SÄTRASKOGENS NATURRESERVAT
Välkommen!
Sätraskogen är med sin storlek och sina kvaliteter ett unikt skogsområde
i södra delen av Stockholms stad. Sätraskogen är skyddat som naturreservat från Lyran i norr till Skärholmens gård i söder. Skogen är viktig
för Stockholms biologiska mångfald. Sätraskogen har självklart även stor
betydelse för friluftsliv och rekreation och utgör därmed en fristad åt
både människor, djur och växter.

Welcome!
Sätraskogens Nature Reserve is beautifully situated by the shore of Lake
Mälaren. The long shore line provides habitats for plants and animals as
well as popular swimming areas for people.

Skärholmens gård
Skogsduva

The area is protected to maintain and develop natural, cultural and
recreational qualities, as well as to secure a biodiverse future. The nature
consists mostly of forest, both coniferous and deciduous. You can fnd
interesting areas with old oak trees next to Sätra varv, the small shipyard
The oldest oak trees are home to several endangered insect species.
In the oak- hazel forest around Sätrabadet interesting herbs such as
Baneberry and Sanicle can be found. Open grasslands and dazzling
vistas overlooking the water are other highlights in the area.

Sätraskogens naturreservat har en spännande, kuperad terräng. Detta gör
även vegetationen variationsrik. På höjderna fnns hällmarker, där växer
det mestadels tallar. I svackorna där marken är mer näringsrik fnns det
omväxlande lövskog och blandskog samt öppna gräsmarker.
I området fnns fna ädellövskogsområden där ek dominerar. En
stor del av ekskogarna har tidigare varit öppna hagmarker men
eftersom markerna inte längre betas har många av hagarna slutit sig till
lundmiljöer med hassel i buskskiktet. I de här miljöerna trivs intressanta
örter som sårläka, vätteros, blåsippa och trolldruva. I de stora, gamla
ekarna trivs skogsduvan som gärna bygger sitt bo i trädens håligheter.
De mest värdefulla ekområdena fnns vid Sätrabadet, Sätra varv och vid
Skärholmens gård. Här har man hittat ovanliga insektsarter som brun
guldbagge, och skeppsvarsfuga.

Skärholmens gård is a farm dating from the 14th century. The buildings
that stand there today are from the end of the 1700:s. The entire area
has historical remains such as old cottages and remnants of stone walls.

Brun Guldbagge
Sätraskogen har under en lång tid varit kulturpåverkat. Flera gårdar har legat i
och i närheten av området. Skärholmens gård i södra delen av reservatet är en
välbevarad gårdsmiljö från 1700- talet.

The area is ideal for outdoor activities such as walking, cross- country
running, swimming and horseback riding. In the area there is a diversity
of hiking trails, bridle paths, prepared paths and lighted routes. You will
discover the routes that suit you best. Enjoy your visit in Sätraskogen!

Natt och dag

I de fna brynen mot de öppna markerna fnns även här en upplevelserik
fora med bland annat gullviva, brudbröd, tjärblomster och natt och dag.
Sätrastranden är den längsta sammanhängande naturstranden i Stockholms stad och utgör en viktig spridningszon för vattenlevande arter.

Lyrans konditori
Utsiktspunkt
Mälarhöjdsbadet

Sätraskogen bjuder på ett rikt utbud av aktiviteter. Det fnns ett fnmaskigt nät av stigar i området, du kan välja att gå längs med vattnet eller
på höjderna och njuta av utsikten. Möjligheter till social samvaro fnns
runt de grillplatser som är anlagda längs med strandpromenaden. Flera
fritidsaktiviteter och verksamheter bedrivs i området.
I Sätraskogen fnns det plats för alla!

Vad gäller?
För att alla ska kunna ha glädje av Sätraskogens natur gäller det att vi
först och främst kommer ihåg allemansrätten som med frihet under
ansvar låter oss utnyttja annans mark och vatten för att komma ut i
naturen.
I reservatet gäller dessutom följande bestämmelser:

Naturtyper
Bredängs camping

Reservatsgräns

Anlagd mark

Gångstig

Äng/Gräsmark

Gång- och cykelväg

Halvöppen mark

Elljusspår

Hällmark

Ridväg

Barrskog

Tunnelbana
Parkering

Rostock

BREDÄNG

Varpaängen

Ekhage
Sätravarvet

Blandskog
Lövskog

Ridanläggning

Fuktlövskog

Badplats

Ädellövskog

Fornlämning

Vatten

Hundrastområde

Fyr
Grillplats
Utsiktspunkt
Hundbad/rastomr

Målpunkt/sevärdhet

Det är tillåtet att:
• Plocka bär, svmap och blommor
• Sätta upp tillfälliga orienteringskontroller, tipsfrågor eller snitslar
om de avlägsnas direkt efter avslutad aktivitet
• Ha hund lös i hundrastområde mellan 21/8 - 30/4
Det är inte tillåtet att:
• Låta hund vara utan koppel utanför markerat hundrastområde
• Fälla träd eller buskar
• Gräva upp växter, lavar mossor och svampar.
• Störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda
däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur.
• Förstöra eller skada fast naturföremål och ytbildning genom att t
ex gräva, borra, hacka, rista, spränga, måla eller dylikt.
• Rida utanför ridstigar, ridplats eller körväg

To make the visit in Sätraskogen as pleasant for everyone please be
considerate towards other visitors as well as plants and animals. The
essence of “public access” concisely expressed by the phrase, “Do not
disturb, do not destroy” is important to remember. Some specifc rules in
the nature reserve

Sårläka

Teckenförklaring

Do’s and don’ts

You are allowed to
• Walk wherever you like (rules below considered)
• Pick berries, mushrooms and fowers
You are not allowed to
• Let Your dog run loose (except within marked area)
• Damage trees or shrubs.
• Dig up plants, pick moss or lichens.
• Disturb or damage animal life e. g. by climbing in trees with nests.
• Dig, scrape or paint on stone, trees or the ground
• Ride outside marked tracks or areas.
• Put up signs or notices
•

Här är du
Sätrabadet

Mälaren

Ekskog
Sätrabäckens ravin

SÄTRA

Stockholms stad inrättade reservatet genom beslut i fullmäktige 2006.
Hela reservatet är 256 ha, varav 206 ha land och 50 ha vatten.

Ångbåtsbrygga
Grillplats

Fullständiga föreskrifter för reservatet fnns hos Stadsbyggnadskontoret. Stockholms
stad äger marken och är naturvårdsförvaltare.

Fornborg
Skärholmens gård
Kolonilotter

Anlagd våtmark
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