Flaten

Naturreservat i Stockholms stad

Flatensjön.

Flatensjön är en av stadens renaste sjöar. I norr har bävrarna byggt
hydda och storlomens magiska läte kan höras runga över sjön. Vid
Orhem och Ekudden möts man av ett ljust landskap, med ängs- och
beteshagar kantat av praktfulla jätteekar. Flera skyddsvärda insektsarter lever på de grova ekarna. På våren blommar rikligt med vitoch blåsippor. Stannar du till kan du också få höra gröngölingens
hesa ropande. På de äldre slåttermarkerna vid Orhem har slåttern
återupptagits och här blommar solvända och jungfrulin.
Rikt friluftsliv - från aktivitet till rofylldhet

Man kan promenera runt hela Flatensjön och ned mot Drevviken genom omväxlande rofylld skogsmark och öppen
kulturmark. Utmed stigarna finns utsiktsplatser med vackra vyer över sjöarna. En
del av promenadstigen från Orhem till
Orhemsnäset, samt vid badet, är utformad som en naturstig, som passar framför allt de yngre besökarna. Möjlighet till
fiske av bland annat abborre och gädda
får du om du har fiskekort. I området
finns också goda badmöjligheter, till exempel vid Flatenbadet samt vid Skrubba
strand. Vid Flatenbadet hittar du även
Klätterklippor i norra delen.
utegym, boulebana och minigolf. Kalla
vintrar plogas också Flatensjön för skridskoåkning. De stora höjdskillnaderna ger området karaktär och klätterintresserade använder
flitigt klipporna vid fornborgen i reservatets nordöstra delar.
Ekudden

Ekudden vid Flatensjöns norra ände är med sina gamla knotiga ekar,
betesmarker och spår av äldre parkanläggning, väl värd ett besök.
Du kan promenera hit från Skarpnäck eller från badområdet. Från
Orhems gård kan du ta dig ned till Flatensjöns och Drevvikens
strand. Dessa stigar är lättillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.
Hitta hit
Till fots: I norr ansluter reservatet till Nacka naturreservat och det är
möjligt att promenera mellan reservaten utmed Ältasjöns strand.
Kollektivtrafik: Busshållplats finns vid Orhems gård och Flatenbadet.
Bil: Parkering finns vid Flatenbadet, Orhem, Orhemsnäset och Flaten Norra.

Bäckravinen mellan Flatensjön och Drevviken.

Föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1.
förstöra eller skada fast naturföremål och ytbildning genom att till exempel gräva,
borra, hacka, rista, spränga, måla eller dylikt
2.
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt
att skada vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar
eller svampar. Att plocka blommor, bär eller svamp är tillåtet med allemansrättens
begränsningar
3.
störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur,
fåglar, kräldjur eller groddjur
4.
medföra okopplad hund. Gäller ej inom hundrastområden eller på inhägnad tomtmark dit allmänheten saknar tillträde
5.
elda annat än på anvisad plats eller i medhavd grill
6.
rida annat än på körväg, markerad plats eller ridstig. Undantag gäller för högst 4
hästar uppstallade på Listuddens gård på stigar markerad på karta 2 i skötselplanen
7.
cykla annat än på körväg eller markerad cykelled
8.
anbringa skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienterings-skärmar och
tipsfrågor sättas upp för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang
samt om känsliga markområden undviks
9.
använda ljudanläggning på störande sätt. Föreskriften gäller även på tomtmark.
10. anordna orienteringskontroll, naturstig eller liknande så att ömtålig natur skadas.
11. framföra motorbåt i Flaten och de delar av Drevviken som ligger inom naturreservatet
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Flatens naturreservat
Upplev skog med vildmarkskänsla. Finn lugnet vid sjöstranden eller höj pulsen i skogsslingor och utegym. Flatens
naturreservat sträcker sig från Skrubba i söder till Orhem i
norr och erbjuder en variation av upplevelser nära staden.
Promenadstigarna runt Flatensjön och Drevviken leder dig
genom örtrika lundmiljöer och ängar, upp genom gammelskog mot hällmarker med vid utsikt över sjöarna.

(mot Nacka)

Skarpnäck

Naturmiljöer
Anläggning, bebyggelse
Hällmarkstallskog
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Övrig barrskog; Blandskog
Ädellövskog

Ältasjön

Övrig lövskog
Sumpskog
Halvöppen mark

Listuddens

Från hagmark till kuperad vildmark

Öppen mark

koloniområde

Flatenområdet är del av Södertörns herrgårdslandskap. Orhems gård,
som var säteri på 1600-talet, är centralt belägen och ett flertal torp
och hemman som Listudden och Skrubba finns fortfarande kvar. Där
gårdarnas åkrar och ängar en gång bredde ut sig ligger nu blomstrande
koloniområden och hästhagar omgärdade av ek- och hassellundar.
Runt om höjer sig landskapet med äldre skog och moss- och lavklädda hällmarker. Mitt i området ses sjön Flatens vattenspegel. Sjön står
i förbindelse med Drevviken genom en frodig bäckravin i söder.

Odlaren
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Öppet vatten

koloniområde

Barnbadet
Ekens
koloniområde

Öppen myr; Trädklädd myr
Vattenområde, med vass etc.
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Platser att besöka
1 Lundar på Ekudden

Listuddens
gård

2 Branter, höjder, grotta och fornborg
3 Bäckravinen vid utloppet
4 Ängsmark vid Orhem
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Orhems gård

Orhemsnäset

Skrubba
koloniområde

Flatenstugorna
Unga örnar

Vägen ut till Ekudden.

Skrubba
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Parkering

Gammelskogens och eklandskapets djur och växter

Flatenområdet är ett av de största skogsområdena i Stockholms
stad vilket ger dig chansen att få se mer
arealkrävande djurarter som spillkråka eller
skogshöns. Här finns naturvärden som är
förknippade med gammal skog som undgått
modernt skogsbruk. Äldre träd och död ved ger
förutsättningar för många arter av svampar och
insekter. I de sandiga markerna vid Skrubba
kan man också finna blomarter som är knutna
till gammelskog. Här blommar ryl, som liknar
Linnéa.
en stor lingonplanta, och den späda linnéan.

Informationsskylt
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Ridning tillåten på
gång- och cykelväg för
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