
Hansta 
Naturreservat i Stockholms stad 

lång tid. Skötseln av naturreservatet syftar till att återskapa skogsbryn 
och öppna marker genom till exempel slåtter eller bete. Det gynnar 
både en variation av växter och tydliggör kulturlandskapet. 

Svamp, fågel och salamander 
I lundarna finns inte bara 
värdefulla jätteekar. Här trivs 
också den ovanliga taggiga 
hjorttryffeln, med underjordiska 
fruktkroppar som lever i sym-
bios med hassel. Rådjur, hare 
och räv förekommer och har 
du tur kan du även få syn på en 
älg. För den fågelintresserade 
finns goda möjligheter att se 
arter som ormvråk, törnskata, 
steglits, gulsparv och korp, samt ibland även göktyta, nötkråka och 
mindre hackspett. Stordiket ingår i Igelbäckens tillrinningsområde 
och här har större vattensalamander hittats. 

Upplev rofylld natur 
I de inre delarna av Hanstaskogen har du en unik möjlighet att upp- 
leva rofylld natur, långt bort från bebyggelse och vägar. Ströva på de 
många skogsstigarna och upplev variationen mellan skogen och det 
intressanta kulturlandskapet kring Hägerstalunds gård. 

Granskogsbacke med spår från hackspet. 

Hita hit 
Till fots:  Utöver den gulmarkerade naturstigen Hanstaleden och den 
orangemarkerade Järvaleden genom skogen, fnns andra skyltade gång- 
och cykelvägar. Järva kilstråk och Järva cykelled har goda förbindelser 
med övriga Järvafältet.  
Kollektivtrafk: Från söder når du Hansta enklast genom tunnelbanans 
blå linje till Akalla. Därifrån går du ca 800 meter genom bebyggelse och 
passerar Akallalänken/väg 275. 
Bil: Sväng av från Akallalänken/väg 275 mot Hägerstalunds värdshus. Vid 
Barkarby motorstadium fnns en stor parkering. 

Jäteekar är en vanlig syn. 

Föreskrifer 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att: 
1.  förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex genom att gräva, borra, 

hacka, rista,spränga eller måla 
2.  bryta kvistar, fälla eller på annat satt skada levande eller döda träd och buskar, 

samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, 
örter, gräs, mossor, lavar eller svampar 

3.  störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, 
kräldjur eller groddjur) 

4.  elda annat än på anvisad och iordninggjord plats 
5.  tälta eller kampa under längre tid än två dygn 
6.  medföra okopplad hund 
7.  rida eller framföra häst annat än på markerade leder och områden 
8.  framföra häst och vagn för travträning 
9.  cykla utanför anlagd väg eller markerad cykelled 
10.  starta eller landa med luftfarkost 
11.  utan kommunstyrelsens tillstånd anordna tävlingar med fler deltagare än 100 
12.  sätta upp affisch, skylt eller liknande. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och 

tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas omedelbart efter avslutat 
arrangemang 

Reservatet bildades: 1998, 2014 ändrades del av gränsen. 
Areal: 270 ha 
Förvaltare: Trafkkontoret. 08-508 27 200 
Tillsynsmyndighet: Miljöförvaltningen 08-508 28 800 
Felanmälan: Tel: 08-651 00 00 

Webb: stockholm.se/felanmalan 
App: stockholm.se/tycktillapp 

Foto/Layout: Johan Pontén 
Produktion: Miljöförvaltningen i Stockholms stad 
Webbadress: www.stockholm.se/hansta 
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Vitsippor kantar stigarna på våren. 

När Förbifart Stockholm byggs, kommer delar av 
reservatet påverkas av byggetableringar och 
omdragna vägar. 

Motocrossbanan ska enligt beslut avvecklas 
senast den 31 december 2017 

 

Hansta naturreservat 
Hansta är et vackert och mångformigt natur- och odlings- 
landskap som utgör en del av Järvafältet, norr om Akalla.  
I Hanstaskogen kan du ströva genom både gammal urskogs- 
liknande barrskog och lundar med hassel och ekar som är 
fera hundra år.  På våren täcks hassellundarna av praktulla 
mator med vitsippor. Här fnns många tysta miljöer och 
rofyllda platser at upptäcka. 

Unikt kulturlandskap kring Hägerstalunds gård 
Fornlämningar gör sig ständigt påminda i  
Hansta. Här kan du följa människans liv från  
bronsåldern fram till idag, något som är unikt 
för Stockholmstrakten. Från förhistorisk tid 
finns gravfält, boplatser, stensträngar, skål-
gropar och ett ovanligt omfattande fossilt 
odlingslandskap kring Hägerstalunds gård. 
Hansta har också varit övningsområde för 
militären fram till 1960-talet. Hanstastenen.

Jäteekar, urskog och kulturmark 
Delar av ädellövsskogen i Hansta ingår i EU:s nätverk för värdefull 
natur, ett så kallat Natura 2000-område. Här har det troligen funnits 
lövträd sedan bronsåldern. Idag kan du vandra genom lundar av ek 
och hassel. Om våren är skogsbackarna klädda av mattor med blå-

Ängsmarker ger området karaktär. 

sippor och vitsippor. De gamla jätteekarna är en viktig livsmiljö för 
ett stort antal artgrupper som till exempel insekter, fladdermöss och 
fåglar. Man räknar med att omkring 1000 arter är knutna till en enda 
ek. Stora delar av Hanstaskogen kan du nästan uppleva som urskog. 
Här finns en blandning av unga, gamla och döda träd. Det skapar en 
värdefull mosaik och en miljö där många arter trivs. Under hösten 
finns det goda chanser att hitta rikligt med svamp. Många av Hanstas 
öppna och halvöppna marker har varit ängar eller åkermark under 




