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6ËLKOMMEN

6AD¬GËLLER

Vid Flaten finns många möjligheter att promenera, bada,
sola, ha picknick, eller att bara uppleva lugnet och stillheten i naturen.

(mot Nacka)

Skarpnäck

Naturmiljöer
Anläggning, bebyggelse
Hällmarkstallskog

Landskapet kring sjön är omväxlande. Det utgörs av skogklädd sprickdalsterräng med dramatiska branter men också
mindre bergsformationer och klippor. Här och var öppnar
sig ljusa gläntor, slåtterängar eller betesmarker. På många
platser ges vackra vyer över vattnet och det kuperade landskapet runtomkring.
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Övrig barrskog; Blandskog
Ädellövskog

Ältasjön

Övrig lövskog
Sumpskog
Halvöppen mark

Listuddens

Öppen mark

koloniområde
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Öppen myr; Trädklädd myr
Vattenområde, med vass etc.

Odlaren

2

Öppet vatten

koloniområde

Allt från de ursprungliga gårdarna med sina odlingsmarker
till badet från 30-talet, föreningsstugor och koloniområden
bidrar också till områdets karaktär.
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koloniområde

Unga örnar

Parkering




Flaten-

Informationsskylt

Grotta

Toalett

Orhems gård

Café

Skrubba

3

Platser att besöka

A
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Fornlämning



Skrubba

Flatenstugorna

Utkikspunkt
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Fullständiga föreskrifter för reservatet finns hos
Stadsbyggnadskontoret.

Orhemsnäset

Oavsett var du befinner dig finns några platser i reservatet
som är värda en omväg (jfr kartan):
1 Lundar på Ekudden
1.
2 Branter, höjder, grotta och fornborg
2.
3 Bäckravinen vid utloppet
3.
4 Ängsmark vid Orhem
4.
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Orhems gård

0LATSER¬ATT¬BESÚKA
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s 0LOCKA¬BËR ¬SVAMP¬OCH¬BLOMMOR¬
s¬ 3ËTTA¬UPP¬TILLFËLLIGA¬ORIENTERINGSKONTROLLER ¬TIPS ¬ ¬
¬
¬ PROMENADER¬ELLER¬SNITSLAR¬ ¬OM¬DE¬AVLËGSNAS¬DIREKT¬¬
¬ EFTER¬AVSLUTAD¬AKTIVITET¬SAMT¬KËNSLIG¬MARK¬UNDVIKS
s¬ (A¬HUND¬LÚS¬I¬HUNDRASTOMRÍDE¬MELLAN¬¬n¬¬
s ,ÍTA¬HUND¬VARA¬UTAN¬KOPPEL¬UTANFÚR¬MARKERAD¬¬ ¬
¬
¬ HUNDRASTOMRÍDE
s¬ &ËLLA¬ELLER¬SKADA¬TRËD¬OCH¬BUSKAR
s¬ 'RËVA¬UPP¬VËXTER¬OCH¬SVAMPAR
s¬ 0LOCKA¬MOSSOR¬OCH¬LAVAR¬
s¬ 3TÚRA¬ELLER¬SKADA¬DJURLIVET¬TEX¬GENOM¬ATT¬KLËTTRA¬¬
¬ I¬BOTRËD¬ELLER¬DÚDA¬FÍGLAR ¬DËGGDJUR ¬KRËLDJUR ¬GRODDJUR¬
s¬ %LDA¬ANNAT¬ËN¬PÍ¬ANVISAD¬PLATS¬ELLER¬I¬MEDHAVD¬GRILL
s¬ 'RËVA ¬HACKA ¬MÍLA¬ELLER¬RISTA¬PÍ¬STEN¬ELLER¬I¬MARK
s¬ 2IDA¬UTANFÚR¬RIDSTIGAR ¬RIDPLATS¬ELLER¬KÚRVËG¬
s¬ #YKLA¬ANNAT¬ËN¬PÍ¬KÚRVËG¬ELLER¬CYKELLED
s¬ 3ËTTA¬UPP¬SKYLTAR ¬AFlSCHER¬OCH¬LIKNANDE
s¬ !NVËNDA¬LJUDANLËGGNING¬SÍ¬DET¬STÚR¬I¬RESERVATET¬
s¬ &RAMFÚRA¬MOTORBÍT¬INOM¬RESERVATSGRËNSEN

Flaten

Tidigare öppna kulturmarker har åter öppnats i samband
med planeringen för reservatet. Hagar med betesdjur är
en förutsättningen för att det öppna landskapet ska kunna
bevaras. För att underlätta för dig som besökare finns
flera passager genom hägnen även utanför markerade
vandringsleder.

$ET¬ËR¬TILLÍTET¬ATT

$ET¬ËR¬INTE¬TILLÍTET¬ATT

Listuddens
gård
1

Området med skogar, kulturmarker och stränder är avsatt
som naturreservat. Syftet är att främja det rörliga friluftslivet och att bevara flora och fauna. Reservatet är det
största sammanhängande naturområdet inom Stockholms
stads gränser.

&ÚR¬VI¬SKA¬KUNNA¬FORTSËTTA¬HA¬GLËDJE¬AV¬&LATENS¬NATUR¬
OCH¬FÚR¬ATT¬GÚRA¬ALLAS¬VISTELSE¬TRIVSAM¬SKA¬DU¬RESPEKTERA¬
ALLEMANSRËTTENS¬REGLER¬OCH¬VISA¬HËNSYN¬SÍVËL¬MOT¬ANDRA¬
BESÚKARE¬SOM¬MOT¬NATUREN¬.ÍGRA¬REGLER¬HAR¬FASTSTËLLTS¬
SOM¬SËRSKILDA¬BESTËMMELSER

Stockholms Stad äger marken inom reservatet.
Naturvårdsförvaltare är Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning .
www.stockholm.se

näset

Föreningslokal
Rast- och beteshagar
Hundrastningsområde

Väg
Gång- och cykelväg

Bad

Ridstig

Gångväg

Camping

Gångväg, funktionsanpassad

Idrottsområde

Ridning tillåten på
gång- och cykelväg för
hästar från Listuddens gård

Skidspår

Vägbom

Bergsklättring

Naturreservat

Drevviken

Gångväg/skidspår
Naturstig
Vattendrag
Höjdkurvor

Här är du
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