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Nytt beslut för Lännaskogens naturreservatet i Huddinge kommun 
(3 bilagor) 
 
 
Beslut 
 
Med stöd av 7 kap 5§ miljöbalken (1998:808) beslutar kommunfullmäktige i Huddinge 
kommun om utökning av de områden som omfattas av föreskrift A1 (Zon A) samt att 
lägga till en ny föreskrift A2 (zon B). Utsträckning av Zon A och B framgår av bilaga 1 
(beslutskarta). 
 
Naturreservatets namn skall vara Lännaskogen. 
 
För att tillgodose syftet med reservatet beslutar kommunen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§   
miljöbalken om föreskrifter (se nedan) som skall gälla i reservatet. 
 
Detta beslut med syfte och föreskrifter ska ersätta kommunens tidigare beslut från 17 
juni 2002 med diarienummer KS närex 1998/494.826. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett naturskogsområde och dess skyddsvärda 
växt- och djurliv i väsentligen orört skick. De arter och typiska organismsamhällen som är 
beroende av skog som lämnas för fri utveckling ska bevaras. Även Kvarnsjöns och myrarnas 
höga naturvärden och de arter som är knutna till sjön och myrarna ska bevaras. Även 
naturvärden knutna till hagmarkerna vid Kastellets gård och längs Lissmaån ska vårdas och 
skyddas. Det är viktigt att reservatet bidrar till en gynnsam bevarandestatus för arter och 
naturtyper som legat till grund för rapporteringen till Natura 2000. Syftet är vidare att bevara 
områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån naturvårdens intressen inte skadas. 
 
Syftet ska nås genom att: 
 
x delar av området (zon A) undantags från skogsbruk 
x det inom lövskogsdominerade områden (zon B) sker naturvårdande skötsel med inriktning på en 

olikåldrig lövnaturskog. 
x området ej markavvattnas 
x förutsättningarna ska vara goda för att livsmiljöer, växt- och djursamhällen samt arter som 

är knutna till natur- och urskog och sjön ska kunna finnas kvar 
x hagmarkerna vårdas genom bete och växtnäring får ej tillföras dessa 
x området är tillgängligt för besökande allmänhet 
x informera om områdets naturvärden. 
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Föreskrifter 
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Huddinge kommun med stöd av 7 kap 5, 
6, och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter skall gälla inom naturreservatet. 
Prövning av dispenser från föreskrifterna görs av miljönämnden. I ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt skall beslut fattas av kommunstyrelsen.  
 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kapitlet 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
förfoga över fastigheter inom naturreservatet 
 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att 
 
1. avverka levande eller döda träd och buskar eller utföra andra skogliga åtgärder inom zon 

A (se bifogad karta bilaga 1), 
 
2. bedriva skogsbruk, annat än naturvårdande skötsel enligt skötselplanen, inom zon B (se 

bifogad karta bilaga 1), 
 
3. ta bort eller skada dött träd eller vindfälle, 
 
4. bedriva täkt eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi, yt- eller 

dräneringsförhållanden genom att gräva, spränga, borra, schakta, dika, dränera, utfylla, 
tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning, 

 
5. anlägga väg, stig, parkeringsplats, rastplats eller motsvarande, 
 
6. anordna upplag, avfallstipp eller liknande annat än tillfälligt upplag i samband med 

områdets skötsel, 
 
7. uppföra byggnad, mast eller anläggning, 
 
8. dra fram mark- eller luftledning, 
 
9. införa för området främmande växt- eller djurart, 
 
10. kalka, gödsla eller använda kemiska bekämpningsmedel på skogsmark, myrmark, 

hagmark eller sjö, 
 
11. uppföra stängsel eller andra hägnader annat än för betesdjur, 
 
12. sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anordning. 
 
Föreskrifterna skall inte utgöra hinder mot att de åtgärder som är nödvändiga i samband med 
områdets skötsel och som anges i bifogad skötselplan. Föreskrifterna skall ej heller utgöra 
hinder mot de arbetsföretag som krävs för den normala skötseln av områdets vägar och 
anläggningar eller jordbruk. Föreskrifterna skall inte heller utgöra hinder att fälla träd och 
buskar samt ta bort vindfällen utefter befintliga kraftledningsgator eller utgöra hinder mot 
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utförandet av erforderligt underhåll och förnyelse inom befintliga rättigheter. Föreskrifterna 
ska inte heller utgöra hinder för att anlägga en naturgasledning i enlighet med 
översiktsplanen. 
 
 
B. Föreskrifter med stöd av 7 kapitlet 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst 
intrång 
 
Markägare, arrendatorer och andra innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet. 
 
1. Utmärkning av naturreservatets gränser samt uppsättning av reservatsskyltar och övriga 

upplysningsskyltar. 
 
2. I övrigt de åtgärder som framgår av bifogad skötselplan. 
 
3. Undersökningar av växt- och djurlivet i naturreservatet enligt vad som anges i bifogad 

skötselplan. 
 
 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kapitlet 30 § miljöbalken 
 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten 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. göra upp eld på berghällar och klippor, 
 
7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning, 
 
8. framföra motordrivet fordon 
 
 
 
 



5 

 

Föreskrifternas ikraftträdande 
 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i 
länets författningssamling varvid föreskrifterna i kommunens beslut den 17 juni 2002, 
Stockholms läns författningssamling 2002:577 upphör att gälla.  
 
Skötsel och förvaltning 
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera 
fastställer kommunfullmäktige i Huddinge kommun bifogad skötselplan (bilaga 2) med mål, 
riktlinjer och åtgärder för naturreservatets skötsel och förvaltning. 
 
Naturvårdsförvaltare skall vara Huddinge kommun. Vid den löpande förvaltningen skall samråd 
äga rum med tillsynsmyndigheten som är miljönämnden. 
 
 
SKÄLEN FÖR KOMMUNENS BESLUT 
 
Områdets naturvärden 
 
Naturreservatet består av barrskog, myrar, sjön Kvarnsjön och odlingsmark kring gården 
Kastellet. Ett kärnområde inom reservatet (zon A) består av tämligen opåverkad skog av 
naturskogskarraktär. Två områden inom reservatet utgör Natura 2000-områden. Det ena är ett 
89 hektar stort område som är namngivet, Lännaskogen. Naturtyperna som ingår i detta 
Natura 2000-område är västlig taiga (9010) och lövsumpskogar av fenoskandisk typ. Arterna 
som ska skyddas inom detta område är platt spretmossa och grön sköldmossa. Det andra 
Natura-2000-området är 99 hektar stort område och namngivet, Kvarnsjön. Naturtyperna som 
ingår är dystrofa sjöar och småvatten (3160), öppna svagt välvda mossar, fattiga och 
intermediära kärr och gungflyn (7140), västlig taiga (9010) samt skogbevuxen myr (91D0). 
Här ska särskilt den citronfläckade kärrtrollsländan skyddas. I Lännaskogen i övrigt finns 
även skog som är mer påverkad av skogsskötsel, särskilt i nordvästra delen. Inom området 
finns flera skogsbestånd av sumpskogskarraktär. Några mindre partier med granplanterad 
åkermark ingår också i området.  
  
Ett kärnområde är alltså i stort sett opåverkat av skogsbruk. Vissa delar bär dock spår av 
gallring och dimensionshuggning någon gång under mitten av 1900-talet. Något som är 
särskilt intressant är att stora delar av skogen har en opåverkad hydrologi. Denna kombination 
har gjort att flera växter och djur som, på grund av modernt skogsbruket som helhet i Sverige 
har vikande populationstrender i landet, förekommer inom området. Flera av dessa finns med 
på både den Svenska och den Europeiska rödlistan över hotade arter samt i den Europeiska 
Gemenskapens Habitatdirektiv (direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter) respektive Bernkonventionens förteckningar över arter som behöver skydd. En 
förteckning över de skyddsvärda djur och växter som finns i området finns i den bifogade 
skötselplanen. 
 
Den vackra långsmal Kvarnsjön som ingår i området är en näringsfattig något sur skogssjö, 
omgiven av berg och myrmarker. Sjön är under naturlig igenväxning, och gungflyn och 
gungflymattor finns ute i sjön, vilka bildar små öar. Runt sjön finns mossar med typiska 
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mosseväxter såsom skvattram, hjortron och tranbär. Trollsländefaunan är rik i sjön och bl a 
förekommer den sällsynt trollsländan citronfläckade kärrtrollslända. Detta är en art som finns 
med på EU:s lista över skyddsvärda djur och växter i Europa. 
 
Hagmarkerna kring gården Kastellet tillhör de artrikaste ur florahänsyn i Huddinge kommun 
med bland annat riklig förekomst av kattfot, darrgräs och blåsuga. Hagmarkerna längs 
Lissmaån har mycket högt värde för fågellivet med arter såsom enkelbeckasin, sydlig gulärla 
och ängspiplärka. 
 
Två minnesplatser finns inom naturreservatet. Det ena gäller en minnessten över en man som 
hittades avliden 1941 efter en orienteringstävling. En annan minnesplats består av ett så kallat 
stenkast. Den utgör ett minne över en man som ska ha blivit ihjälstångad av en tjur på platsen. 
Därefter lär detta så kallade offerkast ha uppstått. 
 
Även det rörliga friluftslivet är välfrekventerat i området med flera stora stigar och leder. I 
norra delen av området passerar även ett elljusspår förbi. Större delen av området omfattas av 
rörligt friluftsliv av riksintresse. 
 
 
Ärendets beredning 
 
Huddinge kommun inrättade Lännaskogens naturreservat den 17 juni 2002. Redan innan 
inrättandet diskuterades att Huddinge eventuellt skulle förvärva de delar av reservatet som ägdes 
av Stockholms stad. Men den gången stannande det vid att Stockholms stad kvarstod som 
markägare. Men under 2008 aktualiserades åter denna fråga på initiativ av Stockholms stad. Detta 
landade i att Huddinge kommun förvärvade de delar av reservatet som Stockholms stad äger och 
att Huddinge kommun kan erhålla statligt bidrag från naturvårdsverket för detta markförvärv. Men 
för att erhålla statligt bidrag har naturvårdsverket angett att Huddinge kommun måste gör vissa 
justeringar av nuvarande reservatsbeslut som tydliggör och stärker skyddet inom naturreservatet 
på fram för allt de delar vi nu förvärvat av Stockholms stad. Det gäller mark som saknade tydliga 
naturvårdsmål i det ursprungliga beslutet. Under 2009 slutfördes markaffären. I övrigt har inga 
ändringar av beslutet gjorts och den ursprungliga naturreservatsgränsen är oförändrad.  
 
Under arbetets gång har underhandsynpunkter från naturvårdsverket lämnats på den slutliga 
utformningen av beslutet så att den uppfyller naturvårdsverkets krav för bidragsgivning. 
 
Löpande samråd med länsstyrelsen har skett under handläggningens gång. 
 
Ett förslag till nytt reservatsbeslut har sänts ut till berörda myndigheter, kommunala nämnder och 
organisationer samt till berörda sakägare under tiden 21 december 2009 – 15 februari 2010. Den 
huvudsakliga förändringen i det nya beslutet är att den av Stockholms stad förvärvade marken 
inom reservatet har getts ett tydligt naturvårdsmål och fått ett stärkt skydd genom att de undantas 
från skogsbruk. Endast delar av den mark som Stockholms stad tidigare ägde var undantagen från 
skogsbruk i det ursprungliga beslutet. De synpunkter som inkom och hur dessa har beaktades 
framgår av bifogad redogörelse över inkomna yttranden och remissynpunkter.  
 
I projektgruppen har ingått Anders Biberg (mark- och exploateringskontoret), Lars Heins 
(naturvårdsavdelningen) och Thomas Strid (naturvårdsavdelningen). 
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Huddinge kommuns bedömning 
 
Lännaskogen är ett område som har mycket stort värde för den biologiska mångfalden. 
Områdets växt- och djurliv är rikt och har bl a många skyddsvärda och ovanliga arter knutna 
till naturskogar. Här finns även värdefulla hagmarker avseende flora och fågelliv. Dessutom 
har området höga värden för allmänhetens friluftsliv vilket är av riksintresse. 
 
Området ingår i Huddinge kommuns översiktsplan som bevarandeområde enligt 
naturresurslagen 2 kap. 6 § och ligger i östra delen av ett område som anges som riksintresse 
för det rörliga friluftslivet, F8 ”Ågesta-Lida”. Området ingår även i den regionala 
grönstrukturen som del av en värdekärna enligt Regionplane- och trafikkontorets rapport 
”Grönstrukturen i Stockholmsregionen”. I rapporten ”Huddinges grönstruktur” anges detta 
som ett skogsområde av mycket högt naturvärde som bör inrättas som naturreservat. Stora 
delar av skogen liksom Kvarnsjön med dess omgivning utgör områden som rapporterats till 
EU:s nätverk för skyddsvärd natur, Natura 2000. 
 
I kommunens översiktsplan ÖP90 redovisas detta område som ett bevarandeområde. Ett 
regionalt narurgasnät har dock diskuterats och kan om det blir aktuellt beröra Lännaskogen. 
 
Mot bakgrund av ovanstående är det motiverat att avsätta området som naturreservat och att 
utöka arealen som undantas från skogsbruk inom reservatet. 
  
Hur man överklagar 
 
Detta beslut kan överklagas genom besvär till länsstyrelsen i Stockholms län, se bilaga 3. 
 
 
Bilagor 
 
1. Beslutskarta. Karta över naturreservatet. 
2. Skötselplan 
3. Besvärshänvisning 
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Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm, delg kv 
Lantmäterimyndigheten 
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Stockholms orienteringsförbund 
Naturskyddsföreningen i Huddinge 
Hembygdsföreningen i Huddinge 
Friluftsfrämjandet i Huddinge 
Lissma-Kvarntorps tomtägareförening 
Kommunstyrelsen 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Skötselplan för Lännaskogens naturreservat 
 
Denna skötselplan har uppdaterats för Lännaskogens naturreservatet och ersätter 
den tidigare från år 2002. Planen fastställs av kommunfullmäktige i Huddinge 
kommun. 
 
Skötselplanens mål gäller i princip utan tidsbegränsning. En översyn av 
skötselplanen bör göras vart tionde år för att bedöma behovet av en revidering 
av åtgärdsdelen. 
 
Denna skötselplan utarbetades ursprungligen inför inrättandet år 2002. Arbetet 
leddes då av Thomas Strid i samarbete med Lars Heins, miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. I arbetsgruppen deltog även; Nils-Erik Selin 
(närex), Lars Nilsson (planavdelningen) och Ulla Bergström (miljökontoret). I 
den nu uppdaterade skötselplanen har i arbetsgruppen ingått: Thomas Strid, Lars 
Heins och Anders Biberg, miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
A. ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1. Administrativa data 
2. Syftet med säkerställande och skötsel av Lännaskogens naturreservat 
3. Beskrivning av området 
 
B. PLANDEL 
 
1. Disposition och skötsel av mark och vatten 
2. Anordningar för friluftslivet 
 2.1 Övergripande mål 
 2.2 Åtgärder och skötsel 
3. Gränsmarkering, skyltning 
4. Tillsyn 
5. Uppföljning 
6. Ekonomi 
7. Källförteckning 
 
 
KARTA 
 
Skötselkarta 
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A.  ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1.  Administrativa data 
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn:   Lännaskogens naturreservat 
Län:   Stockholm 
Kommun:  Huddinge 
Kommundel:  Trångsund-Skogås och Sjödalen Fullersta 
Registerområde:  Huddinge 
Församling:  Huddinge och Trångsund 
Läge:   Cirka två kilometer sydväst om Skogås 

centrum 
Topografiska kartan blad  10I SO 
Ekonomiska kartorna blad  10I 3g (10836), 10I 3f (10835) 
Kordinater  Rubinkod 10I 3g 150 010 
Markägare och   Kvarntorp-Lissma Tomtägareförening 
fastighetsbeteckningar: Lissma 4:111, 4:117 
   Huddinge kommun 
   Lissma 4:41, 4:42, 4:87, 4:88 
   Länna 45:1  
Area:   495 hektar. 
Därav landareal:  483 hektar. 
Naturvårdsförvaltare:  Huddinge kommun  
 
Landarean fördelar sig på följande naturtyper, hektar: skog 417 hektar; myr 
(både öppen och skogsbevuxen) 41 hektar, hagmark (både öppen och 
trädbärande) 9 hektar, åker 16 hektar och sjö 12 hektar. 
 
 
 
 
 
2.  Syftet med säkerställande och skötsel av 

Lännaskogens naturreservat 
 
Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett naturskogsområde och dess 
skyddsvärda växt- och djurliv i väsentligen orört skick. De arter och typiska 
organismsamhällen som är beroende av skog som lämnas för fri utveckling ska 
bevaras. Även Kvarnsjöns och myrarnas höga naturvärden och de arter som är 
knutna till sjön och myrarna ska bevaras. Även naturvärden knutna till 
hagmarkerna vid Kastellets gård och längs Lissmaån ska vårdas och skyddas. 
Det är viktigt att reservatet bidrar till en gynnsam bevarandestatus för arter och 
naturtyper som legat till grund för rapporteringen till Natura 2000. Syftet är 
vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet i den mån 
naturvårdens intressen inte skadas. 
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Syftet ska nås genom att: 
 
x delar av området (zon A) undantags från skogsbruk 
x det inom lövskogsdominerade områden (zon B) sker naturvårdsinriktad 

skötsel med inriktning på en olikåldrig lövnaturskog. 
x området ej markavvattnas 
x förutsättningarna ska vara goda för att livsmiljöer, växt- och djursamhällen 

samt arter som är knutna till natur- och urskog och sjön ska kunna finnas 
kvar 

x hagmarkerna vårdas genom bete och växtnäring får ej tillföras dessa 
x området är tillgängligt för besökande allmänhet 
x informera om områdets naturvärden. 
 
 
3. Beskrivning av området (se även reservatsbeslutet) 
 
3.1 Naturförhållanden 
Lännaskogens naturreservat består huvudsakligen av ett barrskogsområde med 
en smal skogssjö, Kvarnsjön och flera mindre myrar. Dessutom ingår hagmarker 
och några mindre åkrar kring Kastellets gård och längs Lissmaån. Ett 
kärnområde (zon A) har naturskogkvaliteter. 
 
I de låglänta partierna växer gran och på höjdpartierna tall. Vissa partier har 
tidigare varit uppodlade där gran har planterats. Stora delar av området är av 
sumpskogskarraktär med gran, al och björk. Området har en rik 
trädslagsvariation och åldersfördelning och förekomsten av död ved är 
påfallande inom zon A. Något som är särskilt intressant i dessa delar är att 
områdets hydrologi huvudsakligen är opåverkad samt att skogen till stora delar 
är opåverkad av skogsbruk. Denna kombination har gjort att flera växter och 
djur som har vikande populationstrender i landet förekommer inom området. 
Några av de växter som förekommer i området är mycket sällsynta i Sverige 
som helhet och har endast ett fåtal förekomster i Stockholms län. 
 
Naturvärdena är som helhet mycket höga med flera sällsynta växter och djur. 
Inom hela området finns en rad rödlistade arter och signalarter, både djur och 
växter, som påvisar att här finns mycket höga naturvärden knutna till orörda 
skogar. De artgrupper som är undersökta är fåglar, insekter, kärlväxter, 
vedsvampar, lavar och mossor. Flera av de arter som förekommer här är mycket 
sällsynta i ett riksperspektiv och några även ur ett europeiskt perspektiv. 
 
Ett kärnområde är alltså i stort sett opåverkat av skogsbruk. Vissa delar har dock 
spår av gallring och dimensionshuggning någon gång under mitten av 1900-
talet. Inom området finns även mindre ungskogspartier med gran som tidigare 
varit uppodlad mark. 
 
Den vackra långsmal Kvarnsjön ingår också i området. Det är en näringsfattig 
något sur skogssjö som är omgiven av berg och myrmarker. Sjön är under 
naturlig igenväxning, och gungflyn och gungflymattor finns ute i sjön, vilka 
bildar små öar. Runt sjön finns mossar med typiska mosseväxter såsom 
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skvattram, hjortron och tranbär. En sällsynt trollslända finns vid sjön, nämligen 
den citronfläckade kärrtrollsländan. Detta är en art som finns med på EU:s lista 
över skyddsvärda djur och växter i Europa. 
 
Vid Kastellets gård finns kommunens ur florahänsyn värdefullaste hagmarker. 
Exempel på arter i hagmarkerna är kattfot, darrgräs och blåsuga. Längs 
Lissmaån har hagmarkerna mycket höga värden för fågellivet med häckande 
arter såsom enkelbeckasin, sydlig gulärla och ängspiplärka. 
 
Inventeringar i området 
Sedan 1992 har ett omfattande inventeringsarbete utförts på Södertörn som har 
syftat till att finna de mest värdefulla skogsmiljöerna för biologisk mångfald på 
Södertörn. Inventeringarna har finansierats av landstinget och skötts av 
respektive kommun. I detta inventeringsarbete har ett antal skogsområden med 
höga naturvärden framkommit däribland Lännaskogen.  
Inom Lännaskogen har ett stort antal signalarter och rödlistade arter hittats vilka 
indikerar ett skogsområde med hög biologisk mångfald som skulle skadas av 
även ett försiktigt. Totalt tretton rödlistade arter och nitton signalarter som 
indikerar värdefulla naturskogar är funna inom området. Flera av dessa arter har 
dessutom rikliga förekomster inom hela området. Några av arterna har för länet 
mycket skyddsvärda förekomster i området. De inventeringar som har gjorts 
bekräftar alltså att skogen har mycket hög skyddsstatus. En inventering av 
Kvarnsjöns trollsländefauna gjordes även år 2000. Ytterligare inventeringar 
bedöms inte nödvändiga. 
 
Nedan följer en förteckning av de rödlistade arter och signalarter samt övriga 
intressanta arter som förekommer i Lännaskogen samt vad dessa indikerar. 
 
Arter  Indikerar   Rödlistad  
     eller signalart 
Fåglar 
Duvhök     Rödlistad  
Lärkfalk   
Järpe  Varierad skog med fuktstråk 
Mindre hackspett Fuktig skog med god tillgång på död ved Rödlistad 
Spillkråka  Stora skogsområden med tillgång på död ved Rödlistad 
Tretåig hackspett Granskog med god tillgång på död ved Rödlistad 
 
Nötkråka     Rödlistad 
Orre  Större opåverkade skogsområden 
Nattskärra  Större opåverkade skogsområden 
Trädlärka 
 
Insekter 
Citronfläckad kärrtrollslända    EU-art  
 
Kärlväxter 
Knärot  Rika förekomster indikerar värdefulla naturskog Signalart 
Korallrot  Värdefulla skogsmiljöer  Signalart 
Grönpyrola  Värdefulla skogsmiljöer  Signalart 
Plattlummer  Värdefulla skogsmiljöer  Signalart 
Lopplummer  Värdefulla skogsmiljöer  Signalart 
 
Svampar 
Brandticka  Naturskog   Rödlistad (sårbar) 
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  Endast tio förekomster i Stockholms län. 
Ullticka  Naturskog   Rödlistad 
Gropticka  Gammal orörd skog  Rödlistad  
  Endast två förekomster i Stockholms län (Sällsynt) 
Byssocorticium terrestre En i Sverige mycket sällsynt skinnsvamp 
Tallticka  Naturskog   Signalart 
Vedticka  Naturskog   Signalart 
Kötticka  Naturskog   Signalart 
  Mycket ovanlig art i Stockholms län 
Grovticka  Naturskog   Signalart 
Blodticka  Naturskog   Signalart 
Barkticka  Naturskog   Signalart 
Blomkålssvamp  Ovanlig art i Stockholms län 
 
Lavar 
Gammelgranslav Naturskog   Signalart 
Dvärgbägarlav  Naturskog   Rödlistad 
Grynig örnlav  Naturskog   Signalart 
Nästlav  Naturskog   Signalart 
Blodlav  Naturskog   Signalart 
Cenoteca clorella Naturskog   Rödlistad 
 
Mossor 
Grön sköldmossa Naturskog   Rödlistad, EU-art 
Vågig sidenmossa Naturskog, intakt hydrologi  Signalart 
Platt spretmossa Naturskog, intakt hydrologi  Rödlistad, EU-art 
Vedtrappmossa  Naturskog, intakt hydrologi  Rödlistad 
Terpentinmossa  Naturskog, intakt hydroligi  Signalart 
Flagellkvastmossa Naturskog   Signalart 
Långflikmossa  Naturskog   Signalart 
 
 
 
3.2 Rörligt friluftsliv 
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Den till stora delar orörda 
skogen och den karga Kvarnsjön inom naturreservatet gör att en känsla av 
vildmark kan infinna sig. Flera välfrekventerade leder och stigar passerar genom 
området och i norra och nordvästra delen passerar ett elljusspår förbi. Även en 
slinga för hundspann passerar genom området. 
 
Området ingår även i Huddinge kommuns översiktsplan som bevarandeområde 
enligt naturresurslagen 2 kap. 6 § och ligger i östra delen av ett område som 
anges som riksintresse för det rörliga friluftslivet, F8 ”Ågesta-Lida”. Området 
ingår även i den regionala grönstrukturen som del av en värdekärna enligt 
Regionplane- och trafikkontorets rapport ”Grönstrukturen i 
Stockholmsregionen”. I rapporten ”Huddinges grönstruktur” anges detta som ett 
skogsområde av mycket högt naturvärde som bör inrättas som naturreservat. 
 
Två minnesplatser inom reservatet kan även nämnas Det ena gäller en 
minnessten över en man som hittades avliden 1941 efter en orienteringstävling. 
En annan minnesplats består av ett så kallat stenkast. Den utgör ett minne över 
en man som ska ha blivit ihjälstångad av en tjur på platsen. Därefter lär detta så 
kallade offerkast ha uppstått. 
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3.3 Tillgänglighet 
Området är relativt lättillgängligt. Cykelväg finns nästan ända fram och för 
bilburna nås området lätt från Länna industriområde eller via Lissma-Kvarntorps 
tomtägareförening. 
 
3.4 Slitage- och störningskänslighet 
Området är tämligen orört och idag ringa slitet. Naturskogen är känslig för 
skogsbruk och stränderna runt Kvarnsjön har slitagekänslig mark (hällmarker 
med lavtäcke). I övrigt finns inga hot. 
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B. PLANDEL 
 
1.  Disposition och skötsel av mark och vatten 
 
1.1 Övergripande mål 
 
Målet för området är att bevara ett orört skogsområde och därigenom bevara de 
naturvärden som är knutna till skogsekosystemen. Målet är vidare att bevara 
Kvarnsjön som en orörd skogssjö. Även naturvärden knutna till hagmarkerna 
vid Kastellets gård ska vårdas och skyddas. Det är viktigt att reservatets skötsel 
bidrar till en gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper som legat till 
grund för rapporteringen till Natura 2000. Områdets värden som strövområde 
för det rörliga friluftslivet är också viktigt. Inom naturreservat är dock 
naturvårdens intresse överordnat det rörliga friluftslivet i den mån intressena 
inte kan förenas. 
 
1.2 Generella riktlinjer och åtgärder 
 
Här nedan redogörs för de generella riktlinjer som skall gälla för skötseln.  
 
x Ett kärnområde (zon A) inom skogen skall av naturvårdsskäl undantas från 

skogsbruk och lämnas för fri utveckling. Slutmålet för denna del är urskog. 
Dock får åtgärder som höjer naturvärden kopplade till naturskog/urskog 
genomföras inom områden som ej utgör Natura 2000 och/eller registrerad 
nyckelbiotop, under förutsättning att inget virkesuttag görs. Detta kan vara t 
ex genom att:  

- Ringbarka träd för att skapa död och döende ved 
- Friställa värdefulla träd och trädgrupper genom ringbarkning eller genom att 

fälla träd som lämnas kvar som död ved. 
x Inom lövskogsdominerade områden (zon B) sker naturvårdande skötsel med 

inriktning på en olikåldrig lövnaturskog. Naturvårdsintresset har första 
prioritet. Insatserna skall främst vara inriktade på att gallra bort barrträd. Ett 
visst inslag av barrträd ska dock finnas. Det är också viktigt att lövträden ges 
möjlighet att åldras (evighetsträd) och att andelen död ved hålls så hög som 
möjligt. Det är viktigt att skapa rikligt med död ved särskilt i grova 
dimensioner. Detta kan göras genom ringbarkning eller att fälla träd som 
lämnas kvar. 

x I några bestånd med yngre skog (zon C) skall en till två gallringar göras 
initialt för att styra bestånden mot en varierad ålder- och trädslagsblandning. 
Särskilt skall lövträd gynnas. Efter dessa en till två gallringar, som skall göras 
inom 30 år, lämnas skogen för fri utveckling 

x Lägga igen diken och återskapa avvattnade sumpskogar och myrmarker. 
x Hagmarker (zon D). Kring Kastellets gård ska hagmarkerna skötas så att den 

skyddsvärda hagmarksfloran bevaras. Likaså ska hagmarkerna längs 
Lissmaån skötas så att fågellivet gynnas. Hagmarkerna ska i första hand betas 
av nötkreatur. 

x Fd åkermark (zon E) som har planterats med gran får omföras till åker, 
slåttermark, betesmark eller lövskog. 
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2. Anordningar för friluftsliv 
 
2.1 Övergripande mål 
 
Genom informationsåtgärder skall området göras mer lättillgängligt. De 
naturliga förutsättningarna för friluftslivet skall vara styrande för områdets 
nyttjande. Inga ytterligare leder eller stigar skall anordnas. Området skall kunna 
användas som studieobjekt för bl a skolor. 
 
2.2 Åtgärder och skötsel 
 
x Naturvårdsförvaltaren ansvarar för renhållningen inom området. 
x Enkla och tydliga informationstavlor skall uppsättas genom 

naturvårdsförvaltarens försorg på den plats som finns markerad på 
skötselplanekartan. På dessa tavlor skall finnas information om området och 
vad som gäller för allmänhetens vistelse inom naturreservatet. 

x Befintliga leder och stigar skall vara uppmärkta och skötas. 
x Parkeringsplatser bör anordnas vid Länna industriområde och vid Vidja. 
x En informationsfolder skall utarbetas och finnas tillgänglig i anslutning till 

området. Naturvårdsförvaltaren ansvarar för folderns utformning. 
x Något byggande för friluftslivet (vindskydd, toaletter, omklädningshytter o 

dyl) är ej aktuellt. 
x Två minnesplatser finns inom området. Dels en minnessten och dels ett 

offerkast. Dessa minnesplatser skall hållas synliga och skyddas från åverkan. 
 
 
 
3. Gränsmarkering, skyltning 
 
Reservatets gränser skall markeras ut an naturvårdsförvaltaren enligt svensk 
standard (SIS 03 15 22) och Naturvårdsverkets anvisningar. 
Naturvårdsförvaltaren ansvarar även för övrig skyltning. Skyltningen utförs 
enligt svensk standard (SIS 03 15 22 och SIS 03 12 11) 
 
4. Tillsyn 
 
Naturvårdsförvaltare och tillsynsmyndighet är Huddinge kommun. Övervakning 
inom naturreservatet utförs av naturvårdsförvaltaren. I arbetsuppgifterna ingår 
bland annat kontroll av efterlevnaden av reservatsbestämmelserna, skyltning, 
leder och städning. Förvaltaren skall fortlöpande samråda med 
tillsynsmyndigheten särskilt i frågor där skötselplanen inte klart reglerar 
åtgärden. 
 
 
5. Uppföljning 
 
Naturvårdsförvaltaren skall dokumentera utförda åtgärder samt annat som kan 
vara av intresse för förvaltningen. Dokumentationen skall årligen ställas 
samman och delges miljönämnden. Dokumentationen är viktig då den skall 
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ligga till grund för ändringar i förvaltningen och som underlag för eventuell 
revidering av skötselplanen. 
 
Vid dokumentation skall anges: 
- Plats för åtgärden 
- Åtgärdens art 
- Tidpunkt för åtgärdens utförande 
- Eventuell notering om åtgärdens effekt 
- Kostnader för naturvårdsförvaltningen 
- Intäkter 
- Intressanta iakttagelser som kan vara av intresse för förvaltningen 
 
Noteringar görs lämpligen för respektive skötselområde och sammanställs på 
blankett. 
Det är värdefullt om förändringar dokumenteras fotografiskt. 
 
 
6. Ekonomi 
 
Kostnaderna för naturreservatets skötsel beräknas täckas inom ordinarie budget. 
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