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Välkommen tilL Djurholmen strövområde med 
vildmarkskänsla samtidigt som markerade stigar och annan 
service finns för friluftslivet. Ute på den karga högmossen, 
som även är naturreservat, finns förvridna martallar, tuvull 
och klockljung att njuta av. I södra delen av området möts 
man av gammal bokskog och en djup ravin. Ravinen 
skapades av den smältande inlandsisen, där isälvarna förde 
med sig sten och grus.Århultsbäcken har etsats sig allt 
djupare ner i det unika landskapet där dunmossa, gullpudra 
och bokvårtlav lever. I området finns fullt med stenhögar, 
ruiner och rösen efter folk som en gång levt här. Läs mer om 
vandringsleder, friluftsliv och  Djurholmen strövområde på 
www.skanskalandskap.se/djurholmen

Mosse, bäckravin och skog
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Visa hänsyn till natur, djur och andra besökare

Hunden måste vara 
kopplad 1 mars-20 
aug, gärna året om.

Keep your dog in a 
leash March 1-Aug 20 
to protect wildlife. 
Preferrably all year.

Elda och grilla säkert 
vid fasta eldplatser. 
Aldrig på berghäll, 
torv eller mossa.

Make safe fire in the 
specified fireplaces in 
order to save the nature.

Sov ute en natt på 
ett ställe enligt 
Allemansrätten.

Stay overnight in tent, 
hammock or shelter 
for one night.

Bryt inte kvistar, 
grenar och bark från 
levande träd.

Don’t break or cut 
branches, twigs or bark 
from living trees that can 
get damages or die. 

Ta ditt skräp till 
soptunnor eller ta 
med hem för att 
sortera.

Take your litter home 
with you or to the 
garbage bin.

Mer information finns på vår webb. Read more on our website.

The Right of Public Access includes responsibilites. Enjoy nature, but be careful with regard to wildlife and other visitors.

Allemansrätten & skyldigheten

Tänk på att Allemansrätten också innebär skyldigheter. Allemansrätten gäller dock inte i naturreservat.

Fler föreskrifter finns på vår webb. Read more at our website.

Hunden måste vara 
kopplad året om i 
detta naturreservat.

Du får inte elda/
grilla i området, 
endast använda 
friluftskök.

Du får inte gräva upp 
växter. 

Du får inte cykla 
utanför väg eller 
anvisad led.

Tänk på att på att naturreservatet Århultsbäcken är skyddad natur med regler.
The nature reserve has  vulnerable nature and special regulations. The Right of Public Access is restricted.

Var rädd om den unika naturen
NATURRESERVAT

Var rädd om den unika naturen

Du får inte elda/grilla 
eller använda engångs- 
grill. Fasta grillplatser 
finns vid parkeringen,

Du måste alltid ha 
hunden kopplad här.

Du får inte gräva, 
borra, spränga eller på 
annat sätt skada natur 
eller ytbildning.

Du får inte föra bort 
ved, bryta kvistar, 
fälla eller skada  
levande/döda träd.

NATURRESERVAT

Tänk på att naturreservatet Djurholmamossen är skyddad natur med regler.

Fler föreskrifter finns på vår webb. Read more at our website.

The nature reserve has  vulnerable nature and special regulations. The Right of Public Access is restricted.

 Mossestigen – 4 km
En varierad stig genom kuperad, gammal bokskog, ned i en 
ravin. Stigen går en bra bit in på naturreservatet 
Djurholmamossen och ut på spång över det karga 
ljunglandskapet. En del av sträckan följer den porlande 
Århultsbäcken med små vattenfall.

 Källstigen – 1,6 km 
En vandring tar dig genom tät granskog och öppen 
gammal bokskog där träden står som i en pelarsal.  Du 
passerar flera gamla boplatser och stenmurar. Gå gärna in 
till kallkällan. 

       Gubbalyckestigen – 2,1 km 

Stigen går både i granskog och gammal bokskog. Du 
kommer också till en bokskogsravin ned mot 
Århultsbäcken där stigen är starkt kuperad. 

         Grönalidsstigen – 1,7 km  

I det nya naturreservatet Århultsbäcken går en 
grönmarkerad stig genom lövskogsklädd ravin. 
högstubbar, vattenporl. mossor och lavar.


