Sätraskogen
Naturreservat i Stockholms stad

Café Lyran.

och konstnärliga kändisar för “Kolifej på Lyran”. Det sägs att uttrycket ”vara på lyran” kommer därifrån. Sätra varv var 1878 - 1935 ett
fartygs- och reparationsvarv av segelfartyg och pråmar. Av den ursprungliga bebyggelsen finns flera av arbetarbostäderna kvar som
bostäder och ateljéer. Numera används varvet som båthamn och
båtuppläggningsplats för fritidsbåtar.
Från rofylldhet till aktivitet

Sätraskogen erbjuder goda möjligheter till rofyllda promenader längs
mälarstranden. De öppna ängsmarkerna inbjuder till picknick. Café
Lyran och Skärholmens gård har kaféverksamhet året runt. För bad
sommartid ligger Mälarhöjdsbadet och Sätra strandbad längs strandpromenaden. Där hittar du utegym, beachbasketplan och minigolf.
Längs områdets två upplysta motionsspår finns ett barnspår som uppmuntrar till aktiviteter och samtal om naturen. Runt Varpaängen finns
en diskgolfbana och snörika vintrar drar stadsdelsförvaltningen upp
skidspår här. Sätra ridhus har ridskoleverksamhet och ordnar ibland
tävlingar uppe på Sätrabergsplatån.

Strandpromenaden vid Sätrabadet.

Hita hit
Kollektivtrafk: Tunnelbanans röda linje till stationerna Bredäng, Sätra och
Skärholmen. Med buss fera hålllplatser, till exempel Mälarhöjdsbadet och
Alsätravägen.
Bil: Parkeringar fnns vid Skärholmens gård, Sätra strandbad och Mälarhöjdsbadet, samt vid Bredängs camping.

Föreskrifer

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1.
förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t.ex. genom att gräva, borra,
hacka, rista, spränga, måla eller dylikt
2.
fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar, samt att skada vegetationen
i övrigt t.ex. genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att
plocka blommor, bär och svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar
3.
störa djurlivet, t.ex. genom att beträda pontoner avsedda för fåglar, klättra i boträd,
skada eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur
4.
elda annat än på anvisad och iordninggjord plats. Gäller ej för organiserad scoutverksamhet
5.
medföra hund som inte är kopplad. Föreskriften gäller inte inom markerade
hundrastområden
6.
rida eller framföra häst annat än på markerade leder och områden.
7.
utan kommunens tillstånd anordna tävlingar, läger och aktiviteter med fler än
500 deltagare
8.
sätta upp affisch, skylt eller liknande. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och
tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas omedelbart efter avslutat
arrangemang, samt om känsliga markområden undviks
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Sätraskogens naturreservat
I Sätraskogens naturreservat kan du vandra genom öppna
ängar, ekbackar och gammal granskog. Strandpromenaden
som går längs hela reservatet sträcker sig från Liljeholmen
till Vårberg. Här har du fn utblick över Mälaren mot Ekerölandet. Har du tur kan du få se duvhök eller till och med
havsörn fyga över fjärden.

Café Lyran

Ångbåtsbrygga

Utsiktspunkt
Mälarhöjdsbadet
Byggetableringar vid Sätra varv och transporter längs Sätravarvsvägen kommer att
påverka reservatet under byggtiden av E4 Förbifart Stockholm

Rinnande vaten, ekmiljöer och ängar

Sätraån slingrar sig ned från Sätra mot Mälaren och är en av Stockholms få kvarvarande naturliga bäckraviner. Här häckar bland annat
mindre hackspett som trivs i den fuktiga miljön som är rik på död
ved. Längre söderut ligger Skärholmsdalen, ett vackert stråk utmed
Skärholmsbäcken. Vid bäckens utlopp ligger Skärholmens gård omsluten av ädellövträd och hasselbuketter. Om våren breder en matta
av vitsippor och blåsippor ut sig under träden och näktergalen hörs
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Skärholmsdalen.

ofta sjunga sin karaktäristiska sång. I dalgångarna från Skärholmen
till Varpaängen vid Sätra varv finns öppna ängsmarker som sköts
med slåtter. Slåttern gynnar en mångfald av arter och här växer bland
annat jungfrulin och backnejlika. Med blomningen följer en rik fauna
av vackra fjärilar och andra insekter, till exempel flera arter av den
ovanliga och skyddsvärda bastardsvärmaren. Dalgångarnas öppna
marker övergår i ädellövskog med grova ekar, och vidare i tallskogsdominerade hällmarker med fina utsiktplatser och milsvida vyer över
Mälaren och Ekerölandet.
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Kulturmiljöer

Skärholmens gård uppfördes på 1700-talet och i anslutning till gården finns en engelsk park. På höjderna nordost om gården ligger en
fornborg från vikingatiden. Café Lyran i norra delen av Sätraskogen
byggdes på 1860-talet som sommarnöje till makarna Limnell. På
1870- och 1880-talen samlade paret dåtidens litterära, musikaliska

Bålgeting.

Solrosor i koloniområde.

Sätra varv.

