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NATURRESERVAT I STOCKHOLMS LÄN

EKEBYSJÖN

Skyddad natur mitt i villastaden

VÄLKOMMEN TILL DANDERYD

Hitta till Ekebysjön
Till Ekebysjöns naturreservat tar man sig enklast genom att åka 
Roslagsbanan till Bråvallavägen. Det går även att ta buss 601 till 
Modgunnvägen eller gå från Mörby centrum. Att promenera tar ca 
10 min. Med bil åker man E18, Norrtäljevägen och svänger av mot 
Djursholm via Danderydsvägen.
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Trädpiplärka

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

•	 Framföra motordrivet fordon.
•	 Göra åverkan på skogen, ris-, ört- eller mark-

vegetationen.
•	 Medföra okopplad hund.
•	 Medvetet störa djurlivet.
•	 Göra upp öppen eld, annat än på anvisad och 

iordninggjord plats.
•	 Fiska, tälta eller campa.
•	 Rida eller cykla annat än på markerade leder.

Vanlig padda

Stenknäck

Ekebysjön tillhörde från början en 
vattenled som sträckte sig i öst-
västlig riktning och delade nuva-
rande Danderyd i en nordlig och 
en sydlig del. Det var tack vare den 
leden som de första bosättarna kom 
till trakten. Landhöjningen med-
förde att sjön snördes av och med 
tiden blev allt grundare. Ekebysjön 
är i dag en slättsjö med en naturlig 
igenväxning.	Inloppet	finns	i	sjöns	
nordöstra del och utloppet på västra 
sidan. 
I dag är Ekebysjön med när-
område en viktig kulturhistorisk 
plats där lämningar från yngre 
järnålder	finns	sida	vid	sida	med	
nutida betesdrift. Det visar på en 
lång kontinuitet av mänsklig på-
verkan i området.

Danderyds kommun
Mörby centrum, information 
Danderyd
Box 74, 182 11 Danderyd
Tel: 08-568 910 00
tekniska.kontoret@danderyd.se

Ekebysjöns naturreservat bilda-
des 2008 och är ca 42 ha stort. 
Marken ägs av Danderyds 
kommun och Djursholms AB. 
Förvaltare är Danderyds kommun 
via tekniska nämnden.
Bildningen av Ekebysjöns 
naturreservat har fått stöd 
från Länsstyrelsens bidrag 
till lokala naturvårdsprojekt, 
LONA. Grundtanken med 
bidraget är att lokal och kom-
munal naturvård som bygger på 
lokala initiativ och delaktighet 
skall stimuleras. Här understryks 
vikten av en integrering av natur-
vård, friluftsliv och kulturmiljövård.

Syftet med Sveriges naturreservat är 
att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer 
och tillgodose behov av områden för 
friluftsliv.
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Ekebysjön - skyddad natur mitt i villastaden
Djur och växter
Ekebysjöns naturreservat inne-
fattar många olika biotoper, från 
sumpskog och kärrmarker via 
beteshagar och slåtterängar till 
torr hedvegetation och hällar. 
Varje vegetationsområde har 
sitt specifika växt- och djurliv. 
Flera områden utgör livsmil-
jöer för fridlysta eller hotade 
arter. Svarthakedopping, små-
dopping och brunand är exempel 
på de rödlistade fågelarter som 
finns	i	reservatet.	I	området	finns	
minst 16 arter av trollsländor. En 
av dem är “citronfläckad kärr-
trollslända”, vilken omfattas av 
EU:s art- och habitatdirektiv. 
Detta direktiv innebär att vi har 
ett särskilt nationellt, regionalt 
och lokalt ansvar.

Ekebysjön är känd som reproduk-
tionslokal för groddjur och utgör 
ett viktigt område för vanlig 
groda, åkergroda, vanlig padda 
och mindre vattensalamander.

Inom 200 meter från sjöns vatten-
spegel har man funnit 261 arter 
av kärlväxter, däribland kattfot, 
solvända, låsbräken, kärrviol, 
jättestarr, sjöranunkel och miss-
ne. Det finns även ett flertal 
mossor och lavar runt sjön, till 
exempel den rödlistade filthätte-
mossan.

Lake EkebysjönFriluftsliv

Svarthakedopping

Mindre hackspett

Gullviva

The area exhibits a long, un-
broken history of human activity. 
Its	 flora	 and	 fauna	 thrive	 in	many	
different types of land, from swamp 
and marshland, through pasture and 
meadows to dry heath vegetation 
and bare rock. Each type of land ac-
commodates	its	own	specific	plant	
and animal life, and many of them 
provide shelters for endangered or 
protected species. 

Two paths, Södra kyrkstigen and 
Norra kyrkstigen, run around the 
south and north of Ekebysjön, 
merging on the western side of the 
lake. They are joined by several 
smaller tracks. There is also a 
bridle path around parts of the 
lake Ekebysjön.

Originally the lake Ekebysjön was 
part	 of	 a	waterway	flowing	 in	 the	
east–west direction and dividing 
the present municipality  Danderyd 
into a northern  and a southern part. 
It was this waterway that brought 
the	first	inhabitants	to	the	area.
Ekebysjön and its surroundings 
form an important historical site 
including remains from the Late 
Iron Age. 

Rödvingetrast. 

Gröngöling 

Vanlig groda

Citronfläckad kärrtrollslända, hona

Skäggdopping

Smådopping

Runt Ekebysjön löper två gång-
vägar, Södra och Norra kyrkstigen, 
som förenas på sjöns västra sida. 
Till dessa ansluter  några mindre 
stigar.	Runt	delar	av	sjön	finns	även	
en ridstig. Kommunens naturskola 
har sina lokaler i den östra delen 
av	 reservatet.	 Inom	 området	 finns	
informationsskyltar med reservats-
föreskrifter och information om om-
rådets natur- och kulturvärden.


