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 Natur och friluftsliv i Södertälje

Förvaltning och skötsel

 Regler och föreskrifter: 
  § För allmänheten gäller förbud att:

 - Campa (gäller även övernattning i grottorna). 
 - Göra upp eld. 
 - Året runt beträda eller klättra i den lodräta branten    
    på sjösidan av Grottberget enligt markering på  
    kartan till beslutet, samt att klättra med  
    klätterutrustning i övriga delar av berget. 
 - Plocka eller gräva upp växter inklusive mossor och  
    lavar, samt ta bort trädlevande mossor, lavar och         
    svampar. Bär och svampplockning i övrigt är dock          
    tillåten.  
 - Skada mark eller ytbildning. 
 - Ta döda grenar från stående eller liggande träd eller  
    delar av träden som ligger på marken. 
 - Medföra okopplad hund eller katt. 
 - Rida. 
 - Framföra motordrivet fordon. 
 - Fiska. 
 - Övernatta med båt. 
 
    Utan miljönämndens tillstånd är det dessutom  
    förbjudet att: 
 - Insamla djur och växter samt trädlevande mossor,          
    lavar och svampar även om det är för vetenskapligt      
    ändamål. 
 - Utnyttja området för militär övning.

Hitta hit 
 
Enskild väg finns fram till reservatet. Den sista ki-
lometern är ej tillåten för obehöriga motorfordon 
så härifrån måste man gå. Inga särskilda anord-
ningar för friluftsliv förutom reservatstavlor finns 
i området. Du kan nå området med båt och lägga 
till strax nedanför själva grottorna. 

58.995911, 17.456017
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NATURRESERVAT I SÖDERTÄLJE KOMMUN



Välkommen till Grottbergets  
naturreservat

Reservatet bildades 1996 och området är 5,3 ha 
stort, varav 0,3 ha är vatten. Regeringen har dess-
utom utpekat området som Natura 2000-område. 
Områdets dramatiska natur kännetecknas av 
bergstup och stora block som lagt sig på varandra 
och bildar grottformationer. 

I den angränsande dalgången finner du luckig 
barrskog. Här växer även äldre grova ekar inkläm-
da i skogen samt på bergsluttningarna och under 
dem en del hasselknippen. Vissa partier i dalgång-
ens centrala delar är kärrartade. 

Ovanliga arter bland svampar, lavar, mossor och 
insekter förekommer inom reservatet. Några är 
knutna till döda barrträd i fuktig miljö medan 
andra trivs på de mer solbelysta ekarna. Här trivs 
även flera arter fladdermöss. 

Tips till besökaren

Området är svårframkomligt och lämpar sig för 
dem som har god fysik. Men klarar du av att ta dig 
fram så belönas du med häftiga naturupplevelser. 
I branterna mot Långsjön kan du försöka ta dig 
fram genom en labyrint av stenblock som skapar 
små grottor. Vill du njuta av den fantastiska ut-
sikten över Långsjön så bestiger du berget enklast 
från den västra sidan. Under sommaren är det 
rikligt med myror vid bergfoten och grottorna så 
vill du ha fikat i fred så föreslås berget.

Fornborgen uppe 
på berget

Utsikt över Långsjön

Hänglavar trivs i 
Grottberget


