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Hitta hit 
 
Simsjön hittar du lättast via väg 57 mellan Järna 
och Mölnbo. Sväng in mot Hölö på väg 505 och 
kör ca 1 km så kommer du till en mindre besöks-
parkering strax väster om Simsjön. Närmaste 
bullhållplats ligger längs väg 57 vid avfarten mot 
Hölö. 

Förvaltning och skötsel

Skrattmåsen trivs att bo trångt

Med sitt mörkbruna huvud, mörkröda 
ben och hesa skratt är det lätt att känna igen 
skrattmåsen. Den är en riktig karaktärsfågel i 
Simsjön och häckar på öarna i kolonier. Att så 
många fåglar bygger bo tätt intill varandra gör 
vardagslivet visserligen en aning trångt men 
är väldigt praktiskt för att upptäcka oinbjudna 
gäster. 

När hösten kommer flyttar de flesta 
skrattmåsar i Sverige söderut, en del så långt 
som till Medelhavet. Vissa stannar kvar i 
Sverige och hittas inte sällan i stadsnära 
områden, då utan sin mörkbruna hjässa och 
med endast någon mörk fläck vid örat. 
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Välkommen till Simsjön

Simsjön är en återskapad fågelsjö som ligger  
mellan Hölo och Järna.  Sjön sänktes 1925 för att 
ge mer åkermark att odla på. Sänkningen skapade 
en kraftig igenväxning av det som fanns kvar av 
sjön. Efter ett intensivt arbete mellan år 2000-
2003 är sjön idag återställd till den sjö den en gång 
var. 

Här kan du få fina naturupplevelser i fågeltornet 
och spana ut över vattenspegeln, strandängarna 
och öarna och njuta av fågellivet. Änder är vanliga 
precis som gäss. Men du kan även brun kärrhök 
som häckar i vassen, se havsörn segla över sjön, 
eller fiskgjuse ryttla i jakt på föda. Lärkfalk 
är ingen sällsynthet och öarna i sjön är ofta 
omtyckta häckningsplatser för skrattmås.

Tips till besökaren 
 
Från parkeringen som ligger längs väg 505 följer 
du enklast de röda ledbrickorna för att komma till 
fågeltornet. Du kan även spana efter fågel ute på 
ön Ängsholmen. Hit hittar du genom att följa blå-
markerade brickor. Fikat kan du njuta av på båda 
platserna men är det lite blåsigt så passar nog  
fågeltornet bäst där du sitter lite skyddat.

Brun kärrhök

Utsikt från fågeltornet

Glöm inte kikaren när du besöker Simsjön


