Välkommen!
I reservatet finns en omväxlande natur med skog
och öppen mark, bergknallar och sänkor. Det finns
många stigar och motionsspår i området. Igelbäcken
rinner genom reservatet från väster till öster.

Påfågelöga

Igelbäckens naturreservat i Solna bildades 2005 för
att bevara och vårda ett värdefullt naturområde för
• rörligt friluftsliv,
• biologisk mångfald och
• kulturmiljö.
Igelbäcken rinner från Säbysjön i Järfälla till
Edsviken i Solna. I bäcken och dess utlopp
lever de sällsynta fiskarna grönling och
nissöga.
Grönling trivs
i strömmande
vatten.

Ängsklocka

Marken som
genom århundradena
varit äng och åker, är ännu
till största delen öppen. Under en stor
del av 1900-talet var Igelbäckens dalgång ett militärt övningsområde.

Igelbäcken rinner in i Solna vid T-banebron och
flyter långsamt genom dalgångens flacka gräsmark
i Västerjärva och Överjärva. I Sörentorp är marken
brantare och bäcken forsar fram över stenar och
trädrötter. Här trivs strömstaren. Bäcken blir sedan
lugnare och ringlar sakta fram genom Ulriksdals
slottspark under skuggande lövträd.
Naturreservatet gränsar i
väster till Igelbäckens
naturreservat
i Sundbyberg.

Naturreservatet är
en del av Järvakilens
grönstråk, som sträcker
sig genom flera kommuner.

Människor har bott i området sedan yngre järnåldern (500-1100 e Kr). Det finns fyra gravfält
från den tiden i anslutning till Överjärva gård.
Dammtorps huvudbyggnad, från 1790-talet, är
den äldsta byggnaden i reservatet. Dammtorp,
Sörentorp och Brotorp kom till som torp under
Överjärva på 1600-talet. Överjärva
var då en by med fyra gårdar. De
äldsta byggnaderna på Överjärva
gård är från 1800-talet.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

• Förstöra eller skada berg, jord eller

§

Solvända växer
på torr ängsmark.

sten, genom att gräva, borra, hacka,
rista, spränga, måla eller liknande.

• Elda, annat än på anvisad,

I reservatet finns hundraårig granskog och
på hällmarkerna står tallar som är upp
emot 200 år. Små kärr och fuktlövskogar
är viktiga livsmiljöer för groddjur och
snäckor. I Sörentorp finns en vacker
ekbacke med gullvivor. Ängsklocka, solvända, brudbröd och jungfrulin är andra
ängsblommor man kan få se.
Gullviva kan man hitta på mark
som historiskt använts för bete
och ängsslåtter.

iordninggjord plats.

• Rida eller framföra häst annat än på

markerade ridstigar eller områden och
bilvägar.

• Cykla annat än på markerade

cykelvägar, cykelstigar och vägar.

• Sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Dock får snitslar, orienteringsskärmar
och tipsfrågor tillfälligt sättas upp, utom
i Ulriksdals slottspark, om de avlägsnas
omedelbart efter avslutat arrangemang.

• Framföra eller parkera motorfordon

annat än på bilvägar eller parkeringsplatser.

• Bruka störande motordriven anordning
för lek eller sport, eller på ett störande
sätt använda musikanläggning eller
annan ljudalstrande anordning.

• Medföra hund som inte är kopplad,

utom inom hundrast-/hundträningsområden.

• Tälta, campa, ställa upp husvagn eller
liknande inom Ulriksdals slottspark,
eller mer än två dygn i följd inom
övriga delen av reservatet.

Orkidén Jungfru Marie
nycklar växer i skogen.

• Fiska i Igelbäcken eller vid

Igelbäckens utlopp i Edsviken.
Solna stad 08-734 20 00

