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Velamsunds naturreservat ligger i den nord-
östra delen av Nacka och är ett av kommu-
nens största friluftsområden, 700 hektar 
stort. Centrum i naturreservatet är Velam-
sunds gård. Hit kommer nackabor året runt 
för att njuta av den vackra naturen, motione-
ra, bada eller umgås över en kopp kaffe eller 
en bit mat. 

Spännande strövtåg
Terrängen i Velamsund är kuperad, med kala el-
ler glest tallbevuxna bergstoppar och däremellan 
dalgångar som kantas av löv- och barrskog. I den 
största sprickdalen ligger Insjön och Velamsunds-
viken. Genom naturreservatet passerar Boo-
leden, som är 15 km lång och utgår från Boo 
hembygdsgård i Orminge. Passa på att bestiga 
Himlaberget, som med sina 70,4 meter är skär-
gårdens högsta punkt och bjuder på en strålande 
utsikt över Baggensfjärden. 

Velamsund
I dalgångarna fi nns rester av gamla odlings-

marker. Inget jordbruk bedrivs på Velamsund 
idag, men en del av den gamla åkermarken hålls 
öppen genom vall eller bete.

Fristad för sällsynta djur och växter
I Velamsund fi nns ett rikt djurliv och en unik 
ädellövskog som är ett av skälen till att en del av 
naturreservatet ingår i EU:s ekologiska nätverk 
av skyddade områden, Natura 2000.

Pippi på fåglar?
I Velamsund har 

nära 100 fågelarter 
observerats. Under april 

och maj månad har morgon-
pigga chansen följa med på 

Naturskolans fågelskåd-
ning under sakkunnig 

ledning. 

Bok i Herrgårdsparken i Velamsund.



Det mest intressanta växt- och djurlivet är 
koncentrerat till de gamla kulturmarkerna och 
dalgångarna. Fågellivet är rikligast vid de lövrika 
ängsstråken. I Insjön lever ett bestånd av den 
hotade fi sken nissöga, en släkting till grönlingen. 

I dalgången på vägen till Kärrtorpet fi nns ett 
så stort antal hotade arter att miljön är klassad 
som en nyckelbiotop. De lövrika skogsbrynen do-
mineras av ek med hassel i buskskiktet. Biotopen 
är värdefull för insekter och lavar som utnyttjar 
eken som värdträd. Liknande områden fi nns även 
i kantzonerna runt Mörby gärde. 

Lär om miljön i Magasinet
Centralt i gårdsområdet ligger en stor röd, 
tvåvåningsbyggnad: Magasinet. Här ryms Nacka 
Naturskola, som ordnar roliga evenemang för 
allmänheten, exempelvis fågelskådning, skörde-
fest och vissa år blomstervandringar. Missa inte 
Avloppsexpo, en miljöpedagogisk utställning som 
ger besökarna en introduktion i kretsloppstän-
kande. Naturskolan bedriver natur- och miljöun-
dervisning för förskolor och skolor i Nacka med 
omnejd. 

Medhavd matsäck går bra att äta i magasins-
byggnaden, eller slå dig ned vid någon av de iord-
ningställda grillplatserna i området. I Magasinet 
bedrivs också vandrarhemsverksamhet. 

Herrgårdspark och vinodlingar
Velamsund har en rik historia som adligt gods. 
Huvudbyggnaden brann ned 1978, men kring 
gårdsområdet kan du hitta gott om spår efter 
den praktfulla park- och trädgårdsanläggning som 
anlades av adelsmannen Pontus Fredrik de la 
Gardie på 1600-talet. Norr om gårdsplanen fi nns 
rester av den romantiska herrgårdsparken, som 

tillkom på 1800-talet. Den är anlagd i engelsk 
stil, vilket innebär att gångar och planteringar 
är anpassade till terrängen. Endast en av de 
grusade gångarna består, men trädslag som 
nordmansgran, coloradogran, silvergran, nik-
kogran, bok och lärk skvallrar om att det inte är 
någon vanlig skogsbacke. Flera av de ovanliga 
trädarterna trivs så bra på Velamsund att de 
förökar sig spontant inom området. 

Öster om Velamsundsviken, i en brant på 
det så kallade Vinberget, fi nns rester efter den 
trädgårdsintresserade de la Gardies försök att 
odla vindruvor på Velamsund. I gamla källskrif-
ter berättas att de la Gardie ”på en bergskulle, 
å södra sidan, lät uppföra grof sandjord, göra 
ordenteliga afsättningar hela backen upföre, och 
sedan på dem plantera vinqvistar”. Vinodlingen 
föll efterhand i glömska. I början av 2000-talet 
restaurerades de då starkt eroderade och skogs-
bevuxna terrasserna och vinstockar planterades. 
Från toppen av Vinberget har man en fi n utsikt 
över gårdsområdet. 

Magasinet 
är centrum i 
Velamsunds-
området.



Sommarlovs-
ledig?

Nackas fritidsgårdar 
ordnar varje år ett som-

mardagläger på Velamsund 
för kommunens barn i skolår 
3–6. Aktiviteterna är många, 
bland annat kan du prova på 

segling, paddling, fi ske, 
lekar och pyssel. 

Från Himlaberget har man en strålande utsikt.

Naturskolan i Velamsund har ett rikt program för skolklasser.
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Rikt utbud av aktiviteter
För den som vill röra på sig har Velamsund 
mycket att erbjuda, sommar som vinter. Nacka 
ridklubb ligger i gårdsområdet och har en omfat-
tande verksamhet. Golfklubben hittar du i den 
östra delen av naturreservatet. På sommaren 
samlas många vid den barnvänliga badplatsen. I 
den inre delen av Velamsundsviken ligger Velam-
sunds båtklubb. Inom området bedriver Boo IF 
kajakverksamhet. 

På Velamsund fi nns också ett 2,5 km långt 
elbelyst motionsspår för löpning och skidåkning. 
Vintertid plogas en två kilometer lång skridsko-
bana på Insjöns is.

Mat och inspiration 
I den vackra stenbyggnaden Långa Raden ser-
veras lunchrätter, smörgåsar och bakverk. Vid 
vackert väder kan du sitta på uteserveringen 
med utsikt över Velamsundsviken. Långa Raden, 

som är gårdens äldsta byggnad, började uppfö-
ras på 1700-talet, ursprungligen som magasin 
och sommarbostäder.

I Långa Raden fi nns också butik och lokaler för 
konsthantverk. Sommartid arrangeras då och då 
musikevenemang.

Paradis för djurvänner
I och kring gårdsbyggnaderna kan du förutom 
hästar hälsa på får och höns. 

Ryttare mel-
lan 7–70 år...

…fi nns det gott om 
i Nacka Ridklubb på Velam-
sund. Ungdomssektionen 
ordnar dessutom rykttäv-
lingar, utser stallstjärnor 

och hittar på mycket 
annat skoj.

I Långa Raden fi nns butik och lokaler för konsthantverk. Badplatsen är populär sommartid.



Skördefest.
En söndag i septem-
ber är det Skördefest 

i Velamsund. Ett gyllene 
tillfälle att inspireras och 
lära sig mer av vad na-
turens skafferi har att 

erbjuda. 
 

På Velamsundsvikens östra sida ligger Kärr-
torpet, som tidigare tillhörde Velamsund. Det lilla 
torpet brann ned 1994, men är idag återupp-
byggt i gammal stil. Här fi nns en unik besättning 
svenska utrotningshotade lantrasdjur. De ägs 
privat men är ett viktigt inslag i den sysselsätt-
ning för funktionshindrade personer som Nacka 
kommun bedriver i torpet och kring markerna 
som hör till det. Verksamheten bedrivs också på 
Knarrnäs.

Hästar håller markerna öppna på Velamsund.

Äppelutställningen på Skördefesten i september lockar många besökare.

Velamsund is one of the largest nature reserves 
in Nacka. Local residents come here all year 
round to enjoy the beautiful natural surroundings. 
The terrain is very undulating, and the reserve 
is traversed by Boo-leden, a 15 km hiking trail 
starting from Boo hembygdsgård. From Himla-
berget, you can enjoy a magnifi cent view over the 
waters of Baggensfjärden. In the valleys, look for 
remnants of formerly cultivated land that is kept 
clear by grazing. Velamsund is home to a wealth 
of wildlife and a unique broadleaf woodland, which 
is one of the reasons why the reserve has been 
included in the EU’s Natura 2000 network of 
nature conservation sites.

At the heart of the nature reserve lies Velam-
sunds gård, the former manor house. Maga-
sinet, a two-storey building that was once a 
storehouse, now houses Nacka Naturskola. This 
nature study centre often runs enjoyable events 
for the general public, such as birdwatching 
trips.

Velamsund has an interesting history as an 
aristocratic estate. North of the courtyard, there 
are traces of the country park laid out in the 
19th century in the English style. In the 18th 
century, attempts were made to cultivate grapes 
for winemaking in a canyon east of Velamsundsvi-
ken. Since 2000, the vineyard has been restored 
and new vines planted.

Numerous sports clubs are active in the Ve-
lamsund area, offering a wide variety of activities 
throughout the year. There is also a popular 
bathing spot. Långa Raden (Long Row) houses a 
café, shop and craft businesses.
 

Velamsund



Hitta till Velamsund
Velamsund ligger ca 18 km 
från Slussen. Med buss åker 
du från Slussen till Kils Gård i 
Boo. Aktuella busstidtabeller 
hittar du på www.sl.se. Från 
hållplatsen följer man Velam-
sundsvägen ner till gården, 
en promenad på cirka 2 
kilometer.

Med bil från Stockholm 
åker du väg 222 mot Gus-
tavsberg. Ta av vid trafi kplats 
Orminge och sväng höger på 
Ormingeleden, mot Orminge 
Centrum. Håll höger och 
sväng av vid skylten Gustavs-
berg/lokal slinga, därefter 
höger på Värmdövägen Efter 
cirka 4 kilometer, sväng 
vänster på Velamsundsvägen 
(skyltning fi nns). Parkering 
fi nns vid gårdsområdet.   

Nacka kommun • 131 81 Nacka
tfn vxl 08-718 80 00 • www.nacka.se

Vill du veta mer?
Senaste nytt och information 
om aktuella evenemang på 
Velamsund fi nner du på 
www.nacka.se/Velamsund. 
Här fi nns också aktuella 
telefonnummer till de olika 
verksamheterna. Pr
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