
Hitta till Harspåret i  
Rudans naturreservat
 Rudans naturreservat ligger alldeles invid 
Handenerminalen där både pendeltåg 
(station Handen) och ett stort antal bussar 
ansluter.   

NATURRESERVAT I HANINGE KOMMUN

Välkommen att vandra Harspåret
– en kulturmiljöstig för barn och vuxna
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Harspåret
i Rudans naturreservat

HARSPÅRET 

Hur levde människor här förr i världen? 

Harspåret är en vandringsled för barn och vuxna 
med skyltar som berättar om livet vid Rudan för 
länge sedan. Utmed den snirkliga stigen kommer du 
att möta en gammal källa, ett ålderdomligt gräns-
röse och en liten igenväxt skogsåker som vittnar om 
skogsböndernas flit. En stor kolbotten, där en kol-
mila har stått, berättar om skogens stora betydelse.

Du besöker också en 8000 år gammal stenåldersbo-
plats som en gång låg vid havsstranden i en svun-
nen skärgård. Från istiden finns flera spår i Rudan-
skogen. Jättegrytor är nog de mest fascinerande. 
Kanske jättar och troll ännu använder dem i sina 
köksbestyr?

Med bil är det lättast att parkera på den 
östra sidan av tågspåret och sedan gå över 
bron i södra änden av pendeltågsstationen. 
Det finns även ett mindre antal parke-
ringsplatser vid Rudans gård som nås via 
Jordbro företagspark. 

Läs mer på www.haninge.se/kulturmiljo

Telefon: 08-606 70 00
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INFÖR VANDRINGEN

Harspåret startar vid Rudans gård.

Vi rekommenderar att man går medsols. 
Följ harsymbolerna.  

Längd: 3,7 kilometer.     

Tid: Går man hela rundan raskt tar det 
ungefär en och en halv timme. 

Svårighet: Höjdskillnaden är 27 meter 
mellan högsta och lägsta punkt.  
Terrängen är mycket varierad. Det går 
inte att ta sig fram längs stigen med 
barnvagn eller rullstol. 

Obs! eldplats finns bara på en av rast-
platserna.

Till minne av Erland Sturck, som kom med idén till Harspåret

Tofsmes – cool fågel som du kan 
se utmed Harspåret.

Skyltar

1. Brunn vid Rudans gård

2. Gränsröse

3. Övergiven åker

4. Jättegrytor

5. Kolbotten

6. Formation från istiden

7. Boplats från stenåldern

Rudans 
gård

Fornlämningar är skyddade enligt lag


