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NATURRESERVAT

D
et är lätt att besöka naturreservatet 
oavsett om du kommer till Lindbacke 
i den norra delen eller Svanviken i söder. 
De båda delarna är olika till sin karaktär och 

skiljs åt av strandängar, ett stort vasshav och Kilaån som 
dock är svår att upptäcka i vassen. 

Lindbacke är en långsträckt grönskande bergshöjd 
med enbuskar som syns på långt håll. Vid ingången till 
reservatet ligger en labyrint av sten som troligen byggdes 
under medeltiden. Området har varit bebott sedan många 
generationer tillbaka och fortfarande � nns spår av fornåkrar 
och gravfält från järnåldern. Under tidig medeltid var Stora 
Kungsladugården, som Lindbacke tillhör, en kungsgård. 

I backarna kan du ströva omkring bland enbuskar, slån och 
nypon. På marken växer kattfot, mandelblom, ängsskallra 
och många andra solälskande ängsväxter. Och här trivs fåglar 
som grön� nk och hämpling. 

Om du vill ta dig till Svanviken söderifrån kan du ta sikte 
på Ryssbergets skidbacke. Nedanför den branta skidbacken 
ligger en parkering varifrån det går en bred spång genom 
den frodiga, skuggiga alsumpskogen och vidare ut i vass- 
havet. Spången leder till en utsiktsplattform med utsikt över 
omgivningarna. Leden är anpassad för funktionshindrade och 
det är lätt att ta sig fram med barnvagn.

Svanviken var en gång i tiden en havsvik som genom  
landhöjningen har förvandlats till våtmark. Förr slog traktens 
bönder strandängarna för att få vinterfoder till djuren. Även 
idag slåttras och betas området, men nu främst för att gynna 
� oran och fågellivet. 

Vår och höst översvämmas stora delar av Svanviken och 
lockar då till sig många � yttfåglar. Vattenrall, rörsångare och 
sävsparv är några arter som häckar i vassen.  PR
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Welcome to Svanviken-Lindbacke
Svanviken-Lindbacke is an excellent area to stroll 
in, with its rich floral splendour and teeming bird-
life. The nature reserve also contains ancient pastures 

and burial grounds from the Iron Age. 

Lindbacke is a long hill covered in greenery which can be 
seen from far off. It is easy to wander among its juniper bushes, 
wild roses and meadow flowers. From the west side of the hill 
there is a fine view of the shoreline meadows and reed beds 
on Svanviken Bay. With a bit of luck you may see a white-tailed 
eagle gliding on its broad wings. 

The easiest way to Svanviken Bay is via a boardwalk from 
the parking area on the southwest boundary. The boardwalk 
is accessible to wheelchairs and baby carriages, and leads to 
a platform from which the reserve’s birdlife can be observed 
close up.

Gul svärdslilja (Iris pseudacorus). Växtens 
blad liknar spetsiga svärd och blommorna 
är stora och gula. Svärdsliljan, som kan bli 
upp emot en meter hög, växer i fuktiga 
och näringsrika marker.
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Teckenförklaring   

 Här är du   Fågelskådning

 Reservatsgräns  Fågeltorn

 Bilväg    Gravfält

 Spång    Ängs-/våtmark

 Byggnader   Betesmark

 Sörmlandsleden  Lövskog

 Parkering   Åkermark

    

§ skada mark eller berggrund   
 inom området;
§ gräva upp växter eller skada   
 markvegetationen;
§ avsiktligt störa fågellivet;
§ tälta eller ställa upp husvagn;
§ medföra okopplad hund;

§ göra upp eld;
§ framföra moped eller annat   
 motorfordon vid sidan av    
 därför avsedda vägar;
§ på störande sätt använda    
 bandspelare, radiomottagare 
 eller dyligt.

Fakta om Svanviken-Lindbacke

 Kommun: Nyköping   Areal: 122,9 hektar   

Skyddat år: 1981   Markägare: Naturvårds-
verket, Nyköpings kommun och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Mer information: 

telefon 010-223 40 00 

www.lansstyrelsen.se/
sodermanland

Var rädd om naturen!

Life Coast Benefit

Naturreservatet Svanviken-Lindbacke ingår i EU:s nätverk 
av särskild skyddsvärd natur, Natura 2000. Skylten är till- 
verkad med ekonomiskt stöd från Europeiska unionens 
fi nansiella instrument Life.

Utöver generella regler vid vistelse i skog och mark 
är det i reservatet förbjudet att:

Rörsångare (Acrocephalus scirpaceus), 
kommer från tropiska Afrika till de svenska 
vassarna i maj. Rörsångaren är beroende 
av bladvassar där boet fästes mellan ett 
par vasstrån.

Solvända (Helianthemum 
nummularium) gynnas av 
bete och trivs i soliga kalk-
rika torrbackar. Blommorna 
öppnar sig mot solen och 
följer den under dagen. 

Tofsvipa (Vanellus vanellus) är en vadarfågel  
som känns igen på den långa huvudtofsen och  
de breda vingarna. Fågeln trivs på strandängar  
och öppna åkermarker där den bygger ett enkelt  
bo på marken.

Välkommen till Svanviken-Lindbacke
Svanviken-Lindbacke är ett fi nt 
strövområde på historisk mark. 
Här kommer du naturen nära 
med dess blomsterprakt och 
rika fågelliv. I naturreservatet 
fi nns också gamla fornåkrar och 
gravfält från järnåldern.

Lindbacke

Svanviken

mot 
Nyköping

N

0           500 m

Kilaån

Labyrint

Fågelspaning. Från den västra sidan av Lindbacke är det 
en fi n utsikt över Svanviken. Har du tur kan du härifrån se 
både havsörn och andra rovfåglar segla över vasshavet.


