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IGELBÄCKENS KULTURRESERVATz
VÄLKOMMEN 

Igelbäckens kulturreservat är en del av Järvafältet som är ett 

stort sammanhängande kulturlandskap. 

Reservatet ligger i en dalgång och är en väl bevarad rest 

av ett odlingslandskap så som det såg ut i stockholmstrakten 

vid förra sekelskiftet. Från 1900-talets början fram till 

1970-talet var området militärt övningsområde. 

 De tidigaste spåren a  v boplatser finns i utkanten av 

Akalla by och är från bronsåldern (ca 1500–500 f.Kr.) Under 

denna tid var Igelbäcken en viktig segelled, vilken sedan 

grundades upp under järnåldern (ca 500 f.Kr.–1050 e.Kr.) 

Fornlämningar från både brons- och järnålder, bl.a. grav- 

oc  h boplatser finns i reservatet och ligger främst i närheten 

av gårdarna Hästa, Eggeby, Husby och Akalla by. Alla 

fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. 

I hagmarkerna betar kor vid sidan av förortsbebyggelsen. 

Bondens verksamhet med bete och slåtter har skapat 

förutsättningar för en blomsterprakt med t.ex. backtimjan 

och korskovall. (se illustrationer ) 

På höjderna växer skog som bitvis är gammal. Här trivs 

olika arter av mossa, svamp och insekter. 

 Här finns det ett stort utbud av motionsspår, ridvägar, 

gång- och cykelvägar, upptrampade stigar och leder.  

§  I reservatet är det inte tillåtet att: 

• Låta hund vara okopplad annat än inom hundrastgård.

• Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t.ex. 

genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla.

• Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 

döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt 

t.ex. genom att gräva upp ris, blommor, gräs, mossor, lavar 

eller svampar.

• Störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller 

döda däggdjur eller fåglar.

• Fiska i Igelbäcken.

• Elda annat än på anvisad iordninggjord plats eller i  

medhavd grill.

• Tälta eller campa under längre tid än två dygn.

• Rida eller framföra häst annat än på markerade ridleder   

och områden.
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Igelbäcken

Korskovallen (crested cow-wheat) 
är ganska ovanlig i mellersta Sverige. 

Den växer gärna på kalkrika marker 

och blommar från juni till augusti. 

Nässelfjärilen (tortoise shell butterfl y) 
är en av våra vanligaste och mest färg-

sprakande fjärilar.  Från tidig vår till sen 

höst kan du se den på Järvafältet.

Översiktskarta Järvafältet

Backtimjan (wild thyme) hittar du på 

soliga torrbackar. Plantorna växer tätt 

tillsammans och när de blommar ser de 

på avstånd ut som rosa kuddar. 
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Igelbäckens kulturreservat erbjuder 

tillsammans med Järvafältets övriga reservat 

ett rikt friluftsliv. Hela Järvafältet är en kärna 

i den regionalt värdefulla grönkilen som 

kallas för Järvakilen, vilken omfattar ett 

 flertal kommuner.

WELCOME

In Igelbäcken Cultural Heritage reserve one can wander 

about in a landscape that is mixture of  both natural and 

cultivated elements.

The valley is a well-preserved remnant of  a farm 

landscape in the Stockholm region, as it looked at the 

start of  the 20th century. The earliest traces of  human 

settlement, on the outskirts of  Akalla By, date from the 

Bronze Age (roughly 1500–500 B.C.) During that time, 

Igelbäcken Brook was an important water route; but during 

the Iron Age (roughly 500 B.C.–1050 A.D.) it gradually 

became too shallow. There are many remains of  burial 

grounds and dwelling sites dating from Bronze Age to the 

Late Iron Age, mainly near Hästa, Eggeby, Akalla By and 

Husby farms.

 Among the fish in Igelbäck  en Brook one can find the 

stone loach. This rare species is found only on a few other 

locations in Sweden.

 Wildflowers grow on the hill crests, such as wild thyme 

and crested cow-wheat. 

The reserve also includes many paths and trails for 

walking, riding, running and bicycling, which together 

provide numerous opportunities for outdoor recreation.

§ In the reserve you are not allowed to:

• Allow unleashed dogs to roam outside of  areas designated 

”Hundrastgård”.

• Destroy or damage permanent natural objects or surface 

features by such means as digging, drilling, chopping, 

carving, blasting or painting.

• Cut down or in any other way damage either dead or 

living trees and shrubs, or damage other vegetation by 

such means as digging up brushw  ood, flowers, grass, 

mosses, lichens or mushrooms.

• Disturb animal life, for example by climbing nesting trees.

• Killing or capturing mammals or birds.

• Fish in Igelbäcken Brook.

•  Light fi  res at other than designated fireplaces or in 

portable grill.

• Set up tents or establish camps for longer than two

full days.

• Ride or lead horses outside of  designated trails and areas. 

Grönlingen (stone loach) lever i Igelbäck  en. Det är en sällsynt fisk 

som trivs på steniga bottnar och blir ca 10-15 cm lång. Grönlingen 

 finns endast på ett fåtal platser i Sverige. Illustration: Lars Löfman

November 2008

För mer information: www.stockholm.se/naturreservat eller 

kommunupplysningen: 08  - 508 00 000

Stockholms stad inrättade reservatet genom beslut i fullmäktige 2006.
Hela reservatet är 411 hektar. 

Fullständiga föreskrifter för reservatet fi nns hos Stadsbyggnadskontoret. 




