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Reservatet är 10 hektar stort och bildades år 1994. 
Markägare: Enskild
Förvaltare: Botkyrka kommun 
tel: 08-530 610 00, www.botkyrka.se

Kom ihåg att Du är gäst i naturen. Som gäst i naturen 
är det viktigt att Du tar ansvar och visar hänsyn. 

Grund regeln är att inte störa och förstöra. 
Enligt reservatsföre skrifterna är det förbjudet att:

• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att 
borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt,

• plocka eller borttaga, ved, växter, mossor, tickor eller andra 
vedsvampar, eller samla in insekter,

• avsiktligt skada markens gräs-, moss- eller lavtäcke,

• medvetet störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller 
från nära håll fotografera lya eller gryt,

• elda annat än på anvisade platser

• ställa upp husvagn,

• parkera annat än på särskilt anvisad plats,

• medföra hund eller annat husdjur som inte hålls kopplad,

• rida annat än på anlagd väg.

En varsam gäst är alltid välkommen tillbaka!

Ängen
Lövängen i naturreservatets norra del omgärdas av 
en gärsgård. Innan blomningssäsongen fagas ängen. 
Med det menas att man krattar bort löv och grenar. När 
växterna fröat av sig, slås ängen med lie. Fagning och 
slåtter utförs av naturskyddsföreningen och Botkyrka 
kommun. Vissa av träden hamlas. Hamling, det vill 
säga lövtäkt för vinterfoder, var vanligt förr i tiden och 
påverkade trädens utseende och ålder. Hamlade träd kan 
bli mycket gamla. 
    Ängshävden gynnar en mängd olika växter som 
gullviva, jungfrulin, äkta johannesört, svinrot och vallört. 
Till de ovanligare arterna hör darrgräs och orkidén 
tvåblad. Tidigt på våren kan man hitta den speciella 
vätterosen som saknar klorofyll och parasiterar på träd.
    Ett besök under våren eller försommaren är en 
upplevelse då blåsippor, lungört, gullvivor, och annat står 
i sin fulla prakt och fågelkvitter fyller luften. Här går det att 
stanna till och bara vara eller kanske avnjuta en medhavd 
fika. 

En artrik miljö
Utanför ängen har naturen fått utvecklas fritt och 
ädellövskogen tagit över. Gamla träd blandat med yngre 
träd liksom en riklig förekomst av död ved i olika åldrar 
bidrar till den biologiska mångfalden. De gamla trädens 
många håligheter är bon åt många av skogens invånare. 
Här trivs till exempel den mindre hackspetten som under 
våren ofta hörs hacka i träden och ropa. Skogen är 
fantastisk att besöka och man förundras över de stora 
gamla lövträden som levt kvar sedan landskapet var mer 
öppet. 
    I lövskogen kan mycket ljus nå marken på våren 
innan löven utvecklats. Det gynnar en speciell flora med 
trolldruva, ormbär, med fler arter. Denna vegetationstyp 
kallas också för lund.

Grön vinkelblomfluga
Didea alneti

Tänk er ett besök i området vid Hörningsnäs på 1600-talet. 
Ni skulle då mötas av ett helt annat landskap än idag. 
Området bestod då till största delen av slåtter- och betesmarker. 
Lövängen vid Hörningsnäs är en restaurerad spillra av hur det kan ha sett ut. 
Och runt om i reservatets lövnaturskogar minner gamla lövträd 
om ett ljust, öppet landskap där kreatur betade och ängar slogs med lie. 

Blomrika miljöer attraherar en mängd insekter i jakt på pollen och 
nektar. Bland dessa finns de för mångfalden viktiga pollinatörerna 
som vildbin och blomflugor. Vildbina kan vara små men är ofta mycket 
charmiga! Många blomflugor är mycket vackra, som till exempel grön 
vinkelblomflug.

Långhornsbi
Eucera longicornis

100 m

Vätteros Lathraea squamaria 
är en rotparasit som saknar 
klorofyll.

Lungört
Pulmonaria 
obscura

Svinrot Scorzonera humilis 
vars blad har vit mjölksaft, vilket 
skiljer dem från svartkämparnas 
blad som de liknar.
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Lundstigen
Söder om parkeringsplatsen 
finner du Lundstigen, en 
800 meter lång gulmarkerad 
stig som för dig genom 
lummiga hassellundar, förbi 
månghundra åriga ekar och över 
några kala berghällar där du 
även bjuds på lite havsutsikt 
över Näslandsfjärden.  

Trägärdsgården...
...runt slåtterängen är främst till 
för att hålla vildsvinen borta. 

Mindre hackspett 
Dendrocopos minor – Europas 
minsta hackspett, inte större 
än en grönfink.
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Välkommen till Hörningsnäs
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1. Slåtter. Förr slogs ängen för att 
få foder till kreaturen. Idag sköts 
ängen för att gynna dess artrika 
växt- och djurliv. 

2. Hamling. Lövrika grenar och 
kvistar skördades förr i tiden för 
att dryga ut höet om vintern när 
djuren stod stallade.

3. Ängen fagas, det vill säga 
städas fri från löv och grenar, för 
att gynna gräs och örter.
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HörningsnäsHörningsnäs

KasholmenKasholmen

Långhornsbiet har ovanligt 
långa antenner som har 
gett arten dess namn. 


