridstig eller ridplats
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Grimsta naturreservat
Till Grimsta naturreservat kan du ta dig för att promenera,
jogga, bada, eller ta en svamp- och bärplockarrunda. I
öppna partier och uppe på höjderna har du en vacker utsikt
över Mälaren. Längs de lummiga strandpromenaderna finns
biologiskt värdefulla våtmarker. Vid Maltesholm och Tyska
botten sträcker gamla grova ekar ut sina knotiga grenar
över stigen.
Historiska miljöer

På höjder runt Grimsta gärde finns fornlämningar i form av stensättningar, gravhögar och en treudd. När Grimsta bostadsområde byggdes hittade man här ett vikingatida gravfält. Det har funnits flera torp
med bibliska namn i Grimsta: Kanaan, Galiléen, Samarien och Oljeberget. Kanaan blev senare en handelsträdgård med grönsaksodlingar
och äppelträd och drivs numera som kafé. Hässelby var på 1500-talet
en bondgård med tre hemman: Södergården, Mellangården och
Norrgården. På 1600-talet gjorde Carl Bonde Hässelby till ett storgods med skattefrihet och han påbörjade bygget av Hässelby slott på
den gamla bytomten.

Maltesholmsbadet

Kanaanbadet

Reservatsgräns
Bilväg
Elljusspår
Gång- och cykelväg
Gångväg
Ridväg
Stig
Ljunglöfska slottet.

Vildmarksspåret

Det Ljunglöfska slottet byggdes vid Mälarens strand i slutet av
1800-talet för Knut Ljunglöf och hans familj. Ljunglöf är mest känd
som snuskungen, eftersom han var snusfabrikör och en av Sveriges
rikaste män på den tiden. Han lät också renovera den vattenkvarn
som fortfarande står vid Kvarnviken samt en mängd andra byggnader
i området. Det har funnits kvarnar mellan Råcksta träsk och dess utlopp i Mälaren åtminstone sedan 1600-talet. Därav namnen Kvarnviken och Kvarnbäcken.

Platser värda att besöka

Ädellövskog, fuktlövskog och hällmarker

Parkering för rörelsehindrade

I reservatets östra del växer flera riktigt gamla grova ekar. De solbelysta och fristående träden rymmer en mängd olika livsmiljöer. De
tjocka stammarna har många barkveck och håligheter som är speciellt värdefulla för många insekter, fåglar, svampar, lavar och mossor.

Informationsskylt
Café
Badplats

Anlagd mark

Skjutbana

Äng/gräsmark

Tunnelbana
Parkering

Halvöppen mark

Sommarparkering 1/6 - 15/9

Fornlämning

Hällmark
Barrskog
Blandskog
Lövskog
Fuktlövskog
Ädellövskog

Hundrastområde

Vatten

Ridområde

Vattenvegetation/våtmark

Utsikt från Groggtornet.

