
rör de sig ned till vattnet igen för att leka och lägga rom. Stockholms 
stad har ställt i ordning groddammar i området för att underlätta 
groddjurens reproduktion. 

Myrmark
Landskapet i Älvsjöskogen är omväxlande med kraftiga nivåskillna- 
der. På ett område i reservatets sydvästra del uppe på en höjd möts 
man till exempel av en mindre trädklädd myr. Här växer tuvull och 
skvattram och andra arter som uppskattar denna miljö. I myrar kan 
torv lagras i flera tusen år och borrkärnor från myrar kan ge en bild 
av hur en skog varit sammansatt under olika sekler. 

Föreskrifter 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1. skada levande eller döda träd och buskar.
2. gräva upp växter eller svampar. Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp. 
3. ta grenar från marken i syfte att använda som ved. 
4. störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller fånga in djur.
5. skada mark eller sten genom att gräva, rista eller måla.
6. göra upp eld annat än på anvisad plats. 
7. medföra hund som inte är kopplad. 
8. cykla, annat än på anvisad cykelväg.
9. sätta upp skylt, affisch eller dylikt.

Hitta hit
Till fots eller cykel: Till entréerna vid reservatets norra sida kommer du på 
Klubbevägen eller Långsjövägen. De södra delarna når du t.ex. via Stor-
skogsvägen eller Åldermansvägen.
Kollektivtrafik: Buss 144 från Älvsjö station, stig av vid hållplats Viktoria- 
vägen (norra delen) eller Myrvägen (mellersta delen). 
Bil: Parkeringsplatser finns på Pukslagargatan och Långsjövägen (norra delen).

Reservatet bildades: 2016 
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Förvaltare:  Älvsjö stadsdelsförvaltning 08-508 21 000 
Tillsynsmyndighet:  Miljöförvaltningen 08-508 28 800
Felanmälan:  Tel: 08-651 00 00
  Webb: stockholm.se/felanmalan 
  App: stockholm.se/tycktillapp 
Foto/Layout:  Johan Pontén
Produktion:  Miljöförvaltningen i Stockholms stad
Webbadress: www.stockholm.se/alvsjoskogen

Naturreservat i Stockholms stad
Älvsjöskogen 

Göta landsväg 
Genom naturreservatets sydvästra del gick tidigare Göta landsväg 
som utgjorde Stockholms enda vägförbindelse söderut ända in på 
1600-talet. Vägen hade samma sträckning som nuvarande Långsjö- 
vägen, Myrvägen och Korkskruven. Namnet Korkskruven, som 
landsvägen uppför backarna vid Långsjöbrink kallas, ger en uppfatt- 
ning om hur kurvig den är. Vid kommungränsen står en gränstavla i 
järn.

Banvaktarstuga
Västra stambanan var färdigbyggd 1862. I nordöstra delen av reser-
vatet låg en banvaktarstuga. Stugan fanns kvar till tiden kring andra 
världskriget, och man kan fortfarande se rester av trädgården mellan 
banvallen och gångvägen. 

Tuvull

Alkärret i norra delen



Älvsjöskogens naturreservat
Älvsjöskogen utgörs av ett höglänt område genombrutet 
av smala dalgångar. Landhöjning efter istiden gjorde att de 
högsta topparna steg upp ur havet för drygt 9000 år se-
dan. De bildade då öar i ett landskap som liknade det som 
idag finns i Stockholms ytterskärgård. Människor kan alltså 
ha vistats i Älvsjöskogen redan under stenåldern. 

Gammal barrskog
Tallskog växer kring topparna där hällen är bar. Där morän har 
samlats finns ett stort inslag av gran. I svackorna dominerar lövskog, 
oftast al och björk. Eftersom terrängen är så kuperad och bördighet-
en låg har inget skogsbruk bedrivits här. Skogen har därför en stor 
andel gamla och döda träd, samt andra höga naturvärden, vilket ger 
förutsättningar för ett rikt biologiskt liv. Här finns flera så kallade 
signalarter, det vill säga lavar, mossor och svampar som påvisar 
biologisk mångfald. En sådan är tallticka som kan ses högt upp på 
gamla tallars stammar.

Många olika fågelarter
Bland de fåglar som häckar i skogen finns duvhök, sparvhök, korp, 
spillkråka, gröngöling, rödstjärt, taltrast, trädgårdssångare, svarthätta, 
svartvit flugsnappare, trädkrypare, tofsmes, kungsfågel, nötskrika 
och steglits. Mindre hackspett, entita, rödhake och rödvingetrast 
uppskattar de många våtmarker som finns i området. I de risiga 
rotvältorna kan gärdsmygens bon hittas. 

Groddjur
Älvsjöskogen är viktig för våtmarkslevande arter. Här finns flera 
leklokaler för vanlig groda, mindre vattensalamander och vanlig 
padda. Groddjuren lägger sin rom i vattensamlingar tidigt på våren. 
Ynglen utvecklas till färdiga individer under sommaren och går upp 
på land där de lever och övervintrar i fuktiga landmiljöer. Nästa vår 

Tofsmes

Plockplats från duvhök
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Hällmark med tallskog


