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 Natur och friluftsliv i Södertälje

Förvaltning och skötsel

  Regler och föreskrifter: 
  § För allmänheten gäller förbud att:

 - Framföra motordrivet fordon. 
 - Ställa upp husvagn. 
 - Tälta eller lägga till med båt längre än en natt. 
 - Rida, annat än på anvisade ridstigar. 
 - Medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i    
    boträd. 
 - Medföra okopplad hund eller annat husdjur. 
 - Elda annat än på särskilt anvisad plats. 
 - Plocka eller gräva upp alla slags växter. 
 - Använda ljudanläggning störande.  
 - Använda klätterutrustning. 
 - Ta kvistar eller grenar från mark och levande eller  
    dött träd. 
 - Genomföra orienteringstävlingar eller organiserade      
    träningar. 
 - Göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller  
    liknande.

Hitta hit 
 
Yttereneby ligger söder om Södertälje, sydost om 
Järna längs väg 525. Du kan nå reservatet med 
buss från Järna. En enskild grusväg går genom 
reservatet och slutar vid Eneby båtklubb. Här kan 
du parkera om du kommer med bil.

59.045238, 17.622112
Naturcentrum

NATURRESERVAT I SÖDERTÄLJE KOMMUN



Välkommen till Yttereneby  
naturreservat 
Yttereneby är 62 hektar stort och bildades 1997. 
Här hittar du en stor variation av naturtyper 
som innefattar alltifrån kulturlandskapets 
havsstrandängar, hagmarker, åkrar och en 
åravin till naturlandskapets tallhällmarker och 
gammelgranskogar. 

För den som är intresserad av växter finns mycket 
att upptäcka. I hagmarken gynnar kornas bete 
växter som darrgräs, jungfrulin, blåsuga och 
orkidéerna nattviol och Jungfru Marie nycklar. 
Här finns det också gott om grova ekar och askar. 

Berget som sträcker sig genom reservatet är 
kalkfattigt. Då trivs växter som gul fetknopp och 
tullkört. På bergets västra sida bildas ett speciellt 
mikroklimat och vid bergfoten finns en mycket 
intressant insektsfauna och svampflora med flera 
hotade arter. Tar du dig strax väster om reservatet 
finner du Skillebyån som slingrande tar sig ut 
i havet. På våren hörs många fåglar som trivs i 
trädskiktet runt vattendraget.    

Tips till besökaren

Från parkeringen leder stigen längs bergväggen dig 
in i reservatet. Om du tar vänster innan du passerar 
hagmarksstängslet så kan du klättra upp på bergryggen 
som på flera ställen erbjuder en magnifik utsikt över det 
Sörmländska kulturlandskapet och Östersjön. 

Fortsätter du in i hagen och följer stigen österut passerar 
du havsstrandängar innan du kommer ut på en vacker 
udde. Här finns den enda tillåtna eldplatsen i området 
där du kan grilla eller njuta av en fika. Udden är också en 
populär badplats. Även de vackra strandängarna längre 
norrut i reservatet samt den fina betespåverkade skogen 
som är rik på svamp, är värda en promenad och närmare 
titt. 

Skillebyån

Kör betar på strandängarna Vårlök

Utsikt över Järnafjärden

Vidkroniga ekar trivs i solljuset


