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I Grimsta naturreservat kan man finna lugn och ro, njuta av naturen
och få frisk luft. Reservatet består till största delen av skogsmark
med varierande skogstyper. Här finns vida hällmarker med tallskog,
vackert kuperade barrskogar, örtrika blandskogspartier och biologiskt
intressanta ädel- och fuktlövskogar. Skogen bryts upp av stora
gräsfält och mindre ängsbackar med rik örtflora. Inom området finns
gamla kulturmarker med lämningar av hus och ladugårdar. Den stora
variationen av naturtyper skapar goda förutsättningar för djurlivet i
området.

Grimsta nature reserve consists mostly of forest, both deciduous and
coniferous. Flora rich meadows and heritage sites provide variation
in this woodland landscape. Less common herb species such as
prince’s pine are found in the area. Old trees provide habitats for
woodpeckers and several endangered insect species have been found
in old oaks in the reserve.
Grimsta nature reserve aims to maintain and develop the areas
natural, cultural and recreational qualities, as well as securing a
biodiverse future.
There are many opportunities for outdoor activities with prepared
paths, lighted routes and bridle paths.

Det finns några intressanta örter i reservatet bl.a. ryl och sårläka. De
gamla träden ger goda förutsättningar för insekter och hackspettsarter
och flera utrotningshotade insekter har påträffats i gamla ekar i
reservatet.

$OS¬AND¬DONTS

Syftet med Grimsta naturreservat är att för framtiden vårda och
utveckla områdets natur-, kultur- och rekreationskvaliteter och att
bidra till att säkra Stockholms biologiska mångfald.

To make the visit pleasant for everyone please be considerate
towards other visitors as well as plants and animals. The essence of
the right of “public access”, concisely expressed by the phrase, ”Do
not disturb, do not destroy” is important to remember. Some specific
rules in the nature reserve:

Inom reservatet finns rikliga möjligheter att ägna sig åt
friluftsverksamheter som orientering, skidåkning, ridning, svampoch bärplockning. Genom området är elljusspår och ridstigar
anlagda. Längs stranden går ett promenadstråk som bland annat
sammanbinder de populära Kanaan- och Maltesholmbaden. De större
gräsytorna används för olika sport- och fritidsaktiviteter och för andra
sammankomster.

6AD¬GËLLER
Det finns regler som gör allas vistelse trivsammare och bidrar till
att vi kan fortsätta ha glädje av områdets natur. Kom först och
främst ihåg allemansrättens regler och visa hänsyn mot såväl andra
besökare som mot naturen. Några särskilda bestämmelser finns i
naturreservatet:

You are allowed to
• Walk were ever you like (rules below considered!)
• Pick berries, mushrooms and flowers
You are not allowed to
• Let Your dog run loose (except within marked area)
• Damage trees or shrubs
• Dig up plants, pick moss or lichens
• Disturb or damage animal life e.g.
by climbing in trees with nests.
• Dig, scrape or paint on stone, trees or the ground.
• Ride outside marked tracks or areas.
• Put up signs or notices.
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0LATSER¬VËRDA¬ATT¬BESÚKA
Places of special interest:

Det är tillåtet att
• Plocka bär, svamp och blommor.
• Sätta upp tillfälliga orienteringskontroller, tipsfrågor
eller snitslar - om de avlägsnas direkt efter avslutad aktivitet
och om känsliga markområden undviks.
• Ha hund lös i hundrastområde mellan 21/8 – 30/4.
Det är inte tillåtet att
• Låta hund vara utan koppel utanför markerat hundrastområde.
• Fälla eller skada träd och buskar.
• Gräva upp växter, lavar, mossor och svampar.
• Störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd, fånga
eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur.
• Förstöra eller skada fast naturföremål och ytbildning genom
att t.ex. gräva, borra, hacka rista, spränga måla eller dylikt.
• Rida utanför ridstigar, ridplats eller körväg.
• Sätta upp skyltar, affischer och liknande.
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Tyska botten
Mäktiga ekar och vackra bryn

2

”Groggtornet”
Fin utsikt från gammal torngrund.

3

Blackebergsdälden
Spännande ädellövskog.

4

Barnhemsudden
Utflyktklippor vid vattnet.

5

Jan Pers Holme
Utflyktsklippor vid vattnet.

6

Kvarnen
Intressanta kulturbyggnader.

7

Grimsta enebacke
Örtrik ängsmark
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