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Lötsjön med öar och stränder
Lötsjön är en näringsrik 
källsjö med ett varierat 
fågelliv. Av sjöns nio 
öar är en naturlig. De 
övriga är uppbyggda av 
muddringsmassor efter 
den restaurering som 
påbörjades på 1940-
talet.

Gul näckros, gräsand, 
vigg och sothöna är van-
liga arter i sjön. Skägg-
dopping och skrattmås 
trivs också här, liksom 
mer sällsynta arter som 
brunand, snatterand och 
rörhöna. 

Om våren sjunger löv-
sångare, gransångare  
och svarthätta från öarna, 
och den svartvita flug- 
snapparen bygger bo i 
flera av områdets fågel-
holkar. På himlen ovan 
sjön kretsar ofta duv- 
höken, som häckar högt 
upp i gamla tallar.

Flyttfåglar rastar vid sjön 
vår och höst, då flock-
arna av vitkindade gäss 
betar på gräsmattorna. 
Vissa av dem har flugit 
ända från Arktis.

Sjön kantas av klibbal, 
knäckepil och vårtbjörk. 

Längs med stränderna 
växer fackelblomster, 
frossört och svärdslilja. 
Många arter är inplan-
terade, till exempel 
strålöga, dagöga och 
strandiris. Här finns även 
de ovanliga växterna 

strandskräppa och  
rotkörvel. Sjöns fiskbe-
stånd består främst av 
ruda, abborre, mört och 
gädda. I sjön finns också 
inplanterad gräskarp  
och praktkarp. I öster 
övergår Lötsjön i  

Södra Råstabäcken som 
mynnar i Råstasjön. 
Längs med bäcken trivs 
troll-, jungfru- och flick-
sländor. Floran är artrik 
med strandklo, rosen- 
dunört, vass och  
skogssäv. 
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Lötsjöns blomsterängar
Ängar har funnits i det svenska 
landskapet sedan järnåldern. Det 
är blomrika gräsmarker som är 
skapade för att ge vinterfoder åt 
djuren. Bönderna använde lien, 
ett skärande redskap av järn,  
för att slå gräs och blommor  
som torkades till hö.

Ängen är en av våra artrikaste mil-
jöer. Nästan 50 olika växtarter kan 
finnas på en kvadratmeter! Fjärilar, 
humlor och bin äter av blommornas 
nektar. När de flyger  
mellan blommorna  
fastnar pollenkorn på  
deras kroppar. Pollen  
bildas i blommornas  
ståndare och innehåller  
könsceller. När ett  
pollenkorn hamnar på  
blommans pistill bildas  
frukter med frön. De flesta  
frön hamnar i jorden och  
växer upp till nya blommor.

När pollenkorn  
flyttas från  
ståndare till  
pistill kallas det  
för pollinering  
och insekterna  
kallas för  
pollinatörer.  
Utan dem skulle  
mycket av den mat vi äter inte 
kunna bli till.

Under 1800-talet utvecklades  
nya jordbruksmetoder och ängens 
betydelse för djurhållningen mins-
kade. Mängden ängsmark har 
därför minskat kraftigt och många 
av de arter som lever av äng-
arna har blivit ovanliga. Lötsjöns 
blomsterängar är till för dem.

Tidigt på våren blommar gullviva 
och mandelblomma, sedan kommer 
bland annat prästkrage, färgkulla 
och rödklint. 

Under sommaren kan du få se den 
sällsynta sexfläckiga bastardsvär-
maren. Tillsammans med flera arter 
av humlor och bin lever här också 
fjärilarna påfågelöga, mindre tåtel- 
smygare och silverstreckad pärle-
mofjäril. Den färggranna fågeln  
steglits kommer ofta hit och äter frön.

På sensommaren slås ängen med 
lie och höet räfsas upp. Nästa vår 
kommer blommorna på nytt.

SEXFLÄCKIG  
BASTARD- 

SVÄRMARE

PRÄSTKRAGE
PÅFÅGELÖGA

Scanna 
QR-koden för 
att få texten 
uppläst.



Sundbybergs stad är markägare och förvaltare av naturreservatet. Kontaktuppgifter Sundbybergs stad: Stadsmiljö- och serviceförvaltningen, servicecenter, 08-706 65 00, service.stadsmiljo@sundbyberg.se. www.sundbyberg.se
ILLUSTRATIONER: NIKLAS JOHANSSON    SUNDBYBERGS STAD 2019

Gräsmattans historia
Historiskt har gröna områden 
använts för odling och djur-
hållning. Det var i 1600-talets 
Frankrike som gräsmattor bör-
jade ta form. När Ludvig XIV:s 
trädgårdsmästare skapade 
barockträdgården vid slottet i 
Versailles ramade han in plan-
teringar och figurklippta träd 
med kortklippta gräsytor.

Under 1700-talet spreds de 
mjukare och lummigare engelska 
parkerna över Europa. De inne-
höll större gräsytor (så kallade 
pelouser) avsedda för promenad 
och vila. Den svenske landskaps-
arkitekten Fredrik Magnus Piper 
ritade i slutet av 1700-talet 
den stora pelousen i Hagapar-
ken åt kung Gustav III. Att ha 
en pelouse var dyrt och tids-
krävande – något som bara de 
rikaste kunde unna sig.

1830 uppfann Edwin Beard Bud-
ding gräsklipparen, efter att ha 
fått inspiration av de roterande 
knivarna på en textilmaskin.  
Gräsklipparen underlättade sköt-
seln, och därmed blev gräsmat-
tor för sport och lek vanligare.

I Sverige fick gräsmattor en 
stor spridning genom folkhems-
bygget under 1930-talet, där 
bostadsområden med sunda 
utomhusmiljöer för arbetarklas-
sen var ett av målen.

Idag är blomsterängar och slit-
starka örtgräsmattor mer miljö-
vänliga och mindre resurs- 
krävande alternativ till gräs-
mattor. Lötsjön – Golfängarnas 
naturreservat består till en tred-
jedel av gräsmattor avsedda för 
rekreation. De uppskattas även 
av sädesärlor och maskletande 
starar och trastar. 
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Fågelmatning
När hösten kommer flyttar många fåglar 
söderut för att hitta mat. De som stannar 
drar ofta runt i så kallade meståg och letar 
föda bland träd och buskar. 

En strategi för att klara vintern är att på 
hösten äta extra mycket fett. Fett isolerar 
och ger energi. Under kalla vinterdagar burrar 
fåglarna upp sig till små bollar. Då skapas luft-
fickor mellan fjädrarna vilket hjälper dem att 
hålla värmen.

Om du vill locka fåglar till din egen trädgård 
kan du plantera bärbuskar av olika slag och 
låta blomställningar med frön stå kvar över 
vintern. Natten spenderar fåglarna gärna i en 
fågelholk.

Sundbybergs stad sköter reservatet så att så 
många fåglar som möjligt ska trivas, till exem-
pel genom att ha växter som ger bär och frön 
året om. På vintern matar vi fåglarna med  
ekologiska solroskärnor. Då får de det enklare 
att överleva i kylan – och det blir lättare för 
oss att komma nära! 

Vanliga fåglar vid fågelbordet är talgoxe, 
blåmes och domherre. 
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Faunadepå – en vedhög som ger liv
Vedhögen härintill kallas för faunadepå. 
Den är ett sätt att hjälpa växter och 
djur som är beroende av död ved.

Död, murken ved är livsnödvändig för 
många växter, djur och svampar. För vissa 
organismer är den döda veden föda, för 
andra fungerar den som boplats, växtplats 
eller skydd. 

Dagens skogsbruk medför att få träd 
numera når en så hög ålder att de dör en 
naturlig död. Många av de arter som är 
knutna till död ved är därför hotade eller 
sällsynta idag.

Sundbybergs stad har anlagt flera fauna-
depåer här i naturreservatet för att öka 
den biologiska mångfalden. 

Det är inte bara småkryp som uppskattar 
död ved. Död ved lockar också till sig 
insektsätande fåglar liksom igelkottar och 
groddjur på jakt efter bostad. Om du har 
en egen trädgård kan du hjälpa till genom 
att spara gamla träd, stockar eller högar 
med grenar och ris. På så sätt kan du få 
fler gäster i din trädgård! VANLIG PADDA

FYRBANDAD BLOMBOCK

STÖRRE TIMMERMAN 

STÖRRE HACKSPETT
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Landskapsarkitekt Sven A Hermelin
I slutet av 1940-talet påbörjade 
Sundbybergs stad planeringen 
för att skapa ett parkområde 
kring Lötsjön. I skiftande omfatt-
ning pågick arbeten i och kring 
Lötsjön under åren 1947–1962 
för att skapa ett natur- och fri-
luftsområde likt det som fortfa-
rande finns kvar. 

Landskapsarkitekt Sven A Hermelin 
(1900–1984) stod bakom pla-
nerna för området, genom ett 
förslag som antogs av drätselkam-
maren 1952. Sven Hermelin var 
en portalgestalt inom svensk land-
skapsarkitektur under 1900-talet. 

Hans arbeten präglades av respekt 
och ödmjukhet inför platsen och 
han menade att det låg i land- 
skapsarkitektens ansvar att under-
ordna sig landskapets naturliga 
och kulturella förutsättningar i sitt 
arbete. Han ansåg att grönytor 

skulle erbjuda en lugnande kontrast 
till stadens och vardagslivets stress 
och försökte därför undvika utstick-
ande eller konstgjorda inslag i de 
anläggningar som han planerade.

Utöver sitt arbete som projekt- 
erande landskapsarkitekt utbildade 
Sven A Hermelin en hel generation 
blivande yrkesmän i trädgårdskonst 
på Alnarp. Från 1934 och 25 år 
framåt ansvarade han för undervis-
ningen i landskapsarkitektur  
på Alnarp. 1983 promoverades 
Sven A Hermelin till hedersdoktor.

Hans arbete omfattade land-
skapsvård, vägvård, kyrkogårdar 
(minneslunder), historiska parker, 
stadssaneringar och nya bostads-
områden, skolgårdar och sociala 
industriytor. I Sundbyberg finns 
två av hans framstående arbeten; 
Lötsjöparken och Marabous skulp-
turpark.
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Sundbybergs slalombacke
Hösten 1947 fick några ungdomar, 
med bröderna Lars och Per Eklund 
i spetsen, tillstånd av staden att 
börja röja fram en slalombacke på 
höjden ner mot Lötsjön. 

Lagom till jul var arbetet klart – och 
därigenom den första riktiga slalom-
backen i Stockholmsområdet. Slalom-
backen utvecklades successivt under 
50-, 60-, 70- och 80-talen. 

Vid torsdagstävlingarna turades man 
om att vara tävlingsledare, banläg-
gare och tidtagare och spred på så 
sätt kunskap och ansvarskänsla bland 
medlemmarna i klubben. Den anda av 

vänlighet och kamratskap som rådde 
i SIK Slalom blev känd i stora delar av 
Sverige.

Mängder av medaljer – i DM, SM, 
JVM, VM och OS – har erövrats av 
klubbens medlemmar. 1988 vann 
Lars-Börje ”Bulan” Eriksson brons vid 
OS i Calgary, Kanada, i den då nya 
grenen Super G. 2004 vann Fredrik 
Nordh brons i slalom och storslalom 
och silver i kombination vid JVM i Slo-
venien.

1999 upphörde verksamheten i 
backen då marken togs i anspråk för 
bostäder.

Några milstolpar i klubbens historia:

• 1948 kördes den första tävlingen. 

• 1950 installerades belysning. 

• 1951 blev den elektriska tidtagningen klar  
– den första i Sverige. 

• 1954 började en snöslunga att användas.

• 1955 fick backen en startgrind och en fotocell 
vid målet – också det först i Sverige. Nu kunde 
tiden mätas på en hundradels sekund när. 

• 1956 startade torsdagstävlingarna.

• 1959 byggdes starttornet.

• 1966 togs en snökanonanläggning och en digital 
tidtagning i bruk. 

• 1967 stod tidtagar- och speakertornet klart.

• 1970 användes en dataanläggning för tidtagning 
– den första av sitt slag i Sverige – och så avance-
rad att Åre Slalomklubb bad att få låna den för en 
stortävling. 

• 1983 installerades en lift, vilket gjorde backen till 
en av Sveriges tekniskt sett bästa backar  
– ett resultat av många timmars ideellt arbete. 
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Skogen runt Lötsjön
Gamla och grova tallar utgör en 
gemensam nämnare för skogen i 
reservatet. 

Trots mänsklig aktivitet i området 
under lång tid har flera av tallarna 
fått stå orörda i över 150 år. Så 
gamla träd har stor betydelse för 
många arters möjlighet att överleva 
och är en bristvara i det svenska 
skogslandskapet. Tallar med tallticka 
och uthackade bohål förekommer 
och en tall är värdträd för den säll-
synta skalbaggen reliktbock. Flera 
granar har kläckhål av granbark- 
gnagare. I de torrare delarna av 
skogsområdena finns blåbär, 
hundäxing och ängskovall. I fuktig 
mark vid Lötsjön växer arter som 
slokstarr, kärrbräken och missne.

Bland lövträden är inslaget av gamla 
grova träd betydligt mindre, men 
relativt grova knäckepilar växer nära 
Lötsjön. De hotade arterna alm och 
ask förekommer också i området, 
men mest som unga träd. I områ-
dets blandskog finns till exempel ek, 
vårtbjörk, asp, oxel, rönn, fågelbär 
och sälg. Här växer också liljekonvalj, 
blåsippa, skogstry, måbär, fläder 
och snår av hägg. Även ett mindre 
bestånd av den i länet sällsynta 
gräslika arten vitfryle finns här.

Skogen sköts så att mångfalden av 
växter och djur gynnas och bevaras. 
Sly tas bort runt värdefulla barr- och 
lövträd så att de får solljus och kan 
utvecklas fritt. Träd som har dött 
och fallit till marken får ligga kvar för 
att gynna vedsvampar, insekter och 
fåglar. 

GRANBARKGNAGARE

STÖRRE  
HACKSPPETT

RELIKTBOCK

TALLTICKA

VITSIPPA

BLÅSIPPA
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Historisk mark- och vattenanvändning
Dalgången vid Lötsjön är gammal jordbruks-
bygd med åkermark, betesbackar och  
slåtterängar. Ordet löt betyder betesmark 
och syftar på de naturliga gräsmarker som 
fanns i dalgången och dess sluttningar.  
Dalgången hade stor betydelse för de 
omkringliggande gårdarna Ör och Långlöt.

Golfängarna har fått sitt namn efter Råsunda 
golfbana, som öppnade för spel 1912. Stock-
holms golfklubb spelade här fram till 1926.

I början av förra seklet var det möjligt att bada 
i Lötsjön. Husmödrarna tvättade sina kläder i 
vattnet och under en tid fanns här ett badhus 
och roddbåt som gick att hyra. Vintertid åkte 
människor skridskor eller spelade bandy på isen. 
Framåt 1930-talet var Lötsjön så igenväxt att 
man ordnade bussturer för badsugna barn till 
bland annat Hässelby strandbad.

I slutet av 1940-talet påbörjade Sundbybergs 
kommun planeringen för att skapa ett parkom-
råde. Landskapsarkitekt Sven A Hermelin stod, 
genom ett förslag som antogs av drätselkam-
maren 1952, bakom planerna för området.
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Hur Golfängarna fick sitt namn
Golfängarna fick sitt namn efter 
Råsunda golfbana som öppnade 
för spel 1912. 

Här spelade Stockholms golfklubb 
fram till 1926. Golfbanan låg tvärs 
över den nuvarande gränsen mellan 
Sundbyberg och Solna och hade tio 
hål. Hålen spelades två gånger var, 
förutom första och sista hålet.

SM i golf spelades här fem gånger. 
Kronprinsessan Margareta deltog i 
SM-finalen 1914, då kronprins  
Gustaf Adolf var klubbens ordförande. 

För att uppmärksamma golfbanans 
100-årsjubileum öppnades banan 
åter för spel den 1–2 september 
2012. Sex av banans ursprungliga 
tio hål användes i jubileumstävlingen 
och Prins Daniel var på plats och slog 
100-årsslaget.
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Mata inte fåglarna med bröd
Do not feed the birds with bread

Bröd är ingen bra mat för fåglar. De 
får ont i magen och kan få problem 
med vingarna så att de inte kan flyga. 

Bröd innehåller för lite näring, men 
mättar åndå. Därför letar inte fåglarna 
efter annan föda.

Mata dem istället med nyttigare mat, 
som till exempel grönkål, spenat eller 
gröna ärtor. Vintertid utfodrar  
Sundbybergs stad sjöfåglarna med  
vete och havre. Småfåglarna får  
ekologiska solroskärnor.

Feed them instead with healthier  
foods, such as kale, spinach,  
green peas, oats or sunflower seeds.
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