
Lummiga ekmiljöer
Mellan skogen och dalgången finns brynmiljöer med gamla, vidkro-
niga ekar. Äldre ekmiljöer är viktiga för många arter, bland annat för 
vedlevande insekter, som i sin tur utgör en viktig födokälla för fåglar. 
Många insekter har sina boplatser i gamla lövträd och besöker de 
blomrika ängsmarkerna i jakt på föda. På stammen av riktigt gamla 
ekar kan du hitta svampar som ekticka och oxtungsvamp. I den rika 
vårfloran syns lundväxter som blåsippa och vätteros.

Föreskrifter 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1. skada levande eller döda träd och buskar, att skada vegetation i övrigt genom 

att till exempel gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar, samt att 
ta grenar och kvistar från marken i syfte att använda som ved eller bränsle. Att 
plocka örter, blommor, bär och svamp är tillåtet, med allemansrättens ordinarie 
begränsningar om hänsyn.

2. störa eller skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda 
däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur. 

3. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att gräva, hacka, borra, spränga, 
rista, måla eller liknande.

4. göra upp eld eller grilla annat än på anvisad plats
5. medföra hund som inte är kopplad (gäller inte ledarhund för synskadad person, 

servicehund och signalhund, eller polishund i tjänst.)
6. sätta upp skylt, affisch eller dylikt. Snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor får 

uppsättas om dessa avlägsnas efter avslutat arrangemang.

Hitta hit
Till fots eller cykel: Gång/cykelväg ansluter från Grossistvägen i norra 
delen. I södra delen finns anslutning vid Huddingevägen.  
Ett flertal anslutningar finns från Glanshammarvägen.
Kollektivtrafik: T-bana Hagsätra, Buss 143, hpl Esplundagränd  
Bil: Parkeringsplatser finns på Dalkarlsvägen i reservatets sydvästra del.
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Naturreservat i Stockholms stad

Hagsätraskogen 

Gammal tallskog på höjderna
På grund av den starkt kuperade terrängen har tallskogen på höjderna 
varit undantagen från modernt skogsbruk. Detta har bidragit till sko-
gens orörda karaktär, med olikåldriga träd och ett rikt inslag av död 
ved. Flera fåglar kan ses i tallskogen, bland annat tofsmes, spillkråka
och duvhök. Högt upp på stammen på gamla tallar växer tallticka.  
I barken och veden lever flera insektsarter, bland annat den sällsynta 
arten reliktbock, som är beroende av gammal, solbelyst tall.

Lämningar från järnåldern
Hagsätraskogens äldsta lämning är en stensättning som ligger i sko-
gens västra del. Stensättningen är antagligen en grav från järnåldern 
och visar att människor levde i området redan för tusen år sedan.



Hagsätraskogens naturreservat
I Hagsätraskogens naturreservat kan du uppleva gammal 
hällmarkstallskog på höjderna samt lägre belägna partier 
med ädellövskog och lövsumpskog. En bred öppen dalgång 
löper genom området där Ormkärrsbäcken rinner som 
mynnar ut i en liten groddamm, Ormkärrsdammen. Områd- 
ets öppnare delar tillsammans med de gamla vidkroniga 
ekarna i brynen visar spår av ett historiskt odlingslandskap.

Våtmarker och fuktlövskog
I Hagsätraskogen finns 
värdefulla livsmiljöer för 
grodor, paddor och vatten-
salamandrar. I Ormkärrs-
dammen, som anlades 2012, 
har vanlig groda och mindre 
vattensalamander påträffats. 
I anslutning till våtmarker-
na finns partier med fuktig 
lövskog. Här finns rikligt 
med död ved, som gynnar många arter av mossor, lavar, insekter och 
svampar. Under våren är fuktlövskogen rik på sjungande småfåglar.

Ett välbevarat kulturlandskap

I brynet av den öppna dalgången låg tidigare torpet Ormkärr som 
tillhörde Älvsjö gård. Spår av den äldre torpmiljön finns kvar i form 
av stengrunder, ett röjningsröse, kulturväxter samt gammal åkermark 
vars gränser markeras med åkerdiken och ekar i brynet. Åkermarken 
brukades från tidigt 1600-tal fram till 1950-talet. Förekomsten av ek, 
några med vida kronor, liksom ett visst inslag av hassel, tyder även 
på ett tidigare ängsbruk i området.

Renfanan växer längs gångvägarna.

Fyrfläckad trollslända i groddammen.

Mindre guldvinge

Grodor i Ormkärrsdammen.

Ormkärrsbäcken löper genom ängsmarken.
Rådjur


