
NATURRESERVAT I STOCKHOLMS LÄN

          Trångsunds-
skogen

 

 

 
 

 Produktion mars 2018: Huddinge kommun, Richard Vestin

Gamla ekar i Trångsund                              Foto: Richard Vestin

Höstfärger vid Trångsundet                                                 Foto: Richard Vestin

Vild barrskog i reservatet                                                  Foto: Richard Vestin

Citronfjäril                                  Häggblom                            Ädellövskog

Foto: R
ichard Vestin                   

Välkommen till Trångsundsskogens naturreservat
Här hittar du ett av Huddinge kommuns naturreservat med gammelskog 
och herrgårdspräglad lövskog. Delar av sjön Drevviken ingår med bland 
annat dess djupa delar i Trångsundet. 

Tack vare reservatets speciella naturmiljöer kan du här träffa på en rad 
sällsynta och i Sverige utrotningshotade växter och djur. 

Området skyddades som naturreservat 2006 och utökades 2009.   
Det omfattar nu 57 hektar. Syftet med reservatet är att bevara och vårda 
områdets biologiska mångfald och värdena för friluftslivet.

Gammelskogens olika rum
Trångsundsskogens naturreservat är upplevelserikt. Här dominerar  
skogens olika miljöer, allt från strandskog till tallskog.

När du promenerar här får du snirkla dig runt mellan bergsryggar, skogs-
klädda branter och över hällmarker. Det är som om skogen delats upp i 
olika rum av granskog, ädellövskog, tallhällmark och sumpskog. 

Några av skogens gamla träd daterades 2004. Flera av de äldsta tallarna  
visade sig vara över 320 år. Den äldsta granen som hittades var drygt  
230 år. Här får de gamla träden åldras, dö och ligga kvar med sina kraftiga 
stockar bland mossiga stenblock. 

I skogar med så här gamla träd kan du fortfarande hitta många av landets 
allra ovanligaste växter och djur. Du kan finna knärot, tallticka, vintertag-
ging och oxtungsvamp. Trångsundsskogen är ett spännande område att 
vandra i, eftersom det rymmer många sorters gammal skog.

Brandfält och 300-åriga tallar
Tallskogen gynnas av återkommande skogsbränder. I reservatet finns flera 
mindre brandfält. Flera träd har dött i bränderna. Många gamla tallar har 
också överlevt tack vare sin grova och tåliga bark. Detta är den naturliga 
utvecklingen för nordliga barrskogar. 

På flera av dessa åldriga träd kan spår ses av gångna tiders bränder.
De döda träden står kvar som silvergrå torrakor. Så kan de stå i många 
hundra år. I och på dessa träd lever en hel rad spännande och ovanliga 
insekter, svampar och lavar.   

Eklandskap och ädellövskog
På flera platser i Trångsundsskogens naturreservat kan man finna 
ädellövskog. Denna skog formades i ett tidigare betat herrgårds-
landskap. Därför finns här bland annat grova gamla ekar, lönnar och 
lindar. 

I skogens rasbranter kan du hitta några av Huddinges äldsta lindar.
Dessa branter med gammal lövskog har sitt ursprung från tiden före 
bronsåldern. Det var då, under ett varmare klimat, de så kallade 
ädellövträden spred sig norrut genom Europa. Välkända ädellövträd 
som ek, ask, lind och lönn rotade sig i Mälarlandskapen. 

Andra lövträd du kan se i naturreservatet är hassel, hägg, oxel och 
rönn. På de äldsta lövträden finns bland annat en artrik uppsättning 
sällsynta lavar. Många av dessa är nationellt hotade. De lever kvar 
här tack vare att det funnits gamla lövträd på platsen under lång tid.

Ett exempel är den storvuxna och sällsynta lunglaven. Den behöver 
gamla lövträd samt fuktig och ren luft. Några andra krävande rariteter 
som rosa skärelav, dvärgtufs, sotlav, gul dropplav och rödbrun blek-
spik går att se på de åldriga trädens bark. Ren luft, fukt och gamla träd= Lunglav                                                            Foto: Richard VestinCinnoberticka   Foto:  Richard Vestin        Silverfura                              Foto:  Richard Vestin

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

Föreskrifter för allmänheten med stöd av 7 kapitlet 30 § miljöbalken
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det  förbjudet att:
1   förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla   
  eller liknande,
2  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada   
  vegetationen  i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta   
  bort vedlevande svampar,
3  störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar,    
  kräl- och groddjur),
4   fånga och insamla ryggradslösa djur,
5   medföra okopplad hund eller annat husdjur,
6   rida annat än på anvisad väg,
7  göra upp eld på berghällar och klippor,
8  sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig annordning,
9  framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar.

 Fakta Trångsundsskogen naturreservat:
 - Reservatet bildat år: 2006 och utökades 2009 
 - Markägare: Huddinge kommun
 - Areal: 57 hektar 
 - Naturvårdsförvaltare: Huddinge kommun
 
 För vidare information kontakta Naturvårdsenheten i 
 Huddinge kommun på telefon, vx 08 - 535 300 00 eller nbf@huddinge.se 
 Besök gärna www.huddinge.se

Uppfriskande promenad
I reservatet finns flera dalstråk. Dessa är uppskattade promenad-
leder. Flera välanvända stigar löper ut från dessa dalstråk och 
letar sig fram i skogen till fascinerande platser. Bland annat kan 
du finna fina ställen med utsikt över Drevviken. Här kan det vara 
mysigt att sitta och fika en skön dag.  

Sjön Drevviken - stor och djup 
En av Huddinges och stockholmstraktens största sjöar, Drevviken, 
ingår delvis i reservatet. Sjön och dess stränder har stor betydelse 
för friluftslivet och den biologiska mångfalden. 

Bad, fiske, båtturer, kanoting och vindsurfing är de vanligaste 
sommar aktiviteterna i sjön. Under vintern uppskattas långfärds-
skridskoåkning, skidåkning, isfiske och promenader på sjöns is. 

Drevviken är som djupast i Trångsundet med drygt femton meter. 
Sjön ingår som en del i Tyresåns sjösystem, vilket mynnar ut i 
Kalvfjärden vid Tyresö slott.

Välkommen till Trångsundsskogens naturreservat!
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