
Föreskrifter
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning t ex genom att gräva, borra, 

hacka, rista,spränga eller måla
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, 

samt att skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, 
örter, gräs, mossor, lavar eller svampar

3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur eller 
fåglar)

4. fiska i Igelbäcken. Kommunen kan medge undantag när det gäller fiskevårdande 
åtgärder eller vetenskapliga undersökningar

5. elda annat än på anvisad och iordninggjord plats eller i medhavd grill
6. tälta eller campa under längre tid än två dygn
7. medföra okopplad hund annat än inom hundrastgårdar
8. rida eller framföra häst annat än på markerade leder och områden

reservatet brukas av arrendatorn vid Hästa gård, genom bete, slåtter 
och vallodling. Insprängt i det öppna landskapet finns också mindre 
skogsområden. Närmast Hästa gård är inslaget av gammal, grov ek 
stort. I andra delar kan du uppleva gammal och grov barr- och bland-
skog med inslag av död ved. Runt våtmarken Skogvaktarkärret i den 
södra delen hittar du fuktlövskog. Här trivs både groddjur och olika 
fåglar.

Grönling och backsippa
I Igelbäcken lever den sällsynta fisken grönling, 
som blivit något av en symbol för området. Den 
lilla långsmala fisken med bruna fläckar på ryg-
gen och tre par skäggtömmar runt munnen lever 
på botten. Den har funnits i bäcken sedan minst 
1800-tal. När du vandrar i landskapet utmed 
bäcken kan du finna arter som är förknippade 
med äldre odlingsmarker, till exempel backsippa, 
korskovall, backtimjan och ängsskallra. På våren 
spelar sånglärkan över fältet och morkullans flyktläte kan höras i 
skymningen. Även hornuggla och olika rovfåglar lever i området.

En mångfald av kultur och aktiviteter
I kulturreservatet samsas det pågående jordbruket med en mångfald 
av olika aktiviteter. Mycket är knutet till de historiska gårdarna. Ex-
empel på aktiviteter är folkpark, fältskola och café vid Eggeby Gård, 
djurskötsel och bangolf i Akalla By, olika hantverkskurser och konst- 
utställningar vid Husby Gård. På Granholmstoppen kan man spela 
discgolf och äta en bit mat. Längs med den cirka två kilometer långa 
Tidens väg får du en kulturhistorisk vandring i områdets spännande 
förflutna. Promenaden är skyltad och går längs med grusvägar, med 
avstickare ut i naturen.
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Kulturreservat i Stockholms stad
Igelbäcken

Hitta hit
Till fots: Kulturreservatet genomkorsas av ett flertal leder. En del enbart 
för fotgängare, andra samsas med cyklister. De flesta vägarna är grusade 
och med hög grad av tillgänglighet. 
Kollektivtrafik: Med tunnelbanans blå linje kommer du till stationerna 
Kista, Husby och Akalla som alla ligger norr om reservatet. Med den andra 
grenen kommer du till stationerna Rinkeby, Tensta och Hjulsta som ligger 
söder om reservatet. Från alla stationerna är det några hundra meters 
promenad till reservatet.
Bil: Parkering finns vid Hästa gård, Eggeby gård och vid Järva discgolf.

Jungfruslända.

Tidens väg.

Utsikt från Granholmstoppen, med Skogvaktarkärret till vänster.           



Igelbäckens kulturreservat
Igelbäckens kulturreservat ligger centralt i Järvakilen och 
fungerar som en viktig mötesplats för dem som bor runt 
reservatet. Området erbjuder ett rikt friluftsliv med flera 
ridvägar, stigar och motionsspår. Reservatet ligger i en 
dalgång och odlingslandskapet är en välbevarad rest av 
hur det såg ut i stockholmstrakten fram till förra sekelskiftet. 
Här bedrivs fortfarande ett aktivt jordbruk. Vattendraget 
Igelbäcken rinner rakt genom dalgången och är en viktig 
pulsåder, där den sällsynta fisken grönling trivs.

Det historiska jordbrukslandskapet
Landskapet har präglats av gårdarna 
Hästa, Granby, Akalla, Husby och Eggeby. 
Härifrån har man brukat jorden i dalgången 
under mycket lång tid. Vid Akalla by och 
Hästa gård kan du se spår av jordbruk och 
boplatser från bronsåldern. Tillsammans 
med liknande spår i Hanstaområdet är 
detta unikt för Stockholmstrakten. Flera av 
gårdarna har också närliggande järnålders-
gravar. Landskapet har i stort sett sam-
ma struktur som vid förra sekelskiftet. 
En bidragande orsak är att området var 
övningsområde för militären fram till 
1970-talet. Granholmstoppen utgör ett 
undantag. Höjden, som numera används för discgolf, har tillkommit 
genom tippning av bland annat massor vid byggande av närliggande 
bostadsområden. 

Igelbäckens dalgång
Den artrika Igelbäcken rinner som en pulsåder genom det gamla od-
lingslandskapet. Bäcken är ett viktigt nav i den regionala Järvakilen 
som länkar samman grönområden i Sollentuna och Järfälla genom 
Stockholm och Sundbyberg ned mot Solna. Större delen av kultur-
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När Förbifart Stockholm byggs, kommer delar av 
reservatet påverkas av byggetableringar och 
omdragna vägar.
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