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En unik vandringsled på drygt sju
kilometer runt sjön Aspens södra del.
Leden för dig till många naturtyper, flera fornlämningar och
intressanta kulturmiljöer. Spänger och flytande broar ger dig
möjlighet att bekanta dig med blöta sumpskogar där det annars är
svårt att ta sig fram.
Naturen runt sjön bjuder på många fina
upplevelser året runt men kanske är ändå
våren finast med ett fantastiskt fågelliv i
den skira grönskan, eller sommaren med
sin blomprakt. Bland annat kommer du i
närkontakt med sumpmarkens egen iris,
svärdsliljan. Hösten med lövträdens olika
färgskiftningar är även den en fantastisk tid
att besöka området.

1 Här på Hågelby gård bodde
uppfinnaren och telefonkungen
LM Ericsson de sista åren av
sitt liv. Parken och dagens
byggnader uppfördes under
1910-talet. Byggnaderna är av
betong, vilket var unikt när de Hågelby gård
byggdes. Detta byggmaterial fascinerade LM Ericsson mycket.
Gravkullar vittnar om att platsen varit bebodd sedan länge.
Runstenen vid infarten visar att detta varit ett viktigt vägskäl redan
under järnåldern.

2 Skrävsta gård låg tidigare norr om vägen. Platsen har
varit bebodd sedan bronsåldern. I hagen närmast stallet syns
gravkullar från järnåldern och en domarring. Vid utgrävningar
har man funnit en stor gästabudshall (51x8m) och i en grav har
rester av ett förgyllt praktsvärd hittats.
Båda är från 500-talet och visar att förmögna människor bodde här
för 1500 år sedan. Vid den gamla bytomten på kullen ovan stättan
finns rester av den parstuga som låg här till 1940-talet då gården
flyttades närmare sjön. Här syns även rester av gamla åkrar och
diken. Idag står stora pampiga träd i betesmarken, främst ekar.

Större delen av området kring sjön känns
lantligt och lugnt trots närheten till
europavägen. Utefter leden finns sittbänkar, Svärdslilja
Foto: Anna Avilov
två inbjudande bryggor med möjlighet till
bad samt två grillplatser. Här kan du rasta och njuta av din medtagna
matsäck. Glöm inte ta med ved eller kol.
Parkering och busshållplats finns vid Hågelby. Där finns även
restaurang, café och toaletter.
Tänk på att spänger och broar
kan vara mycket hala vid fuktig
väderlek, och vid låga temperaturer.
Speciellt på hösten med alla
nedfallna löv. Kraftiga skor kan
behövas eftersom vissa partier av
leden kan vara leriga och blöta.

Tillgänglighetsanpassade
delar av leden

Grön Aspvedbock
Foto:
Stanislav Snäll

Se upp! Det kan vara halt!

Söder om Lindhov är spången extra bred så även personer med
begränsad rörlighet kan ta sig fram genom den fascinerande
lövsumpskogen. Vid Lindhovs gård finns parkeringsmöjligheter för
rörelsehindrade.
Om du vill veta mer kan du kontakta Botkyrka kommun.
www.botkyrka.se 08-530 610 00
Text och bild: Kjell Landås om inget annat anges.

3 Naturreservatet Ekholmen är idag ingen
holme utan en halvö. En spång leder dig dit
genom en myr- och sumpskog. Kring spången
dominerar träd som björk, klibbal och även
ek. Mellan träden växer bland annat den
vitblommande och väldoftande lilla busken
skvattram. På halvön finner du ett 60-tal ekar,
många är grova och flera hundra år gamla.
Gamla ekar med håligheter, död ved och
nedfallna grenar är en mycket värdefull miljö,
bland annat för många insektsarter och svampar.

Betesholmen, som var på väg att växa igen, har nu
gallrats på sly och
betas av får. Träd
har tagits bort särskilt runt ekarna så
att de får mer ljus. Det har gynnat
insektsfloran. Vid en inventering efter
restaureringen påträffades hela 466
olika skalbaggsarter, många sällsynta
och mycket kräsna med sin livsmiljö.
Naturreservatet Ekholmen är klassat
som ett Natura 2000-område. Natura
2000 är ett nätverk av skyddade
områden med höga naturvärden i ett
europeiskt perspektiv.

Gamla ekar är viktiga för insekterna
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Utsikten från konsollbryggan

4 Fårberget sluttar brant ner mot sjön. I branten växer några
knotiga ekar. Uppe på hällmarken dominerar tall, flera är 100 år
eller äldre. En konsolbrygga leder dig runt udden till en av ledens
två bryggor. Den har en badstege så du kan ta ett bad om du
blivit varm av vandringen.
5 På Lindhovs gård
bodde häradshövdingen
under 1700- och 1800-talet.
Byggnaden från 1700-talet
är vackert tidstypiskt i
gult med brutet tak. Ett
tiotal torp låg på säteriets
ägor under 1700-talet, än i Lindhovs gård
dag finns några av dem kvar.
Landskapet här har fortfarande en ålderdomlig karaktär. Vyn mot
gården från söder är mycket vacker där den ligger på en höjd
omgiven av brukad åkermark.
Väster om gården finns ett gravfält med gravar från både äldre och
yngre järnåldern.

Tryckt sbf 2014-11

Välkommen till

6 Sumpskogen vid Hasselbacken består till stor del av alar som
bildat så kallade alsocklar. En spännande naturtyp som gynnar
många olika livsformer. På alsocklarna trivs olika mossarter.
Här finner du också kärlväxter som kalla-släktingen missne och
ormbunken kärrbräken. De raka stammarna bildar en vacker
pelarsal som spången letar sig fram genom.
7 Mellan bebyggelsen vid Skårdal och bryggan i väster passerar
leden över en blockrik höjd med gammal tallskog. Lämnar du
leden och tar dig till höjdens högsta punkt hittar du ett gravröse
från bronsåldern. Röset är täckt av den vackra vintergröna
stensötan. Före lövsprickningen lyser lövlunden nedanför höjden
blå av blåsippor. På hasselns grenar kan ibland man se den
ljusbruna svampen hasselticka. Här passerar också leden tätt
intill en riktigt grov gammal ek.
8 Detta är det blötaste partiet av leden. Här vilar spången
på flytelement. En trevlig växt du ser mycket av närmast
Hågelbyleden är kråkklöver med sina vackra mörkt brunröda
stjärnlika blommor. Den är egentligen inte en klöverväxt utan en
fingerört med klöverlika blad.

Information om naturstigen
runt sjön Aspens södra del
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