
Solbergaskogen är en liten gammelskog med riktig 
vildmarkskänsla. Här möter du en artrik naturskog med 
krumma martallar, kraftigt bärris och små vitmossekärr 
med rosling och skvattram. I väster finns en spännande 
brant med ekar och hassellundar. Det är också gott om 
gamla hålträd i skogen vilket gynnar många fågelarter.

Mindre och större hackspett häckar i skogen och du 
kan också möta gröngöling, spillkråka och duvhök. 
I hjärtat av skogen finns ett större alkärr som bubblar 
av lekande grodor om våren. Där finns även mindre 
vattensalamander.

Solbergaskogen ligger längs en östvästlig höjdrygg 
som går genom sprickdalslandskapet. Berggrunden 
domineras av gnejsgraniter. Från toppen av 
västbranten har man en fantastisk utsikt över Älvsjö 
mot Långbro gård. 

Den skiftande naturen och många gamla träd har 
gett skogen en stor artrikedom med flera sällsynta 
eller hotade arter. Skogsstyrelsen har därför klassat 
Solbergaskogen som nyckelbiotop. 

Den hotade oxtungssvampen växer på gamla ekar,  
och de ovanliga svamparna tallticka och blomkålssvamp 
kan hittas på flerhundraåriga tallar. Död ved lämnas i 
skogen för att gynna den biologiska mångfalden.

Solberga prästgård från 1916 är byggd på en plats 
där prästbostället till Brännkyrka kyrka legat sedan 
medeltiden. Södra delen av skogen var då betesmark. 

Norr om prästgården finns ett flertal fornlämningar 
i form av gravar från yngre järnåldern. Där finns 
även en gammal bytomt med bevarad husgrund och 
kulturväxter som syrén och svartvinbär. 

Markerna söder om Solbergaskogen har troligen 
brukats av människor i omkring 1500 år.

Tänk på att…

• Visa hänsyn mot djur, växter och andra besökare   
 i skogen.

• Det är inte tillåtet att bryta kvistar eller cykla i   
 terrängen.

• Alla fåglar, däggdjur, grodor och ormar är fridlysta. 
 Till fridlysta växter hör bland annat blåsippan. 

• Hundar ska hållas kopplade. I hundrastgården  
 och inom markerat hundrastområde får hundar  
 gå okopplade under särskilda villkor, se respektive   
 skyltning.

• Ta med ditt skräp hem eller kasta det i en  
 papperskorg.

Välkommen till 
Solbergaskogen

Solbergaskogen

Anmäl skador eller nedskräpning i appen  
”Tyck till”, eller tfn 08-651 00 00, eller på  
https://trafik.stockholm/tyck-till/
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