
HANSTA NATURRESERVAT 

VÄLKOMMEN 
I Hanstaskogen kan du ströva genom såväl gammal ur-
skogsliknande barrskog som lundar med hassel och fler-
hundraåriga ekar. Om våren är skogsbackarna klädda med 
mattor av blåsippor och vitsippor, medan svampplockning 
är en av höstens lockelser. 

Delar av ädellövsskogen i Hansta ingår i EUs nätverk 
för värdefull natur, ett så kallat Natura 2000-område. Här 
har det troligen funnits lövträd sedan bronsåldern 1800-500 
f  Kr. Idag finns här ek- och hassellundar. De gamla ekarna 
är en viktig livsmiljö för ett stort antal artgrupper som till 
exempel insekter, fladdermöss och fåglar. 

Rådjur, hare och räv förekommer i skogen och har du tur 
kan du även få syn på en älg. För den fågelintresserade finns 
goda möjligheter att få se arter som ormvråk, törnskata, 
steglits, gulsparv och korp samt ibland även göktyta, 
nötkråka och mindre hackspett. 

Kulturlandskapet i Hansta är unikt för Stockholms-
trakten. Odlingslandskapets utveckling kan följas från 
bronsåldern fram till 1950-talet. Från förhistorisk tid finns 
gravfält, boplatser och ett ovanligt omfattande fossilt 
odlingslandskap med bland annat en mängd stensträngar. 

Genom Hansta sträcker sig olika vandrings- och 
cykelleder med god förbindelse till övriga Järvafältet. 

Syftet med reservatet är att för framtiden bibehålla och 
vårda ett natur- och kulturlandskap samt friluftsområde så 
att Järvafältets samlade natur- och kulturkvaliteter stärks. 

§  I reservatet är det inte tillåtet att: 

• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex 
genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla 

• skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen 
i övrigt t ex genom att gräva upp växter eller svampar 

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

• elda annat än på anvisad och iordninggjord plats 
• tälta eller kampa under längre tid än två dygn 
• medföra okopplad hund 
• rida eller framföra häst annat än på markerade leder och 

områden 
• framföra häst och vagn för travträning 
• cykla utanför anlagd väg eller markerad cykelled 
• starta eller landa med luftfarkost 
• bruka störande motordriven anordning för lek eller sport 
• sätta upp affisch, skylt eller liknande, utom för tillfälliga 

arrangemang om föremålen avlägsnas omedelbart efteråt 
• utan kommunens tillstånd anordna tävlingar med fler 

deltagare än 100. 

Hansta har varit ett militärt övningsområde som idag är ytligt projektilröjt, 
Upphittade projektildelar får ej röras utan ska rapporteras till närmaste 
polismyndighet. 

The Hansta area has previously been used for military exercises, and some 
traces of that activity remain. Any bits of shell casings discovered, should not 
be touched, but be reported to the nearest police station. 

För mer information om naturreservat i Stockholms stad: www.stockholm.se/ 
naturreservat eller kontakta kommunupplysningen: 08-508 00 000 
För mer information om fornlämningar : www.raa.se/fornsok 
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Översiktskarta Järvafältet 
Hansta naturreservat erbjuder tillsammans med 

Järvafältets övriga reservat ett rikt friluftsliv. Hela 
Järvafältet är en kärna i den regionalt värde-

fulla grönkilen som kallas för Järvakilen, vilken 
dsviken omfattar ett flertal kommuner.E
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ssellund med ek på våren. 

Den fridlysta blåsippan (Common 
Hepatica) kan skifta i färg från mattblå 
till rosa, lila och vitt. 

Nötkråkan (Spotted Nutcracker)
häckar i granskog, men vill ha nära till 
sin favoritföda hasselnötter.

WELCOME 
Hansta Nature Reserve is located within Järvafältet, which 
lies within Järvakilen, an important part of  Stockholm's 
larger green areas. At the Hansta Nature Reserve you can 
enjoy strolling through both old-growth coniferous forest, 
and through groves of  hazels and several hundred years old 
oak trees. In spring the grounds are blanketed with carpets 
of  blooming hepatica and wood anemone, while in autumn 
edible mushrooms can be picked.

In the southern section of  Hansta lie Järvafältet's largest 
intact broad-leaved wooded areas. These areas contain tree 
species that have probably grown in this location since the 
Bronze Age (1800-500 B.C.E.). Today these natural groves 
consist mainly of  oak and hazel.

The mature oak trees in the area provide habitat for 
many kinds of  insects, birds and also bats. Birds you may 
see in the reserve include Common Buzzard, Red-backed 
Shrike, European Goldfinch, Yellowhammer, Raven, and 
occasionally also Eurasian Wryneck, Spotted Nutrcracker 
and Lesser Spotted Woodpecker. 

In Hansta, one can find remnants and traces of  burial 
sites, dwellings, and agricultural activities, many of  which 
date back to the Bronze Age. 

By protecting and preserving the natural, historical, and 
recreational elements of  Hansta, we can strengthen the 
natural and cultural identity of  the Hansta Nature Reserve, 
and of  Järvakilen. 

§  In the reserve you are not allowed to: 

• destroy or damage permanent natural objects or surface 
features by such means as digging, drilling, chopping, 
carving, blasting or painting 

• damage any type of  vegetation for example by breaking 
branches from living trees, dead trees, shrubs or by 
digging up any plants, grass, moss, lichens or mushrooms 

• disturb the animal life, for example by climbing nesting trees, 
trapping or killing mammals, birds, reptiles or amphibians

• light fires in areas other than in designated fireplaces 
• set up tents and camps for periods longer than two days 
• bring unleashed dogs into the reserve 
• ride or lead horses on other than designated paths and areas 
• drive a horse and carriage 
• ride bicycles on other than designated paths 
• land or launch airborne vehicles
• disrupt the quiet with motorized devices for play or sport. 
• put up signs, posters and the like 
• organize camps, competitions and other activities with 

more than 100 participants, without formal permission of  
the municipality. 

 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk 

av skyddade områden, Natura 2000. 

Stockholms stad inrättade reservatet 
genom beslut i fullmäktige 1999. 
Fullständiga föreskrifter för reservatet
finns hos Stadsbyggnadskontoret.

Hela reservatet är ca 280 hektar.
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