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I denna bilaga sammanställs av alla naturreservat 
samt planerade reservat som finns i Nacka kom-
mun. I bilagan beskrivs områdenas karaktär och 
användning samt parkeringplatser, badplatser, ut-
siktsplatser, vandringstigar, grillplatser och infor-
mation repsektive områdena.
Slutligen redovisas avståndet till Orminge repektive 
Nacka tätort samt naturreservatets storlek i både 
land- och vattenyta.  

Områdena är olika tillgängliga från Orminge, men 
alla har ändå en betydande roll för att bemöta in-
tresset av rekreation och fysisk aktivitet i kommu-
nen.    

Naturreservat i Nacka kommun

Skogsö

Skogsö är ett relativt stort naturreservat och välan-
vänt område med många fina strandpromenader 
längs vattnet. Området har en varierad karaktär 
med klippor, öppna ängsmarker och skogsklädda 
höjdryggar. Man kan ta sig runt naturreservatet på 
olika stigar, dock saknas belysning för hela områ-
det. Man når enklast Skogsö naturreservat med bil 
eller med pendeltåg då man stiger av vid Igelboda 
station. Då reservatet befinner sig andra sidan Bag-
genstäkets sund blir det något omständligt att ta dit 
från Orminge och avståndet beräknas bli ca 12 km. 
Något smidigare att ta sig till området från Nacka 
då avståndet är ca 7 km. 
Totalarea för naturreservatet är 150 ha varav 35 ha 
vatten.

Karta från Nacka kommuns naturområden
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Nackareservatet

Detta naturreservat är kommunens största 
och finns lokaliserat i den sydvästra delen av 
kommunen och området sträcker sig in i Stock-
holms kommun. Marken består av bergspartier 
och hällmarker samt skogklädda dalgångar. 
I mitten av reservatet finns Källtorpssjön som 
är en populär badsjö och används flitigt under 
sommarmånaderna. Intill sjön finns Hellasgår-
den som fungerar som en knutpunkt inom re-
servatet där många av vandringslederna har 
sin start/målpunkt, dessutom finns det belysta 
motionsspår, bollplaner och tennisbanor. Under 
vintern prepareras spår för skidåkning och sjön 
skottas för skridskoåkning.
För att ta sig till Nackareservatet kan du välja 
mellan olika färdmedel. Det finns två busshåll-
plaster inom området och flertalet bilparke-
ringar som är kostnadsfria. Det finns även en 
gång och cykelväg från centrala Nacka som du 
kan nå området med. Uppskattat avstånd från 
Nacka centrum och Orminge centrum till Nack-
areservatet är 1 km respektive 9 km. Totalarea 
av naturreservatet är 829 ha varav 100 ha är 
vatten. Marken i reservatet ägs av Stockholm 
stad 

Karta från Nacka kommuns naturområden
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Nyckelviken

Inte långt från centrala Nacka finns reservatet 
Nyckelviken som består till stor del av öppna 
lövängar och större skogspartier. Dessutom 
finns i den norra delen av reservatet en kopp-
ling till havet som bjuder på fantastisk utsikt från 
de höga klipporna. Området är fullt med olika 
gångstigar och motionsspår, dessvärre är inga 
av spåren upplysta under kvällstid. På somma-
ren sker bete av olika djur i de olika hagarna och 
på de öppna markerna. Under vintern förvaras 
djuren i många av de olika ladugårdarna som 
finns utspritt i området. Det förekommer även 
en hel del trädgårdsprojekt i Nyckelviken och 
under midsommar och juletid är det ett populärt 
besöksmål för många stockholmare. För att ta 
sig till Nyckelviken kan du antigen köra bil eller 
ta dig till fots eller med cykel. Det finns flertalet 
parkeringsplaster utspridda inom området. Man 
finner Nyckelviken ca 2 km från Nacka centrum 
och ca 5 km från Orminge.
Totalarea på naturreservatet är 134 ha mark 
varav 35 ha vatten.

Karta från Nacka kommuns naturområden
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Långsjön

Är ett av kommunens minsta naturreservat och 
är helt omslutet av bostadsbebyggelse och är 
därför ett av de mest använda i kommunen. Det 
råder en stor variation i terrängen då det finns 
både kraftigt kuperade områden, men även 
större flackare partier. Likaså är vegetationen 
varierande då det finns både barrskog och stor 
mängd ekskog i reservatet. I mitten av reserva-
tet finns själva sjön som är en uppskattad bad- 
och fiskesjö. Det löper en promenadslinga runt 
sjön som är tydligt utmärkt och klassad som en 
av kommunens fyra ”Lugna promenader”. Un-
derlaget är väl preparerat och det finns gott om 
sittmöjligheter längs hela sträckan, både för att 
pausa eller att stanna upp och njuta av omgiv-
ningen. I övrigt finns det gott om alternativ då 
det gäller spår i området.  
Man kan nå Långsjöns naturreservat genom att 
åka buss och stiga av ca 100 meter norr om 
området. Saltsjöbanans pendeltåg har en sta-
tion ca 300 meter väster om reservatet eller 
kan du ta bilen då det finns parkeringsplatser 
i områdets östliga delar. Det finns dessutom 
gång och cykelväg fram till området från både 
Nacka centrum och Orminge. Avståndet beräk-
nas vara ca 2 km till Nacka och ca 5 km till Or-
minge. 
Totalarea på naturreservatet är 23 ha varav 16 
ha vatten. Karta från Nacka kommuns naturområden
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Abborrträsk

Detta är ett av kommunens minsta naturreservat 
och likt många andra reservat finns här också en 
sjö belägen i mitten av området. Denna sjö lig-
ger insprängd mellan kraftigt sluttande bergssi-
dor vilket ramar in platsen effektfullt. Man finner 
en populär utsiktspunkt på den högst belägna 
platsen. Skogen har gammal karaktär då den 
har fått stå ifred under en lägre tid och detta har 
resulterat i ett rikt växt och djurliv i området. Det 
finns en promenadslinga runt sjön och den kan 
nås från lite olika håll. Det är endast en liten del 
av slingan som är upplyst under kvällstid. Det 
finns en närliggande busshållplats i reserva-
tets norra del och en annan vid den sydvästra 
spetsen av området. Bilparkering finns lokali-
serad i områdets nordöstliga del där dessutom 
ett mindre koloniområde finns. Det uppskattade 
avståndet till Orminge centrum är ca 2 km och 
till centrala Nacka 10 km. 
Totalarea på naturreservatet är 21 ha varav 2 
ha vatten 

Karta från Nacka kommuns naturområden
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Ekoberget

Detta är kommunens minsta naturreservat och 
är väldigt kuperat område vilket resulterar i ut-
siktsplatser som erbjuder vackra utblickar över 
skärgården. Det är inte tillåtet att klättra på 
bergväggarna inom naturreservatet men intil-
liggande platser utnyttjas ofta för klättring. Det 
karga markförhållandet gör att det inte växer så 
mycket vegetation i området utan är mest klädd 
i enstaka träd och ljung och andra lavor. Detta 
har lett till att Ekoberget även utpekats som ett 
Natura 2000 område. Det finns endast en hu-
vudstig inom området och den löper kontinu-
erligt längs med strandlinjen. För att ta sig till 
detta naturreservat kan du stiga av bussen vid 
hållplatsen vid Kils gård eller parkera bilen på 
lämplig plats längs Graningevägen. Uppskattat 
avstånd in till Nacka centrum och Orminge är 
ca 13 km respektive 5 km.
Totalarean för naturreservatet är 2,5 ha

Karta från Nacka kommuns naturområden
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Strålsjön

Både Erstavik och Älta mosse gränsar till Strål-
sjön och är två separata naturreservat. Älta 
mosse är som det låter ett vattendränkt område 
med ett fåtal stigar och strövstigar. Mer använ-
darvänlig är då Erstavik, då det finns mer lät-
tillgänglig natur och mark. Området används 
flitigt året om och Sörmlandsleden passerar re-
servatet. Man når enklast de båda områderna 
med bil eller från busshållplasten väster om 
Älta mosse. Beräknat avstånd till Nacka är 7 
km och till Orming är det ca 15 km.
Den gemensamma totalarean är 115 ha varav 
3,5 ha vatten

Karta från Nacka kommuns naturområden
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Tattby 

Detta naturreservat är beläget i kommunens 
sydöstra del och innehåller en varierad terräng. 
Området har ett rikt friluftsliv med många olika 
strövområden, belysta motionsspår, badplatser 
och vackra utsiktsplatser. Området innehåller 
en variationsrik fauna och flora, på sina ställen 
i reservatet sker en näst intill trolsk stämning 
med sina gamla orörda träd. I den östra delen av 
reservatet finns området Vinterstadion där det 
finns möjlighet att åka slalom och rodel vinter-
tid. Det finns flertalet pendeltågsstationer man 
kan stiga av vid för att snabbt och enkelt kunna 
ta sig ut i naturreservatet. Det finns dessutom 
rikligt med bilparkeringar utplacerade inom om-
rådet, dock saknas förbindelse med buss samt 
för gående och cyklister. Beräknat avstånd till 
Nacka centrum och Orminge är ca 12 km res-
pektive 17 km. Totalarea på naturreservatet är 
142 ha varav 17 ha vatten

Karta från Nacka kommuns naturområden
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Velamsund  

Velamsund är kommunens näst största natur-
reservat och är beläget i den nordöstliga delen 
på gränsen mot Värmdö kommun. Marken för 
detta område handlades upp under 1950 – talet 
för att senare exploateras. Området har dock 
alltid varit uppskattat av såväl lokalbefolkning-
en som tillresta besökare så det har förblivit 
naturområde. Senare blev naturområdet klas-
sat som naturreservat. Området har en allde-
les unik och speciell karaktär med sina glest 
bevuxna bergspartier och frodande dalgångar, 
dessutom är området klassat som ett Natura 
2000 område. I mitten av reservatet finner man 
Velamsunds friluftsgård där finns utrymme för 
mängder av olika aktiviteter såsom ridning, 
motionsspår (elbelyst), golfbana, skidspår och 
badplatser i sjön. Genom naturreservatet pas-
serar dessutom Boo-leden som har sin sträck-
ning mellan Orminge och Strömmenstugan vid 
kommungränsen till Värmdö. Velamsund kan 
erbjuda många fina utsiktsplatser och den mest 
besökta är Himlaberget som sträcker sig 70 
meter över marken och ger en otrolig vy ut över 
skärgårdslandskapet.   Området är populärt för 
såväl Nackabor som tillresta besökare. För att 
ta sig till Velamsund kan du antigen ta dig med 
buss, då man enklast stiger av vid Kils gård 
och promenerar sista biten in i reservatet eller 
parkerar bilen på en av flera parkeringsplatser 
som finns utspridda i området. 
Totalarean för naturreservatet är 694 ha varav 
75 ha vatten. Karta från Nacka kommuns naturområden
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Gärdesudden

Området norr om Orminge kallas för Gärdesud-
den som består till stor del av gles skog med 
kraftiga tallar och mängder av promenadsling-
or. Markorådet gränsar till Stora Värtan och är i 
dagsläget Riksintresse för både kulturmiljövår-
den samt skärgårds- och kustområdet. Områ-
det är välanvänt som promenad och strövområ-
de för de närliggande bostäderna och används 
dessutom som bad och fiskeområde. Den höga 
användbarheten tillsammans med den bilfria 
omgivningen gör Gärdesudden till en lugn och 
rofylld oas. För att besöka området tar man sig 
enklast med bil eller med buss och stiger av 
i bostadsområdet Rensättra som finns beläget 
strax söder om Gärdesudden. Avståndet till 
Nacka centrum och Orminge beräknas vara 8,5 
km respektive 2 km. Den totala arealen för det 
tilltänkta naturreservatet är ca 10 ha
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Skarpnäs

Ett annat område som är tänkt att bli naturreser-
vat är den stora ytan väster om Orminge som 
kallas Skarpnäs som sträcker sig ända ned till 
Björknäs och ut till Hasseludden. Markarealen 
beräknas vara  250 ha mark som ägs och för-
valtas till stor del av Nacka kommun. Vegetatio-
nen likväl markförhållandena är varierande för 
området och det förekommer en hel del mindre 
vattendrag och sjöar. Flera av sjöarna är om-
tyckta och välanvända badsjöar under somma-
ren och på vintern används dom som skridsko-
risar, kvalitén och sikten skiftar mycket mellan 
de olika sjöarna. Idag används området flitigt 
av befolkningen från bostadsområdet i västra 
Orminge och det finns mängder med prome-
nadalternativ och även en belyst elljusslinga. 
Detta naturområde är i likhet med naturreser-
vatet Velamsund ett av få naturområden som 
inte är bullerstört. Till skillnad från Velamsund 
finns det en stor andel befolkning bosatt i nära 
anslutning till området.      
Boo-leden har sin början i detta område
Den norra kusten i Boo är av riksintresse för 
kulturminnesvården då farledsmiljön är en del 
av den historiska inseglingsleden till Stockholm 
samt skärgårdskaraktären med de i huvudsak 
obebyggda och otillgängliga bergssluttningarna 
på farledens södra sida (Nackas naturvärden 
och hot, 2006). 

Det har länge pågått diskussioner om att sä-
kerhetsställa Skarpnäs viktiga roll som rekrea-
tionsområde genom att klassa området som ett 
naturreservat. Det har blivit mer angeläget att 
skydda Skarpnäs naturområde sedan planer 
på att bebygga delar av området har uppkom-
mit. 
Det är förhållandevis enkelt och smidigt att ta sig 

till Skarpnäs när man jämför med andra natur-
områden i kommunen. Flertalet busshållplatser 
finns utmed västra bostadsområdet i Orminge, 
det är även enkelt att ta sig till området med 
cykel eller till fots. Det beräknade avståndet till 
grönområdet från Nacka och Orminge är ca 8 
km respektive 200 m. Den totala markarealen 
för Skarpnäsområdet beräknas till 250 ha. 
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Skuruparken

Skuruparken är ett naturområde som finns mel-
lan Nacka centrum och Orminge är ett skogsbe-
klätt område med stora topografiska skillnader 
och gamla kulturhistoriska värden. Området har 
sedan 1700-talet varit en park med romantiska 
anor och tillhörande byggnader. När bron över 
Skurusundet byggds som förövigt skär rakt ige-
nom den gamla parken delades området natur-
ligt upp i en nordlig och en sydlig del. Det är i 
dagsläget den södra delen som kallas för Sku-
ruparken. Det finns bostadsbebyggelse som 
gränsar till naturområdet och det används flitigt 
av såväl lokalbefolkning som tillresta besökare. 
Avståndet till Skuruparken från centrala Nacka 
och Orminge är ca 3,5 km från båda platser. 
Den totala arean för Skuruparken beräknas 
vara ca 20 ha
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Tollare

Tollareträsk är ett sankt område beläget i södra 
Boo, Lännersta. I mitten av träsket finns sjön 
Tollare som har ett rikt fågelliv. Trots sin svårtill-
gängliga mark och terräng i området är värdet 
för friluftslivet högt. Avståndet till Nacka cen-
trum och Orminge är ca 6 km respektive 3 km. 
Totalarean av området är ca 90 ha. 
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5. Trollsjön

Detta naturområde ligger insprängt inom ett 
större bostadsområde och utgör ett viktigt re-
kreationsområde för de boende. Naturen i detta 
kuperade område består av tallskog på de hö-
gre partierna och blandskog på de lägre de-
larna. Trollsjön är en liten sjö med ringa vatten-
djup och lämpar sig inte bra för bad. Avstånd 
till centrala Nacka respektive Orminge är ca 10 
km respektive ca 4 km. Områdets area beräk-
nas vara ca 20 ha
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Robert Nilsson examensarbete Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola vt 2008 




