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FORORD 
Ffjljande skétselplan skall ligga till grund fér detaljprogrammet fér skétsel av 
naturmark som skall uppréittas vart 5:e 5r. I detaljprogrammet anges vilka 
étgéirder som ska utféras i naturmarken under en femérsperiod. Alla étgérder 
skall dokumenteras. 

Detaljprogrammet bér uppréttas efter samréd med brukama av omrédet. Syn- 
punkter bér déirftjr inhémtas frén intresseorganisationer som har verksamheter i 

omrz‘idet. 

Skétselplanen ska anv‘eindas som underlag fér planering av omgivande mark i 

anslutning till naturreservatet. Fér att uppréitthélla och p5 15mg sikt bevara den 
biologiska mangfalden i Judarskogen méste tillses att naturreservatet inte blir 
isolerat frén andra naturomréden.
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1 ALLMAN BESKRIVNING 
1. ADMINISTRATIV DATA 

Naturreser- Judarskogen 
vatets namn 

Objektsnummer 

Beslutsdatum 

Kommun 
Register- 
omrfide 

Fastigheter 

Léigesbeskrivning 

Area 

Dirav landarea 

Markigare 

Naturvérds- 
férvaltare 

01 02 148 

1995-06-21 

Stockholm 

Stockholms kommun 

Sédra Angby 1:6, del av Sédra Angby 1:7 och del av Akes— 
hov 1:1 

Registerkartoma blad nr 30,31,40,41. Topografiska kartbladet 
10 I NV. Iudarskogen ligger cirka 8 km véister om Stockholms 
centrum. 

ca 95,2 ha 

ca 87,8 ha 

Stockholms kommun 

Stockholms kommun 

Arean fijrdelar Sig p5 ffjljande sétt: 

Barrskog 
Blandskog 
Fuktlévskog 
Adellévskog 
Gr'aismark 
Sjéi 

Summa: 

ca 35,8 ha 
ca 4,2 ha 
ca 5,7 ha 
ca 2,2 ha 
ca 16,3 ha 
ca 7,4 ha 

ca 95,2 ha



GRUND FOR BESLUTET OCH FORESKRIFTER 
Grunden fér beslutet, Endamilet med naturreservatet samt féreskriftema iter- 
finns i beslutet om att inréitta naturreservatet. 
OVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FORHALLANDEN 
flaturférhéllgnden 

Geologi och geomorfologiska férhéllanden: 

Fér cirka 10 000 fir sedan drog Sig inlandsisen tillbaka frfm stockholmstrakten. 
Bakom sig Ifimnade den ett hav. Ur havet héijde Sig land och ett skéirgérdsland- 
skap formades. Genom att studera ytformer och jordarter kan omrédets historik 
éterupplevas. 
De spér som isen l'aimnade efter sig fir av olika slag. 
I geologiska kretsar fir Bromma mest kéint fér sin ansamling av De Geermoréiner. 
Négra av dem firms iJudarskogenl. Morénryggama 5r uppkallade efter geologen 
Gerard De Geer som var den fc'irsta att férséka férklara deras uppkomst. Detta 5r 
en fréga som an i dag 'zir under diskussion. De Geermoréinerna avsattes i havet d5 
isen drog sig norrut under avsméiltningen. En teori om hur detta gétt till 5r att 
morén ansamlats i sprickor parallella med iskanten som sedan brutits loss 
varefter moréinen rasat ner i de typiska avlénga ryggama. 

De Geermoréner 

Oppen mark



D51 isen drog fiver landskapet férde den med Sig moréin och ibland stora block sk 
flyttblock. I Iudarskogen finns négra sfidana flyttblock eller jittekast som de 
kallades i folkmun. 

De stenar och block som var fastfrusna i isen repade hiillarna 55 an det blev 
réifflor som visar isens riktning. Isréifflorna kan ses p5 ett par stillen i Judarsko— 
gen déir héillarna 5r blottade. 

Den jordart som dominerar iJudarskogen éir sandig—moig blockrik morfinz. Dfirfér 
kan De Geermoriinerna vara svéra att urskilja. 
I svackoma dfir det idag fir grismarker firms glacial lera och postglacial lera. 
Glacial lera éir varvig - ljusa varv 5r sediment som avsattes under sommaren och 
méjrka, som alltsé innehéller mycket détt organinskt material, avsattes under 
vintern. P g a dessa varv kunde Gerard De Geer arbeta med att géra tidsskalor, 
som kunde anvéndas vid datering. 

Bland bergarter dominerar gnejs och gnejsgranit som blottas p5 hbjdpartier i 

skogsomrédetz. 

De sédra delarna av omrédet 5r starkt kuperade med toppar 135 35 m 6 h. 
Vegetation: 

I Iudarskogen domineras skogsvegetationen av granskog, tallskog och hallmark- 
stallskog med inslag av Iévtrfid men hér firms éven blandskog, fuktlévskog som 
Vixer kring sjén och ett par mindre adellbvbesténd. Skogsomrédet bryts upp av 
négra stérre och mindre grfismarker“. 

I skogen finns firter som myskmadra, blésippa, hassleklocka, backskafting, 
Vanderot, knérot, natt och dag, ormbiir och spenért ‘5. Bland ormbunkar marks 
svartbréiken, gaffelbréken och kéirrbrékenls. 

Detta urval av Iudarskogens vfixter visar att Even ett téitortsniira skogsomréde 
kan ha en intressant flora fiven om det inte fir frégan om négra rariteter. 

Skogsbruk med upptag av hygge har inte férekommit. Fdrr anvéindes skogama 
till bete och mindre virkesuttag. Endast mindre virkesuttag har gjorts p5 senare 
fid i skogsvérdande syfte. Idag 'air ungefér héilften av granama i Iudarskogen fiver 
110 5r gamla‘”. 

— barrskog 
Hallmarkstallskogen, som 5r kommunens vanligaste naturtyp fir {61' regionen 
typisk med lévinslag av rt'mn, bjérk och ek. I ffiltskiktet véixer lingon, ljung och 
krustétel“. Bland lavar dominerar islandslav och renlav. Tallskogen vfixer p5 
moréin och har stor inblandning av léjvtréd. 
Stérst naturvéirde fiterfinns i granskogen. Strax sydvéist om sjén finns en éldre 
granskog av blébéirstyp som 5r ovanlig inom kommunen. Dir v'aixer tex orkidéen 
knéirot". Den fuktiga miljén och blockrikedomen ger goda livsbetingelser fér b15- 
bérsgranskogens mossflora. 

I\

I



- fuktlévskog 
Fuktlévskogen kring sjén Iudarn utgérs av a1 och bjéirk. Buskskiktet fir bitvis tfitt 
av 551g. I fiiltskiktet aterfinns bl a kéirrbriiken, olika starrarter och sjéranunkel‘s. 
I en Sanka i sédra delen av skogsomrédet samt vid sjéns utlopp vixer hégresta 
alar och inslag av bjérk och gran. Druvflader, a1 och rénn véixer i buskskiktet. Av 
6rter firms b1 3 kfirrsilja, blekbalsamin, videfirt, kabbeleka mm”. 

— Za’dellévskog. 
Adellévskog aterfinns bl a i ett besténd p5 en gammal gérdesbacke vid griismar— 
ken éster om Akeshovs allé. Ek och hassel dominerar déir men gran har bérjat 
tringa in. Av fitter marks natt och dag, ormbéir och akleja‘s. 
Vid Kvamstugan och Smedstugan stér en av Iudarskogens stérsta ekar. Stugoma 
5r omgivna av bl a alm, 16mm, higg, apel och slén. 

- blandskog. 
Blandskogen utgijrs av tall, gran och ek. Ett besténd firms pa en héjd vid gras- 
marken i Iudarskogens vastra del. Ett annat besténd firms inspréingt mellan 
tallskogen och granskogen strax norr om sjé‘m. I det senate besténdet véxer 
f6rutom gran, tall, bjérk och lénn éiven hassel. Hit firms backskaftingls. 

- grfismarker och skogsbryn. 
Gréismarkerna som fram till 1991 hélls 6ppna med férbete i kombination med 
slétter éir viktiga inslag i skogslandskapet. Detta "air mark som odlats férr. 
Floran 5r firtrik men innehéller inte den typiska fings- eller betesfloran pga att det 
varit ékermark sé sent. Exempel p5 6rter fir gulméra, r6dk16ver, rélleka, olika 
svingel-arter, sméborre mm‘s'”. Hfa'r och var vixer gullviva. 
Den vistra gr'zismarkens blockholmar rymmer fitter sésom tulkért, harklr'jver och 
brudbrédm. 
Bland gréismarkema fiterfinns fiven en frisk-fuktig grfismark vid sjc'ins utlopp med 
tég, filgért, kfirrtistel mm“. 

Det lévdominerade skogsbrynet fir en vérdefull och arttik fivergéng mellan 
skogen och den 6ppna marken. I Judarskogen firms bitvis fiven slén i brynen 
Vilket ger en mjuk 6vergéng ut mot den 6ppna marken. 

— sjé och vattendrag. 
I sjén Iudams kant véxer bl a vass, kaveldun, vit— och gul n‘aickros. Fuktlb'vskogen 
omger sjén utom i partier i sjéns sédra del. 

I sjéns tidigare utlopp véxer hiir och var siilg vid och i diket. 
Vid det nya utloppet firms néickmossals. Sista biten av utloppet fir kulverterat. 

Fauna: 

- fégel. 
Fégellivet i Iudarskogen 5r relativt rikt Vilket kan férklaras av omvéixlingen 
mellan skogsmark, tippen mark och vatten samt nirheten till stérre naturom- 
réden.



Enligt en inventering fré’m 19894 hackar bl a sparvhék, skogsduva, kattuggla, 
stbrre hackspett, svarthitta, gré flugsnappare, gulsparv och n‘aiktergal iJudar— 
skogen. 
Dessutom har b1 a mindre hackspett, duvhék, spillkréka, gréngéling, jéimsparv, 
iirtséngare, térnséngare, tofsmes och domherre observerats. Ffir arter som duvhék 
och domherre 5r troligen Iudarskogen fbr liten fér att de ska bijrja hicka dfir. 
Mindre hackspett, skogsduva, duvhék och spillkréka, 5r uppférd pé Databankens 
lista fiver hotade och hfinsynskrfivande arters. De tillhc'ir hotkategori 4 Vilket 
innebér att de kréiver stor hfinsyn. I 
- fisk. 
Vid en provfiskning med nfit i sjén Judam augusti 1990 och juni 1993 farms 
abborre, mért, ruda, sutare och signalkrfifta". Troligen firms Even gidda. En stérre

' 

inplantering av signalkréifta gjordes 1991. 

- grod— och kriildjur. 
Fuktlévskogen runt sjén Iudam utgbr en utmérkt biotop fér groddjur. De arter 
som finns fir ékergroda, vanlig groda, vanlig padda, mjndre vattensalamander I 
och stérre vattensalamander”. Den senate 5r fridlyst och krfiver stor hénsyns. 
Arten fir uppfdrd pé Databankens lista fiver hotade och hiinsynskréivande arter. 
Stérre vattensalamander tillhér hotkategori 4 Vilket innebfir att den kriiver stor 
hénsyn. 
Uppgifter saknas om krfildjur men det firms troligen snok i omrédet. ' 
— daggdjur. 
I skogsomrédet finns rédjur, grévling, falthare och ekorre. Eventuellt finns I igelkott som krfiver stor h5nsyn5Den 5r uppffird p5 Databankens lista fiver 
hotade arter. Den tillhér hotkategori 4 Vilket innebér att den kréver stor hinsyn. 

Uppgifter saknas om évrig fauna.
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Hydrologi: 

Sjb'n Judam ligger iJudarskogen. Sjéns area] it ca 7,4 ha och har ett stérsta djup 
pa 3,6 meter. Tillrinningsomrédet domineras av naturmark. Iudam har fiven till- 
rinning av dagvatten frfm Bergslagsvégen och briddvatten fré’m en mindre del av dra Angby. Den naturliga tillrinningen kommer till stérsta delen frén nordost 
och utflédet sker frén sjt'ms sédra ande ut i Malaren via ett grfivt dike och mindre 
kulvert. 

Judams naturliga utlopp ledde tidigare till Lillsjén som med en kanal stod i 

férbindelse med Ulvsundasjén. Iudam sanktes omkring it 1900. Nivén blev d5 55 
15g att férbindelsen mot Lillsjéin bréts, och det nya utloppet tippnades mot 
Milaren i sydvéist. Diket i sjéns fistra del 5r den gamla f6rbindelsen till Lillsjén. 
Idag éir tillrinningsomrédet kraftigt reducerat jfimfért med det ursprungliga. 

Judarn 5r frz‘in niiringssynpunkt kommunens nfist minst belastade sjé. Iudam fir 
nfiringsrik, har litet siktdjup och under vissa vintrar upptréider svavelviite i 

bottenvattnet. Utveckling av vattenkvaliteten har visat smé variationer men ingen 
tydlig tendens. 

Tillrinningsomréde féjr Judam 
Khlln: Vaucnprogram rm Stockholm - sjiinr och vaucndrng

n 
Vattenomrédb 

nun-m Tilirinningsomrédetill 
M'élaren 

\4 5' —— Tillrinningsomrédetiflsjé 

Fuktlévskog 
Skogsmark 
G r'a'smark~ Bréddutsl‘épp 3007900 mm 

K Kolonilotter 

0 500m
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3.2 Kg Iturhisggriska f9” rhéllandgn 

Fornléimningar: 

De tidigaste spéren efter minniskor man funnit i Iudarskogen kommer frc’m 
bronséldem. Det éir tvé féirekomster av réseliknande stenséittningar (gravar) frén 
tiden 1500-400 f Kr7. Béda ligger p5 bergsryggar i véistra delen av Judarskogen. 
Vidare firms en skfilgropsten som sannolikt ocksé 5r frén bronséldems. Skilgrop— 
stenen firms i skogen nordost om sjén och man tror att méinniskor har offrat i 

skélgropen, kanske féir att f5 god skfird. 

Ryssmuren: 

Genom Iudarskogens éstra del gar en mur som kallas ryssmuren. Endast delar av 
ryssmuren finns kvar idag. Troligen uppfbrdes den under Karl XII:s tid och enligt 
signen skulle det varit ryska krigsffingar som byggde den, eventuellt var muren 
en agogréns till Akeshov som grénsar till Iudarskogen. 

Historisk bebyggelse i och kring Iudarskogen: 

I anslutning till Iudarskogen ligger Akeshovs slott eller Nockeby gérd som den 
hette c151 den byggdes fir 14008. Riksmarskalken Ake Axelsson Natt och Dag képte 
garden 1635 och 15% d5 uppféra slottsbygg'naden. Kring slottet rédde en febril 
verksamhet med smedja, sadelmakarverkstad, statarbostia'der och kvarn. Kvarnen 
fick 1776 sfirskilda 9privilegier att drivas som tullkvarn och hade dla'rftir stor 
betydelse i bygden . 

Andra gérdar i nérheten som haft mark i omrédet éir bl a Karsviks gird och Far- 
jestadenm, men stérst inflytande torde Akeshov ha haft. 
De byggnader frén 1700-1800-talen som star kvar idag inom naturreservatet 5r 
Kvarnstugan, Smedstugan samt Torpstugan vid Lugnet. Torpstugan vid Lugnet 
fir enligt Kulturfb'rvaltningen av byggnadsminnesklass. Dubbelboden, som E'ir 
flyttad hit frén Salem, har stort kult-urhistoriskt v'airde. 

Lugnet. 1) Torpet Lugnet 2) Dubbelboden 3) Scoutstugan 4)Uthus

12



Den historiska markanvéndningen: 

Skogsomrédena p5 béda sidorna om Judamvreten var 1706 betad utmark med 
skog som anvéindes till ved och girdsel. 

Skogsbetet gynnade knappast négra tréd- och buskarter men tex gran, en, slén, 
hégg och a1 betades inte eftersom de smakar illa respektive har tornar. Tallplan— 
tor tex fér véirre skador av bete in gran. Grés och fitter gynnades p5 bekostnad 
av mossor och lavar. Beroende av betesslag och betestryck blev skogen mer eller 
mindre luckig och gles. 

Lantmiiterikartan frén 1818lo visar att skogsomrédena fortfarande betades d5 och 
betet fortsatte ha: 5tminstone fram till 1883. 
Girdesbackarna anvfindes dock ej till bete. Detta var mark som anségs oekono— 
misk att inhéigna och istéillet anvéndes den till lévtfikt och mindre virkesuttag. Ek 
och hassel gynnades héir eftersom de lfimnades till nyttigheter medan barrtriid 
hblls eftet hért. 
Dar vi idag har fuktlijvskog fanns vid denna tid sidlént bete respektive angs- 
mark. 
Akermark fanns bl a vid Karsviks girde samt Norra och Sédra gardet. Vid 
Lugnet hade girden Féirjestaden éingsmark och odlingar. Over Karsviksgéirde gick 
bicken ner till sjén och utloppet gick (fiver Sédra gardet och fortsatte mot Lillsjén. 

Lantméiterikartor frén 1883‘“ visar en del féréndringar i markanvéindningen. Betet 
har nu upphért norr om sjé'm medan skogsomrédet kring Iudamvreten fort- 
farande anvéindes till bete. Svedjelandet beskrivs som ung till medelélders skog. 
Den goda betesmarken vid Iudarnvreten 5r uppodlad liksom Ffirjestadens angs— 
mark vid Lugnet. 

éker éker 7: hage, betesmark ~fi hage, beteshage, betesmark 
sidlént bete, goda betesdalar DA buskbevéxt myr ' betesmark 

\EEBEHU . T stem 0 bergsbunden mark troligen ginSbaCk“ gérdsbacke 
. .. . 1 [£- éng o betesmark ryssmurens s.rackn1ng ‘990 E 5k smark 

Markanvéindxfingen under 1800-talet, tolkning av gamla kartor”. 
1 Karsviks gfirde 2 Norra gardet 3 Sc'idra gardet 
4 Iudamvreten 5 Lugnet 6 Svedjelandet
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3.3 

3.4 

Stérsta féjrfindringen var dock den siinkning som gjordes av sjbn Iudam omkring 
ér 1900. 1800-talet var sjésénkningamas epok dé man ville f5 mer mark till sina 
odlingar. Siinkningen av Iudarn kan ha gjorts f6]: att torrléigga Judams éstra 
strandfingar och det fuktiga dalstri'iket mellan Judarn och Lillsjéin i fister. Férutom 
att sjéns utlopp ésterut mot Lillsjén findrades férlorade kvarnen sin betydelse. I 

négra 5r drevs den med inga men lades sedan ner och revs slutligen 1918. En 
epok var till 'ainda. Av den béick som tidigare strickte sig frén Iudarskogens 
nordviistra del in mot sjén firms inga spfir kvar idag. 

1904 képte Stockholms stad Akeshovs egendomar. Iudarskogen redovisas i Sédra 
Angbys stadsplan frén 1932 som kulturteservat resp. parkmark. 
Troligen upphérde all héivd i omrédet i bérjan av 1930-talet. 1939 képte emeller— 
tid Stockholm som férsta kommun i landet in fér som landskapsvérdare. Dessa 
kom till Judaromrédet 1943 och fir har sedan dess vérdat grfismarkerna hiir och 
p5 andra platser i staden i nfira ett halvt sekel. Férbetet med féraherde och vall— 
hundar p5 Iudarskogens grfismarker upphérde 1991. 

Nutida markanv'a’ndning 

Judarskogen 5r ett tfitortsnéira naturomréde som anvz‘inds till rekreation och fér 
det r6rliga friluftslivet. Héir faker man skidor och skridsko p5 vintern, promenerar 
och motionerar om sommaren. 
Badning férekommer men éir férbjudet enligt lokala ordningsstadgan ur "allméin 
sfikerhets— och ordningssynpunkt“. 

Skolor och "mulleskolan" utnyttjar omrédet f6r naturundervisning. Skolor 
bedriver aven orientering iJudarskogen. 

Féreningar som tex scouterna umyttjar omrédet i sin verksamhet och ibland 
ordnas vandringar d5 féglar eller véixter studeras. 
Ridskolan som har Iokaler intill rider i omrfidet och arrangerar en géng om firet 
en mindre ridtévling p5 en av grésmarkerna i fistra delen av Judarskogen. 

Rationellt skogsbruk bedrivs ej. 

Iakt bedrivs endast som skyddsjakt inom kommunen. Jakten utférs av kommu- 
nens skadedjursgrupp. 

gigllandg planbestéimmelse 

Stadsbyggnadskontoret har p5 uppdrag av gatu- och fastighetskontoret ge- 
nomfér’c en detaljplanefindring fc’jr Iudarskogen inom stadsdelarna Nockebyhov 
och Sédta Angby, Dp 93109. Detaljplaneéindringen syftar till att omrédet f6rklaras 
bli naturornréde samt att bilda grund fér beslut om naturreservat. Planen vann 
laga kraft den 25 oktober 1994.
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35 

3.6 

3.7 

mg: 
I omrédets éstra del ligger tvé byggnader, Kvarnstugan och Smedstugan, som figs 
och féirvaltas av Stockholms kommun, gatu— och fastighetskontoret, och hyrs ut 
till féreningar. 

I omrédets v'aistra del, vid Lugnet, ligger tvé stérre byggnader samt en TC och en 
vedbod som figs och férvaltas av Stockholms kommun, Gatu- och fastighetskon— 
toret. 

Tillgénglighet 

Hela omrédet fir tillgéingligt fér allméinheten men det fir svérframkomligt f6r 
rullstolsburna dé det bitvis fir kuperat. 
Tvé tunnelbanestationer firms, i nordvfist, Angbyplan, respektive nordost, 
Akeshov. 
Fér bilbuma finns méjlighet att parkera i néirheten. 
Cykling tilléts i Akeshovs Allé och dess fortséittning séderut till Ryssmurvfigen. 

Angrdm'ngar f9"; friluftglivgt 

I hela omrédet finns ett n'ét av stigar och in till omridet och runt sjt‘m lbper enkla 
parkvfigar. Utmed stigar och promenadvéigar firms parkbfinkar samt ett par 
papperskorgar och vid sjéns nordv'aistra, sédra resp norra finde en Iivréiddnings— 
boj. 

I Judarskogen 5r naturmarken uppléten som hundrastplats véister om Akeshovs 
allé“. Tiden mellan 1 mars-20 augusti méste hunden dock hallas under sérskild 
uppsikt. Mellan parkvéigen runt sj‘c'm Iudam och sjén réder kopplingstvéng éret 
om med hénsyn till fégellivet. 
I angréinsning till Iudarskogen har Appelvikens ridskola sina lokaler samt ridhus. 
I Iudarskogen firms en ridstig som anlades hésten 1992. Den ersatte en tidigare 
ridstig som hade en olémplig straddling. 

Badfijrbud” réder i sjijn. Fbrbudet 'eir av gammalt datum och har tillkommit som 
en fbreskrift i den lokala ordningsstadgan frén allmfin sékerhets- och ordnings- 
synpunkt. 

Ett nyttjander‘rittsavtal har skrivits mellan Stockholms fritidsférvaltning och 
Sveriges sportfiske— och fiskevérdsférbund. Avtalstiden giller frén 92-01-01 till 

96-12—31. Syftet éir att sjén Judarn skall "mg? i ett samordnat sportfiskekort som 
skall séljas till allménheten. Rétt att fiska kréiftor ingér ej. Enligt avtalet skall 
samréd ske med Stockholms fritidsférvaltning fc'ire utférande av fiskevérd eller 
fisketéivling.
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3.8 

3.9 

3.10 

filitagg och stémingskéinglighet I ‘ 

Naturomrédet fir véilbesékt och dérfijr blir trycket stort pé vegetationen. De flesta 
besékama héller Sig dock till de stigar och parkvz‘igar som firms. Minga skolor I 
utnyttjar omrédet fér orientering Vilket 6kar slitaget. Samtidigt lair detta ett bra 
sétt ftir ungdomar att komma i kontakt med naturen. Fér nirvarande upplevs 
inte denna konflikt sé stor att naturvardena hotas. l 

Problem [ kgnfliktomrfiden 

Gréismarkerna i Iudarskogen har tidigare betats med fir. Féren har troligen haft 
ett mycket stort socialt och pedagogiskt virde f6r de ménga barn, ungdomar och 
vuxna som besékt omrédet. Sedan férstallet brann ner fick faren vistas i inhyrda 
tilt. Férhéllningen upphérde 1991. ' 
Med héinsyn till det stora sociala, pedagogiska och hévdméssiga véirde som firen 
har vote det av stort vfirde att féren fick komma tillbaka till Judarskogens 
grésmarker i framtiden. Kanske gfir det att hitta alternativa finansieringsmetoder. 

Bgfintliga invgnteringar ogh undem'knjngg; I 
Féljande inventeringar och undersékningar har legat till grund vid upprfittandet I av skétselplanen. 

Skogsskadeinventering: ' Skogsskadeinventeringen frén 1985 visar att barrférlusten 5r méttlig i omrédet. 
60% av granama har mindre an 30% barrférlust. Skadeftekvensen éir négot hégre 
i Iudarskogens norra del an i sédra delen”. Med anledning av skogsskadein— 
venteringen har provytor lagts ut i bl a Iudarskogen. Dessa har inventerats och 
déirefter kalkats‘ Avsikten 5r att studera eventuella féréndringar i vegetationen.

' 
Inventeringar av vegetation: 
Sommaren 1980 inventerades Iudarskogen i samband med den kommunom- 
fattande inventeringen av stadens obebyggda mark, Omréden med hégt respekti— | 
ve mycket hégt naturvéirde togs fram. 

I listan f6r kalluppgifter redovisas en artikel om floran vid Iudarn och Akeshov“. I 
Den omfattar véixter som hittats under 1940—1988. 

Inventering av djurliv: I 
1989 inventerades fégellivet i bl a Iudarskogen (efter BIN féglar 1978). Syftet var 
att préva den tibiogeografiska teorin i tfitortsniira miljé? ' 
Iudarskogens De Geermor‘ainer films dokumenterade av Gerard De Geer sévéil i 

text som p5 karta‘. Dessutom finns ett flertal artiklar om omrédets geologi m i I Bromma hembygdsfdrenings érsbécker.
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II 

1.1 

1.2 

PLANDEL 
DISPOSITION OCH SKOTSEL AV MARK OCH VATTEN 
(Skbtselplanekarta bilaga 3.1) 

9v_ergr_imi_:__mél 

De évergripande mélen med naturreservatets skc‘itsel 5r att: 
- bevara De Geermorénema 55 att de kan anviindas ftjr undervisning 
- vérda skogsmark, grfismark och vattendrag 55 att de biologiska vérdena 
bevaras och utvecklas 

- omrédets attraktion fér naturundervisnjng och rérligt friluftsliv bevaras och 
stérks. 

gigngrglla riktlinjer Qgh fitgfirder 

Skétsel av De Geermor'anerna: 

Ma°l: 
Vegetationen p51 De Geermoréinerna i skogsmarken och grfismarken skall f5 vara 
kvar. Miljén p5. morénryggarna i skogsmarken 5r fuktig och skuggig Vilket ger 
férutséttning f6r en speciell flora och fauna. P5 grfismarken dar det 51- en mer 
solbelyst och exponerad miljé') kan vegetationen glesas ut négot. 

Riktlinjer och dtgiirder: 
Morinryggama lfimnas utan 5tg§rd utom de vid grésmarken i vister d51- viss 
vegetation tex unga lévtréd och gran kan réjas bort. Réjm'ng kan komb'meras med 
bete. 

Hévd av skogsmarken: 

Mfil: 
Skogen skall skétas sé att de biologiska vérdena bevaras och utvecklas. Delar av 
skogsmarken skall lémnas orérd och fé utvecklas fritt som naturskog. I andra 
delar skall vissa trfidarter gymas framfér andra fér att bevara blandskogs eller 
lévbesténdskaraktfir eller gynna féryngring av tall och gran. Skogsbruk skall inte 
bedrivas. Hinder fér att bekémpa/étgfirda skogsbrand, omfattande stormféill- 
ningar och skogsskador skall ej finnas. 

Riktlinjer och dtgfirder: 
Med avseende pé skogliga étgéirder delas skogen in i zoner. Fér varje zon anges 
riktlinjer och étgéirder, Vart 5:e 5r skall detaljprogram uppréittas dér étgirdema 
preciseras. 

Alla virkestransporter skall ske p5 sédant sétt att skador p5 mark och vfixtlighet 
inte uppkommer. Utkéming av virke skall fdretradesvis ske p5 tjfilad mark eller 
med hast.
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zon 1 Barrskog 

I barrskogen kan étgérder fér att ftjrbéittra féryngringen vidtagas tex genom att 
rc'Sja sly runt unga tallplantor eller ta upp mindre luckor fér granens sjfilvfér— 
yngring dfir éldersklassférdelningen éir skev. Det fir viktigt att lévsly och druv- 
fliider hélls efter i luckorna $5 att gran kan etableras. 
Vidare bér visst ltivtrfidsinslag gynnas tex genom fristéillning av ek. Aven asp och 
bjérk 5r viktiga inslag i barrskogen. Slyrika partier skall finnas fér viltet. 

Déd ved lémnas orc'jrd. Fb'r friluftslivets skull kan trad som faller 6ver de stigar 
som anges p5 bil. 3.2 tas bort eller flyttas men inte p5 stigar som inte anges p5 
skétselplanekarta bilaga 3.2. 

Avgrfinsade delar av skogen intill grfismark kan ingé i méttligt bete sommartid 
om det blir akt-uellt i framtiden 
Delar av granskogen som idag 5r flerskiktad skall lfimnas helt utan étgiirder $51 
att den fér utvecklas till naturskog med stort inslag av dbd ved. 
Hallmarkstallskogen skall léimnas orbrd. 

zon 2 Fuktlévskog 

Fuktlévskogen kring sjb'n fir beroende av vattensténdet. Dfirfiir 5r det véisentligt 
att se den i sammanhang med sjén och dess utveckling. 
Fuktlévskogens trad lever kort tid, dfirfér fir inslaget av déd ved stort Vilket 
gynnar b1 a insekter och féglar. 

Atgiirder i omrédet inskréinks till att ta bort de granar som vandrar in. 

zon 3 Adellévskog 

Adelévbestépdet i Iudarskogens éstra del fir en fd gardesbacke som nu 5r 
igenvuxen. Adla ldvtréd framfér allt ek skall gynnas t ex genom frist‘aillning av 
stfijrre ekar. Réjm'ng av sly skall gyIma hassel, skogstry och mébfir. Barrtr'zid skall 
réjas bort kontinuerligt sé att de ej tréinger undan de édla lévtréiden, 

zon 4 Blandskog 

Genom att, i viss utstréckning, gynna lévtréd bestér blandskogen som annars 
utvecklas mot granskog. L6vtréid som tex ek och 161m fristéills. 

Hévd av grasmark och skogsbryn: 

Mfil: 
Grésmarkema skall vara tippna genom att de hfivdas érligen med antingen bete 
eller slétter med upptag och bortférsel av slétterrestema eller en kombination av 
de béda havdformema. 

Finns méjlighet bér de stérre gréismarkerna héivdas med bete dé det tidigare varit 
en stor attraktion f6r besékama i Iudarskogen.
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Mindre ytor kan klippas upp som aktivitetsytor. 

Skogsbrynen ska skétas 551 att ett véil utvecklat, flerskiktat bryn erhélls som 5r 
omvéixlande tiitt och glest. Slén och andra b'zirande buskar skall gynnas. 

Riktlinjer och dtgfirder: 
Bete kan ske antingen med faraherde och vallhundar som tidigare eller genom att 
séitta upp sténgsel. Om stingsel sia‘tts upp méste genomgéngar ordnas. 
Slétter skall ske en géng i mitten av augusti med upptag av slitterrestema. 
Maskinen ska vara av klippande/skéirande typ. Slitter kan kombineras med 
efterbete om det firms méijlighet. 
Aktivitetsytoma slés tvé ginger under sommaren sé att de blir attraktiva vistelse— 
ytor. 

Om bete ej gér att ordna méste réjningar géras éterkommande i vegetationen i 

brynen och p5 blocksamlingar i grfismarken. 

Téita skogsbryn gallras 55 att det blir en omvéxling mellan tfitare och glesare 
partier. L6vtrfid och buskar (slén, nypon etc) skall gynnas i brynen p5 bekostnad 
av gran. Ekar fristélls, 
Slénbrynen miste rijjas regelbundet friin uppvéxande sly. 

Akeshovs allé 

M151: 
Allé. 

Riktlinjer och fitgz’z‘rder: 
Tréid erséitts dé de utgér fara. Vattuskott tas bort konfinuerligt. 

H'aivd av sjb och diken: 

Mfil: 
- Naturvérd/artskydd - badbart vatten men utan ordnad badplats, sportfiske. 

Riktlinjer och dtgdrder: 

Séirskild hénsyn ska tas till fuktléjvskogen runt sjén och till populationen av stérre 
vattensalamander som lever i diket. Atgfirder i eller i ansluming till sjén ska ej 
ske under hackm'ngs- och leks‘ésong. I 
Atgérder i sjén ska ske i samréd med Gatu- och fastighetskontoret och kommu- 
nens projektgrupp f6): restaurering av Stockholms sjéar. I 
Fér att klara milen féjr sjén krévs att bréddavloppet fré’m Sédra Angby étgéirdas 
sé att bréddningar ut i sjén férhindrasA Dagvatten ska behandlas innan det sléipps
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i sjb'n vid eventuell nyexploatering inom tillrinningsomrédet (utanfér naturreser- 
vatsgrénsen) se karta p51 tillrinningsomréde avsnitt Hydrologi. 

Fér att gynna bland annat groddjur bér fbrutséttningar undersbkas ffir att 
utloppskulverten tas upp till ett 6ppet vattendrag. 

Badférbud enligt lokala ordningsstadgan b6: omprtivas néir bria'ddavloppet 51' 
5tg5rdat. 

Skétsel av fomléimningar och ryssmuren: 

Mfil: 
Fornléimningama skall helst synas i terréngen. Information om fornlfimningama 
skall finnas pé skyltar. Vid Ryssmuren skall vegetation héllas efter sé att muren 
inte kommer till skada. 

Riktlinjer och fitgiz'rder: 
Vid étgfirder som beréir fomlémningarna och ryssmuren (tex rt'jjningar och 
gallringar) skall ske i samréd med Kult-urférvalmingen. 

Jakt: 

Mfil: 
Viltstammen ska héllas p5 en rimlig nivé och eventuell skyddsjakt utféras av 
sakkunniga. Gillande lagstiftning skall féljas. Jakten skall ej stéra friluftslivet. 

Riktlinjer och dtgiz‘rder: 
Skyddsjakt utffires vid behov. Allméinheten skall hillas informerad. Samréd skall 
ske med Gatu- och fastighetskontoret, region vasterort, park- och gatubyrén 
innan planerad fitgéird. 

Fiske: 

WI: 
Fiske skall vara tilléten i sjén i enlighet med nyttjanderfittsavtalet med Sveriges 
sportfiske— och fiskevérdsférbund, Stockholms distriktet. 

Riktlinjer och fitga'irder: 
Fisket far bedrivas i sédan omfattning att det naturliga fiskbesténdet ej blir 
utfiskat. 
Inplantering av signalkréfta kan ske om oférutsedda negativa effekter ej upp- 
dagas av den inplantering som gjordes 1991. 
Samréd skall ske med Gatu- och fastighetskontoret. 

Faunavérd: 

M151: 
Faunavérdande étgérder kan séittas in f6r att bevara och utveckla omrédets 
biologiska méngfald.
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1.3 

Riktlinjer och fitgiirder: 
Besténdet av stérre vattensalamander som 5r hfinsynskrévande bér féljas upp. 
Fér att gynna Judarskogens vattensalamandrar och andra groddjur kan an- 
léggning av dammar eller andra vétmarker bli aktuellt. Tex kan fémtsfit’mingar 
undersékas om den nergrévda utloppskulverten kan tippnas upp och fungera 
som en biotop f6r groddjur. 

Byggnader: 

Inom reservatet firms ett antal ’aldre byggnader Kvamstugan, Smedstugan och 
Lugnetstugorna. Byggnadema har stort kulturhistoriskt véirde och detta skall 
bibehéllas. 

---V‘ 

Mail: 
F61" de kulturhistoriskt intressanta byggnadema fir mélet att behélla dem i gott 
skick. Kvarnstugan och Smedstugan samt Torpstugan vid Lugnet stir kvar sedan I 1700-1800-talet och éir intressanta inslag i omrédet som del av dess historia. 

Riktlinjer och fitgiz'rder: 

Byggnadsétgiirder skall ske i samrfid med och godkfinnas av Kulturférvalmhgen. 
Upprustm'ng vid behov i samréd med Kulturffirvalmingen. 

B vav tterli ar invent rin ar n r "'kn ar 

Négot behov av ytterligare inventeringar eller undersékningar infér ett beslut om 
skydd av omrédet finns ej.
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2.1 

2.2 

ANORDNINGAR FCR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
(Skétselkarta bilaga 3.2) 

nrgripandg mél 

Det fivergripande mélet med naturreservatets skétsel avseende rekreation och 
friluftsliv skall vara att: 
- bevara och utveckla omrédets férutséttningar fc'ir naturundervisning, utflykter 
och f6r det rérliga friluftslivet. 
- sprida kunskap om omrédets naturvéirden f6r att (Ska storstadsmfinniskans 
férstéelse fér djur, natur och de ekologiska systemen. 

Generella riktlinjer 

Tillgéinglighet: 

Hela omrédet skall vara tillgéngligt fijr allméinheten. 

Det éir av stor vikt att de entreér som éir markerade p5 kartan, se bilaga 3.2, Even 
i fortséittningen hilles éppna. 

-._véigvisare. Vfigvisare till naturreservatet bér séttas upp vid Akeshovs— och 
Angbyplans tunnelbanestationer, samt vid Drottnjngholmsvfigen/Gubbl<?a'rrs- 
vfigen. 

- parkeringsplatser. M6jlighet att parkera i omrfidets na'rhet ska finnas vid Akes- 
hovs slott. Vid fd férstallet firms en liken parkering som kommer att iordningstéil- 
las fér besbkare till naturreservatet. 

Information: 

Information om naturreservatet och de féreskrifter som galler fér allméinheten 
skall finnas i anslu‘ming till omrédet se bilaga 3.2. 

Friluftsanordningar: 

- stigar och parkviigar. De parkvégar somu'eir markerade pé bilaga 3.2 skall hallas 
fria fré’m igenvéxning och nedfallna trad. Ovriga stigar (utom naturstig) inom 
omrédet kan linmas utan étgérd. Férutom p5 Akeshovs allé och Rénévégen skall 
ingen snéréjning ske i omrédet. Akeshovs allé far ej asfalteras. 

- géng- och cykelvéig. Akeshovs allé och Rénévégen. 

— i reservatet ska en naturstig anléiggas som informerar om Iudarskogens natur- 
férhéllanden. 

- informationsskyltar sétts upp om fornléimningar
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3.1 

3.2 

- ridning skall ske p5 anvisad plats dock kan tiivlingsverksamhet ske pé gréisytan 
véster om Akeshovs allé och pé del av grfisytor fister om Rénéviigen och 
Akeshovs allé, efter medgivande av markégaren. 

.\ 

I
w 

- rastplatser och eldning. Rastplats med stocksoffor och eldstad skall gijras i 

ordning i sédra delen av omrédet se bilaga 3.2. I 6vrigt skall de parkbfinkar som 
éir utsatta i omrédet hfillas i gott skick. 

- toaletter. Det 5r ej aktuellt att tillféra detta tfitortsnéira naturomréde toaletter. | 
- bad. Det rider badféirbud i sjén enligt lokala ordningsstadgan. Sedan brédd- 
njngar upphért béir badférbudet omprévas. Livréddningsutrustnjngen skall ses I 
fiver regelbundet. 

Hundrastomréde: ' 
IJudarskogen uppléts grésytan, mellan Akeshovs allé, ryssmuren i v'eist - nordost 
och parkv'aigen som leder in till Iudarskogen, till hundrastomréde. I hundrastom- 
rfidet galler jaktlagens bestéimmelser Vilket innebfir att tiden mellan 1 mars - 20 
augusti miste hunden hillas under sérskild uppsikt. | 
Renhéllning: 

Naturvérdsférvaltaren ansvarar f6r renhéllningen inom naturreservatet. Sopkéirl I 
sétts upp om $5 erfodras p5 de mest frekventerade platsema sé att de smfilter in i 

omgivningen. ' 
Utméirkning av naturreservatets grins: 

Naturreservatet skall mfirkas ut enligt svensk standard (515 O3 15 22) och enligt 
naturvérdsverkets anvisningar. 

NATURVARDSFORVALTNING 

N aturvérdafg" rvaltare 

Naturvérdsférvaltaren skall vara Stockholms kommun. De praktiska arbets— 
uppgifterna kommer att lfiggas ut som uppdrag frén Gatu- och fastighetskontoret, 
region vasterort. 

Tillgyn 

F6r tillsyn av omrédet skall Gatu— och fastighetskontoret, region visterort 
ansvara. 

DOKUMENTATION 
Naturvérdsffirvaltaren skall dokumentera utférda étgfirder dels de som sker 
enligt skétselplanen dels enligt detaljprogrammet som uppréittas vart 5.e fir. 
Vidare skall annat som kan vara av intresse fiir férvaltningen av naturreservatet 
dokumenteras‘ Dokumentationen skall 5rligen st‘cillas samman.
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Det som skall dokumenteras 5r: 
- var étgérden sé’tts in 
- vad som gjorts tex slétter, réjning etc 
- 5r och manad fijr étgfirden 
- kostnad/intéikt 
- 6vrigt av intresse 
- analys av étgéirdens effekt kontra syftet 

FINANSIERING AV NATURVARDSFORVALTNINGEN 
Den ekonomiska utredningen undantas fré’m faststfillelse. 

LITTERATURSAMMANSTALLNING 
Oversiktsplan 9O fér Stockholm 

Naturvirdsverket Réd och riktlinjer "Utformning av beslut om naturreservat" 
Naturvérdsverket Réd och riktlinjer "Skéjtselplaner fér naturvérdsobjekt" 

Naturvérdsverket allménna réd "Naturreservat och naturvérdsomrfiden" 

Ionzon m fl "Nat-urvérdslagen" Norstedts férlag 1988
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BILAGA 4 1 (2) 
REGISTERUPPGIFTER 

Upggifter gm naturreservatet ludarskogen 
N amn 
Kommun 
Léige 

Kartblad 

Grins 

Fastigheter 

Naturvérdsférvaltare 

Markéigare 

Ledningséigare 

Ovriga sakégare 

Hyresgéister 

Area 

Naturtyper 

Naturgeografisk region 

Skyddsmotiv 

Naturreservatet Judarskogen 

Stockholm 

ca 8 km viister om Stockholms centrum 
Registerkartoma blad nr 30, 31, 40, 41.Topografiska kart— 
bladet 10 I NV 
Mitten av heldragen linje pa kartan, bilaga 1 

Sédra Angby 1:6, del av 
Sédra Angby 1:7 och del av Akeshov 1:1 

Stockholms kommun 
Stockholms kommun 
Stockholm Vatten AB 
Stockholm Energi 
Telia 
Stokab 

SLL (servitutsavtal, bilaga 6) 
Stockholmsdistriktet av Sveriges Sportfiske- och fiskevérds— 
ffjrbund 

Akeshovs IF (Smedstugan) 
Bromma f'éltbiologer (Kvamstugan) 

ca 35,8 ha Barrskog, ca $2 ha Blandskog, ca 5,7 ha 
Fuktlfivskog, ca 2,2 ha Adellévskog, ca 16,3 ha Gréismark, 
ca 7,4 ha Sjé 

Skogsmark med inslag av tippna grfisytor. De Geermoréiner. 

Svealands sprickdalslandskap 

- De Geermoria‘ner av riksintresse fér den vetenskapligt— 
kulturella naturvérden 

- héga biologiska Vérden - djurliv, vegetation 
- stora v‘érden fér naturundervisning 
— stora viirden f6r det rérliga friluftslivet
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Skyddsféreskrifter 
8§ NVL, allmént 

Skétselplan med étgérds— 
program 

Inventeringar, 6vrig 
dokumentation, 6vrigt 

Indispensabla, A 1—9 
Dispensabla, A 10 
Bilaga 3 till beslutet om naturreservat 

Se skétselplan 
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BI LAGA 6 

Mcllan Stockholms kommun genom dess gatu— och fastighoctskomor, 
nedan kallad fastighetséigaren, sfisom égare till fastighcten Akeshov 
1:1 (tjénandc) i Stockholms kommun och Stockholms léns landsting, 
ncdan kallat landstingct, sésom figare tili fastigheten Ladugfirdsgéirdet 
1:29 (hirskande) i Stockholms kommun har tréffats féljandc 

SERVITUTSAVTAL 

§ 1 

Fastighetséigarcn medger landstinget rétt att anléigga, bibehélla och 
nyttja fér tunnclbancéindamfil erfordcrliga anléggningar inom omrfide 
som markerats med réd begrénsningslinjc samt att som transport— 
véigar till ovannéimnda omride nyttja dc tvfi omriden som markerats 
med blé berénsningslinjcr p5 bilagd kartskiss, bilaga 1. 

Inom fdrstnémnda servitutsomrz‘ide fir cj, utan medgivande av égaren 
till den hérskande fastigheten, utféras schaktning, springning, bOrr— 
ning, nedféras byggnadsdcl eller utféras annat arbete eller ingrepp. 

§ 2 
Landstingct férbindcr sig att omedelban after utférda anléggnings- 
och underhéllsarbeten iterstfilla berérd mark till ursprungligt skick. 

§ 3 
Landstinget skall i god (id férc pébérjandc av anléiggnings— och 
underhéllsarbctcn anméila om férbesiktning samt senast tvé veckor 
efter del art arbetc slutférts anmfila till stadstrédgfirdsmfistarcn p5 
gatu— och fastighetskontoret om efterbcsiktning av dc ianspréktagna 
omrédena. L'mdStingct 5r medvetct om att servitutsomrédena 5r 
beligna inom omrfide som enligt pfigfiendc detaljplaneiindring skall 
utgéra naturrescrvat, 

§ 4 
Till sékerhet f6: héir lémnat mcdgivandc éger landstinget réitt att p5 
egen bekostnad och med bfista rétt skriva in detta servitut i tjénande 
fastigheten till férmén fér ovan angivna fastighet. 

Landstinget éger rétt art crs'a'ma dctta avtal med officialscrvitut. 

************$*************** 

Detta avtal hat uppréttats i tvé likalydande exemplar av vilka pancr— 
na tagit var sitt. 

‘v ,I'; 2! 
Stockholm den 29/1- /994 Stockholm den /[ (z r . . / 
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