
VÄLKOMMEN TILL RENSÄTTRA

Produktion: A. Elf/Naturcentrum AB 2021. Illustrationer: N. Forshed med undantag av abborre av T. Johannesson och barrskogsmiljö och nållav av M. Holmer. 

Rensättra naturreservat bildades 2021 och bjuder på omväxlande 
natur. Här !nns hällmarker med barrskog och blöta sumpskogar, 
blommande hällar och hagar med gamla ekar. Håll öron och ögon 
öppna under ditt besök. Här !nns många spännande växter och djur 
att upptäcka!

Welcome to 
Rensättra Nature Reserve! 

Rensättra Nature Reserve was established in 2021 
and o!ers a varied landscape. Here you "nd #at rock 
coniferous forest, swamp forest, #owery rocks, and 
pastures with old oaks. 
    There are also prehistoric graves, dating back to the 
Iron Age. Ever since then, people have lived and far-
med in the area. Today, grazing animals keep the cultural 
landscape open. 
   The reserve contains a rich diversity of plants and 
animals. The sign shows some of the species that live 
here.

Lär känna naturreservatets djur och växter!
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Rensättra förr i tiden
Ända sedan järnåldern har människor brukat 
marken här i Rensättra. Fornlämningar tyder 
på att det kan ha funnits en gård här redan 
under forntiden. Kanske var det denna gård 
som !ck namnet Regensäter på 1400-talet 
och så småningom kom att heta Rensättra. 
På 1930-talet hörde 20–25 mjölkkor, fyra 
draghästar, ett par ridhästar, grisar och höns 
till Rensättra gård, liksom tre torp. 
   Jordbruket lades ner på 1970-talet. De gamla 
åkrarna hålls idag öppna av betande hästar. 
Huvudbyggnaden och ett par andra hus som 
tillhörde gården ligger idag omgivna av nyare 
bebyggelse strax väster om naturreservatet (se 
reservatskartan). 

hällarna av vackra ”rabatter” av blodnäva, 
kungsmynta, tjärblomster, getrams och 
kärleksört. Den rika växtligheten beror på att 
berget innehåller kalk. 

FÅGELRIKA SUMPSKOGAR 
Bäcken mellan Sågsjön och Myrsjön kantas 
av alar. Intill Sågsjön bildar alarna en frodig 
sumpskog. I den 
fuktiga skogen !nns 
gott om insekter. 
Många småfåglar och 
hackspettar söker sig 
därför till sumpskogen 
för att leta mat. 

SÅGSJÖN
En femtedel 
av reservatet 
består av Sågsjöns vatten. Från sjön kan du 
höra storlommens ödsliga rop under stilla 
sommarkvällar. Sothöna, knipa och häger är 
andra fåglar som trivs i sjön.

Rensättra gård

Tallticka
Porodaedalea 
pini
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Mindre hackspett
Dryobates minor

Blodnäva
Geranium sanguineum

Kungsmynta
Origanum vulgare

-�VIWIVZEXIXW�FEVVWOSKEV�
¼RRW�KSXX�SQ�FPoFmV��JVMXX�
J}V�ZEV�SGL�IR�EXX�TPSGOE��

7TERE�YTT�PmRKW�WXEQQIR�
To�IR�KEQQEP�XEPP��/ERWOI�
JoV�HY�W]R�To�HIR�WmPPW]RXE�
XEPPXMGOER��(IR�Zm\IV�FEVE�To�
XEPPEV�WSQ�mV�}ZIV�����KEQPE��

:MWWXI�HY�EXX�IR�KEQQEP�IO�OER�
ZEVE�LIQ�oX�LYRHVEXEPW�ERHVE�
EVXIV#�4o�6IRWmXXVEW�IOEV�Zm\IV�
FPERH�ERREX�HIR�ORETTRoPWWXSVE�
PEZIR�FVYR�RoPPEZ��

Abborre
Perca !uviatilis
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Större hackspett
Dendrocopos major

Blåbär
Vaccinium myrtillus

Brun nållav
Chaenotheca phaeocephala

Oxtungsvamp
Fistulina hepatica

Brudbröd
Filipendula vulgaris

GAMMAL SKOG
En stor del av reservatet består av hällmarker med 
tallskog. Skogen är ovanligt 
gammal – de äldsta träden 
är uppemot 250 år. Håll 
utkik e"er talltickan på 
din väg genom skogen. 
Denna ovanliga vedsvamp 
växer bara på tallar som 
är över 150 år gamla. 

BETESMARKER 
Mellan hällmarkerna och 
bebyggelsen i norr breder böljande betesmarker 
ut sig. Här !nns blommande bryn och öppna 
hällar med bland annat backvicker, brudbröd och 
ängsskallra. I brynen står också #era gamla och 
grova ekar. På ekarna växer sällsynta vedsvampar 
och lavar.  

BLOMMANDE BRANTER
På sommaren är branten invid Sågsjön nedanför 
Boo kyrka värt ett besök. Då pryds de öppna 



I naturreservat gäller inte Allemansrätten fullt ut. Istället gäller särskilda regler. 

Inom reservatet Rensättra är det förbjudet att: 

§  gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt 
skada berg, jord och sten,

§  skada vegetation genom att gräva upp växter eller ta 
bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,

§  göra upp eld annat än på anordnad grillplats,

§  medföra okopplad hund, annat än på angiven plats,

§  störa vattenföringen i bäcken eller att #ytta grus, 
sten, block eller död ved i eller från bäckfåran,

§  tälta mer än 2 dygn i följd.

VAR RÄDD OM NATUREN! 
Bildat år: 2021

Storlek: 56 hektar, varav 50 hektar land 

Syfte: Att att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och 

friluftsliv samt att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer i 

form av hävdade marker, gamla hällmarkstallskogar och bäckmiljöer. 

Markägare och naturvårdsförvaltare: Nacka kommun

RESERVATSFAKTA

Järnåldersgravfält. -�SQVoHIX�½RRW�XZo�KVEZJmPX�JVoR�
järnåldern. Gravarna består av runda stensättningar och 

högar. De är dolda av växtlighet och kan vara svåra att hitta 

för ett otränat öga. Under järnåldern begravde man sina 

döda i närheten av sin boplats. Kanske låg boplatsen där 

Rensättra gård så småningom växte fram. 

Rensättra gård var en liten gård i jämförelse med 

andra gårdar i trakten och har haft många olika ägare. Flera 

byggnader som tillhörde gården har brunnit ner och/eller 

rivits under årens lopp. Det gäller till exempel den stora 

röda ladugården som byggdes under första världskriget 

och som lockade folk från när och fjärran med möbel- och 

husgerådsförsäljning på 1970- och 80-talen. Flera byggnader 
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SPÅREN FRÅN FÖRR
Torpet Svartkärret var ett av tre torp som tillhörde 

Rensättra. De andra torpen var Nygärde och Korset. 

1700-talstorpet Svartkärret låg där det idag står en 

transformatoranläggning intill Källängsvägen. Torpet revs 

To������XEPIX�QIR�OZEV�½RRW�JSVXJEVERHI�IR�LYWKVYRH��IR�
raserad jordkällare, krusbärsbuskar och fruktträd. Torpet 

Korset fanns kvar längst och revs först i samband med 

utbyggnaden av Orminge 1968. 

Utan naturreservatsförvaltarens tillstånd är det 
förbjudet att:

§  anordna större tävlingar, marknader, event eller 
liknande verksamheter med #er än 100 personer, 
med undantag för aktiviteter som ordnas av skolor 
och förskolor för dess elever,

§  utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka 
studie som kan leda till skada eller annan negativ 
påverkan på växt- eller djurlivet,

§  anlägga ny klätterled på be"ntlig klätterklippa.

Ta med dig skräpet härifrån!
Please take your litter home.

Hundar ska hållas i koppel året om!
Dogs must be on a leash.

Bilden till höger: 4MGORMGO�To�mRKIR�ZMH�6IRWmXXVE�KoVH��:]�JVoR�RSVV�
XMPP�W}HIV��-�FEOKVYRHIR�W]RW�PEHER�HmV�KoVHIR�LEHI�WMRE�JoV��
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Den mest uppdaterade informationen om 
naturreservatet kan du hitta på naturkartan.

Tavlans plats 

Naturreservatsgräns

Booleden

Lila slinga

Övriga stigar

Informationstavla

Parkering

  

Busshållplats

Grillplats

Friluftsbad

Klätterbrant

Lekplats

Fornlämning

Bevarade hus från 

Rensättra gård


