
Föreskrifter
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1. framföra motordrivna fordon/farkoster på land och i vatten; dessutom gäller 

att man inte får använda sjön för motordrivna modellbåtar. Förbudet omfattar 
dock inte personer som på grund avsitt handikapp är tvungna att nyttja eldrivna 
handikappfordon

2. tälta och campa
3. rida annat än på anvisad plats
4. störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträdande vid boplats eller  

motsvarande
5. medföra hund som inte är kopplad utom på hundrastområde som anges på till 

beslutet hörande karta
6. göra upp öppen eld annat än på anvisad plats
7. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning till exempel genom att gräva, 

borra, rista, spränga eller måla
8. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar 

samt att skada vegetation i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, 
mossor eller lavar

9. uppstiga och landa med luftfarkost
10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed förlig anordning, dock får snit-

slar, orienteringsskärmar, tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk, men avslägsnas 
omedelbart efter avslutat omedelbart efter avslutat arrangemang
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Naturreservat i Stockholms stad
Judarskogen 

De Geer-moräner 
När isen smälte bort för om- 
kring 10 000 år sedan bild-
ades så kallade De Geer-
moräner. Du kan se dem som 
avlånga höjdryggar spridda 
över hela reservatet. Judar-
skogen är en historisk lokal 
för att studera inlandsisens 
spår och De Geer-moränerna 
är klassade som riksintresse. På ett par höjder väster om sjön har de 
människor som levde här under bronsåldern också lämnat spår i form 
av gravar och en skålgropssten.

Kulturmiljöer
Genom Judarskogens östra del går en mur som kallas Ryssmuren. 
Troligen uppfördes den under Karl den XII:s tid och det sägs att det 
var ryska krigsfångar som byggde den. Eventuellt var muren en 
gräns till Åkeshovs ägor. I anslutning till reservatet ligger Åkeshovs 
slott som uppfördes 1635. Flera byggnader från 1700 och 1800-talet 

som hörde till ägorna står fortfarande kvar i reservatet: Kvarnstugan, 
Smedsstugan och torpstugan vid Lugnet. Åkeshovs allé är en gamm- 
al vägsträckning från slottet och kantas av gamla grova lindar. Utöv- 
er deras kulturella och historiska värden hyser träden också en mång- 
fald arter. Några ovanliga och skyddsvärda arter som växer på träden 
är guldlocksmossa som signalerar höga naturvärden och den rödlista-
de gryniga dagglaven.

Friluftsliv
Runt sjön kan du promenera längs Judarskogens naturstig. Längs 
naturstigen kan du uppleva hur istiden har format landskapet och hur 
naturen har utvecklats sedan dess. Delar av naturstigen öster om sjön 
är kuperad och ojämn. Vid Baptistängen och vid sjön finns anlagda 
grillplatser för utflykter i reservatet. Det finns också ett väderskydd 
mellan grillplatserna med fin utsikt över sjön. De öppna ytorna i norr 
används idag för olika aktiviteter som lek och sport. Fälten omgärdas 
av slånbuskage som under våren blommar i riklig mängd. 

Hitta hit
Till fots: Till entrén vid Åkehovs gård via cykelväg utmed Bergslagsvä-
gen. De södra och sydöstra delarna av reservatet når du från Drottning-
holmsvägen och några hundra meter på mindre gator, till exempel Gubb-
kärrsvägen eller Rånövägen. Liksom i stadens övriga reservat är stigar och 
vissa av vägarna inom reservatet endast till för gående. 
Kollektivtrafik: Tunnelbanans gröna linje till station Åkeshov eller Ängby-
plan.
Bil: Parkering finns vid Åkeshovs slott.

Åkeshovs slott.
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Judarskogens naturreservat
Judarskogen är Stockholms första naturreservat och bild-
ades 1995. Runt sjön Judarn växlar naturen från öppna äng-
ar till kuperad skog. Ett system av gångvägar och stigar för 
promenader och motionsturer gör att du lätt kan ta dig fram 
i området och få syn på spännande djur och växter. 

Våtmark , fuktlövskog, blockig barrskog och öppen mark
Sjön Judarn omgärdas i norr av våtmarker som utgör en utmärkt 
livsmiljö för bland annat groddjur. Här finns Stockholms samtliga 
groddjur representerade. I sjön simmar abborre, mört och ruda och 
om du har fiskekort kan du pröva fiskelyckan. Vid sjön har två dam-
mar anlagts för att skapa fler livsmiljöer för groddjuren. Den större 
vattensalamandern är en särskilt skyddsvärd art för naturreservatet 
och är också anledningen till att området är skyddat som ett Natura 
2000-område. Vattensalamandern är ett ödlelikt groddjur med vacker 
parningsdräkt. Går du ut i skymningen en aprilkväll kan du få höra 
grodornas lekläten ljuda vid sjön.

Söder om sjön är naturen starkt kuperad och nästan trolsk med grova 
träd och blocksamlingar. Här häckar bland annat spillkråka och tofs- 
mes. Två arter som signalerar goda skogskvaliteter. Har du tur kan 
du även få skåda duvhökens flykt genom barrskogen. Den blockiga 
terrängen runt sjön är Stockholms enda växtplats för den lilla orkidén 
knärot. En av få växtplatser för ryl finns också i Judarskogen. Kande-
labersvamp har hittats här. Det är en sällsynt svamp som är beroende 
av död ved från omkullfallna aspar. Gräsmarkerna i reservatet har 
tidigare hållits öppna genom bete och slåtter. Ett exempel på en art 
som växer på ängarna i reservatet är kummin. I de mer lundartade 
miljöerna växer myskmadra, tandrot, hässleklocka och blåsippa.
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