
Sätraskogens naturresrevat 
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. 
Sätraskogens naturreservat har en spännande, kuperad terräng. Detta gör även vegetationen variationsrik. På höjderna finns hällmarker, där växer 
det mestadels tallar. I svackorna där marken är mer näringsrik finns det omväxlande lövskog och blandskog samt öppna gräsmarker. 
I området finns fina 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 finns vid Sätrabadet, Sätra varv och vid Skärholmens gård. 
man hittat ovanliga insektsarter som brun guldbagge, och skeppsvarsfluga. 
I de fina brynen mot de öppna markerna finns även här en upplevelserik flora 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. 
Sätraskogen bjuder på ett rikt utbud av aktiviteter. Det finns ett finmaskigt nät av stigar i området, 
välja att gå längs med vattnet eller på höjderna och njuta av utsikten. Möjligheter till social samvaro 
runt de grillplatser som är anlagda längs med strandpromenaden. Flera fritidsaktiviteter och 
verksamheter bedrivs i området. 
I Sätraskogen finns det plats för alla! 

För mer information om Sätraskogen se de särskilda informationstavlorna 
inom området, eller besök www.ab.lst.se 
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Här har 

SPAR 
Elljusspår, tända från skymning - 22.00 

Elljusspåren är rundslingor på lättframkomlig grusväg. 
Bredängsspåret har skidspår vintertid, löpslingor övrig tid. 
Bredängsspåret och Skärholmsspåret innefattar även 
Friluftsfrämjandets barnspår. 

Bredängsspåret - 2 700 m 

anslutning - 500 m 

Skärholmsspåret - 2 200 m 

Skärholmens strandstig 

- 2 000 m 

Vandringsleder m.m. 

Gångstig 

Gång- och cykelväg 

Ridväg 

Område med skidspår 
vintertid 

Hundrastområde 

Gräns naturreservat 

Spårkarta 

Här är du!/ You are here! 

• • • • 

I I I I 

I I I I 

I I I I 

• • • • • • • • • • • • • • 

••••••••••••••••• 

•••••••••••••• 

Tunnelbana 
Parkering 

Tillgänglig toalett, badramp och lekplats 
Fornlämning 
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Angbatsbrygga 
Utsiktsplats 
Grill-/eldplats 
Badplats 

Hundrastgård 
Beachbasketplan 
Discgolfbana 

Regler för motionsspår, stigar och vägar: 
- Cykling endast tillåten på vägar med blå cykelvägsskylt. 
- Hundar ska vara kopplade i hela reservatet, utom i hundrastområdena. 
- Ridning eller framförande av häst är endast tillåtet på markerade ridvägar, 

på ridbanor och inom ridskolans område. 

Regler för spåren vintertid: 

- Snabbare åkare ska ta hänsyn till långsammare. 
- "Ur spår"-regeln gäller ej. 
- Vid dubbla spår håller långsammare åkare till höger. 
- Ak i markerad riktning och följ andra skyltade anvisningar. 
- Stanna inte på utsatta platser som i kurvor eller utförslöpor. 
- Gå eller spring inte i skidspåren och använd inte pulka. 

Hundar och hästar får inte vara i spåren. -

Serveringar i närheten 
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Lyrans konditori 
Skärholmens gård, Stora huset 

Lämna inte värdesaker i bilen! 
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Mer information: 
www.stockholm.se/friluft 
Felanmälan: 
skarholmen@stockholm.se 

For information in English, please see 
www.stockholm.se/friluft 
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Kartframställning: Jesper Sannel, Gavia kartläggning. 
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