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 Natur och friluftsliv i Södertälje

Förvaltning och skötsel

  Regler och föreskrifter: 
  § För allmänheten gäller förbud att:

 - Medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i  
    boträd. 
 - Medföra hund som inte är kopplad. 
 - Förstöra eller skada fast naturföremål eller  
    ytbildning genom att borra, spränga, rista,   
    måla eller dylikt. 
 - Göra upp eld. 
 - Använda radio/musikspelare störande. 
 - Framföra motorfordon. 
 - Parkera annat än på särskilt anvisade platser. 
 - Tälta, campa eller ställa upp husvagn. 
 - Plocka eller bortföra alla slags blommor, växter  
    eller grenar.

Hitta hit 
 
Öbacken-Bränninge ligger strax söder om 
Södertälje tätort. Från närmaste busshållplats 
är det en promenad på cirka en kilometertill 
reservatsparkeringen. Om du kommer med bil 
följer du skyltningen mot reservatet och håller 
vänster för att komma till parkeringen. För den 
som promenerar från Södertälje finns en stig från 
Pershagen som leder in i reservatet. 

59.141827, 17.663851
Naturcentrum

NATURRESERVAT I SÖDERTÄLJE KOMMUN



Välkommen till Öbacken- 

Bränninge naturreservat
Reservatet Öbacken-Bränninge är beläget längs 
Östersjön och består av både skog och betesmark 
med värdefull flora. Reservatet bildades 1992 och 
är 24,5 ha stort. 

Här hittar du ett berg med äldre barrskog med 
höga naturvärden. Skogen här innehåller mycket 
död ved vilket gör att många svampar, insekter 
och fåglar trivs. 

Om du går till den västra delen av berget hittar 
du ett mindre område med ädellövskog där den 
sällsynta apeltickan växer. På kullens sydsluttning 
övergår barrskogen i en hagmark som öppnar sig 
mot vattnet i Södra Bränningeviken. Här betar 
kor för att hålla området öppet. På sommaren 
blommar hundratals av de vackra orkidéerna 
Adam och Eva och många andra växter som trivs i 
den betade hagen.  

Tips till besökaren

Om du kommer till reservatet norrifrån, där 
parkeringen ligger, hittar du en stig som leder in 
till reservatet. När du når reservatsgränsen delar 
sig stigen. Följer du stigen åt vänster så kommer 
du strax till Vargholmen, en udde varifrån du ser 
bruket och Bränningeåns utlopp strax norr om 
detta. 

Väljer du att gå höger så passerar du det område 
där stormen ”Gudrun” år 2005 gjorde mest skada. 
Efter cirka 300 meter når du fram till hagmarken 
vid södra viken. Ta dig gärna lite tid här och 
undersök den fina, artrika floran som är som 
vackrast i slutet av maj och början på juni. 

Från hagmarkens östra del går en markerad stig 
upp till en utsiktsplats. Här har du en härlig vy 
över inloppet till Södertälje medan du njuter av 
picknickkorgen. Fortsätter du på stigen kan du 
även via den här vägen ta dig till Vargholmen, och 
sedan tillbaka till parkeringen. 

Kor betar i hagmarken under sommaren
Kabblekan blommar gult längs reservatets stränder

Utsikt över Hallsfjärden

Blomprakten i juni

Stigen längs vattnet


