Djurlivet
Djurlivet i Görvälnområdet är rikt. Hare och rådjur är
vanliga och fåglar som nötkråka, härmsångare, rosenfink
och kattuggla häckar i området.
På Hummelmoraberget finns spår från perioden efter
istiden. Tydliga strandvallar visar att havsytan då nådde
ända dit.
Skötsel
Naturreservatet sköts efter en särskild skötselplan. Skogsvård, med särskilt anpassade småskaliga metoder, bedrivs
i nästan hela området. Målet är en för friluftslivet attraktiv
skog med höga naturvärden. Jordbruks- och betesmarkerna
hålls öppna genom åkerbruk eller bete.

Görvälns naturreservat
Area: 9 km2 (900 hektar)
Markägare: Järfälla kommun, Stockholms stad,
SCA Packaging Sweden AB och privata markägare.
Naturvårdsförvaltare: Stadsbyggnadsnämnden,
Järfälla kommun.
Ytterligare information: Järfälla kommun,
Park- och naturavdelningen.
Telefon: 08-580 285 00
Webbplats: www.jarfalla.se
Viktigt att tänka på i reservatet
Enligt naturreservatets föreskrifter är det förbjudet att:
• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
levande eller döda träd och buskar, skada
vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp ris,
örter, gräs, mossor eller lavar
• störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd,
fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
• medföra hund som inte är kopplad.
• elda annat än på anvisade och iordningställda platser
• tälta under längre tid än två dygn
• rida annat än i anvisade områden
• framföra motordrivet fordon annat än på anvisade,
för allmän trafik upplåtna, vägar.
• bruka störande motordriven anordning för lek eller
sport
• utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna
snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller
anordna tävlingar med fler deltagare än 200
• landa på mark eller vatten med flygfarkost

Görvälnområdet vid Mälaren
Görvälnområdets naturreservat är cirka 9 km2 stort och
ligger mellan Järfällas tätbebyggda områden och Mälaren.
Syftet med reservatet är främst att bevara ett välbesökt
fritidsområde och att skydda värdefull natur. Området är
lättillgängligt med goda naturliga förutsättningar för bad,
promenader, bär- och svampplockning. I området finns
även flera anläggningar för sport och friluftsliv.
Mälardalsnatur
Görvälnområdet präglas till stor del av närheten till Mälaren,
med närmare 8 km lång strand. Landskapet är ett typiskt
sprickdalslandskap, där bergspartier växlar med låglänta
dalgångar. Barrskogar täcker bergspartierna med hällmarkstallskog högst upp på bergsryggarna. Där är miljön karg
och fattig och växtligheten består mest av lavar och ljung.
Barr- och blandskogar tar vid längre ner på sluttningarna,
där vegetationen är rikare med bland annat blåbär och olika
örter. Längs Mälarens stränder är lövskogen vanligare.
Vid Gåseborg finns fina ädellövskogar med bland annat lind
och ek. I ädellövskogen finner man ofta en rik och frodig
flora.
Stora delar av landskapet är präglat av att människan
brukat jorden. I dalgången kring Görvälns slott ligger
vidsträckta åkermarker. Beteshagar finns på flera ställen i
området, till exempel vid Hummelmora och Henrikstorp.
I några av hagarna kan man hitta betesgynnade växter
som rosettjungfrulin och darrgräs.
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Kulturminnen berättar
I Görvälnområdet finns kulturhistoriskt intressanta platser.
Görvälns slott är en gammal herrgårdsanläggning där de
flesta gårdsbyggnaderna ännu finns kvar. Huvudbyggnaderna
byggdes på 1600-talet och omges av en parkanläggning
med ett arboretum, det vill säga en samling av olika trädoch buskarter. I parken finns också en örtagård. Gårdens
jordbruk drivs av Järfälla kommun.
Gåseborg är en fornborg som ligger högst upp på Gåsberget,
alldeles invid Mälaren. Därifrån har man en vidsträckt
utsikt över Mälaren och dess öar. Gåseborg är en av
Stockholms allra finaste fornborgar.
Arkeologiska undersökningar har visat att det här fanns
en bronsgjutarverkstad redan på 500-talet e. Kr. Om, och
i så fall hur, borgen därefter använts är okänt. Tidigare har
man trott att Gåseborg varit en så kallad Farledsborg som
under yngre järnålder fungerade för bevakning av farleden
mot Uppsala och Sigtuna.
Aktiviteter och anläggningar
Görvälnområdet är lättillgängligt vare sig man färdas med
bil, cykel, buss eller pendeltåg. Ströv- och cykelvänliga
stigar gör det lätt att ta sig fram och Upplandsleden sträcker
sig genom hela området. Elljusspår finns vid Viksjö och
Kallhäll. Görvälnsbadet och Kallhällsbadet är välbesökta
badplatser i reservatet. Vid Bruket finns en skidbacke
med lift och en rodelbana. Görvälns slott har restaurang
och kafé och kan också hyras för konferenser och fester. I
en av flygelbyggnaderna finns ett Naturrum med utställningar.
Anläggningar för friluftsliv, grillplatser, soptunnor och
torrdass finns på olika platser i området.
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