
HAGSÄTRASKOGENS NATURRESERVAT 
Välkommen! 
Här i Hagsätraskogens naturreservat kan du uppleva 
gammal hällmarkstallskog på höjderna samt lägre be-
lägna partier med ädellövskog och lövsumpskog. En 
bred öppen dalgång löper genom området där Orm-
kärrbäcken rinner som mynnar ut i en liten groddamm, 
Ormkärrsdammen. Områdets öppnare delar tillsam-
mans med de gamla vidkroniga ekarna i brynen visar 
spår av ett historiskt odlingslandskap. 

Våtmarker och fuktlövskog 

I Hagsätraskogens finns värdefulla livsmiljöer för gro-
dor, paddor och vattensalamandrar. I Ormkärrsdam-
men, som anlades 2012, har vanlig groda och mindre 
vattensalamander påträffats. I anslutning till våtmar-
kerna finns partier med fuktig lövskog. Här finns rik-
ligt med död ved, som gynnar många arter av mossor, 
lavar, insekter och svampar. Under våren är fuktlöv-
skogen 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 röj-
ningsröse, 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 kro-
nor, liksom ett visst inslag av hassel, tyder även på ett 
tidigare ängsbruk i området. 

Lummiga ekmiljöer 

Mellan skogen och dalgången finns brynmiljöer med 
gamla, vidkroniga 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 ek-
ticka och oxtungsvamp. I den rika vårfloran syns lund-
växter som blåsippa och vätteros. 

Gammal tallskog på höjderna 

På grund av den starkt kuperade terrängen har tallsko-
gen på höjderna varit undantagen från modernt skogs-
bruk. Detta har bidragit till skogens 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 gam-
la tallar växer tallticka. I barken och veden lever flera 
insektsarter, bland annat den sällsynta arten relikt-
bock, som är beroende av gammal, solbelyst tall. 

§ I reservatet är det inte tillåtet att:

• skada levande eller döda träd och buskar
• gräva upp växter eller svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär
och svamp.
• ta grenar från marken i syfte att använda som ved.
• störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller fånga in djur.
• skada mark eller sten genom att gräva, rista eller måla.
• göra upp eld annat än på anvisad plats.
• medföra hund som inte är kopplad. Gäller ej hund i tjänst eller inom
markerad hundrastgård.
• sätta upp skylt, affisch eller dylikt.

Gräsgrön guldbagge 
Cetonia aurata 

Guldbaggen livnär sig på nektar bland 
annat från älggräs. Dess larver lever i 
murken ved eller i komposter där den 
hjälper till att bryta ned växtmaterial. 

Vätteros 
Lathraea squamaria 

Vätterosen är en växt med vitrosa fjällik-
nande blad som saknar klorofyll. Vätterosen 
parasiterar på andra växter för att överleva 
och har bl a hassel och asp som värdväxt. 

Älggräs 
Filipendula ulmaria 

Älggräs växer ofta rikligt på fuktiga skogs-
ängar eller längs diken. De gräddvita blom-
ställningarna blommar ofta runt midsom-
mar och sprider då en söt och kvalmig doft. 

Oxtungssvamp 
Fistulina hepatica 

Den ovanliga vedsvampen oxtungs-
svamp lever i murken ekved. 
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Tofsmes 
Parus cristatus 

Tofsmes lever i barrskog. Tofsen på huvudet 
är karaktäristisk för arten. Tofsmesen kan 
kännas igen på sitt drillande läte ”perrerritt”. 

Vanlig groda 
Rana temporaria 

Den vanliga grodan lever i fuktiga miljöer 
som dammar eller kärr. Arten leker 
vanligtvis i april och lätet påminner om 
knarrande läder eller avlägsna mopeder. 




