Nackareservatet
Naturreservat i Stockholms stad

Sicklasjön.

Under vårkvällarna kan du höra näktergalens klara sång utmed
strandstigen och i skymningen kan man se fladdermössens siluetter
över vattenytan. Här häckar fåglar som skogsduva, stenknäck och
mindre hackspett. Från gården leder stigar vidare in i skogen till
Dammtorpsjön och Söderbysjön. Vid Brotorp i södra delen av reservatet går man genom ett fint dalstråk med ekbackar och hassellundar.
De ståtliga ekarna är livsmiljöer för en mängd insektsarter och i
rösen inom hassellundarna har den ofarliga och skyddsvärda hasselsnoken observerats. Vid Ältaåns strand har bävrar byggt en hydda
och spåren av djuren kan ses utmed reservatsgränsen.

Bäckravinen vid Lilla Sickla.

Föreskrifter

Brotorp.

Motion och avkoppling

Sickla ekpark kan användas bland annat för avkoppling, lek och
promenader. Kulturmarkerna vid Lilla Sickla och Brotorp inbjuder
till promenader och picknick. Norr om Brotorp finns även ett utegym. Inom reservatet finns också nyanlagda motionsspår som även
används för skidåkning snörika vintrar.
Hitta hit
Till fots: Från Hammarby sjöstad kan man ta sig in i reservatet över Sickla
kanal via en gångbro. Söderut knyts reservatet ihop med Flatens naturreservat via en gångtunnel under Tyresövägen.
Kollektivtrafik: Tunnelbana linje 17, hållplatserna: Kärrtorp, Bagarmossen,
Hammarbyhöjden och Björkhagen.
Bil: Parkeringar finns vid Kärrtorps IP och Hammarbybackens norra sida.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1.
fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada
vegetation i övrigt genom att till exempel gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar
eller svampar. Att plocka blommor, bär eller svamp är tillåtet med allemansrättens
begränsningar
2.
störa och skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda
däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur
3.
medföra hund som inte är kopplad. Föreskriften gäller ej inom på platsen markerat
hundrastområde
4.
sätta upp skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och
tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang
samt om känsliga markområden undviks
5.
rida annat än på anlagd väg, markerad ridstig eller ridplats
6.
framföra motordriven farkost i Ältaån
7.
göra upp eld annat än på anvisad plats enligt skötselplanen,
8.
ställa upp eller parkera husvagn
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Nackareservatet i Stockholms stad
Redan vid Sickla park kan du kliva in i Nackareservatet i
Stockholm. Härifrån kan du promenera utefter Sickla sjö via
kulturmarkerna vid Lilla Sickla och ut i stora Nackareservatet. Reservatet består också av de lummiga entréområdena
vid Björkhagen och Bagarmossen-Brotorp.
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Äldre gårds- och parkmiljöer, torp och betade skogsmarker

Sickla park, som har en historia som betad och slåttrad ekhage, är nu
en grön pärla i Hammarby Sjöstad. I dag står här flera hundra år gamla ekar som bildar en vacker parkmiljö – kallad Ekbacken. Parkvägen
utmed Sicklasjön leder in mot kulturmarkerna vid Lilla Sickla. Gårdsmiljön vid Lilla Sickla har anor från 1500-talet och den nuvarande
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Lilla Sickla.

mangårdsbyggnaden är från 1700-talet. I anslutning till gården finns
en gammal engelsk park samt spår av dammanläggningar. I södra
delen av reservatet, invid Ältaån, ligger torpet Brotorp med brokiga
anor från 1600-talet. Torpet var en gång ett statartorp under Skarpnäcks säteri och används idag som föreningslokal. Skogarna inom
reservatet har sannolikt nyttjats som betesmark, vilket bidragit till att
inslaget av grova vackra träd är stort i reservatet.
Eklevande arter, fåglar och bäver

På ekarna i Sickla ekpark lever många skyddsvärda insekter, svampar
och lavar. Vid stadens insektsinventering 2006 gjordes en sensationell
upptäckt, då den akut hotade bredbandade ekbarkbocken påträffades.
Tillsammans med norra Djurgården
är det den enda lokalen i norra
Europa där ekbarkbocken finns.
Naturen kring Lilla Sickla gård är
rik med fuktlövskog, barrblandskog
och fina ek- och hasselmiljöer.
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Nackareservatet i Stockholms stad begränsas av kommungränsen mot Nacka kommun

Nötskrika.
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