JUDARSKOGENS NATURRESERVAT
VälKOmmEN

wElcOmE

Judarskogen är Stockholms första naturreservat, bildat 1995. I
reservatets centrala delar finns sjön Judarn. Runt sjön växlar naturen
från öppna ängar till kuperad skog.
I kanten av sjön finns våtmarker där groddjur trivs. Här finns bland
annat mindre vattensalamander, vanlig groda och padda. Större
vattensalamander har etablerat sig och bildat en population efter
återinplantering 2009. Vid sjön har två dammar anlagts för att skapa
fler livsmiljöer för groddjuren. Dammarna är delvis finansierade av så
kallat LONA-bidrag. I sjön Judarn lever abborre, mört och ruda. Om
du har fiskekort kan du pröva fiskelyckan här.
Runt sjön kan du promenera längs Judarskogens naturstig. Längs
naturstigen kan du uppleva hur senaste istiden har format landskapet
och hur naturen har utvecklats sedan dess. När isen smälte bort för
omkring 10 000 år sedan bildades så kallade De Geermoräner.
De Geermoränerna kan du se som avlånga höjdryggar spridda över
hela reservatet. Delar av naturstigen öster om sjön är kuperad och
ojämn.
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Tänk på att:
Barrskog
och blandskog
• När du vill grilla
på anvisade
grillplatser måste du själv ta med grillkol.
• Fiske är tillåtet
i Judarn endast med Sportfiskekortet och dess gällande fiskeregler. Mer information finns på
Lövskog
www.sportfiskarna.se/sportfiskekortet. För att fiska kräftor krävs särskilt kräftfiskekort.
• Alla groddjurFuktlövskog
är fridlysta. Dessutom är den större vattensalamandern inte tillåten att fånga, håva eller ta upp
med händerna.
Gräsyta

Slåtteräng
Vatten

The main purpose of the nature reserve is to protect the De Geer
moraines, ensure the biodiversity and promote outdoor recreation.

•
Ridskola

Ridskola

The reserve is located next to Åkeshov mansion where you find a
great avenue of linden trees. Next to the avenue you find an enclosed
area where you can let your dog run unleashed. In all other areas in
the reserve the dog must be on leash.

§ In the reserve you are not allowed to:
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Området runt Judarn är avsatt som naturreservat, med syfte att
skydda De Geermoränerna, säkerställa en biologisk mångfald och
för att främja friluftslivet. Stora delar av reservatet är skyddat
för den
Åkeshov
större vattensalamandern och ingår också
i EUs nätverk200
förmeter
värdefull
Arboretum Kyrksjölötens
natur, ett så kallat Natura 2000-område. naturreservat

• medföra hund som inteStartpunkt
är kopplad utom på hundrastområde
• framföra motordrivna fordon/farkoster
på land och i vatten,
naturstig
Skålgropsten
dessutom gäller att man inte
får använda sjön för motordrivna
modellbåtar. Förbudet omfattar dock inte personer
Ridskola som på grund
Groddamm
av sitt handikapp är tvungna att nyttja eldrivna handikappfordon.
• tälta och campa
Grillplats
Åkeshovs
• rida annat än på anvisad plats
allé
• störa djurlivet
exempelvis genom närgånget
uppträdande vid
SalamanderKvarnstugan
damm
boplats eller
motsvarande
Smedstugan
• göra upp öppen eld annat än på anvisad plats
• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel
genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd
och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att gräva upp
växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
• uppstiga och landa med luftfarkost
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning. Dock
får snitslar, orienteringsskärmar, tipsfrågor uppsättas för tillfälligt
bruk och skall avlägsnas omedelbart efter avslutat arrangemang

en

Bergslagsväg

Åkeshovs gård

Ängbyplan
100 meter

§ I reservatet är det inte tillåtet att:

ängen

Judarskogen has an interesting cultural history. Within the reserve
there are stone circles from the Bronze Age, and the ”Russian Wall”,
supposedly built by Russian war prisoners in the 1700’s.
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en

Bergslagsväg

A nature trail around the Judarn lake, enables you to experience how
the last ice age has shaped the landscape. The two kilometers trail is
marked on the map to the left. Here you will find De Geer moraines,
long ridges of boulders formed when the inland ice melted 10 000
years ago.

De Geermoränen bildades när senaste inlandsisen smälte bort för 10 000 år sedan.
Geologen Gerard De Geer studerade i början av 1900-talet inlandsisens spår och
avlagringar här i området.

I Judarskogen fanns människor redan på bronsåldern, 1500 – 400
f kr. Spår från denna tid finns i reservatet i form av stensättningar.
Det finns även en skålgropsten, som troligen använts som offerplats
för att få en god skörd. Genom reservatet sträcker sig en del av
Ryssmuren, en mur som enligt en osäker uppgift byggdes av ryska
krigsfångar under 1700-talet. I reservatets västra delar finns Lugnet,
ett mer än hundra år gammalt torp.
Åkeshovs allé ligger i reservatet, en gammal vägsträckning med lindar
som löper rakt söder om Åkeshovs gård. I närheten av allén finns
ett hundrastområde. Här kan du under uppsikt släppa din hund utan
koppel, men kom ihåg att inte göra det någon annanstans i reservatet.

Judarskogen is the city of Stockholm’s very first nature reserve,
established in 1995. In the heart of the reserve you can find the Judarn
lake. The nature around the lake varies from open meadows to hilly
forests. In the wetlands amphibians thrive, like the Common Newt,
the Great Crested Newt, the Common Frog and Toad.

Större vattensalamander: Triturus cristatus
Vattensalamandern är ett groddjur med
lång svans. Till höger syns en vuxen hane
med vacker parningsdräkt under leken på
våren. Nedan syns en salamanderlarv, stadiet
innan salamandern blir vuxen.

Här är du nu
let dogs run unleashed
Informationsskylt
”Hundrastområde”.
Målpunkt/sevärdhet

outside of the area designated

• Gångoperate
motorized
och
cykelväg vehicles or boats, including model boats, on land
or water.
This prohibition does not apply, however, to motorized
Stig
för gående
transportcafor
disabled persons
Naturstig
2 km
• Ridstig
set up tents or establish camp sites
• ride horses outside the designated trails or areas
Tunnelbana
• disturb the reserve’s animal life, by coming too close to nests and
Fornlämning
other habitats
Ryssmuren
• light fires at other than designated fireplaces ”Grillplats”
• Livräddningsboj
destroy or damage permanent natural objects or surface features
Hundrastområde
by such means as digging, drilling, chopping, carving, blasting or
painting.
Naturreservatsgräns
• Natura
break off
2000branches,
område cut down, or in any other way damage either
dead or living trees and shrubs, or damage other vegetation by such
Barrskog och blandskog
means as digging up brushwood, flowers, grass, mosses, lichens or
Lövskog
mushrooms
• Fuktlövskog
take off or land with any kind of aircraft
• set up bulletin boards, placards, posters, signs or similar objects.
Gräsyta
However, the temporary use of paper markers, orienteering
Slåtteräng
signs, etc is permitted, provided that such objects are removed
Vatten
immediately upon completion of the event
Vattenvegetation
De Geermorän
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Området ingår i EU:s
ekologiska nätverk av
skyddade områden,
Natura 2000

För mer information:
www.stockholm.se/naturreservat eller
kommunupplysningen: 08 - 508 00 000
Stockholms stad inrättade reservatet som Stockholms första
naturreservat genom beslut i fullmäktige 1995. Hela reservatet
är 100 hektar.
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Fullständiga föreskrifter för reservatet finns hos
Stadsbyggnadskontoret.
Producerad av Ekologigruppen AB, tryckt av 4Sign Sölvesborg, illustrationer Anna Maria Larson och Eleonor Martinsson

