
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Lundby äng
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I Naturreservatet Lundby äng möter du en lummig 
lövskog med fågelrika stränder utmed Vibysjöns 
västra sida. Här kan du spana efter fåglar och 
sällsynta svampar, eller spår efter traktens långa 
och spännande kulturhistoria.

En lövrik kulturbygd
Här i trakten har människor varit bosatta under mycket 
lång tid. Ett förhistoriskt gravfält minner ännu om dessa 
tidiga bosättare. Områdets många ekar och andra ädla 
lövträd är även de rester efter forna tider, då vidsträckta 
lövskogar bredde ut sig här. En stor del av sluttningen 
och stranden har länge brukats som betesmark åt boska-
pen från Viby prästgård. När betet upphörde växte om-
rådet sakta igen till en skog.

Prästens park
En ovanligt trädgårdsintresserad präst bodde i Viby 
prästgård under mitten av 1800-talet, Gustaf Wilhelm 
Gumaelius. I området kring prästgården skapade han en 
berömd park och trädgårdsanläggning. En rosenkantad 
promenadgång anlades ner mot sjön och den så kallade 
Johanneslunden. Ännu lever flera trädgårdsväxter kvar 
i den gamla lunden. Strax norr om reservatets parke-
ring hittar du Prästtallen, en ovanligt grov tall med en 
omkrets på över fyra meter. Tallen skyddades 1941 som 
naturminne.

Svampar högt och lågt
I lövskogen samsas många trädslag i varierande åldrar. 
Här finns även en hel del döda träd. Den stora varia-

tionen får en mängd olika växter, svampar och djur att 
trivas. För den svampintresserade är området en riktig 
guldgruva. Koralltaggsvamp, guldyna, trådticka och 
kandelabersvamp är några av områdets svamparter, va-
rav flera är sällsynta.

Fågelparadis
Vibysjön och Lundby äng är en bra plats att spana ef-
ter fågel. Här rastar exempelvis gäss, änder, vipor och 
vadare, medan fiskgjuse, gråhäger och knölsvan häckar 
vid sjön. Kanske hör du rördrommens dova tutande från 
vassen, där den gömmer sig med sin välkamouflerade 
fjäderdräkt. Andra fåglar som trivs i vassen är skägg-
mes, brun kärrhök, rörsångare, sävsångare, trastsångare
och sävsparv.

Spår från istiden
Utmed Vibysjöns västra strand sträcker sig en rullstens-
ås som bildades under den senaste inlandsisen. Den 
långsträckta gropen strax söder om Prästtallen är en så 
kallad dödisgrop, där ett stort isblock bäddats in i grus-
åsen och sedan lämnat en grop efter sig när den smält.

Reservatsfakta
Beslutsår: 2021
Areal: 49 hektar 
Markägare: Prästlönetillgångar i 
Strängnäs stift
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen



I naturreservatet är det förbjudet att:
• skada marken eller att flytta sten
• skada levande eller döda träd och buskar
• skada växtligheten i övrigt (men du får plocka blommor och 
matsvamp)
• störa djurlivet
• elda
• köra motordrivet fordon annat än på bilväg, sjöis eller öppet 
vatten
• cykla annat än på bilväg eller hårdgjord stig
• rida annat än bilväg

Fullständiga föreskrifter: lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

Vägbeskrivning
Naturreservatet Lundby äng nås från E20 vid Vretstorp. Tag av 
från motorvägen på utfart 104 och sväng norrut mot Fjugesta. 
Följ vägen ca 1,9 km, förbi fågeltornet. Du kan även vandra in i 
reservatet via den vandringsled som leder runt hela Vibysjön.
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