Hitta hit
59.222999, 17.614808

Talbyskogens naturreservat ligger strax norr
om Södertälje centrum. Du kan ta bussen från
Södertälje C till hållplats Brunnsängs centrum.
Därifrån är den en promenad på ca 2 km till
Mälarbadet. I den norra änden av Mälarbadets
parkering finns en informationstavla som visar
hur du sedan tar dig fram till reservatet. Om du
kommer med bil kan du parkera vid Mälarbadets
parkering.

Naturcentrum

Talbyskogens
naturreservat

Regler och föreskrifter:
§ För allmänheten gäller förbud att:
- Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande
eller döda stående och omkullfallna träd och
buskar.
- Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt
att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer
skadas eller förstörs.
- Sätta upp affisch, skylt eller göra inskrift.
- Utan tillstånd från miljönämnden i Södertälje
Kommun anordna tävlingar.
- Tälta/campa.
- Göra upp eld.
- Medföra okopplad hund eller annat lösgående
husdjur med undantag för jakt med drivande/
stötande hund eller för eftersök.

Förvaltning och skötsel
Naturcentrum, Södertälje kommun
Tel: 08-523 010 00 • www.sodertalje.se
Natur och friluftsliv i Södertälje

NATURRESERVAT I SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till Talbyskogens
naturreservat
Här hittar du en härlig strövskog med höga
naturvärden, även kallad ”sagoskogen”, med gott
om gamla träd och mossklädda stenar. Reservatet
bildades 2004 och är 42 ha stort. Delar av området
är även skyddade som Natura 2000-område och
biotopskyddsområde.
Talbyskogen består i huvudsak av barrskog
med visst inslag av lövträd. Eftersom stora
delar av området inte påverkats av skogsbruk
under en längre tid kan du hitta träd av en hög
ålder. Här finns också stora mängder död ved
från träd som ramlat vid stormar. Den stora
variationen av träd och mängden död ved gör att
Talbyskogen är hem för många hotade svampar
och mossor. Exempelvis kan du finna arter med
fantasieggande namn som asphättemossa, grön
sköldmossa, brandticka och stor aspticka.
I området kan man hitta alla, för regionen, typiska
barrskogstyper, från de torraste tallhällmarkerna
till den fuktiga sumpskogen. På sina håll syns
spåren av mänsklig aktivitet i reservatet. I
sluttningen ner mot Mälaren kan du se cirka 10
meter breda bulor med ett litet dike runt. Detta
är rester av kolmilor som användes under tidigt
1900-tal för att skapa kol för uppvärmning inne i
Södertälje stad.

Tips till besökaren
I reservatet finns många välutnyttjade stigar att
välja på. En utflykt vid sidan av stigen ger dig
fina naturupplevelser och riktig skogskänsla,
trots läget nära staden. Fina utsiktsplatser finns
i nordvästra delen på berghällarna över Mälaren
och i områdets centrala delar. Nedanför berget i
nordvästra hörnet kan man följa Mälarstranden
med fina fikaplatser och storblockig barrskog.

På hösten erbjuder Talbyskogen på många läckerheter

Reservatets västra del vid Mälaren
För besökaren finns många stigar att välja på

Svampplockning passar alla åldrar

Svampjakt

