
NATURRESERVAT I STOCKHOLMS LÄN

Långängen - Elfvik

CM Bellman besökte 
hovgulddragare Petter Widman 
på Elfvik 1777 och skrev 
nedanstående visa. 
(melodi: Fjäril vingad)

Glada bygd, så täckt belägen
Midt i vattnets lugna våg!
Dina åkrar pryda vägen

Med en hög och gulnad råg.
Dina vikar tyst förära

Fångst af gädda, mört och mer.
Öfverallt i dälden nära

Man de röda smultron ser.

Ytterligare information
Lidingö Stad, www.lidingo.se,  08-731 30 00,
For more information visit www.lidingo.se or call 
08-731 30 00.

Denna folder är producerad av WSP och tryckt i 2000 ex 2006.
Illustrationer av Eva Åberg WSP, foto Ulla Bejrum, Lidingö stad

Naturreservatet Långängen-Elfvik omfattar ca 440 
ha. Staden äger marken inom reservatet och är 
naturvårdsförvaltare.

Småbruk och  
herrgårdslandskap

Stora delar av reservatet utgörs av ett sammanhängande 
jordbrukslandskap med flera väl bevarade gårdar och 
andra be byggelsemiljöer från i första hand 1800-talet.
De äldsta gårdarna i området har anor från vikingati-
den. Vid Stockby och Långängen finns bygravfält från 
yngre järnåldern (omkring 1000 e Kr). Fram till mitten 
1300-talet var Lidingös bönder självägande. Från 1400-
talets början samlades marken under Djurs holms gods. 
Godset ägdes av släkten Banér från 1530-talet fram till 
1700-talet då arrendegårdarna på Lidingö såldes. 
Elfviks gårds huvudbyggnaden med tillhörande 
trädgård och parkanläggning uppfördes när det småska-
liga arrendejordbruket ersattes av en godsliknande 
gård baserad på djurhållning under den nye ägaren, 
hovgulddragaren Petter Widman. Tidens ideal var för-
skönade lantgårdar där nytta blandades med nöje och 
åkrar, ängar och hagar blev en del av parklandskapet. 
Samma utveckling skedde vid Ekholmsnäs gård medan 
Långängens gård fortfarande bevarar karaktären av 
bondehemman. 
Elfviks huvudbyggnad rustades upp 1987 till det ut-
seende den hade i slutet av 1800-talet. Parken har 
återfått drag från 1700-talet (övre terrassen)  respek-
tive 1890-talet  (barrträdspartiet och fruktträdgården). 
Elfviks gård är idag en populär ryttargård och gårdens 
djur uppskattas särskilt av besökande familjer och 
barngrupper. 

I reservatet är det inte tillåtet att:
•	 Förstöra	eller	skada	(inklusive	klottra	på)	fast			
	 naturföremål	eller	ytbildning.

•	 Bryta	kvistar,	fälla	eller	på	annat	sätt	skada	 
	 (inklusive	klottra	på)	levande	eller	döda 
	 stående	eller	omkullfallna	träd	eller	buskar	och 
	 att	skada	vegetationen	i	övrigt	t	ex	genom	att 
	 gräva	upp	växter	såsom	ris,	örter,	gräs,	mossor 
	 eller	lavar.

•	 Ställa	upp	husvagn,	fordon	eller	liknande.

•	 Göra	upp	eld	annat	än	på	anvisade	och	iord- 
	 ningsställda	platser.

•	 Rida	annat	än	på	anvisade	vägar,	stigar	och	 
	 områden.

•	 På	ett	störande	sätt	använda	radio,	musikan- 
	 läggning,	musikinstrument	e	dyl.

•	 Parkera	annat	än	på	anvisade	platser.

•	 Bruka	störande	motordriven	anordning	för	lek	 
	 eller	sport.

•	 Lyfta	eller	landa	med	luftfarkost.

•	 Sätta	upp	tavla,	plakat,	affisch	eller	liknande	 
	 annat	än	på	särskilt	anvisade	anslagstavlor.

•	 På	Kottlasjön,	Stockbysjön,	Gråviken	eller	 
	 Ekholmsnässjön	framföra	båt	eller	annan	 
	 farkost	med	förbränningsmotor.

•	 Störa	djurlivet	(t.ex.	genom	att	klättra	i	boträd	 
	 eller	uppehålla	sig	i	närheten	av	fågelbon).

•	 Under	tiden	1/4–31/10	beträda	eller	färdas	på	 
	 Gråviken	eller	fiska	i	Gråviken	från	land.

•	 Medföra	okopplad	hund	eller	annat	lösgående	 
	 husdjur.	Gäller	inte	hund	under	viltvårds- 
	 uppdrag	eller	hund	under	arbete	med	fårvall- 
	 ning.	Gäller	inte	heller	inom	det	område	på		 	
	 Elfvikslandet	som	är	markerat	på	beslutskarta	 
	 till	reservatet.	Observera	dessutom	Jaktlagen 
	 	6	§:	Hundar	får	inte	löpa	lösa	under	tiden	1/3- 
	 20/8.	Resten	av	året	får	de	inte	följa	efter	vilt.

Undantag	från	vissa	regler	gäller	för	de	som	för-
valtar	reservatet	t.ex.	trädfällning	och	viltvård.	 
Generellt	förbud	gäller	t.ex.	mot	nedskräpning	
och	att	köra	eller	parkera	motorfordon	i	terrängen.
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Reservatets läge i regionen.

Utsikt mot Stockholms inlopp vid Elfvik



Välkommen till naturreservatet 
Långängen-Elfvik!
Reservatet bildades av Lidingö stad 2007 genom 
en utvidgning av Långängens naturreservat med 
Elfvikslandskapet och Kottlasjön.  Ändamålet med 
naturreservatet är främst att bevara ett tätortsnära 
rekreationsområde av stor betydelse för allmänhetens 
friluftsliv samt att skydda de kulturhistoriska värdena 
och det sjösystem som finns i reservatet.  

Fågelkärr och tickor 
Linnmanska kärret (Västra Långängskärret) är uppdämt 
på initiativ av Nils Linnman, en framträdande profil i 
TV:s naturprogram framförallt under 60-talet.  Kärret 
har genom åren haft flera mindre van liga häckande 
arter: enkelbeckasin, skogssnäppa, grågås, små-
dopping, snatterand, bläsand och kricka. 
Gråviken utgör en viktig rastlokal för simfåglar, särskilt 
snatterand men här finns även exempelvis skäggmes. 
Sävsångare, kärrsångare och gräshoppssångare är andra 
fågelarter som främst trivs i reservatets fuktiga delar.  
Blekticka växer på grova ekar i lövskogen vid 
Ekholmsnässjön. Blektickan är en så kallad rödlistad 
svampart som riskerar försvinna ur vår flora. I samma 
område växer också två andra arter, kornig nållav och 
kantvitmossa, som indikerar att lövskogen har höga 
naturvärden.
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Elfviks	gård.	 
Levande	gårdsmiljö	med	välbevarade	ekonomibyggnader.	
Restaurang	i	huvudbyggnaden.

Ängsmark	vid	Fiskarudden. 

Linnmanska	kärret 
Fågelkärr	anlagt	på	initiativ	av	den	på	60-talet	kända	TV-profilen.
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Långängens	gård
Café	i	1700-talsgård.

Alkärr	vid	Kottlasjön
Spännande	lövskog.

Ekbackarna	på	Hustegaholm 
Mäktiga	ekar.

Elfviks	yttersta	udde 
En	fin	utsiktsplats	med	ekotempel. 

Platser värda att besöka:
Platsnumreringen	återfinns	på	kartan	och	på	illustrationerna.
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Värdefull skog på Elvik.Elfviks gård.


