
Angarnssjöängen

Naturreservatet avgränsas med markeringar. 

Länsstyrelsen i Stockholm förvaltar reservatet.

Naturreservat är ett av de viktigaste verktygen 

för att bevara biologisk mångfald. Tänk på, att 

hund alltid måste hållas kopplad i reservatet.

Fågelskyddsområdet

avgränsas med skyltar och 

pålar längs sjökanten.

BLI MEDLEM I ANGARNGRUPPEN!

Angarngruppen bildades 1968 och har nu ca 300 

medlemmar. Är ansluten till Stockholms Ornitologiska 

Förening. Angarngruppen bevakar inte bara fågellivet inom 

naturreservatet som bildades 1982. Gruppen ser också till 

helheten, så att sjöängen och omgivande miljö bevaras på 

ett för fauna och flora fördelaktigt sätt. Det görs i samarbete 

med länsstyrelse och kommun. 

Rapportering av observerade arter sker regelbundet på 

Artportalen.

Aktiviteter året om.

Guidade turer görs alla månader. Vi tar gärna hand om 

nybörjare. Runt 30 aktiviteter årligen, med exkursioner, 

sträckräckning, inventeringar och naturvård. 

En aktuell hemsida presenterar program, rapporter och 

mycket information. Angarngruppens Informationsblad

Rallen kommer ut fyra gånger årligen med uppföljningar av 

fågelliv och verksamhet.

Mer om Angarngruppen och Angarnssjöängen.

www.angarngruppen.se

Angarnssjöängen är en av Stockholmsområdets bästa 

fågelsjöar med över 260 observerade arter. Drygt 100 arter 

häckar årligen. Under april till maj rastar stora mängder 

sträckande gäss, vadare och änder. Många rovfåglar cirklar 

över området på väg norrut. På hösten återvänder många 

arter och skådaren får en andra chans till obsar av arter som

inte häckar hos oss. Fågelmatningarna i Skesta hage och 

bredvid Midsommarberget lockar fram vinterns fåglar. 

Fåglar i Angarnområdet är en folder med mer information 

om alla arter som har observerats i området.

Var skådar man bäst?

Midsommarberget ger en bra överblick över sjöängen, 

åkrarna och skogen i norr. Simfåglar på de öppna vattenytorna 

och tättingar i skogen runt berget. Havsörn tar dagliga turer 

förbi. Fågelsträck längs sjöängen. På Byksberget kommer 

man närmare arter som gömmer sig i vassen. Ger också bra 

runtomsikt över skogskanternas cirklande rovfåglar. 

Lundbydiket brukar ge god utdelning av arter som gärna 

vistas på åker, våtmark och vatten, liksom sträckande fåglar. 

Lundbydammen med obsplats på Grävlingholmen är 

länsstyrelsens nu pågående satsning. Genom att skapa öar, 

skyddade av kanaler, förbättras häckningsmöjligheterna för 

skrattmås, doppingar och änder. Runt Klosterbacken i SV 

finns barrskogens fåglar och bra utsikt över de södra delarna 

av sjöängen. Nedanför Kusta kan man spana av den blå 

bården. Skesta hage med sin blandskog och hagmark hyser 

många häckande arter. Hackstakullen är motpolen i NO med 

utsikt över utloppets vattenytor. Hela området är lättillgängligt 

och man kommer nära fågellivet. Spänger, broar och 

handikappramp vid Byksberget, underlättar rundvandring och 

tillgänglighet.

Djurliv, landskap och kultur.

Älg, vildsvin och någon gång varg, lämnar sina spår runt 

sjöängen. Rådjur på åkrarna. Utter och bäver i vattnet. 

Räv och mink påverkar skrattmåsarnas häckning. På våren 

spelar grodor och paddor i strandbrynet. Svartfläckig blåvinge 

är en sällsynt dagfjäril som trivs i Skesta hage.

Sjöängen är en reglerad slättsjö som växer igen och behöver 

därför restaureras regelbundet. Ett levande landskap med 

betesdjur och omväxlande jordbruk, gör sjöängens 

omgivningar tilltalande för både vandrare och skådare. 

Hagmarker hävdas och skogspartier gallras enligt skötselplan. 

Kulturen ramar in området med gamla byar, gårdar och kyrka. 

Ännu äldre lämningar är hällristning, runstenar och fornborgar.

Hitta hit. 

Sjöängen ligger i Vallentuna kommun ca 25 km NO om 

Stockholm.

Entréer med parkering finns bl.a. vid Örsta, Skesta hage och 

Olhamra. Se kartan. Buss från Vallentuna C eller Brottby.

P för rörelsehindrade vid Midsommarberget.

Natura 2000 Naturområdet är 

värdefullt och avsatt för att värna om 

naturtypen och arter av gemensamt 

EU-intresse.
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