
Gömsta äng

NATURRESERVAT I STOCKHOLMS LÄNGömsta äng - strandnära blomsterrik  
lund och äng
Här, i strandkanten öster om Albysjön hittar du Huddinge kommuns första 
och minsta naturreservat. 1966 blev det 5 hektar stora området skyddat som 
naturreservat. Omgiven av höga rasbranter och skogbevuxna bergknallar 
öppnar sig här en ljus liten glänta, Gömsta äng. Platsens tidigare historia 
med torparliv och betande djur har hållit marken öppen.

Den omgivande skogen karaktäriseras av rasbranter och klippstup där 
trädskiktet domineras av ädellövträd samt en fuktig strandskog där träd 
som klibbal, ask, hägg och grönpil är vanliga. Gömsta äng är gläntan 
som bjuder in till den rätta känslan – Välkommen!

Reservatsregler
Som gäst i naturen är det viktigt att Du tar ansvar och visar hänsyn.

Föreskrifter för allmänheten med stöd av 7 kapitlet 30 § miljöbalken
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1  Området får inte bebyggas.
2  Det är inom området förbjudet att:
	 •		göra	någon	som	helst	åverkan	på	träd,	buskar,	ris	eller	örter	–	blomplockning	inbegripen. 

Denna	bestämmelse	gäller	ej	slalombacken,
	 •	fånga	eller	döda	vilda	djur,	plocka	ägg	eller	göra	åverkan	på	fågelbon,
	 •	tälta	eller	göra	upp	eld.

Gömsta äng - en biologisk historia skapad 
genom torparliv
Torpet	Gömsta	låg	under	Albygårds	ägor.	Torpets	vardag	1885	var	att	det	
gifta	paret	Karl	Fredrik	Lindqvist	från	Salem	och	Maria	Kristina	Ersdotter	
från	Tengeåsa	brukade	gläntan	genom	odling,	betande	djur	och	slåtter.	De	
höll	Gömsta	äng	öppen	och	ljus.	Allt	för	att	säkra	familjens	fortlevnad	och	
vinterfoder	åt	tamdjuren.	Detta	torparliv	har	lämnat	efter	sig	förutsättningar	
för	det	gamla	kulturlandskapets	biologiska	mångfald	att	återta	sin	forna	
utbredning. 

Den	reservatsskötsel	som	nu	håller	gräsmarken	öppen	genom	slåtter	
gör	det	möjligt	för	en	prunkande	blomsteräng	att	frodas.	Stora	delar	av	
landets	ängsflora	håller	idag	på	att	försvinna	eftersom	dessa	växter	är	
anpassade	till	de	miljöer	som	mulen,	lien	och	räfsan	skapade	i	äldre	tider.	
Till	ängsblommorna	är	i	sin	tur	en	mångfald	av	fjärilar	och	andra	insekter	
knutna,	som	också	är	föda	åt	de	fågelarter	som	trivs	i	dessa	miljöer.

Välskött äng omgiven av artrik löväng
Ängen	sköts	med	slåtter	och	pryds	tack	vare	denna	skötsel	av	bland	annat	
rikligt	med	gullvivor.	Här	kan	du	även	finna	sällsyntheter	som	solvända	
och	höstsvampar,	som	vackra	vaxskivlingar.	Blåklockor	och	skogsviol	
hör	till	de	vanliga	medan	sandviolen	här	har	sin	enda	kända	växtlokal	
i	Huddinge.	Jungfrulin,	slåtterfibbla	och	prästkrage	är	några	andra	bra	
exempel	bland	ängens	alla	arter	som	gynnas	av	reservatsskötseln.	

Det	vindskyddade	läget	är	inbjudande	för	insekter.	Olika	arter	blåvingar	
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gillar	ängen	för	de	många	blommorna.	Det	finns	nektar	och	pollen	som	
räcker	till	alla.	Delar	av	ängsmarken	omges	av	löväng,	alltså	trädbärande	
slåttermark.	Här	hittas	arter	som	trivs	både	i	skog	och	på	öppen	mark,	som	
blåsippa,	smånunneört	och	lungört.	Söker	du	dig	längre	in	under	trädens	
kronor	så	kan	du	hitta	trolldruva,	hässlebrodd	och	underviol.

Lövbranter och klippängar med rik växtlighet
I	skogen	som	omger	ängen	finns	en	rad	ädellövträd	som	ek,	ask,	lind	och	
alm.	Några	riktigt	gamla	sådana	tronar	i	branterna	alldeles	intill	ängen.	
Gamla	träd	utgör	i	sig	själva	en	livsmiljö	för	en	rik	biologisk	mångfald.	
Framförallt	insekter,	svampar,	mossor	och	lavar.	Arter	som	lunglav,	bårdlav,	
gulpudrad	spiklav	och	blekticka	växer	på	vissa	av	dessa	träd.	Förekomst	av	
de	här	arterna	är	en	kvittens	på	gammal	skog	och	stabila	förhållanden.	

På	marken	under	lövträden	växer	växter	som	långsvingel,	lundelm	och	
skogstry.	Tillsammans	med	dvärgvårlök	och	glansnäva	på	fuktigare	mark	
i	branten	finns	här	den	enda	växtplatsen	för	desmeknopp	i	Huddinge.	
Förekomst	av	dessa	växter	indikerar	en	speciell	naturmiljö	med	höga	
naturvärden.	

Högre	upp	i	terrängen	finner	du	de	exponerade	bergbranterna.	Här	finns	en	
mycket	spännande	och	artrik	miljö.	Lodytor	med	olika	lavarter	och	klipp-
ängar	där	värmekrävande	arter	som	kungsmynta,	blodnäva,	blåmonkar	och	
tulkört	trivs.	Det	torra	och	varma	läget	gynnar	många	växter	och	insekter.	
Kärleksört,	vit	fetknopp	och	gul	fetknopp	är	några	växter	som	verkligen	är	
specialister	på	att	klara	långa	perioder	av	torka.	Klipphoppspindel	är	en	liten	
och	charmig	spindel	som	går	att	möta	i	bergsbranten.	Har	du	tur	kanske	du	
också	kan	få	se	den	ovanliga	hasselsnoken	ligga	och	sola	i	branten.

”Trollpackans trädgård” 
Strandskogens	alar	är	stora	och	bildar	tillsammans	med	ask,	hägg,	
korgvide	och	grönpil	en	lummig	skogsridå	ned	mot	Albysjön.	Här	
förgylls	marken	om	våren	med	mängder	av	solgula	svalörtsblommor	
och	vita	skira	blommor	av	ramslök.	I	denna	strandskog	och	i	lövskogen	
som	omger	den	öppna	ängen	finns	ett	rikt	fågelliv	med	gärdsmyg,	
stenknäck	och	fyra	hackspettsarter	-	större	och	mindre	hackspett,	
spillkråka	samt	gröngöling.	Många	sångare	går	att	njuta	av	under	
försommaren	som	svarthätta,	lövsångare,	grönsångare	och	ibland	även	
härmsångare.	I	reservatets	olika	lövskogar	hittar	du	spännande	växter	
som	förr	i	tiden	användes	och	förknippades	med	trolldom	och	konsten	
att	läka.

Idag	och	i	vår	verklighet	återfinns	naturens	sällsyntheter	i	dessa	ovanliga	
skogmiljöer.	Gillar	du	mångfald	i	liten	skala	så	är	reservatet	en	upplevelse	
som	räcker	hela	dagen	och	lite	till.

Välkommen	till	naturreservatet	Gömsta	äng!

Produktion	februari	2018:	Huddinge	kommun,	Richard	Vestin

Växtnamn	som	vätteros,	trolldruva,	ormbär	och	sårläka	driver	tankarna	till	
folktro	och	sagor	som	tillhörde	vardagen	förr.	I	den	artrika	skogen	hittades	
ingredienserna	till	allehanda	behandlingar,	både	kroppsliga	och	själsliga.	
Naturens	skafferi	försåg	oss	med	dessa	helande	örter.	

I	sagan	uppkom	namnet	–	“Trollpackans	trädgård”.

Blodnäva Hasselsnok Gul fetknopp

Foto:  R
ichard Vestin

Lungört Desmeknopp Klipphoppspindel

Foto:  R
ichard Vestin

Trolldruva Rödhake

Foto:  R
ichard Vestin

Foto:  R
ichard Vestin

Fakta Gömsta ängs naturreservat:
•		Reservatet	bildat	år	1966	av	Länstyrelsen	
•		Markägare:	Huddinge	kommun
•		Areal:	5	hektar	
•		Naturvårdsförvaltare:	Huddinge	kommun

För	vidare	information	kontakta	Naturvårdsenheten,		 
Huddinge	kommun	på	telefon,	vx	08	-	535	300	00	eller	nbf@huddinge.se	 
Besök	gärna	www.huddinge.se
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