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INLEDNING

Naturen med sin biologiska mångfald är sammanlänkad med höga naturvärden och är viktig för att hela
vårt ekosystem ska fungera. Naturen är en förutsättning för hela vår tillvaro på jorden både för att kunna
få mat och råvaror till olika typer industrier men också för att människan ska må bra och få chans till
återhämtning. En lättilllgänlig natur nära där man bor är mycket viktg för människan. I Vadstena kommun
finns höga naturvärden både i staden, stadsnära och runt om i kommunen. Exempel på naturområden och
miljöer är fågelsjön Tåkern med sina strandängar, Omberg med sina skogar och kalkkärr samt kalkärret
vid Hageby höga. Karaktäristiska naturmiljöer i Vadstena kommun är kalkkärr, kalktorrängar,
ädellövskogar/gamla lövängar, hagmarker/strandängar, ett värdefullt odlingslandskap samt alleér och
parker.
För att bevara, återställa och utveckla de naturvärden som finns är det viktigt att ha en åtgärdsstrategi. För
att uppnå detta har detta åtgärdsprogram tagits fram. De föreslagna åtgärderna är långsiktigt viktiga, både
för invånarna i dag men också för kommande generationer.
Detta dokument redovisar Vadstena kommuns strategier och åtgärder för hur man hanterar naturvärden
som finns dokumenterade i det kommunala naturvårdsprogrammet som uppdaterades 2015 genom
fältbesök av utvalda områden. Dokumentet innehåller prioriteringar och åtgärder för hur man ska kunna
bevara och öka den biologiska mångfalden samt gynna friluftslivet. Strategi och åtgärdsdelen bidrar till att
nå de nationella miljömålen. Åtgärds-programmet är antaget av kommunfullmäktige 2019-XX-XX och
avser mandatperioden 2018-2022.
Naturvårdsprogrammet består som helhet av 4 delar:
•

Naturvårdsprogram

•

Objektskatalog med kartor

•

Artkatalog

•

Åtgärdsprogram

Naturvårdsprogrammet är en bakgrund med historik och naturgivna förutsättningar samt en översiktlig
redovisning av natuvärden i kommunen. Objektskatalogen redovisar de kända naturvärdesobjekten med
en objektsspecifik beskrivning och naturvärdesbedömning. Till objektskatalogen finns en karta som
redovisar objekten. I artkatalogen redovisas vilka naturvårdsarter som är kända i kommunen.
Vadstena kommun antog 2019-06-19 en fritids- och friluftsplan. I denna behandlas möjligheter till
naturupplevelser, tillgänglighetaspekter samt ges en bred information om Vadstena kommuns
naturturistiska värden.
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NATIONELLA MILJÖMÅL

Vadstena kommun har tre strategiska mål för mandatperioden 2018-2022:
•

Växande Vadstena

•

Hållbara Vadstena

•

Attraktiva Vadstena

Inom ramen för Hållbara Vadstena ingår att arbeta aktivt med Agenda 2030 samt Sveriges nationella
miljömål. Nedan följer en kort beskrivning av de senare.
Målet för miljöpolitiken i Sverige är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att
uppnå detta har Sveriges riksdag antagit 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd hos den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda fram till. Kommunen har en viktig roll i arbetet med att uppnå
miljökvalitetsmålen och naturvårdsprogrammet utgör ett betydelsefullt redskap. I följande kapitel,
Strategier och åtgärder, presenteras konkreta åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsmålen
uppfylls. De sex miljö- kvalitetsmål som först och främst berör arbetet med
naturvårdsfrågor är:

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
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Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd.
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STRATEGIER OCH ÅTGÄRDER

Naturvårdsprogrammets strategier och åtgärder är utgångspunkten för kommunens naturvårdsarbete
under programperioden 2018-2022. De föreslagna åtgärderna är dels av processkaraktär (fortlöpande
arbete) och dels av projektkaraktär (tids- avgränsade).
Strategierna och åtgärderna har sin grund i de sex miljökvalitetsmål som först och främst berör arbetet
med naturvård. Åtgärderna är prioriterade efter de behov som bedömts som mest relevanta.
Att informera om naturens värde och öka tillgängligheten är ett annat viktigt arbetsfält och utgör i
naturvårdsprogrammet också ett eget målområde. I Vadstena kommun har en fritids- och friluftsplan
tagits fram, som har naturvårdsprogrammet som en del av sitt underlag.
Den kommunägda marken är det arbetsfält som kommer i första hand när det gäller aktiva
naturvårdsåtgärder från kommunens sida. Det finnns stora naturvärden att ta hänsyn till och kommunen
bör kunna vara ett gott föredöme för andra markägare.

Strategier och åtgärder är indelade efter följande målområden:
•

Levande sjöar och vattendrag

•

Myllrande våtmarker

•

Levande skogar

•

Ett rikt odlingslandskap

•

God bebyggd miljö

•

Ett rikt växt och djurliv

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag är viktiga för den biologiska mångfalden. I och i anslutning till vattenmiljöerna finns
ett myller av olika växter och djur. Sjöar och vattendrag är också av stort värde för människan. I Vadstena
kommun finns endast två sjöar, Tåkern och Vättern. Båda är av internationellt intresse och har god
ekologisk status. Av de rödlistade fågelarter som finns i Östergötland är det endast 5-6 arter som saknas i
Vadstena kommun. Vättern är på många sätt Tåkerns motsats. Den är näringsfattig, oligotrof, med ett
siktdjup på cirka 12 meter. Vätterns fina vattenkvalité och det kalla vattnet har skapat förutsättningar för
en krävande fauna. Åtgärder för Tåkern och Vättern regleras idag på regional nivå och ligger till stor del
inte på Vadstena kommuns åtaganden.
I den näringsfattiga Vättern finns hela 28 fiskarter av totalt 50 i Sverige. Från Tåkern rinner Mjölnaån som
är kommunens enda större vattendrag. Den fördjupades när man sänkte Tåkern med 1,7 meter för att få
mer odlingsmark. Mjölnaån har måttlig ekologisk status och det som sänker dess status är bland annat
övergödning och fysisk påverkan.
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Strategier
x Verka för att uppnå och bibehålla god ekologisk status enligt EU:s vattendirektiv i sjöar och vattendrag.
xx Verka för att Mjölnaån ska öka sina natur- och rekreationsvärden

x

x
xx

Åtgärder- Levande sjöar och vattendrag
Verka för att minskning av näringsämnen från hus och avlopp når sjöar och vattendrag
utan infiltration och uppehållande åtgärder.
Verka för att vattentillförseln till Vättern från Mjölnaån sker med förbättrat
näringsuppptag från omgivande marker.
Vid utveckling av staden väster ut verka för att Mjölnaån intergreras. Detta sker genom
att skapa ett mer naturligt lopp och någon damm som bidrar till näringsämnesupptag
ochsom även blir ett kvalitesinslag i området både gällande rekreation och naturvärden.
Gångstråk kan med fördel anläggas vid och över vattendraget.

Myllrande våtmarker
Våtmarker är många gånger mycket artrika och är en barnkammare för många arter av fåglar, fiskar och
groddjur. I dessa områden förekommer också speciell växtlighet anpassad till översvämningar och torrare
perioder. Våtmarker har också en funktion i att fördröja och rena vattnet från näringsämnen samt ta upp
tungmetaller. Vadstena kommun har en större mängd kalkkärr som är beroende av hävd för sina värden
och som därför redovisas under rubriken odlingslandskapet i detta årgärdsprogram.
Tåkern och dess strandängar hör naturligtvis till de områden som har mycket höga naturvärden. Tåkern är
framförallt fåglarnas sjö. Den har det största vassområdet och utgör med sin mosaik av biotoper den mest
betydelsefulla rastplatsen i Nordeuropa. I området har 277 fågelarter setts och ett hundratal häckar.
Strandängarna omfattar cirka 450 ha och har skapats genom att de under lång tid hävdats genom bete eller
slåtter. Strandängarna är så kallade kalkfuktängar med en mycket artrik flora. Strandängarna hyser också en
artrik jordlöparfauna. Även Tycklingeviken med sina fina strandängar och vassar är av mycket stort
intresse och en av de fågelrikaste strandängarna i länet
Smedsmossen, belägen 600 m nordväst om Nässja kyrka, är ett öppet högstarrkärr dominerat av
bunkestarr. Smedsmossen är ett ganska ordinärt kärr i sina centrala delar, men längs sydkanten finns
extremrikkärr och kalkfuktäng, naturmiljöer som är sällsynta i länet som helhet. Bland annat påträffas
majviva och kärrknipprot.

Strategier
x Bevara kommunens våtmarker genom lämplig skötsel (våtmarkerna kring Tåkern sköts genom regionala
insatser. För Tycklinge ansvarar Vadstena kommun).

Åtgärder-Myllrande våtmarker
x

Söka medel för en översyn över kommunens våtmarker och deras status. Utveckla en
skötselplan för dessa.

x

Söka medel för att restaurera våtmarker.
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Levande skogar
Skogen är Sveriges artrikaste naturtyp. Skogar upprätthåller balansen i atmosfären, påverkar klimatet
positivt genom att binda koldioxid, renar luften vi andas och medverkar i vattnets kretslopp. Tätortens
skogar är även den viktigaste naturtypen för rekreation och är dokumenterat positiva för tillfrisknande och
arbetsprestation. Äldre skog är mest uppskattad och man vill gärna ha den på gångavstånd från bostaden.
Utpräglade skogslandskap vid sidan om Omberg saknas nästan helt i Vadstena kommun, men
skogsområden förekommer som öar i slättlandskapet. Den nuvarande skogsmarken har oftast en historia
som betad utmark. Det finns områden som visar tecken på att länge ha varit skogbevuxna. Ädellövskogar
är dominerande i kommunen och då ofta med ek som dominerande trädslag. Andra ädellöv som ask och
alm förekommer dock ofta som ett inslag bland lövträden. Barrskogsområden är mer sällsynta och mest
utmärkande är de på Omberg för att de är minst påverkade av modernt skogsbruk och särskilt värdefulla
är branterna. Sumpskogar är en sällsynt naturtyp i Vadstena kommun och ett fåtal med höga värden finns.
Som markägare har Vadstena kommun inget eget skogsinnehav i regelrätt bemärkelse. Däremot äger
kommunen mindre strandskogar samt dungar på platser eller längs sträckningar där naturvärdena redan
idag är höga, eller har potential att bli det.

Strategier
x Kommunens skogsinnehav ska främja naturvärden och rekreation.
xx Verka för att kommunens skogar bevaras och utvecklas till områden med höga naturvärden.

Åtgärder- Levande skogar
x
x
xx
xx
xx

Sköta den kommunala skogen natuvårdsanpassat.
Inventera skogsmark längs Vättern strand för att öka kunskapen om dessa
skogsområden.
Vidtag åtgärder för att bevara sumpskogar med höga värden.
Identifiera i vilka skogsområden som grova ekar förekommer och frihugg dem men
bibeåll skogskaraktär i områden med värden knutna dit.
Informera privata skogsägare om att de har områden på sin mark som ingår i
naturvårdsprogrammet.
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Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets biologiska mångfald är ett resultat av att människan brukat jorden genom många
generationer. Det är därmed ett kulturarv som är viktigt att förvalta till kommande generationer. En stor
biologisk mångfald är knuten till dessa odlingslandskapets miljöer. Majoriteten av odlingslandskapets arter
förekommer i de ogödslade ängs- och betesmarkerna. Många arter är även beroende av de olika
småbiotoperna i odlingslandskapet småvatten, brynmiljöer, diken, fristående träd, stenmurar med mera.
I Vadstena kommun finns höga naturvärden och många objekt knutna till odlingslandskapet. Totalt utgör
odlingslandskapets andel av alla värdefulla objekt en bra bit över hälften. Kalkkärr, kalkrika torrängar och
strandängar är speciella och särskilt värdefulla miljöer i odlings-landskapet inom kommunen. En stor del
av de värdefulla områdena i Vadstena är antingen kalkkärr eller kalktorrängar. Dessa naturtyper är
livsmiljöer ovanliga och hotade i ett nationellt perspektiv och en stor del av Östergötlands värdefulla
kalkkärr och kalktorrängar finns inom Vadstena kommun. För kalktorrängarna är Vadstenas andel drygt
20% av det totala antalet i länet, vilket också innebär att Vadstena har en stor andel av det svenska
fastlandets torrängar. Många av ängs- och hagmarkerna har värden knutna till trädskiktet och då ofta i
form av värdefulla ekhagar. Ängsmarker som övergått till mer eller mindre skogsbiotoper genom
igenväxning är vanliga. Värdefulla strandängar förekommer till exempel kring Tåkern och Tycklingeviken
och behandlas mer under kapitlet myllrande våtmarker.
Flera allér med höga värden förekommer. För närvarande är lite känt om åkrar och åkermiljöer i
kommunen. Däremot vet vi att kalkpåverkade och då särskilt lätta jordar generellt har en intressant flora.
Som exempel kan här ges åkermiljöerna vid Olstorp ute på slätten sydväst om Hageby. Åkrarna
häromkring är något sandiga, och hyser rika förekomster av riddarsporre, sminkrot och vallmo av flera
arter, vackra åkerogräs som numera blir allt ovanligare i landskapet och där flera arter är rödlistade.

Strategier
x Verka för att arealen ängs- och hagmarker bibehåller sin kvalitet och gärna ökar.
xx Bevara och utveckla odlingslandskapets biologiska värden.
xxx

Bibehålla

och

öka

antalet

kalktorrängar

i

kommunen.

Åtgärder- Levande skogar
x

Sköta och bevara kommunägda hagmarker

x
x

Slåtter på utvalda marker och efterhand öka antalet slåttrade ytor.
Identifiera potentiella igenväxande hagmarker och ta fram planer för att restaurera
genom slåtter eller bete.
Utöka kunskapen om förekomst av småvatten och artrika åkrar. Öka mängden öppna
diken och skapa småvatten.
Identifiera värdefulla träd i först och främs allér i kommunen och sköt dem
naturvårdsanpassat.
Inventera för att öka kunskapen av förekomsten av kalktorrängar.
Verka för att arealen av torrängar med naturvårdsanpassad skötsel ökar, genom
planering, anläggning och anpassad skötsel av grönytor, ledningsgator, vägkanter och
andra hävdade marker.

xx
xx
xxx
xxx
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God bebyggd miljö
Att ha naturen nära är viktigt för människan och skapar livskvalitet möjligheter för lek och rekreation. Att
snabbt och enkelt kunna njuta av naturen i vardagen är en tillgång och höjer attraktiviteten i en stad och i
boendemiljön. Naturmiljöerna nära och i staden har många gånger höga naturvärden då möjligheten och
viljan ofta finns att naturvårdsanpassa skötseln där. En annan värdefull komponent man ofta hittar i
stadsmiljöer är allér och gamla träd som har
håligheter och höga naturvärden. I Vadstena finns naturen nära med till exempel parker och närheten till
Vättern med dess stränder. Inom cykelavstånd når man både friluftsområden med motionsspår och
natursköna områden som till exempel ekhagar, hagmarker, kalkkärr och ädellövskogar. Andra naturpärlor i
Vadstena kommun är Tåkern och Omberg.
Genom att ha med sig naturen redan i planeringsstadiet av byggnation och utveckling av staden kan man
att bevara och förstärka naturvärdena samtidigt som man skapar en attraktiv boendemiljö. Skötselplaner
som visar på mål och utförande är en viktig del till fungerande stadsnära natur. Naturen ska vara en
tillgång kring boendemiljön och inte ett hinder och för detta underlättar planering. Naturvårdsprogrammet
är en viktig del i planeringen men det är inte heltäckande. Vid planering av till exempel bebyggelse ska
inventeringar utföras för att identifiera och inkludera naturvärden i planerna.

Strategier
x Verka för att naturen behandlas i ett övergripande perspektiv där landskapsekologi och sociotopvärden
knyts samman.
xx Verka för att naturvärdena i kommunens parker, grönytor och naturområden bevaras och ökar.

x
x
x
x
x
xx

xx
xx

Åtgärder- God bebyggd miljö
Använda naturvårdsprogrammet i den fysiska planeringen samt komplettera med
naturvärdesinventeringar i planeringsstadiet.
Skapa skötselplaner för naturen nära bebyggelse , både befintlig och vid nya
detaljplaner.
Utöka kunskapen om naturvärdena i stadens parker och allér samt i områden atraktiva
för bebyggelse t.ex Vätterns strandområden.
Planera och utveckla stråk både för ekologiska samband och sociotopvärden genom
gröna stråk i och nära staden
Inkludera fritids- och friluftsplanen i den fysiska planeringen.
Skapa naturvårsdanpassade skötselplaner för kommunens markinnehav. Viktigt att öka
mängden död ved i skogsmiljöer och parker, spara gamla träd och att arbeta långsiktigt
och eftersträva kontinuitesmiljöer.
Nyplantering av träd för att ersätta gamla och förstärka värden i parker och förstärka
samband mellan parker och grönområden.
Potentiella grönytor kan utvecklas till ängsmark
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Ett rikt växt och djurliv
Ett rikt växt och djurliv innebär att alla organismer ges möjlighet att leva kvar på jorden. I dag utrotas arter
på jorden snabbare än någonsin. Många arter är hotade i Sverige på grund av att deras livsmiljöer hotas
eller försvinner. Vissa arter är beroende av människan bearbetning av naturen tillexempel hävdade marker
medan andra arter är knutna till att miljön är orörd och kontinuerlig. Naturen och arterna blir allt mer
uppmärksammade inom ekosystemtjänster där exempel är att grönytor hjälper till att ta hand om
dagvatten, träd nära hus har kylande effekt på sommaren i tät bebyggelse och att det finns en stor
ekonomisk vinning och nödvändighet i att det finns tillräckligt pollinerare i odlingslandskapet. Natur och
djur berikar och ökar även kvaliteten i friluftslivet och bidrar till rekreationsvärden.
Vadstena kommun har ett rikt växt och djurliv och flera för regionen ovanliga och intressanta arter
förekommer. För att kunna skydda och förbättra för växt- och djurlivet är kunskapen om var de
förekommer och hur stabila populationerna är viktig. Vissa områden med ett särkilt känsligt växt och
djurliv är särskilt viktiga att bevara. Femton arter som Vadstena kommun bär ett särskilt ansvar för att
bevara och som är goda representanter för Vadstenas typiska natur presenteras närmare i
naturvårdprogrammet programdel. Flera av dessa arter har sin regionala eller nationella huvudförekomst i
kommunen. En av arterna har sin enda kända europeiska förekomst i Vadstena kommun. Med avseende
på de ansvarsarter som nämns kan slutsatsen dras att Vadstena kommun har ett särskilt ansvar för kalkkärr
och kalktorrängar.

Strategier
x Bidra till att kommunens kännedom om växt- och djurliv är god.
xx Verka för att gynnsam bevarandestatus uppnås för naturligt förekommande naturtyper och arter.

x

x
xx
xx

Åtgärder- Ett rikt växt och djurliv
Genomföra riktade inventeringar för att öka kunskapen om kommunen växter och
djur. Inventeringen kan med fördel samverka med att välja ut områden att restaurera.

Informera markägaren (om annan än kommunen) när väsentlig kunskap framkommer.
Verka för att åtgärder utförs som gynnar en eller flera av de utpekade arterna som är
särkilt ansvar för Vadstena kommun.
Upprätta en prioriteringslista för vilka objekt i naturvårdsprogrammet som har störst
behov av åtgärder.
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Vadstena Naturvårdsprogram Bilaga 1
Namn

Ostmossen

Område nummer

NVP058477

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

-

Skyddsmotiv

-

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

-

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Ostmossen är ett mycket värdefullt naturområde. Ostmossen är naturreservat och Natura 2000område med kod SE0230150. Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
Ett av två delområden i Ostmossens naturreservat

1

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ostmossen

Bibehållande av värdena
Ostmossen är naturreservat och Natura 2000-område med kod SE0230150. Skötselplan och
bevarandeplan finns utarbetade för området.

Artlista
-

2

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ostmossen

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Ostmossen med kod SE0230150.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ostmossen

Område nummer

NVP058477

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

-

Skyddsmotiv

-

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

-

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Ostmossen är ett mycket värdefullt naturområde. Ostmossen är naturreservat och Natura 2000område med kod SE0230150. Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
Ett av två delområden i Ostmossens naturreservat

4

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ostmossen

Bibehållande av värdena
Ostmossen är naturreservat och Natura 2000-område med kod SE0230150. Skötselplan och
bevarandeplan finns utarbetade för området.

Artlista
-

5

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ostmossen

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Ostmossen med kod SE0230150.

6

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hageby kalkkärrshage

Område nummer

NVP058423

Eko. Karta nr.

084 69

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi, G

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 1997-05-21
Naturvärdesbedömning
Området har mycket höga naturvärden. Delar av området är ett artrikt extremrikkärr med värden som
inte står naturreservatet Hagebyhöga långt efter. Större delen är idag igenvuxet, men har fortfarande
en artrik hävdgynnad flora i behåll. Hela området är ogödslat. Det bedöms som tämligen
lättrestaurerat. Då även den igenvuxna delen innehåller kalkkärrspartier måste området som helhet
ges högsta prioritet i naturvårdsarbetet. Under bildning till naturreservat.

Beskrivning
Hageby kalkkärrshage ser vid första anblicken ut som en vanlig björkigenväxt hage. Här finns dock
både kalkkärr och bevarad friskängs- och fuktängsvegetation, allt mycket påminnande om
förhållandena i reservatet Hagebyhöga, vilket ligger alldeles intill. Hagen har länge varit obetad.
Under 90-talet har området stängslats, en viss röjning skett och betesdjur släppts på. I hela den
stora hagen råder ogödslade förhållanden. Floran är speciellt rik i och kring kalkkärren i sydväst, där
nästan ingen igenväxning skett under den hävdfria perioden. Denna del gränsar till naturreservatetet
Hagebyhöga, men sträcker sig med en kil österut in i vad som idag är en björkskog. Även inne i
björkskogen hittas hävdarter, t ex svinrot, ängsvädd och rikligt med klasefibbla. Dessa och andra
arter antyder ett ursprung som slåttermark (vilket bekräftas av häradskartan från 18xx ??).
Björkskogen är något luckig, men mer eller mindre beskuggad i alla delar. Längst i nordost,
gränsande till åker, finns också öppen hagmark. Här hittas en hävdgynnad friskängsflora, dock utan
de många intressanta arter som finns längre västerut.. Trädskiktet domineras av tämligen unga
björkar, av vilka flertalet ser ut att ha vuxit upp sedan tidigare hävd upphört. Övrigt trädskikt består av
oxel, ask, sötkörsbär, alm och tall. Buskskiktet är rikt utbildat och består av bl a skogstry, svartvide,
blekvide (kalkkärrsart), äppelros, oxel, hassel, getapel, olvon, en och slån. Den rikaste floran hittas
i de öppna kalkkärren i väster. Här ses kalkkärrsarterna axag, majviva, näbbstarr, ängsnycklar,
älväxing, tätört, gräsull, nålstarr, storsileshår och rosettjungfrulin. Rester av denna vegetation hittas i
halvöppna områden i björkskogen. I de igenvuxna delarna hittas signalarterna trolldruva, tvåblad,
ormbär och blåsippa tillsammans med indikatorarterna gullviva, rödkämpar, buskviol, jordtistel och
småfingerört. Hästhov är vanlig och klasefibbla mycket vanlig. Under ängs- och
hagmarksinventeringen (Länsstyrelsen 1991) hittades även kärrknipprot, kärrspira, svarthö, gulyxne,
honungsblomster, vildlin och spåtistel. Dessa växte huvudsakligen i kalkkärret i sydväst. Gulyxnen
7

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hageby kalkkärrshage

sågs endast i ett fåtal exemplar längst i söder.

Bibehållande av värdena
Området är i stort behov av röjning, vilken bör vara radikal. I stort sett all trädvegetation och mycket
av buskvegetationen är av igenväxningskaraktär och bör tas bort. Målet bör vara att återskapa forna
dagars slåtteräng.

Artlista
Gulyxne, honungsblomster kalkkärrgrynsnäcka.
8

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hageby kalkkärrshage

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Organismgrupper viktiga i kalkkärrsmiljöer bör undersökas närmare. Lämpliga
sådana grupper kan vara snäckor, flera insektsgrupper samt mossor.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering. Länsstyrelsen 1991.
Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Hagebyhöga SE0230144
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskbärande hagmarker söder om Högalund

Område nummer

NVP058429

Eko. Karta nr.

085 70

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi, L

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 1997-05-21
Naturvärdesbedömning
Vid torpet Högalund ligger ett par stenmursomgärdade hagar på ömse sidor om den lilla markvägen.
Ett flertal indikatorarter för ogödslad fodermark är funna inom området. Signalarten blåsippa
förekommer ganska rikligt inom en del av området. De buskrika hagmarkerna ligger väl synligt i
landskapet och har en vacker, lummig karaktär tack vare slån, rosor och andra buskar.
Gullviverikedomen är ytterligare ett skönhetsinslag. I ängs- och hagmarksinventeringen fick området
naturvärdesklass 3. Motsvarande klassning, kommunalt intresse, är fortfarande aktuell.

Beskrivning
Vid torpet Högalund ligger ett par stenmursomgärdade hagar på ömse sidor om den lilla markvägen.
Området tillhör Hässleby mellangård. Det är tämligen högt beläget med en vid utsikt över den
omgivande slätten i den nordligaste delen av Vadstena kommun. Området får sin karaktär av slånoch rosbuskage. Vegetationen utgörs av torr- och friskängssamhällen med hävdgynnade arter i
främsta ledet. Här finns väldigt mycket gullvivor. Igenväxningen har dock blivit ganska påtaglig, med
svårgenomträngliga busksnår i främst den västra hagen, och tillbakaträngning av de känsliga
hävdarterna. Östra hagen har nyligen röjts, men rosbuskarna kommer på nytt underifrån. Ganska
många träd av igenväxningskaraktär har också lämnats vid röjningen. Det är främst den östra
hagen som har något utvecklat trädskikt. Här står ett tiotal tallar, enstaka gran, oxel, vildapel och
sötkörsbär. Yngre ask dominerar dock, och unga aspar kommer mycket på några ställen. Buskskiktet
utgörs i båda hagarna av slån, nyponros, äppelros, hagtorn, en, oxel och måbär, samt någon hassel i
öster. Den torra till friska marken hyser en artrik vegetation i de öppna delarna. Hävdarterna
gullviva, buskviol och knölsmörblomma är rikligt förekommande. Andra hävdarter som påträffades vid
fältbesöket var rödklint, stor blåklocka, rödkämpar, backsmultron och brudbröd. Bland övriga växter
kan nämnas väddklint och lundtrav, båda typiska för kalkpåverkade torrängar. Från tidigare finns
noterat prästkrage och jordtistel, samt enstaka krissla och smörbollar i den östra hagen (Länstyrelsen
1991). In vid buskar och träd tillkommer mer skuggföredragande arter, t ex blåsippa (signalart) som
är ganska vanlig längst i öster. Vid fältbesöket hördes bl a härmsångare och näktergal sjunga.
Tuvmyror visar på en lång hävdhistoria.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskbärande hagmarker söder om Högalund

Bibehållande av värdena
För att stärka den känsliga hagmarksfloran måste en omfattande röjning företas. Täta buskage
glesas ut så att endast glest spridda buskar återstår. En hel del av träden i öster tas ned, särskilt
yngre träd och tallar. Ett hårt betestryck är önskvärt åtminstone de första åren efter
restaureringsinsatsen.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskbärande hagmarker söder om Högalund

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Fjärils- och hopprätvingefaunan kan gärna studeras då området är både
blomrikt och klimatiskt gynnat.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vättern

Område nummer

NVP0509001

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

-

Skyddsmotiv

-

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
-

Beskrivning
-

13

-

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vättern

Bibehållande av värdena
-

Artlista
-

14

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vättern

Ytterligare kunskap
-

Referenser
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tåkerns naturreservat

Område nummer

NVP0509415

Eko. Karta nr.

084 37.38.39.47.48.49

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N, Z, B), F, G, K, L

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Inventeringsdatum 1997-05-22

Hov, Strå, Herrestad, Källstad,
Rogslösa, Väversunda

Naturvärdesbedömning
Tåkern är en av nordeuropas mest värdefulla fågellokaler. Strandängarna hyser mycket höga
naturvärden även för kärlväxter, insekter och landsnäckor. Vattenmiljön erbjuder en unik flora och
fauna. Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
-

16

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tåkerns naturreservat

Bibehållande av värdena
Skötselplan finns för reservatet och länsstyrelsen ansvarar för skötseln tillsammans med Tåkern
fonden.

Artlista
Bivråk* Blå kärrhök* Brun
kärrhök Dubbelbeckasin Dvärgbeckasin* Fjällgås Havsörn* Jaktfalk Kornknarr Kungsörn* Mi
17

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn Tåkerns naturreservat
ndre
strandpipare Pilgrimsfalk Pungmes Rödspov Rördrom Salskrake* Skräntärna Skäggmes Sm
åfläckig
sumphöna Stjärtand Storspov Svarthakedopping Svarttärna Vaktel* Ängshök Hjälmbrosklav
Ytterligare kunskap
Ej från kommunens sida.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogramLänsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Ekinventering 1997.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Allé vid Oxelgården, Börstad

Område nummer

NVP0583614

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

-

Skyddsmotiv

-

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
-

Beskrivning
-

19

-

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Allé vid Oxelgården, Börstad

Bibehållande av värdena
-

Artlista
-

20

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Allé vid Oxelgården, Börstad

Ytterligare kunskap
-

Referenser
-

21

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagebytorpslänten, stäppäng

Område nummer

NVP0584100

Eko. Karta nr.

085 60

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
Osäker nuvarande status
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagebytorpslänten, stäppäng

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagebytorpslänten, stäppäng

Ytterligare kunskap
Bör inventeras för att säkerställa dagens status.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogramLänsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Gustafsson L-Å 1979. Stäppängar i Östergötland.
Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lövskog vid Berglunda

Område nummer

NVP0584105

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
-

25

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lövskog vid Berglunda

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Mjölig klotterlav, rosa Lundlav.

26

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lövskog vid Berglunda

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Nyckelbiotop SVS.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Bergbrant med blandskog S Vävergården

Område nummer

NVP0584107

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Bergbrant med blandskog S Vävergården

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Bergbrant med blandskog S Vävergården

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Nyckelbiotop, SVS

30

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Blandlövskog, NO Berglunda

Område nummer

NVP0584110

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Blandlövskog, NO Berglunda

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Blandlövskog, NO Berglunda

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Nyckelbiotop (naturvärdesobjekt), SVS.

33

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Granskog, NV Vävergården

Område nummer

NVP0584111

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
-

34

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Granskog, NV Vävergården

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Strävlosta

35

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Granskog, NV Vävergården

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Nyckelbiotop (naturvärdesobjekt), SVS
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hasselbackseken

Område nummer

NVP0584112

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

-

Skyddsmotiv

-

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
-

Beskrivning
-

37

-

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hasselbackseken

Bibehållande av värdena
-

Artlista
-

38

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hasselbackseken

Ytterligare kunskap
-

Referenser
-

39

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekar vid Källstad

Område nummer

NVP0584117

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Källstad

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
-

40

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekar vid Källstad

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekar vid Källstad

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Ekinventering 1997.

42

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tre grova ekar 600 m NNV Bondorlunda

Område nummer

NVP0584119

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

-

Skyddsmotiv

-

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
-

Beskrivning
-

43

-

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tre grova ekar 600 m NNV Bondorlunda

Bibehållande av värdena
-

Artlista
-

44

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tre grova ekar 600 m NNV Bondorlunda

Ytterligare kunskap
-

Referenser
-

45

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Naturbetesmark 400 m öster om Solhem

Område nummer

NVP058419

Eko. Karta nr.

084 59

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B, N)

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

S:t Per

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Naturbetesmarken 400 m öster om Solhem är en för kommunen ganska ovanlig hagmark, med stora
ytor täckta av magra ängssamhällen. Flera vegetationstyper finns representerade, även örtrika
sådana med inslag av slåttergynnade arter. Det finns täta lövsnår, liksom helt öppna, väbetade
partier och övergångar däremellan. Vegetationen är artrik, mosaikartad och helt opåverkad av
gödsel. Hagen är välbetad i åtkomliga delar. Till värdena kan läggas förekomst av fornlämningar och
gångavstånd från Vadstena. Området bör minst vara av kommunalt intresse.

Beskrivning
På den relativt plana slätten strax sydost om Vadstena mellan Solhem och Fylla ligger en liten, helt
ogödslad hagmark med fin hävdflora, kallad "Naturbetesmark 400 m öster om Solhem". Området
är i sina centrala delar en tät snårskog av unga lövträd, yviga slånbuskar, nyponbuskar mm. Djuren
kommer endast åt att beta i en del av detta snårområde. Floran är något lundartad, med
fältskiktsarter som ormbär. En kör av sångare och näktergalar hördes under inventeringen. De
yttre delarna är däremot nästan helt öppna; radikalt röjda nyligen. Virkesrester fanns fortfarande kvar
vid inventeringstillfället, men floran visade inte tecken på några större röjgödslingseffekter. Istället var
det karaktärsarter för ogödslad, hävdad mark som nu fått ökat livsutrymme. Lundstarr och klasefibbla
är vanliga på den nyröjda marken i sydväst. Floran visar överlag på ganska magra förhållanden,
vilket överraskar när man ser rika åkrar strax intill. Rosettjungfrulin visar på ett tydligt kalkinslag. Här
och var är enstaka hagtorns- och andra buskar sparade, varifrån törnskator och andra fåglar har sina
favoritplatser. Många slåttergynnade arter är hittade inom området, t ex smörbollar, sommarfibbla
och ängsskära. Något mager rödvenäng är den vanligaste vegetationstypen. Det finns dessutom
både fuktstråk och torrare partier. Ytterligare hävdarter som hittades var gullviva, brudbröd,
jordtistel, rödkämpar och blåsuga. Ängs- och hagmarksinventeringen tar vidare upp hävdarterna
ängsvädd, jungfrulin, revfibbla och prästkrage. I övrigt kan nämnas att lundstarr är ganska vanlig och
att törnskator och törnsångare är karaktärsfåglar i buskmarkerna utanför den täta snårskogen. Vid
ängs- och hagmarksinventeringen noterades att äldre, grova träd avverkats och att viss
markberedning skett. Redan då (i slutet av 80-talet) hade en tät snårskog utvecklats i delar av hagen,
och en buskröjning påbörjats. Nu har röjningen kommit längre, och nu liksom då är hävden god där
djuren kommer åt. En skillnad mot då är att något färre hävdgynnade arter hittades, men det kan
bero på att de inte eftersöktes lika aktivt 1997. Området har också blivit ordentligt stängslat sen dess.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Naturbetesmark 400 m öster om Solhem

Bibehållande av värdena
Bibehållande av värdena Röjningsinsatserna bör fortsätta, så att större delar öppnas upp för den
hävd- och ljusgynnade floran. Dock bör någon del med skogskaraktär sparas och övergångszoner
mot det helt öppna skapas. Det kan vara en god idé att göra en restaureringsplan för detta
mångskiftande område. Fortsatt god hävd är en förutsättning för lyckad restaurering, men även
viktigt framöver. Det är högst önskvärt att hagmarken inte utsätts för någon gödselpåverkan, då den
har en lång kontinuitet som mager hävdad mark.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Naturbetesmark 400 m öster om Solhem

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Vidare undersökningar skulle kunna omfatta insektslivet i de örtrika partierna,
häckande fåglar och svampar knutna till naturbetesmark.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering. Länsstyrelsen 1991.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Betad backe vid Granby sörgård

Område nummer

NVP058420

Eko. Karta nr.

084 59

Inventerare

-

Skyddsmotiv

K, Bi (B,N), L

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

S:t Per

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Den betade backe vid Granby sörgård, med många små gravkullar och en rest sten uppe på
åskrönet, utgör ett värdefullt inslag i åkerbygden runt Vadstena. Största värdena ligger i
fornlämningsområdet med dess rika torrängsflora innehållande krävande stäppängsarter som
backklöver och flentimotej. Det markerade läget är också värdefullt. Liten yta utgör dock ett minus,
liksom relativt litet artinnehåll. Området bör i alla fall vara av kommunalt intresse.

Beskrivning
Granby-backen är en kilformad hage belägen på ett åskrön i åkerlandskapet, några km öster om
Vadstena. Härifrån är utsikterna vida, med den öppna åkerbygden, hela Vadstena och den
närbelägna skogen vid Fylla mosse i blickfånget. Hagen domineras av de många små gravkullarna.
Det finns också en rest sten. Ca hälften av hagen ligger utanför gravfältet, och denna del är
välgödslad. Hela området är på 1,2 ha. Hagen är helt öppen, undantaget några enstaka nyponbuskar
som är sittplatser för områdets buskskvättor. Hela området är välhävdat. Det småkulliga, stenrika
gravfältet hyser en torrängsflora med inslag av stäppängsarter som backklöver, flentimotej och
fältmalört. Andra torrbacksarter som kan nämnas är backsmultron, brudbröd och väddklint.
Vegetationen ger här ett naturligt intryck, och verkar endast föga påverkad av gödsel. Ängs- och
hagmarksinventeringen tar upp ytterligare några arter: rödklint, sommarfibbla och prästkrage.
småfingerört (stäppängsinv)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Betad backe vid Granby sörgård

Bibehållande av värdena
Fortsatt hårt bete. Ingen gödsling.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Betad backe vid Granby sörgård

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering. Länsstyrelsen 1991.
1979.
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Stäppängar i Östergötland. Länsstyrelsen

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tycklinge strandängar

Område nummer

NVP058421

Eko. Karta nr.

084 69

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (Z,N,B), F, L

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

S:t Per

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Tycklinge strandängar är två stora, variationsrika betesmarker invid Tycklingeviken just norr om
Vadstena. Strandängarna är föreslaget som riksintresse för naturvården, dels för sitt rika fågellivs
skull, med flera häckande och ett tjugotal regelbundet rastande vadarearter, dels pga den rikt
varierade vegetationen innehållande kalkfuktängar, magrare fuktängar, högstarrängar, örtrik friskäng
och blandningar dem emellan. Området är överlag välhävdat, till och med mer så än vid ängs- och
hagmarksinventeringen (redovisad 1991).
Området hyser en verklig biologisk mångfald, med
olika naturtyper, många och varierade vegetationstyper och en rad mer eller mindre ovanliga arter.
Av mindre vanliga växter kan nålstarr, ängsnycklar, tätört, stallört och knutnarv nämnas. Av fåglar har
flera rariteter observerats genom åren. Tycklingeviken är det ena av länets två strandängsområden
vid Vättern vilka är av stor betydelse för fågellivet. Området har en historia som slåttermark, vilket
ännu gör sig påmint inom delar av dagens vegetation. De variationsrika, öppna fuktängarna
kompletterade av artrik friskäng med betestuktade buskar i väster ger en mycket vacker
landskapsbild för alla Vadstenabor och andra som söker sig hit.

Beskrivning
Tycklinge strandängar är två stora, variationsrika betesmarker invid Tycklingeviken just norr om
Vadstena. Båda är välhävdade och ogödslade. Den östra hagen är avskuren från Vättern av en
gång- och cykelväg, flitigt frekventerad av Vadstenaborna. Den västra hagen är betad ner till
vätternstranden, och utsatt för vatteninflöden vid högvatten och pålandsvind. Båda hagarna är i
huvudsak öppna. Östra hagen innehåller ett par björkdungar medan västra innehåller en askdunge,
och på frisk mark en del betestuktade busksnår av bl a hagtorn, nypon och slån. På sjösidan av
cykelvägen finns en bård av al och gråal. Den grunda Tycklingeviken, som naturligt övergår i
betesmarken i väster, framhäver områdets vackra karaktär, och är samtidigt en förutsättning för det
påtagligt rika fågellivet. Småskrake, strandskata, rödbena, drillsnäppa och ev sydlig kärrsnäppa
har observerats häcka. Vid fältbesöket noterades bl a årta, tofsvipa, enkelbeckasin och ängspiplärka.
Under en inventering av rastande fåglar våren 1976 noterades hela 20 vadarearter. Bland noterade
höstarter kan nämnas svartsnäppa, småsnäppa och samtliga fyra spovarter. Under åren har många
rariteter observerats inom Tycklingeviken och dess strandängar (Länsstyrelsen
1980). Vegetationen är rik och varierad. Störst ytor upptas av olika typer av fuktängar, t ex
kalkfuktängar med tätört och ängsnycklar och med insprängda magermarksarter som ängsvädd,
ljung, stagg och revfibbla. Stora ytor hyser högstarrvegetation, med bunkestarr som dominant. I östra
hagen finns också högstarrvegetation dominerad av fattigkärrsarter som flask- och trådstarr
tillsammns med kråkklöver. Närmast Vadstena hittas kraftiga tuvor av tuvstarr. Dessa
vegetationstyper är troligen betingade av en tidigare slåtter här, vilket också är vad som anges för
området på häradskartan från 1878. I den västra hagen finns artrika gräs-lågstarrdominerade
partier innehållande nålstarr och andra lågstarrarter, vårbrodd, ängsvädd och stora mängder
kärrspira. Kalkfuktängsarterna tätört och ängsnycklar finns både här och i öster. På lite friskare mark
52

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tycklinge strandängar

en bit uppåt land i den västra betesmarken hittas den hotade arten stallört tillsammans med bl a
knutnarv, bildande ett artrikt växtsamhälle.

Bibehållande av värdena
Fortsatt ogödslade och välhävdade förhållanden är grunden för värdenas fortbestånd. Man bör
överväga att ta bort de två björkdungarna i öster, då träd i strandängar fungerar som spaningsplatser
för kråkor, vilket betyder färre vadarhäckningar.

Artlista
Sydlig kärrsnäppa (ev häckning) gammal uppgift Årta
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tycklinge strandängar

Ytterligare kunskap
Området bör kunna hysa en intressant marksvampflora, vilket en inventering av hävdgynnade arter
som vaxlingar skulle kunna påvisa. Det är också troligt att strandängarna har en värdefull
insektsfauna, där t ex markbundna skalbaggar som jordlöpare kan vara en lämplig grupp att
inventera.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering. Länsstyrelsen 1991. Natur och Kultur. Länsstyrelsen 1983. Myrar
i Östergötland 1980. Inventering av rastande fåglar våren 1976. Referens oklar.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tycklinge strandängar

Område nummer

NVP058421

Eko. Karta nr.

084 69

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (Z,N,B), F, L

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

S:t Per

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Tycklinge strandängar är två stora, variationsrika betesmarker invid Tycklingeviken just norr om
Vadstena. Strandängarna är föreslaget som riksintresse för naturvården, dels för sitt rika fågellivs
skull, med flera häckande och ett tjugotal regelbundet rastande vadarearter, dels pga den rikt
varierade vegetationen innehållande kalkfuktängar, magrare fuktängar, högstarrängar, örtrik friskäng
och blandningar dem emellan. Området är överlag välhävdat, till och med mer så än vid ängs- och
hagmarksinventeringen (redovisad 1991).
Området hyser en verklig biologisk mångfald, med
olika naturtyper, många och varierade vegetationstyper och en rad mer eller mindre ovanliga arter.
Av mindre vanliga växter kan nålstarr, ängsnycklar, tätört, stallört och knutnarv nämnas. Av fåglar har
flera rariteter observerats genom åren. Tycklingeviken är det ena av länets två strandängsområden
vid Vättern vilka är av stor betydelse för fågellivet. Området har en historia som slåttermark, vilket
ännu gör sig påmint inom delar av dagens vegetation. De variationsrika, öppna fuktängarna
kompletterade av artrik friskäng med betestuktade buskar i väster ger en mycket vacker
landskapsbild för alla Vadstenabor och andra som söker sig hit.

Beskrivning
Tycklinge strandängar är två stora, variationsrika betesmarker invid Tycklingeviken just norr om
Vadstena. Båda är välhävdade och ogödslade. Den östra hagen är avskuren från Vättern av en
gång- och cykelväg, flitigt frekventerad av Vadstenaborna. Den västra hagen är betad ner till
vätternstranden, och utsatt för vatteninflöden vid högvatten och pålandsvind. Båda hagarna är i
huvudsak öppna. Östra hagen innehåller ett par björkdungar medan västra innehåller en askdunge,
och på frisk mark en del betestuktade busksnår av bl a hagtorn, nypon och slån. På sjösidan av
cykelvägen finns en bård av al och gråal. Den grunda Tycklingeviken, som naturligt övergår i
betesmarken i väster, framhäver områdets vackra karaktär, och är samtidigt en förutsättning för det
påtagligt rika fågellivet. Småskrake, strandskata, rödbena, drillsnäppa och ev sydlig kärrsnäppa
har observerats häcka. Vid fältbesöket noterades bl a årta, tofsvipa, enkelbeckasin och ängspiplärka.
Under en inventering av rastande fåglar våren 1976 noterades hela 20 vadarearter. Bland noterade
höstarter kan nämnas svartsnäppa, småsnäppa och samtliga fyra spovarter. Under åren har många
rariteter observerats inom Tycklingeviken och dess strandängar (Länsstyrelsen
1980). Vegetationen är rik och varierad. Störst ytor upptas av olika typer av fuktängar, t ex
kalkfuktängar med tätört och ängsnycklar och med insprängda magermarksarter som ängsvädd,
ljung, stagg och revfibbla. Stora ytor hyser högstarrvegetation, med bunkestarr som dominant. I östra
hagen finns också högstarrvegetation dominerad av fattigkärrsarter som flask- och trådstarr
tillsammns med kråkklöver. Närmast Vadstena hittas kraftiga tuvor av tuvstarr. Dessa
vegetationstyper är troligen betingade av en tidigare slåtter här, vilket också är vad som anges för
området på häradskartan från 1878. I den västra hagen finns artrika gräs-lågstarrdominerade
partier innehållande nålstarr och andra lågstarrarter, vårbrodd, ängsvädd och stora mängder
kärrspira. Kalkfuktängsarterna tätört och ängsnycklar finns både här och i öster. På lite friskare mark
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tycklinge strandängar

en bit uppåt land i den västra betesmarken hittas den hotade arten stallört tillsammans med bl a
knutnarv, bildande ett artrikt växtsamhälle.

Bibehållande av värdena
Fortsatt ogödslade och välhävdade förhållanden är grunden för värdenas fortbestånd. Man bör
överväga att ta bort de två björkdungarna i öster, då träd i strandängar fungerar som spaningsplatser
för kråkor, vilket betyder färre vadarhäckningar.

Artlista
Sydlig kärrsnäppa (ev häckning) gammal uppgift Årta.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tycklinge strandängar

Ytterligare kunskap
Området bör kunna hysa en intressant marksvampflora, vilket en inventering av hävdgynnade arter
som vaxlingar skulle kunna påvisa. Det är också troligt att strandängarna har en värdefull
insektsfauna, där t ex markbundna skalbaggar som jordlöpare kan vara en lämplig grupp att
inventera.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering. Länsstyrelsen 1991. Natur och Kultur. Länsstyrelsen 1983. Myrar
i Östergötland 1980. Inventering av rastande fåglar våren 1976. Referens oklar.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Sandig ekhage 1 km sydväst om Medhamra

Område nummer

NVP058427

Eko. Karta nr.

084 69

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi, F

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Utmed Medhamrabukten och väl skyddat av den kringliggande Medhamraskogen (omr N 19) ligger
en sandig ekhage. Trots en lång tid av ohävd har inte igenväxningen blivit allomfattande. Backsippan
står ännu kvar, liksom den i västra delen av länet sällsynta korskovallen. Dessa och andra
slåttergynnade arter utgör en värdefull bas vid en eventuell framtida restaurering. Ekarna är som
mest 6,5 dm grova, varför deras värden främst hör framtiden till. Området är ett populärt utflyktsmål.
Ovanstående värden samt att gödsling inte förekommit motiverar ett kommunalt naturvårdsintresse.

Beskrivning
Väl skyddat av den kringliggande Medhamraskogen (omr N 19) ligger en sandig ekhage. Det är en
igenväxande ekhage, vackert belägen vid Medhamrabukten ca 500 meter från Vätterviksbaden.
Trots att området sen länge stått ohävdat har inte igenväxningen blivit så omfattande. Ett flertal
hävdarter, bl a backsippa och korskovall, håller sig ännu kvar. Den magra sandgrunden har säkert
bidragit till detta. Området har en fin sandstrand utmed Vättern och används ofta som
badstrand. Inom området står ett tiotal ekar, några gamla oxlar, stora hasselbuketter samt enar
och nyponrosor, alltihop troligen härstammande från hävdepoken. Ekarna mäter som mest 6,5 dm i
brösthöjdsdiameter. Några av dem har en svagt utvecklad skorpbark. Till detta kommer aspsly inom
en stor del av området, vilken som mest når 6-7 meters höjd. Även av ek finns en mängd unga
exemplar. På en fd tomt står syrener, några äppelträd (inkl ett dött), hagtorn och hallon. De mindre
vanliga arterna backsippa och korskovall hittas på öppen sandmark invid de större ekarna och nära
vattnet. Denna väl solbelysta del av området hyser de flesta hävdarterna. Vid fältbesöket sågs även
bockrot, sandmaskros och vårbrodd här, tillsammans med arter som rödven, fårsvingel och
ängshavre. Hävdarter finns dock spritt i området, även om andra delar idag domineras av gräs
(troligen mest bergrör). Även den sandgynnade arten skavfräken breder ut sig. In mot skogen
tillkommer gullviva (hävdart), liljekonvalj och vitsippa. Vid ängs- och hagmarksinventeringen
(Länsstyrelsen 91) hittades hävdarterna backtimjan, slåtterfibbla, solvända, backnejlika, svinrot och
rödklint. Några av dem kanske kan återfinnas idag vid en noggrannare undersökning, men
hävdfloran har definitivt minskat. Inom området finns flera olika myrarter, inklusive vanlig
stackmyra. Härmsångare, observerades vid fältbesöket. I vattnet strax utanför sågs småskrake.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Sandig ekhage 1 km sydväst om Medhamra

Bibehållande av värdena
Sly och andra yngre träd bör röjas bort. Äldre träd sparas, liksom hassel, apel och hagtorn.
Syrenerna och andra kvarstående växter på den gamla tomten sparas. Området bör hävdas på nytt,
förslagsvis som slåtteräng då flertalet funna hävdarter är slåttergynnade.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Sandig ekhage 1 km sydväst om Medhamra

Ytterligare kunskap
Den lättuppvärmda sanden, det av kringliggande skog skyddade läget och direktkontakten med
Vättern är inslag som antyder en intressant insektsfauna. Här kan vara platsen att söka sandlevande,
värmegynnade insekter inom t ex steklar och skalbaggar.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekhage 700 m nordost om Klosterorlunda

Område nummer

NVP058433

Eko. Karta nr.

084 59

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B,N), K, L

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Hov

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Ekhagen 700 m nordost om Klosterorlunda är belägen längs vägen mellan Vadstena och Hov.
Ekhagen är ett mycket värdefullt naturområde främst genom de många grova, fristående ekarna,
vilka hyser fyra hotklassade lavarter. Ca 25 grövre ekar finns inom området, varav fem som är grövre
än en meter. Endast 6 lika eller mer värdefulla ekområden finns i kommunen enligt
eklavsinventeringen. En större fornlämning från yngre järnålder tillför ytterligare värden. Området har
en mycket påtagligt läge i det öppna åkerlandskapet. Ovanstående pekar mot ett regionalt intresse.
Den kvarvarande hävdfloran är dock så hårt trängd att dess värde får anses vara lågt. Lavfloran
kunde också varit rikare. Inga akut hotade, sällsynta eller sårbara arter har t ex hittats inom området.
Med detta i åtanke har Klosterorlunda ekhage istället bedömts vara av kommunalt intresse.

Beskrivning
Ekhagen 700 m nordost om Klosterorlunda är belägen längs vägen mellan Vadstena och Hov. Det är
en hage som syns väl i det omgivande åkerlandskapet, dels på grund av alla de många, grova
ekarna, dels för att det ligger på en liten höjd. På höjden finns även ett större gravfält från yngre
järnålder. Ett annat namn på området är därför Klosterorlunda fornminneshage. Trädskiktet utgörs
nästan uteslutande av ek. Totalt finns ca 35 träd, de flesta mer eller mindre grova. 5 ekar är grövre
än 1 meter, mätt i brösthöjd. Den allra grövsta eken mäter 175 cm i brösthöjdsdiameter. Ekarna står
mer eller mindre fritt och är av hagmarkskaraktär, med vida kronor. Buskskikt saknas. 25 ekar är
medtagna i eklavsinventeringen över Vadstena kommun (1997), varav 16 så grova eller gamla att de
hyser hotklassade lavarter. På några av de ekar som inte hyser hotarter hittas åtminstone rikligt med
brosklavar (4 arter), grön spiklav och andra skorplavar. Kyrkogårdslav växer på så gott som alla ekar
i området (Länsstyrelsen 1995). Brun nållav, Chaenotheca phaeocephala hittades på 11 träd.
Följande hotade lavar (alla i klassen hänsynskrävande) hittades vid eklavinventeringen:
skuggorangelav, Caloplaca lucifuga -på 2 träd, rosa skärelav, Schismatomma pericleum -på 1 träd,
gul dropplav, Cliostomum corrugatum -på 2 träd samt hjälmbrosklav, Ramalina baltica -på 8 träd.
Dessutom noterades grå punktlav, Acrocordia gemmata -på 1 träd och grå nållav, Chaenotheca
trichalis -på 2 träd
Hagen har nyckelbiotopsinventerats 1992 (Kleist 1992). Vid detta tillfälle
studerades endast områdets 5 grövsta ekar. Dessa hade 1-3 döda grenar vardera,vilka var över en
decimeter grova. Grövsta eken hade dock 4-7 döda grenar. Barkens grovlek uppskattades genom att
ta mått på djupaste barkspricka. Grövsta eken hade barksprickor på upp till 12 cm, de andras var
mellan 3 och 5 cm djupa. Endast ett av träden hade stamhåligheter och blottad splintved. Ingen av
dem innehöll mulm. På den grövsta eken växte rikligt med mossa i brösthöjd. De övriga träden
saknade mossa på denna höjd. Signalarterna brun nållav och/eller citronlav hittades på fyra av
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekhage 700 m nordost om Klosterorlunda

ekarna. Marken är välgödslad, varför det i stort sett inte finns någon hagmarksflora att tala om.
Artfattig friskängsvegetation dominerar, men på fornminneskullen finns även torrare och något
mindre påverkade partier. Vid ängs- och hagmarksinventeringen (Länstyrelsen 1991) hittades
hävdarterna sommarfibbla, rödkämpar, liten blåklocka och revfibbla. Betestrycket är nu liksom då av
tillräcklig omfattning. Vid eklavsinventeringen hittades lundväxten desmeknopp.

Bibehållande av värdena
Om gödslingen upphör kan de få kvarvarande hävdarterna på sikt breda ut sig, och kanske även bli
fler. Viktigast är att områdets äldre ekar vårdas väl. Det är bra om många av dem får stå ljust.
Eventuellt uppkommande småträd invid ekarna bör tas bort. Om betestrycket även fortsatt är gott
kommer dock inte mycket slytillväxt att kunna ske.

Artlista
Skuggorangelav , rosa skärelav, gul dropplav, hjälmbrosklav.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekhage 700 m nordost om Klosterorlunda

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Lavar och svampar.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991) Eklavsinventering i Vadstena kommun
(1997) Hotade lavar på lövträd i Östergötlands län (Länsstyrelsen 1995) Nyckelbiotopsinventering
(Kleist 1992).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagebyhöga kalkkärr

Område nummer

NVP058459

Eko. Karta nr.

084 59-085 60

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N, Z, B), F, G

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Naturvärdesbedömning Naturreservatet Hagebyhöga kalkkärr är kanske det finaste av
Östergötlands extremrikkärr. Över stor areal finns här kalkgynnade växter, vegetationstyper och
lägre djur. En rad olika fuktängar finns representerade med mer eller mindre sällsynta arter. Ingår
nu (2015) i Natura 2000-området Hagebyhöga SE0230144 och i naturreservatet Hagebyhöga.
Bevarandeplaner finns utarbetade.

Beskrivning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna. Naturreservatet Hagebyhöga
kalkkärr ligger ca 3 km nordost om Vadstena. Kärret omfattar ca 23 ha och sluttar svagt från ett
skogsparti i nordost ned mot åkermarken, riksväg 50 och Vätterviksbadet i sydväst. Naturtypen är
öppen hagmark med enstaka oxel lämnade vid röjning och några björkar och rönnar i österkanten.
Marken är överlag fuktig med riktigt våta partier i nedre delen av sluttningen där kalkhaltigt källvatten
bryter fram. Här ligger de botaniskt finaste delarna av kärret med en rad orkidéer. Ängs- och
vaxnycklar i ovanligt antal, flugblomster, honungsblomster och sällsyntheten gulyxne växer bland
övriga rikkärrsarter som majviva och tätört. Längre upp tar vidsträckta ax-agmyrar och en del hårdvall
vid med de hävdgynnade arterna ängsvädd, slåtterblomma, rosettjungfrulin, vildlin, sommarfibbla och
jordtistel. Här finns också sällsynta kalkkrävande mossor, kransalger och skyddsvärd fauna av
landsnäckor.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagebyhöga kalkkärr

Bibehållande av värdena
Bibehållande av värden Länsstyrelsen ansvarar för skötsel och har skötselplan.

Artlista
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagebyhöga kalkkärr

Ytterligare kunskap
Ej från kommunens sida.

Referenser
Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Hagebyhöga SE0230144
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vallgatan/Hälle källor-vägen

Område nummer

NVP058463

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi(N, B)

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt kalkkärr som trots viss igenväxning har kvar en del värdefull kalkkärrsflora. Den goda
vattenföringen ger kärret alla möjligheter att utvecklas ytterligare.

Beskrivning
Ett igenväxande kalkkärr i anknytning till Vallgatan mitt uppe på Omberg. Kärret har god vattenföring
men hydrologin är förändrad genom några körspår och diken. Igenväxningen präglar även floran som
domineras av blåtåtel, tuvtåtel, hästhov, vildlin, blodrot och slankstarr. Trots detta finns kärrknipprot
och flugblomster kvar.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vallgatan/Hälle källor-vägen

Bibehållande av värdena
Omfattande röjning är nödvändig för att förhindra igenväxningen. Alla avvattnande diken och körspår
bör läggas igen. För att inte förna ska ligga kvar bör området betas.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vallgatan/Hälle källor-vägen

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Mossor, landsnäckor.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Källmyr N Hålmossen

Område nummer

NVP058464

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi(N, B)

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
En värdefull källmyr med god vattenföring och flera intressanta kalkkärrsarter. Tyvärr
igenväxande.

Beskrivning
En liten källmyr som börjat växa igen från kanterna. Det är dock god vattenföring och öppna
vattenytor. Blåtåtel, kärrtistel, vattenklöver, slåtterblomma och darrgräs dominerar. Kalkkärrsfloran
hyser majviva, kärrknipprot och flugblomster. Sedan 1969 har källmyren vuxit igen (Gustafsson
1972). Då var gräsull en karaktärsart och dessutom förekom blod- och vaxnycklar. Flugblomster var
dock inte noterad då.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Källmyr N Hålmossen

Bibehållande av värdena
För att undvika igenväxning krävs röjning främst i kanterna. Vattenföringen får ej störas genom
ingrepp. Restaureringsplan bör upprättas.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Källmyr N Hålmossen

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Landsnäckor, mossor.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands
län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Myr NO Hålmossen

Område nummer

NVP058465

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N, B), G

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Mycket värdefullt kärr med god vattenföring och flera intressanta arter.

Beskrivning
Kärret är öppet och omges av granskog. Vattenföringen är god och öppet vatten och kalkutfällning
förekommer. Floran domineras av blåtåtel, slåtterblomma och vildlin. Flera andra intressanta
kalkkärrsarter förekommer såsom majviva, blod-, vax-, och ängsnycklar, gräsull, tätört, kärrknipprot
och flugblomster.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Myr NO Hålmossen

Bibehållande av värdena

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Myr NO Hålmossen

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Mossor, landsnäckor.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hålmossen

Område nummer

NVP058467

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N, Z, B)

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Ett utbrett område med ett flertal intressanta arter gör att Hålmossen är mycket värdefullt.

Beskrivning
Hålmossen är ett stort våtmarkskomplex med stark hydrologisk påverkan. Hela den södra delen har
dikats och markbearbetats för att kunna planteras med gran. Förutom granarna finns gott om
lövuppslag. Blåtåtel breder ut sig men gräsull, kärrsälting, majviva och kärrknipprot, förekommer
frekvent, främst på de öppnare och blötare kärrpartierna. Det norra området har börjat växa igen från
kanterna med gran, klibbal och vide. Axag är väl utbredd och växer tillsammans med blåtåtel,
blodrot, vildlin och slåtterblomma. Mer ovanliga och kalkberoende är majviva, tätört, gräsull,
näbbstarr, kärrknipprot, flugblomster och svarthö. I kantskogen förekommer skogsnycklar och
skogsknipprot. I det norra partiet finns även den skyddsvärda snäckan Aegopinella pura noterad
(Gustafsson 1972).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hålmossen

Bibehållande av värdena
Det norra området bör röjas för att inte växa igen. Även i södra delen behövs röjas, dels på
granplantor dels på lövuppslag. Det djupa dike som finns i områdets södra kant ska läggas igen,
vilket även gäller de övriga mindre dikena. De skador som gjorts i och med markberedningen ska
åtgärdas. Restaureringsplan bör tas fram.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hålmossen

Ytterligare kunskap
Landsnäckor och mossor.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands
län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vävergården

Område nummer

NVP058468

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N, Z, B), G

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Mycket värdefulla våtmarksområden med inslag av kalkkärrsflora och många orkidéarter. Det västra
området har en speciell karaktär med sin goda vattenföring och pågående kalktuffsbildning.

Beskrivning
Väster om Vävergården finns flera fuktområden av varierande karaktär. Längst i väster finns ett litet,
lutande och blött område med god vattenföring och viss kalktuffbildning. Det östra partiet ligger i
anslutning till två vattenådror och till en brunn som ändrar den omgivande markens fuktighet. Även
utfälld kalk förekommer. Områdena har röjts och betas med gott betestryck. I denna del finns en
intressant betesmarksflora och på de blötare delarna en typisk kalkkärrsflora. I de blötare delarna
växer axag tillsammans med gräsull, kärrknipprot, majviva, näbbstarr, tätört, ängsnycklar,
slåtterblomma och vildlin. Det sluttande kärrpartiet i väster sträcker sig delvis ut på ett hygge i
norr. Här noterades en artrik flora som dominerades av blåtåtel, hirsstarr, blod- och ängsnycklar,
kärrknipprot, tätört, gräsull och flugblomster. I kanterna finns även tvåblad, skogsnycklar och
skogsknipprot. Gustafsson (1972) anger ett antal snäckor varav kalkkärrssnäckan Pupilla
muscorum är mest exklusiv.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vävergården

Bibehållande av värdena
Det västra området bör röjas omfattande och det östra området ska fortsätta betas hårt. Inga
ytterligare ingrepp som brunnsanläggning får göras som kan ändra vattenföringen.
Restaureringsplan bör tas fram.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vävergården

Ytterligare kunskap
Landsnäckor och mossor.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Oxsumparna

Område nummer

NVP058469

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N, Z, B)

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Ett mycket värdefullt kalkkärr. Att det trots igenväxning finns en intressant flora tyder på god
vattenföring. Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
Ett långsträckt sumpstråk som är uppdelat på flera mindre partier med en varierande markfuktighet
som till vissa delar är mycket god. Området har börjat växa igen av lövuppslag och förnalagret börjar
bli mäktigt. Vide, björk och gran växer in från kanterna, men på öppnare och blötare ytor växer
blåtåtel med inslag av axag. Vildlin, slåtterblomma, darrgräs, kärrtistel och vattenklöver är
våtmarksväxter som förekommer frekvent. De mest intressanta arterna förekommer främst i söder
med majviva, kärrknipprot (bitvis rikligt) och flugblomster. De mellersta och norra delarna är mer
igenväxta men bl a kärrknipprot förekommer. Gustafsson (1972) noterade också blod-, vax- och
ängsnycklar från området, samt att snäckan Bradybaena fruticum förekom.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Oxsumparna

Bibehållande av värdena
Bibehållande av värden Om värdena ska bestå krävs omfattande röjnings och gallringsåtgärder.
Området bör betas. Restaureringsplan bör tas fram.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Oxsumparna

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Landsnäckor och mossor.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. K Referenser Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i
Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. alkkärr i
Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren V Karlsgården

Område nummer

NVP058470

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi(N, B)

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Mycket värdefullt våtmarksområde med stort inslag av värdefulla kalkkärrsväxter.

Beskrivning
Från den smala asfaltsväg som leder till Karlsgården uppe på Omberg sträcker sig ett smalt
kalkkärrsområde som delvis är uppdelat av torrare markpartier. De norra partierna är igenväxade och
det mittersta avvattnas genom ett dike längs med hela fuktmarken. Det södra området är blötare och
endast sparsamt igenväxande med lövuppslag i kanterna. Vanliga arter är blåtåtel, bladvass, sjö- och
kärrfräken, vattenklöver, myrtåg och slankstarr. Utpräglade kalkkärrsarter i området är blod- och
ängsnycklar och bitvis talrikt med majviva, näbbstarr, tätört, kärrknipprot och flugblomster. I
kantzonerna kan även skogsknipprot och skogsnycklar dyka upp. Vattenföringen är god.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren V Karlsgården

Bibehållande av värdena
Områdena kan bevaras och utvecklas om alla diken läggs igen. Även röjning och gallring behövs för
att återställa den öppna karaktär som tidigare funnits. Restaureringsplan bör tas fram.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren V Karlsgården

Ytterligare kunskap
Landsnäckor och mossor.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

V Lugnet

Område nummer

NVP058472

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi(N, B)

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Ett mycket intressant kalkkärr med inslag av skyddsvärd flora.

Beskrivning
Fuktigt kärrområde som med sin södra del ligger inom Ombergslidens naturreservat. Igenväxning av
området sker med ungt löv. Blåtåtel dominerar och i övrigt förekommer kärrknipprot, flugblomster,
majviva, ängsnycklar, ängsstarr, slåtterblomma och vildlin. Pga igenväxningen finns även tvåblad
och skogsnycklar. 1969 uppger Gustafsson (1972) att kärret var bevuxet med martallar och
senvuxna granar. Här ska också en av länets största bestånd av vaxnycklar, flugblomster, majviva
och kärrknipprot ha funnits.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

V Lugnet

Bibehållande av värdena
Röjning och bete är att rekommendera. Restaureringsplan bör tas fram.

Artlista
Honungsblomster.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

V Lugnet

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Landsnäckor och mossor.

Referenser
Referenser Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands
län, Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands
län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Väster Djurkälla

Område nummer

NVP058473

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi(N, B)

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Ett fint öppet kalkkärr med inslag av intressant kalkkärrsflora.
objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Området finns beskrivet i

Beskrivning
Ett fint, öppet, mindre kärr som ligger i en blandlövskog. Ingen avvattning och vissa delar ingår i en
betesmark. Svagt igenväxande av löv. Floran domineras av blåtåtel och axag tillsammans med
flugblomster, kärrknipprot, majviva, slåtterblomma och vildlin. När Gustafsson (1972) inventerade
området 1969 hade kärret högre kvaliteter och angavs som axagmyr med bl a flugblomster.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Väster Djurkälla

Bibehållande av värdena
Hela området bör betas för att hindra igenväxning. Röjning av lövuppslag behövs. Restaureringsplan
bör tas fram.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Väster Djurkälla

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Landsnäckor och mossor.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ombergslidens naturreservat

Område nummer

NVP058478

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

-

Skyddsmotiv

-

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
-

Beskrivning
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ombergslidens naturreservat

Bibehållande av värdena
-

Artlista
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ombergslidens naturreservat

Ytterligare kunskap
-

Referenser
-

96

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tåkerns naturreservat

Område nummer

NVP058479

Eko. Karta nr.

084 37.38.39.47.48.49

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N, Z, B), F, G, K, L

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Inventeringsdatum 1997-05-22

Hov, Strå, Herrestad, Källstad,
Rogslösa, Väversunda

Naturvärdesbedömning
Tåkern är en av nordeuropas mest värdefulla fågellokaler. Strandängarna hyser mycket höga
naturvärden även för kärlväxter, insekter och landsnäckor. Vattenmiljön erbjuder en unik flora och
fauna. Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tåkerns naturreservat

Bibehållande av värdena
Skötselplan finns för reservatet och länsstyrelsen ansvarar för skötseln tillsammans med Tåkern
fonden.

Artlista
Bivråk* Blå kärrhök* Brun
kärrhök Dubbelbeckasin Dvärgbeckasin* Fjällgås Havsörn* Jaktfalk Kornknarr Kungsörn* Mi
98

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn Tåkerns naturreservat
ndre
strandpipare Pilgrimsfalk Pungmes Rödspov Rördrom Salskrake* Skräntärna Skäggmes Sm
åfläckig
sumphöna Stjärtand Storspov Svarthakedopping Svarttärna Vaktel* Ängshök Hjälmbrosklav
Ytterligare kunskap
Ej från kommunens sida.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogramLänsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Ekinventering 1997.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Omberg

Område nummer

NVP058480

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

-

Skyddsmotiv

-

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
-

Beskrivning
-

100

-

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Omberg

Bibehållande av värdena
-

Artlista
-

101

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Omberg

Ytterligare kunskap
-

Referenser
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Mullskräerna

Område nummer

NVP058481

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B, N)

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
Avgränsning osäker.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Mullskräerna

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Luddvedel.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Mullskräerna

Ytterligare kunskap
Bör besökas i fält för avgränsning och nuvarande status.

Referenser
Gustafsson L-Å 1979. Stäppängar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Anudden

Område nummer

NVP058482

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B, N)

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Väversunda och Rogslösa

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
Osäker status och avgränsning.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Anudden

Bibehållande av värdena
Bör inventeras då detta inte gjordes av Peter Dahlberg 1993. Har ej dokumenterats sedan 1979.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.

107

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Anudden

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Gustafsson L-Å 1979. Stäppängar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Marsafällan

Område nummer

NVP058483

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B, N)

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
Osäker status och avgränsning.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Marsafällan

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Inga kända rödlistade arter.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Marsafällan

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Bör inventeras då detta inte gjordes av Peter Dahlberg 1993. Har ej
dokumenterats sedan 1979.

Referenser
Gustafsson L-Å 1979. Stäppängar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Åsby gravkullar, stäppäng

Område nummer

NVP058490

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
Osäker nuvarande status.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Åsby gravkullar, stäppäng

Bibehållande av värdena
-

Artlista
.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Åsby gravkullar, stäppäng

Ytterligare kunskap
Bör inventeras för att säkerställa dagens status.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogramLänsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Gustafsson L-Å 1979. Stäppängar i Östergötland.
Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Nyby strandvallo, stäppäng

Område nummer

NVP058491

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
Osäker nuvarande status

115

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Nyby strandvallo, stäppäng

Bibehållande av värdena
-

Artlista
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Nyby strandvallo, stäppäng

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Bör inventeras för att säkerställa dagens status.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogramLänsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Gustafsson L-Å 1979. Stäppängar i Östergötland.
Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lövskog vid Hovsnäs

Område nummer

NVP058494

Eko. Karta nr.

084 49

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Hov

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
-

118

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lövskog vid Hovsnäs

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lövskog vid Hovsnäs

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Nyckelbiotop (naturvärdesobjekt), SVS.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kastad kulle

Område nummer

NVP058495

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B), G, K, L

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna. Riksintressant
stäppäng. Naturreservat och Natura 2000-område med kod SE0230365. Bevarandeplaner finns för
naturreservatet och Natura 2000-området.

Beskrivning
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kastad kulle

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Luddvedel
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kastad kulle

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Kastad kulle med kod SE0230365.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Krogarängens ekpark (folkparken)

Område nummer

NVP058497

Eko. Karta nr.

084 69

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B), F, K

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Vadstena

Inventeringsdatum 1997-05-22
Naturvärdesbedömning
Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.
naturvården.

Beskrivning
-

124

Föreslaget som riksintresse för

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Krogarängens ekpark (folkparken)

Bibehållande av värdena
-

Artlista
Gammelekslav grå skärelav gul dropplav hjälmbrosklav rosa skärelav skuggorangelav

125

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Krogarängens ekpark (folkparken)

Ytterligare kunskap
-

Referenser
Ekinventering 1997
Stenström J 1997. Naturinventering riksväg 50 delen Ödeshög-Motala 1997.
Naturcentrum AB. Askling J & Sandström A 2000 (arbetsmaterial). Åtgärdsprogram för tätortsnära
natur i Vadstena. Ekologiska kunskapsgruppen Calluna, Linköping.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tåkerns naturreservat

Område nummer

NVP0586286

Eko. Karta nr.

084 37.38.39.47.48.49

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N, Z, B), F, G, K, L

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Inventeringsdatum 1997-05-22

Hov, Strå, Herrestad, Källstad,
Rogslösa, Väversunda

Naturvärdesbedömning
Tåkern är en av nordeuropas mest värdefulla fågellokaler. Strandängarna hyser mycket höga
naturvärden även för kärlväxter, insekter och landsnäckor. Vattenmiljön erbjuder en unik flora och
fauna. Området finns beskrivet i objektskatalogen Ej besökt av Calluna.

Beskrivning
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Tåkerns naturreservat

Bibehållande av värdena
Skötselplan finns för reservatet och länsstyrelsen ansvarar för skötseln tillsammans med Tåkern
fonden.

Artlista
Bivråk* Blå kärrhök* Brun
kärrhök Dubbelbeckasin Dvärgbeckasin* Fjällgås Havsörn* Jaktfalk Kornknarr Kungsörn* Mi
128

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn Tåkerns naturreservat
ndre
strandpipare Pilgrimsfalk Pungmes Rödspov Rördrom Salskrake* Skräntärna Skäggmes Sm
åfläckig
sumphöna Stjärtand Storspov Svarthakedopping Svarttärna Vaktel* Ängshök Hjälmbrosklav
Ytterligare kunskap
Ej från kommunens sida.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogramLänsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Ekinventering 1997.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekhage 600 m söder om Borghamn

Område nummer

NVP058432

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 1997-05-23
Naturvärdesbedömning
Längs vägen söderut från Borghamn, ca 600 meter från samhället, ligger en liten ekhage. Den
rymmer tio värdefulla, grova ekar trots att det är en mycket liten hage. På ekarna har två hotade
lavarter påträffats samt ett par andra mindre vanliga arter. Gulsippa förekommer rikligt. Hävdarter
finns, men de intar en undanträngs plats jämfört med gödselgynnade gräs och örter. Hagen är av
kommunalt naturvårdsintresse, främst på grund av ekarna och deras lavflora.

Beskrivning
Längs vägen söderut från Borghamn, ca 600 meter från samhället, ligger en liten ekhage i vilken det
står 10 grova ekar. Den var vid fältbesöket 1997 svagt hävdad, men utan något buskuppslag. Inte
heller några andra träd än ekarna sågs. Marken är platt. Fältskiktet domineras av bredbladiga gräs
och åkertistel, samt brännässla under ekarna. Vid ängs- och hagmarksinventeringen
(Länstyrelsen 1991) hittades hävdarterna jordtistel, rödkämpar, blåklockor och vårbrodd samt
enstaka svinrot. Dessa bör finnas kvar liksom enstaka nässelklocka och rikligt med gulsippa vilka
också är noterade sen tidigare (Länstyrelsen 1991) resp (Eklavsinventering 1997). Vid fältbesöket
1997 gjordes ingen botanisk studie då förhållandena såg ut att vara så gott som oförändrade
gentemot tidigare. På alla tio ekarna hittades hotade lavarter under en eklavsinventering i
kommunen (1997). Brun nållav sågs på nästan alla träd (ej längre klassad som hotad).
Hjälmbrosklav hittades på fyra träd, medan gul dropplav och gul porlav endast sågs på ett träd
vardera. Den vanligare artern grön spiklav växte rikligt på flera träd. På ett par träd fanns rikligt med
någon art av vägglav. På ett träd observerades blanksvart trädmyra, Lasius fuliginosus.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekhage 600 m söder om Borghamn

Bibehållande av värdena
Hagen bör hävdas bättre samt undantas från gödsling. Ett sent betessläpp är gynnsamt för
våraspekten i form av gulsippor. Nedfallna grenar bör få ligga kvar.

Artlista
Hjälmbrosklav, gul dropplav.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekhage 600 m söder om Borghamn

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991) Eklavsinventering i Vadstena kommun
(1997) Ekologisk katalog över lavar (Artdatabanken 1995).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Bockakyrkogården/Borghamns ekhagar

Område nummer

NVP05845

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B), L

Naturvärdesklass

1 / Riksintresse

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 1997-05-23
Naturvärdesbedömning
Inklämt mellan Borghamns stora stenbrott och Ombergs lövskogsklädda sluttningar ligger ett par
hagar med ett trettiotal gamla, grova ekar. De största naturvärdena är knutna till de grova ekarna.
Dels är träden värdefulla i sig, men framförallt som substrat och livsmiljö för lavar och andra
organismer, vilka är knutna till just gamla, delvis döda ekar. Vid lavinventeringar i området har åtta
rödlistade arter hittats, bl a gammelekslav (hotkategori 1). Vidare är flera indikatorarter för ogödslade
ängs- och hagmarker är funna inom hagarna samt ett flertal lundväxter.

Beskrivning
Inklämt mellan Borghamns stora stenbrott och Ombergs lövskogsklädda sluttningar ligger några
hagar med ett trettiotal gamla, grova ekar. Marken är relativt plan. I norr, nära Vättern, ligger
fornlämningen Bockakyrkogården. I den södra delens fårbetade hagar växer jämt spridda,
spärrgreniga ekar och enstaka slån- och hagtornsbuskar. I en hage växer uppseendeväckande
kraftiga hasselbuketter blandat med sälg och fågelbär i ett tätare parti. Ekarna är relativt grova. Ett
par av dem mäter över en meter i stamdiameter, och den grövsta, som är ihålig, mäter över 1,5
meter.
Flera av de vidkroniga ekarna har inslag av håligheter och död ved. På ekbarken växer
rikligt med brosklavar. Vidare ses flera arter av knappnålslavar, bl a rikligt med brun nållav.
Eklavsinventeringen (referens) tar upp tjugo arter. Av de sju funna rödlistade lavarterna (eklavinv,
Hotade lavar) är flera dessutom signalarter. Mest spridd är hjälmbrosklav.
I anslutning till träd och
buskar växer lundväxter som stinksyska och lungört. Här växer också lundväxter som skogsbingel,
desmeknopp (signalart), nunneört, vätteros (signalart), blåsippa och lungört. Hävden är överlag
måttlig, men partier med svag hävd förekommer, t.ex. i söder. Hagarna är delvis gödselpåverkade.
Hävdarterna gullviva, vårbrodd och rödkämpar växer spritt i hagarna och är vanliga. Andra hävdarter,
såsom de slåttergynnade arterna smörbollar och sommarfibbla, växer mer sparsamt. Fragment av
stäppartad torräng innehållande jordtistel, backklöver och brudbröd ska förekomma (Länsstyrelsen
1983). Övriga funna hävdarter är prästkrage, tvåblad, klasefibbla och vildlin (Ängs - och
hagmarksinventering). Även direkt söder om området finns grova ekar, inbäddade i yngre lövskog.
Fältskiktsarter som spenört antyder även här ett förflutet som slåttermark.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Bockakyrkogården/Borghamns ekhagar

Bibehållande av värdena
Hårt betestryck. Kanske kan man pröva med sent betessläpp i de södra delarna där inslaget av
slåttergynnade arter är störst. Någon del med rik förekomst av lundväxter bör få en svagare hävd. Se
till att ekarna får ljus. Låt nedfallen ved få ligga kvar.

Artlista
Hjälmbrosklav, gammelekslav, gul dropplav, grå skärelav, parasitsotlav, rosa
skärelav, skuggorangelav.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Bockakyrkogården/Borghamns ekhagar

Ytterligare kunskap
Undersökning av andra organismer än lavar knutna till ek eller död ved skulle säkert kunna ge
resultat. Skalbaggar och svampar är två lämpliga sådana grupper.

Referenser
Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 6. Länsstyrelsen 93-94. Hotade lavar
på lövträd i Östergötland. Objekt 52: Borghamn. Eklavsinventering 1997
Länsstyrelsen 1983.
Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram. Länsstyrelsen i
Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N2 i Vadstena kommun.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark väster om Skogstorp

Område nummer

NVP05843

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B), L

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 1997-06-03
Naturvärdesbedömning
Hagmarken väster om Skogstorp är mycket värdefull som förbindelselänk mellan de riksintressanta
områdena Ostmossen och Ombergsliden. Området gränsar även till ett kalkkärr (NR Ostmossen).
Hagmarken är gödselpåverkad, men har en rikare flora med ett flertal hävdgynnade arter längs en
hålväg och i områdets kanter. Gullvivebestånden borde attrahera den rödlistade gullvivefjärilen,
vilken finns både vid Ostmossen och Ombergsliden.

Beskrivning
Hagmarken väster om Skogstorp består av hela det markområde som ligger mellan Ombergslidens
och Ostmossens naturreservat. Området utgörs av en gödslad betesmark samt ett ohävdat
kalkkärr. Betesmarken är i det närmaste helt öppen. Endast några enstaka träd och mycket
sparsamt med buskar finns. Av buskar påträffades bl a någon art av oxbär. Utsikten ner mot Tåkern
är slående. Större delen av betesmarken domineras av en gödselpåverkad vegetation med arter som
ängsgröe, hundäxing, maskros, vanlig smörblomma och hundloka. Området har tidigare ängs- och
hagmarksinventerats (objekt nr 4: Karlslund, delobjekt 1, 2 och del av 4).
En hålväg går genom
hagen. Längs vägens branta kanter finns ogödslade partier. Här, liksom i områdets kanter, finner
man ett flertal hävdgynnade växtarter såsom gullviva, prästkrage, rödkämpar, knölsmörblomma,
smörbollar, stor blåklocka, rosettjungfrulin, smultron och blåsuga. Bland övriga arter kan nämnas
blåsippa och ormbär.
Nordväst om området, utanför stängslet, finns ett kalkkärr med typisk
kalkkärrsvegetation. Vid fältbesöket noterades växter från kanten mot betesmarken, bl.a. majviva,
tätört, bäckbräsma och slankstarr samt olika rikkärrsmossor. Kärret är medtaget i en sentida
kalkkärrsinventering (Tingvall & Kersna 1997) och redovisas separat (område K61).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark väster om Skogstorp

Bibehållande av värdena
Gödsling av betesmarken måste upphöra. Området bör införlivas i ett större naturreservat täckande
hela Ostmossen och Ombergsliden.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark väster om Skogstorp

Ytterligare kunskap
Gullvivefjäril bör eftersökas.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 4: 1, 2, del av 4. Länsstyrelsen 1983.
Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram. Länsstyrelsen i
Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N1 i Vadstena kommun. Tingvall A & Kersna P 1996.
Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljövårdsenheten.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hässelberget. Öppen hagmark med stäppängsflora

Område nummer

NVP058414

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B), L, G

Naturvärdesklass

2 / Regionalt intresse

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 1997-06-04
Naturvärdesbedömning
Hässelberget är en väl markerad, långsträckt kulle i det öppna åkerlandskapet söder om Örberga.
Jordlagret är tunt och på några ställen tittar den kalkrika berggrunden fram. Hårt trängt av hundlokor,
bredbladiga gräs och en tjock förnafilt hittar man ännu en stäppartad torrängsflora, bl.a. innehållande
den hotade arten esparsett (EN). Inslaget av stäppartad torrängsflora är det största värdet. Övriga
värden är den tilltalande landskapsbilden och den geologiska formationen. Detta talar för ett regionalt
intresse, trots att kalkfloran är hårt trängd.

Beskrivning
Hässelberget är en långstäckt moränrygg (drumlin?) i det stora åkerlandskapet söder om Örberga.”
Berget” är orienterat NNV-SSO, liksom de närbelägna Kastad kulle och Arnebergaskogen. Området
är i det närmaste helt öppet, utom mot kanterna i sydväst där ask och körsbär kommit upp och
busksnår utbildats. Det var länge sedan här betades (minst 10-15 år sedan). Vid
stäppängsinventeringen (Länsstyrelsen 1979) var dock betet intensivt. Vegetationen karakteriseras
följdaktligen av högvuxna gräs, hundloka och en tjock förnafilt. Dessutom finns en relativt nyanlagd
granplantering i sydvästsluttningen. Det finns dock ännu kvar många arter vilka hör till den
stäppartade torrängsfloran. De mest exklusiva är ärtväxterna luktvicker och esparsett. Skiffer och
kalksten ligger ytligt, fast mestadels under jord. I sydväst bryter berggrunden fram på några ställen, i
övrigt ser man enstaka mindre block sticka upp. Där berget är som högst i söder finns en
fornlämning. Häromkring finns den finaste hävdgynnade torrrängsfloran med bl.a. solvända,
luktvicker, backsmultron och brudbröd. Änshavre är dominerande art. Torrängsarterna finns annars
glest spridda över hela den f.d. hagen, tillsammans med friskängsarter som gullviva, klasefibbla och
jordtistel. Ohävdsarter som hundloka, änskavle och andra bredbladiga gräs dominerar dock ofta över
de lägre, hävdgynnade arterna. Ytterligare hävdarter som observerades vid besöket var rödklint,
småfingerört, rödkämpar och skogsklöver. Ängs- och hagmarksinventeringen tar även upp färgmåra,
vilken jag inte lyckades hitta men mycket väl kan finnas kvar. Stäppängsinventeringen tar upp
flentimotej, vilken också kan finnas kvar. Nära ett ensamt, äldre äppelträd i nordost hittades under
inventeringen ett tiotal stånd av den hotade arten esparsett. Samtidigt hördes en vaktel ett par
hundra meter därifrån mot gården Luckerstad, till vilken Hässelberget hör.
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Namn

Hässelberget. Öppen hagmark med stäppängsflora

Bibehållande av värdena
Hässelberget stäppartade torrängsflora är i stort behov att området restaureras, innan den helt kvävs
av högvuxna ohävdsarter. Till att börja med bör förnafilten brännas bort. Det är önskvärt med ett
återupptaget bete. Granplanteringen måste avvecklas snarast. Hur en restaurering närmare ska
genomföras bör givetvis utredas.

Artlista
Esparsett

140

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hässelberget. Öppen hagmark med stäppängsflora

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 16.
i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark på höjdrygg norr om Arneberga

Område nummer

NVP058415

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi, G, L

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 1997-06-04
Naturvärdesbedömning
Den öppna hagmarken på höjdryggen norr om Arneberga är stor, välbetad och vackert belägen i
landskapet. Spelande storspov gör området intressant, liksom den rika förekomsten av gräset
raklosta och den stora ytan välhävdad hagmark. En svag generell gödselpåverkan drar ner värdet.
Höjdryggen är en drumlin, vilket är geologiskt intressant och ger en vacker landskapsbild.
Fornlämning och stenmursrester förhöjer värdet. Sammanvägt talar detta för att hagmarken är av
kommunalt intresse.

Beskrivning
Den öppna hagmarken på höjdryggen norr om Arneberga är ca 10 hektar stor. Längst i söder har
den karaktären av öppen björkhage, medan största delen är närmast träd- och buskfri sånär som på
ett par dungar av tall och gran. Den ligger längs en moränrygg i landskapet, med vida utsikter åt alla
håll utom åt söder, där parken till Arneberga gård ligger. Det är en av kommunens största öppna
hagmarker, vilket kan förklara observationen av spelande storspov.
Marken är trots sin jämnhet ej
stenröjd. Både kalkstenar och silikatstenar hittades. Området är välbetat och svagt gödselpåverkat. I
söder ligger en fornlämning och i norr finns stenmursrester. Vegetationen präglas av i huvudsak
torrängsarter som rödkämpar, luddlosta och knölsmörblomma. Den är relativt artfattig, men
intressant nog dominerad av det sällsynta gräset raklosta. Hävdarter växer glest. Av övriga arter kan
nämnas små förekomster av fältarv och lungrot. Vid ängs- och hagmarksinventeringen antecknades
hävdarterna prästkrage, gullviva, smörbollar, darrgräs, jordtistel, sommarfibbla, rödklint, brudbröd
och backsmultron.
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Namn

Öppen hagmark på höjdrygg norr om Arneberga

Bibehållande av värdena
Fortsatt hårt bete. Gödslingsstopp.

Artlista
Storspov.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark på höjdrygg norr om Arneberga

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 17. Länsstyrelsen, 1983. Natur
Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram - Länsstyrelsen i
Östergötlands län. Linköping. Del av omr N 13, Vadstena kommun.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskrika hagar söder om Stubbet

Område nummer

NVP058416

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B,N), L

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 1997-06-04
Naturvärdesbedömning
De buskrika utmarkshagarna vid Stubbet, Örberga har blivit ganska utarmade på sin en gång mycket
rika torrängsflora av stäppängskaraktär. De flesta av den örtrika torrängens arter lever dock kvar,
inklusive mindre vanliga arter som färgmåra och backsippa. Den östra hagen är trots röjningar ännu
rejält förbuskad, medan den västra har en vacker utmarkskaraktär med utspridda buskar. De slagna
vägkanterna är både ogödslade och artrika. Området är intressant för kommunen, men knappast
längre för regionen.

Beskrivning
Utmarkshagarna söder om Stubbet är två buskrika hagar som ligger i den svaga sydostsluttningen
av en moränrygg uppifrån Örberga. Hagarna ligger därmed alldeles i utkanten av ett större kuperat
område i åkerbygden, vilket innehåller alléer, betesmarker och skogsdungar. De två hagarna är
egentligen ett enhetligt område, delat av den lilla vägen mellan Stubbet och Kastad gatugård. På
storskifteskartan från 1764 är det utmärkt som betesmark. Än idag har det karaktär av utmark, med
äldre nypon- och enbuskar och hävdgynnad flora på icke stenröjd mark. Hävden har varit dålig under
åtminstone 70- och 80-tal, med en omfattande förbuskning. I början av 90-talet skedde en viss
röjning, men även gödsling (Peter Dahlström 1994). Härmed slogs en hel del av den tidigare rika
torränsfloran ut, medan bredbladiga gräs och andra gödsel- och störningsgynnade arter bredde ut
sig. Betet återupptogs samtidigt. Området är nu relativt välhävdat, men i östra hagen kan betet inte
riktigt hindra busktillväxten. Vägkanterna har ungått gödsel. De slås årligen, och hyser en hävdflora
med inslag av prästkrage, backsmultron och andra torr- och friskängsarter. Lite av det tidiga 90talets uppslag av gödselgynnade arter kan ha orsakats av röjningen. En sådan sk röjgödslingseffekt
har störst verkan de första åren efter röjning, och går sedan tillbaka vid ett gott betestryck. I den
östra hagen lever faktiskt känsliga arter som färgmåra, backsippa och vårfingerört ännu kvar,
tillsammans med ett antal andra glest utbredda hävdarter som gullviva, buskviol, jordtistel, brudbröd
och rödkämpar. De får dock samsas om platsen med bl.a. hundloka, hundäxing, knylhavre och
ogräsmaskrosor. Trots röjningen finns ännu många slån-, en- och nyponbuskage, och 1-2 dm grova
träd av bl.a. ek, ask och sötkörsbär. Ytterligare hävdarter vilka hittades vid ängs- och
hagmarksinventeringen är darrgräs, backklöver, sommarfibbla, prästkrage och svinrot. Den västra
hagen har en vacker utmarkskaraktär med utspridda buskar, men har förlorat nästan hela sin
hävdgynnade flora. Endast vid gravfältet i sydväst har den kunnat leva kvar. Här hittar man en
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskrika hagar söder om Stubbet

mångfald hävdarter bl a småfingerört, brudbröd, rödklint, sandmaskros, ängshavre, backsmultron,
prästkrage och gullviva, samt arterna färgmåra, äkta johannesört, getväppling, fältmalört som hör
den stäppartade torrängen till. I ängs- och hagmarksinventeringen näms de mindre vanliga arterna
krissla och backskafting från båda hagarna. Stäppängsinventeringen tar upp flentimotej, lundstarr,
solvända och spåtistel. Om dessa arter överlevt igenväxning, röjning och gödsling är svårt att säga.

Bibehållande av värdena
För att rädda kvar den hävdgynnade floran måste all gödsling upphöra, betestrycket vara fortsatt hårt
och busktillväxten stoppas. En restaurering av den östra hagen bör genomföras, med röjning av träd
och buskar, efterföljt av hårdare bete för att hindra nyuppslag. Härvid kan en vackrare, mer vårdad
karaktär uppnås, och de hävgynnade arterna få tillgång till ogödslade och öppna ytor.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskrika hagar söder om Stubbet

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 18. Länsstyrelsen 1979. Stäppängar
i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i
Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram - Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Linköping. Del av omr N 13, Vadstena kommun. Dahlström P, 1994. Effekter av markstörning ...
på stäppängsfloran i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Betesmark 200 m sydväst om Eketorp

Område nummer

NVP05849

Eko. Karta nr.

084 47. 084 57

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 1997-06-04
Naturvärdesbedömning
Betesmarken 200 m sydväst om Eketorp är en öppen välbetad mark med troligt åkerursprung.
Påverkan av gödsel är tydlig. Det finns endast ett fåtal hävdgynnade arter, huvudsakligen knutna till
rösen. Största värden är den goda hävden och förekomsten av rösen/fornlämningar. I ängs- och
hagmarksinventeringen redovisas fler hävdarter, men redan då var gödselpåverkan stor och området
fick klass 4.

Beskrivning
200 m sydväst om Eketorp ligger en öppen betesmark som tidigare gått under namnet Toketorp. Det
är en gödselpåverkad hage ute på slätten strax norr om Rogslösa. Flera rösen/blocksamlingar finns,
åtminstone längst i öster i form av fornlämningar. Längst i väster står ett femtiotal tallar, och ca 5
ekar som är ungefär halvmetergrova. Vegetationen domineras av gödselpåverkade arter som
maskros och kummin. Vid rösena hittas dock flera torrängsväxter, t ex hävdarterna rödkämpar och
knölsmörblomma. Vid ängs- och hagmarksinventeringen var hagen redan omsorgsfullt gödslad. Då
noterades hävdarterna jordtistel, smörbollar, gullviva, blåklocka, darrgräs och vårbrodd. Det är
osäkert om alla av dem ännu finns kvar.
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Namn

Betesmark 200 m sydväst om Eketorp

Bibehållande av värdena
Fortsatt hårt betestryck. Upphörande med gödsling.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Betesmark 200 m sydväst om Eketorp

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 11.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Betesmark med domarring i Nässja

Område nummer

NVP058417

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

-

Skyddsmotiv

K, L

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 1997-06-05
Naturvärdesbedömning
Vid Nässja gård ligger en betesmark med en domarring. Främsta värdet ligger i fornlämningarna och
i viss mån i landskapsbilden. De rena naturvärdena motiverar endast till ett lokalt intresse.

Beskrivning
En betesmark med en domarring ligger i anslutning till Nässja gård, som är en större gård på
Nässjahalvön med park och stora ekonomibyggnader. Fornlämningarna, med en större domarring i
blickfånget och den närbelägna sockenkyrkan, visar på platsens centrala läge i gångna
tider. Hagens nordöstra del är trädrik. I trädskiktet hittas ask, björk, oxel, lärk lönn, vildapel och ek.
Inga träd är gamla och grova. Dock finns enstaka döda träd. Buskskiktet som är glest utbildat består
av bl a nypon och hassel. Större delen är annars öppen. Den plana, välgödslade ytan pekar mot en
tidigare användning som åker. I den sydöstra delen, på de ytor där inte träden skuggar för mycket
hittas enstaka indikatorarter för ängs- och hagmarker såsom gullviva och bockrot. Ängs- och
hagmarksinventeringen från 1991 redovisar även rödkämpar, brudbröd, rödklint, stor blåklocka och
buskviol, vilka alla sannolikt är mycket fåtaliga om de finns kvar.
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Namn

Betesmark med domarring i Nässja

Bibehållande av värdena
Området bör även i fortsättningen betas och betestrycket bör vara hårt. Åtminstone i den sydöstra
delen bör ingen gödsling förekomma. Döda träd tas ej bort utan får stå kvar.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Betesmark med domarring i Nässja

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 20.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark väster om Hovsnäs

Område nummer

NVP058435

Eko. Karta nr.

084 49

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (N, B)

Naturvärdesklass

3 / Kommunalt intresse

Socken

Hov

Inventeringsdatum 1997-06-05
Naturvärdesbedömning
Hagmarken väster om Hovsnäs är en ganska stor, öppen slättmarkshage. Intilliggande park och
blandskog skapar tillsammans med en grund, solbelyst damm, en 10 dm grov hagmarksek med
skorpbark, en bevarad stenmur, lavbeklädda stenblock och glest spridda buskar ett varierat
helhetsintryck. Stora ytor med fuktängsvegetation bryter av mot den dominerande
rödvensfriskängen. En svag till måttlig gödselpåverkan med en något utarmad hävdflora drar ner
värdet. Fortfarande hittas dock hävdarter som vårfingerört, lundstarr och revfibbla varför området har
bedömts vara av kommunalt intresse.

Beskrivning
Hovsnäs hagmark ligger mitt i ett platt åkerlandskap väster om gården Hovsnäs, ca 1 km nordost om
Hov. Hagmarken utgörs av en nordlig och en sydlig hage, vilka sitter ihop i öster men har ett tätt
blandskogsparti mellan sig i väster. I öster ansluter området till parken vid Hovsnäs gård. I övrigt
omges det av åkrar och kulturbetesmark. Den plana, ej stenröjda marken är svagt gödselpåverkad
i norra hagen (starkare mot öster). Denna hage är dessutom dåligt hävdad. Södra hagen är tämligen
välhävdad (av får) och mycket svagt gödselpåverkad. Båda hagarna är så gott som helt
öppna. Enda träden utgörs av ca 5 alar (3-4 dm grova), två klungor med unga aspar och en 4 dm
grov gran. I det glesa buskskiktet ses främst nyponrosor (ganska rikligt i norra hagen), hagtorn och
en samt aspsly längst i nordost. I kanten av skogspartiet står en gammal hagmarksek som är 10 dm
grov och har grenar ut mot den södra hagen. Den är något trängd av gran. På skorpbarken växer
rikligt med gul mjöllav. I den norra hagen domineras vegetationen av betesdaggkåpa, hundloka,
teveronika, humleblomster, rödsvingel, vitmåra och ogräsmaskros. In vid de många lavbevuxna
stenblocken hittas enstaka hävdarter som vårfingerört och gökärt. Hagen kantas i norr av en bevarad
stenmur. Floran i den södra hagen är mer av hagmarkskaraktär. Stora ytor domineras av
friskängsvegetation av rödventyp. Här fanns vid fältbesöket arter som vitmåra, rödsvingel, käringtand
och rödklöver tillsammans med hävdarterna rödkämpar, lundstarr och vårbrodd. Ganska stora ytor är
lite fuktigare. Dessa domineras av en gräs/lågstarrvegetation med arter som slankstarr, hirsstarr,
ängsbräsma och blåtåtel samt hävdarterna harstarr och revfibbla. Vid ängs- och
hagmarksinventeringen (Länstyrelsen 1991) noterades även ormrot och ängsvädd i ett artrikare parti
samt prästkrage, brudbröd, rödklint och jordtistel mer spritt inom hagmarken. I södra hagen ligger
en ganska stor vattensamling (ca 15 meter i diameter) inte så långt från skogspartiet. Den är så
grund att djuren går långt ut i vattnet. Inga träd eller buskar skuggar de grunda stränderna. I kanterna
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Namn

Hagmark väster om Hovsnäs

ses blåsstarr, plattstarr och mannagräs. Runtomkring finns områdets artrikaste
fuktängsvegetation. Ett par tofsvipor höll till i den välhävdade fuktmarken. Ifrån skogspartiet
hördes svarthätta och grönsångare. På insektsfronten noterades aurorafjäril (har bl a ängsbräsma
som värdväxt) och ett tuvmyresamhälle (indikerar en längre tid av hävd). Den intilliggande parken
förtjänar att omnämnas. Här växer nämligen parkarterna krollilja och parksmultron tillsammans med
hävdarterna tvåblad och gullviva. Den lundartade vegetationen domineras av kirskål.

Bibehållande av värdena
Norra hagen måste betas hårdare och dessutom röjas fri från sly. Den grova hagmarkseken röjes fri.
Ingen gödsling får ske om hävdfloran ska kunna bevaras.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas
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Namn

Hagmark väster om Hovsnäs

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Djurlivet i dammen borde undersökas, speciellt förekomst av groddjur.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark med talldunge, 200 m väster om Flottegården

Område nummer

NVP058436

Eko. Karta nr.

085 40

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B,Z)

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Hov

Inventeringsdatum 1997-06-05
Naturvärdesbedömning
I Vadstena kommuns östkant, 200 m väster om Flottegården ligger en öppen hagmark med en
talldunge. Hagen saknar det mesta av sina forna värden. Enstaka hävdarter håller sig ännu kvar i
den allt förnarikare, uppluckrade grässvålen, medan hävden avstannat och de bredbladiga gräsen
breder ut sig. Häckande lärkfalk, besökande liten blåvinge samt enstaka exemplar av stallört är de
intressantaste enskilda artinslagen. I mindre delar av området hittas ännu ett flertal hävdarter. De
uppräknade värdena bedöms vara för små för annan klassning än ett lokalt intresse.

Beskrivning
Öster om Hov, i Vadstena kommuns östkant, ligger Flottegården. Ca 300 meter väster om gården
går infartsvägen över ett jättedike som härstammar från Hovsmosse och leder fram till Tåkern. Öster
om den höga invallningen ligger en öppen hagmark med en talldunge. I hagens västra del, åt diket
till, finns stora fuktängar. I hagens centrala och östra delar ligger marken något högre. Här finns en
gles talldunge och längst i öster öppnare, buskrik hagmark. Hagen var vid fältbesöket 1997 ohävdad,
och har troligen även någon gång under 80-talet stått ohävdad (Länstyrelsen 1991).
Hagens
norra del är präglad av gödsling, och hyser en artfattig flora dominerad av bredbladiga gräs. I den
lågt liggande västdelen av området leder ett antal smådiken bort vattnet, till följd att en artfattig
friskängsvegetation breder ut sig. Delar av västkanten har dock fuktängskaraktär. Här hittas mycket
slankstarr. Ängskavle dominerar. De näringsgynnade arterna hundloka, smörblomma och
ogräsmaskros växer rikligt. Den spädare ängsbräsman växer tämligen rikligt. Den mindre vanliga
hävdarten stallört hittades i två exemplar. I ett ännu fuktigare parti växer plattstarr. Hagens
centrala delar utgörs av en talldunge med ca 100 träd, vilka är ca 3 dm grova. I öppna partier av
dungen hittas hävdarter glest spridda, tillsammans med bredbladiga gräs. Mot östkanten finns ett
öppnare stråk med spridda buskar. Här hittas hävdarter som backsmultron, rödkämpar och
prästkrage. Från ängs- och hagmarksinventeringen (Länstyrelsen 1991) finns även rapporterat
jordtistel, darrgräs, brudbröd, revfibbla och svinrot växande på en naturlig yta i söder. I dungens
norra brant växte krissla i ett stort bestånd. Detta hittades inte vid fältbesöket 1997 men kan mycket
väl finnas kvar. Annars är intrycket att hävdfloran gått tillbaka sedan ängs- och
hagmarksinventeringen medan de bredbladiga gräsen har brett ut sig. På den höga dikesvallen
växer rikligt med getväppling, värdväxt för liten blåvinge. Ett exemplar av arten sågs inom hagmarken
där den besökte andra blommande örter. I talldungen häckar troligen ett lärkfalkpar, vilka flög
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark med talldunge, 200 m väster om Flottegården

omkring och varnade under besöket.

Bibehållande av värdena
Då grässvålen blivit uppluckrad skulle förnaansamlingen behöva brännas av för att på nytt skapa
gynnsamma förhållanden för en hävdvegetation. Ett ganska omfattande bete måste också till för att
bevara hagmarksfloran. Läggs smådikena igen kan en fin fuktäng skapas längs västsidan.

Artlista
Liten blåvinge
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark med talldunge, 200 m väster om Flottegården

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget

Referenser
Ängs- och hagmarksinventeringen (Länstyrelsen) 1991.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark 1 km öster om Furåsa by

Område nummer

NVP058450

Eko. Karta nr.

084 49

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Hov

Inventeringsdatum 1997-06-05
Naturvärdesbedömning
Den öppna hagmarken 1 km öster om Furåsa by är idag starkt gödselpåverkad, med endast en
mindre del av hävdfloran i behåll. Dock växer ännu hävdarten smörbollar rikligt. Den kvarvarande
resten av hävdfloran, tillsammans med ett par småvatten vars kanter hålls öppna av betesdjuren,
utgör områdets största värden. Ett större dike, en tät barrdunge och spår av tidigare trädplanteringar
minskar naturvärdet ytterligare, varför det endast är med liten marginal som det kan anses vara av
lokalt intresse.

Beskrivning
Öster om sjön Tåkern ligger byn Furåsa. 1 km öster om byn ligger en liten hagmark omgiven av
platta åkrar. Delar av området har tidigare varit skogsmark. Idag finns endast kvar en rest av denna
planterade skog i områdets nordkant, en tät barrdunge. Det största ytan är öppen betesmark med
spridda buskar. I mellersta delen av hagen går ett dike som leder bort vattnet där det tidigare varit
fuktängsvegetation. Istället för fuktmark finns ett par dammar. Hagen är starkt gödselpåverkad. Den
betas av nötkrestur, och hävden är tillräcklig. Träddungen längst i norr består av tätstående granar
och tallar vilka är ca 2 dm grova. En annan stor yta i norr har ganska nyligen varit skog den med.
Idag ses bara stubbarna därav. Diket i mellersta delen av hagen är ganska djupt. I denna del ligger
de två dammarna, vilka är ca 4 respektive 10 meter i diameter. De har betade kanter. Stora dammen
täcks av möja och ser ut att vara en god groddamm. Grodor sågs också vid inventeringstillfället.
Hagens södra delar är extra plana och gödselpåverkade. Kanske har de plöjts någon gång.
Vegetationen präglas nästan helt av bredbladiga gräs. Längst i sydväst är marken lite naturligare,
omän även där gödselpåverkad. Det mesta av hagen saknar trädskikt. Ett buskskikt finns dock,
vilket består av nyponrosor, en, hagtorn, småträd av olika lövträdsarter samt enstaka getapel. Bland
buskarna syntes törnsångare och buskskvättor hävda revir. Idag finns rester av en hagmarksflora
endast i hagens norra och sydvästra delar. Här finns svagt fuktiga ytor med riklig växt av slankstarr
och hävdarten smörbollar. Teveronika, lundstarr och ängsbräsma är ganska vanliga medan
hävdarterna jordtistel och gullviva står mer glest. Utöver dessa arter sågs inte mycket till naturlig
vegetation i hagen. Stora ytor dominerades av bredbladiga gräs. Örten humleblomster var dock
vanlig överallt. Från ängs- och hagmarksinventeringen (Länstyrelsen 1991) finns noterat
hävdarterna smörbollar, ängsvädd, ängsfryle, krissla, gullviva, backsmörblomma, brudbröd, jordtistel,
klasefibbla och prästkrage. Alla dessa arter växte då i hagens sydvästra del, medan det var lite
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark 1 km öster om Furåsa by

artfattigare i norr. Som synes hittades endast några av dessa arter 1997. En del av dem kan nog
finnas kvar i litet antal, men en klar slutsats är att hävdfloran gått tillbaka.

Bibehållande av värdena
Hagens norra och sydvästra delar kan troligen återställas om hävden fortsatt är god och gödsling helt
utesluts med det snaraste. Värdena borde kunna utvecklas genom att lägga igen diket så att
fuktmark återskapas. För att dammarnas värden ska kvarstå krävs att de inte blir beskuggade av
uppväxande buskar, samt att de är fritt tillgängliga för betesdjuren. I den starkt gödselpåverkade
södra delen finns inget hopp om att restaurera tidigare naturvärden.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark 1 km öster om Furåsa by

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991). Vadstena kommun objekt nr 39.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Luckerstadskogen, talldunge 400 m norr om Luckerstad

Område nummer

NVP058443

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (Z)

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 1997-07-22
Naturvärdesbedömning
Barrskogsdungen Luckerstadskogen 400 m norr om Luckerstad är intressant för naturvården främst
genom att den utgör häckplats för korp och lärkfalk. Fältskiktet är huvudsakligen helt ointressant,
men nära vägen förekommer några hävdarter samt den kalkgynnade arten luktvicker.

Beskrivning
Norr om gården Luckerstad ligger barrskogsdungen Luckerstadskogen. Den ligger på en kulle i
anslutning till vägen Örberga-Luckerstad. I övrigt omges den av åker.Trädskiktet är slutet och består
av äldre gran och tall. I buskskiktet ses bl a druvfläder. Fältskiktet domineras av högvuxna arter som
brännässla, högvuxna gräs, hundloka och hallon. Nära vägen hittas sparsamt med hävdgynnades
arter och andra intressanta öppenmarksarter. Här står bl a brudbröd, backsmultron, småborre och
den kalkgynnade luktvickern. I dungen häckar korp och lärkfalk.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Luckerstadskogen, talldunge 400 m norr om Luckerstad

Bibehållande av värdena
Låt träden stå kvar.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Luckerstadskogen, talldunge 400 m norr om Luckerstad

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Kända referenser saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekar vid fd Ullevi mellangård

Område nummer

NVP058449

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi (B), L

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 1997-07-22
Naturvärdesbedömning
De 10 ekarna vid den fd Ullevi mellangård är värdefulla genom att de är grova (flera mäter 7-10 dm)
och att de ligger väl synligt i landskapet. Förekomst av luktvicker.

Beskrivning
På platsen där Ullevi mellangård legat finns idag endast kvar grunderna till husen. Däremot står
fortfarande tio grova ekar kvar i en rad. Ett par hundra meter västerut vidtar Ullbohagen, som är ett
större ekområde (Ny 084 58:2). Ekarna är 4-10 dm grova, de flesta 7-10 dm. De grövsta har
skorpbark. På stammarna växer rikligt med brosklavar samt olika skorplavar. Buskskikt saknas.
Istället låg ett antal rundbalar under ekarna. Fältskiktet består nästan uteslutande av kraftigväxande
gräs och ogräs. Dock har ett bestånd av luktvicker klarat sig kvar, en art som hittas på flera lite
igenväxta kalkrika marker i kommunen.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekar vid fd Ullevi mellangård

Bibehållande av värdena
Låt ekarna stå kvar och få breda ut sig. På sikt kan de komma att hysa en rik flora och fauna. Tag
bort balar och annat bråte.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ekar vid fd Ullevi mellangård

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Eklavsinventering 1997.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Fyllamossen- Dikad mosse

Område nummer

NVP058489

Eko. Karta nr.

084 59

Inventerare

-

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4 / Lokalt intresse

Socken

Vadstena

Inventeringsdatum 1997-09-18
Naturvärdesbedömning
Någon km söder om Vadstena ligger Fyllamose. Naturvärdena hos mossen är starkt negativt
påverkad av framför allt avvattning men även skogsbruk. Mossen utgör en av mycket få mossar i
Vadstena kommun. En möjlighet finns sannolikt att återställa en del av mossens naturliga karaktär.

Beskrivning
Någon km söder om Vadstena ligger Fyllamossen. Mossen är starkt påverkad av Torvtäckt/dikning
och endast mindre delar av området har bevarad mossekaraktär. Omgivningarna till mossens
centrala delar är helt överförda till fastmark. Ställvis dominerar de typiska risen skvattram och odon i
de centrala delarna men trädskiktets struktur har förändrats på grund av avvattningen. Tallarna på
mosseplanet är i genomsnitt grövre än vad en opåverkad mosse uppvisar. Trädskiktet i de centrala
delarna utgörs av tall i dimensioner mellan 0,5 och 3 dm i brösthöjdsdiameter med inslag av enstaka
grövre tallar. Inslaget av ung björk är också påtagligt i dimensioner mellan 0,5 och 2 dm i
brösthöjdsdiameter. De i normala fall vanliga vitmossorna i bottenskiktet saknas till stor del och är
ersatta med friskmarksmossor.
Avvattningen har medfört att stora ytor av fältskiktet domineras av
blåbär eller lingonris. Ställvis dominerar dock skvattram med inslag av odon. I groparna efter
torvtäckten finns kvarstående tuvor av tuvull i de blötare delarna. I bottenskiktet domineras stora
delar av löv- och barrförna.
Förutom att mossen är störd av dikning finns spår av avverkning och
körvägar ute på mossen.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Fyllamossen- Dikad mosse

Bibehållande av värdena
Bibehållande av värden Lägg igen samtliga diken som påverkar mossen. Förhindra näringsläckage
från omgivande jordbruksmark till mossen. Lämna de centrala delarna att utvecklas fritt.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Fyllamossen- Dikad mosse

Ytterligare kunskap
Inget behov av ytterligare kunskap finns i dagsläget.

Referenser
Schröder J. 1994. Våtmarker i Östergötlands län. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten 1994. Länsstyrelsen 1980. Myrar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands
län. Planeringsavdelningen 1980.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Rismarken

Område nummer

NVP058488

Eko. Karta nr.

084 59

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

F,Bi

Naturvärdesklass

3

Socken

Vadstena

Inventeringsdatum 2015_09-14
Naturvärdesbedömning
Rismarken är det största skogsområdet på vadstenaslätten och ligger drygt 1 km söder om
Vadstena. Närheten till tätorten gör området attraktivt för friluftsliv. Ett elbelyst motionsspår finns i
området och ett flertal mindre stigar genomkorsar området samt en mindre väg vilket gör området
lättillgängligt. Naturen i området präglas av skogsbruk med ett ringa inslag av död ved och grova
träd. En utökad naturvårdshänsyn i området kan komma att på sikt tillföra naturvärden. I dagsläget är
de främsta kända värdena knutna till värden för friluftslivet. I området har man tidigare funnit de
rödlistade lavarna hjälmbrosklav (NT) och rosa skärelav (NT). Dessa visar på värden knutna till
gammal ek och kontinuitet av ek i området. Lavarna kan sannolikt finnas kvar i mer öppna
brynmiljöer.

Beskrivning
Rismarken är det största skogsområdet på vadstenaslätten och ligger drygt 1 km söder om
Vadstena. Närheten till tätorten gör området attraktivt för friluftsliv. Ett elbelyst motionsspår finns i
området och ett flertal mindre stigar genomkorsar området samt en mindre väg vilket gör området
lättillgängligt. Rismarken präglas starkt av pågående skogsbruk. En mosaik av små hyggen och
skogsbestånd av varierande ålder och trädslag är karaktärsgivande. Beståndsbildande trädslag är
bok, gran, ask, asp, poppel och björk. I NO finns det största mest homogena beståndet som
domineras av yngre ek och gran Bestånden är företrädesvis unga med träd i dimensioner mellan 1-2
dm i brösthöjdsdiameter till bestånd mellan 2-4 dm. Förutom de beståndsbildande trädslagen finns
inslag av arter som lönn, rönn, lärk, sälg, oxel, fågelbär, alm, lind, och tall. Backman (1996) beskriver
ett inslag av mera ovanliga trädslag som sykomorlönn, nordamerikansk rödek, silvergran och
sibiriska gran. Äldre träd förekommer glest spritt i området av arter som ek, asp , tall och gran når
dock dimensioner kring 5-6 dm i brösthöjdsdiameter. Buskskikt förekommer ofta rikligt av hagtorn,
hassel och skogstry, hagtorn, måbär, berberis, nyponros, stenbär, slånbär, hassel, brakved och hägg
dsamt lövsly . Inslaget av död ved i objektet kan sägas vara sparsamt och utgörs av enstaka
granlågor kring 2 dm i brösthöjdsdiameter, enstaka grövre granlågor kring 4 dm och enstaka
högstubbar av gran och ek i dimensioner mellan 3-5 dm i brösthöjdsdiameter. Landdiken förekommer
här och var i området och minst två generationer stubbar antyder ett intensivt skogsbruk. Fältskiktet i
området är trivialt och glest spritt förutom ute på de små hyggena där fältskiktet sluter sig.
Företrädesvis påträffas skuggtåligare skogsmarksarter som harsyra, skogssallad, stenbär, nejlikrot,
liljekonvalj, hallon, vårfryle, lundgröe, kruståtel och bergslok. Signalarten ormbär förekmommer
tämligen allmänt i lövbestånden. Bland de arter som ger upphov till en våraspekt i området finns
blåsippa (signalart) och lungört. Bland andra triviala örter kan tuvtåtel, älggräs, revsmörblomma,
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Rismarken

hundkex, skogsfibblor, brunört, vispstarr, johannesört, mjölkört och smultron räknas in. Backman
(1996) beskriver också ett inslag av signalarterna trolldruva och ormbär. Bottenskiktet domineras av
bar jord och lövförna med inslag av friskmarksmossor främst hus- och väggmossa samt
kranshakmossa. I den södra delen av området en vattensamling som vid besöket var uttorkad.
Våtmarken som omger vattensamlingen är genomhuggen och dikad. Vattenspegeln är sannolikt ca
10 x 10 m vid normalvattenstånd och kanske det dubbla vid högvatten. Dammen omges av en bård
av bunkestarr med inslag av kaveldun och sjöfräken som på fastmarken i dammens närmaste
omgivningar övergår i ett älggräsbestånd.

Bibehållande av värdena
Bedriv skogsbruk med naturvårdsanpassning, anpassa skogsbrukspalnen efter detta. Undviuk
hyggen. Öka inslaget av död ved, återskapa inslaget av fuktiga och blöta partier och tillåt träd att bli
gamla.

Artlista
Hjälmbrosklav (NT), rosa skärelav (NT).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Rismarken

Ytterligare kunskap
En fågelinventering i området kan ge värdefull information om områdets betydelse för det lokala
fågellivet.

Referenser
Backman. U. 1996. Skötselplan för rismarken (förslag), Skogsvårdsstyresen. Ekinventering
1997. Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och
kulturminnesprogram- Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Länsstyrelsen 1980. Myrar i
Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Planeringsavdelningen 1980.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Grova ekar i golfbanan

Område nummer

NVP0584121

Eko. Karta nr.

084 59

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

1

Socken

S:t Per och Strå

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
Område med mycket gamla och värdefulla ekar som sannolikt har håligheter. Höga värden för t.ex.
lavar och hållevande insekter. Flera intressanta lavar är kända från området som grå skärelav, gul
dropplav (NT) och hjälmbrosklav (NT). Området finns beskrivet även i objektskatalogen.

Beskrivning
På Vadstenas golfbana växer ett flertal grova och spårrgreniga ekar med en stamdiameter på drygt
10-15 dm i stamdiameter. Träden växer öppet omgivna av klippt gräs. Även andra lövträd som oxel
och den rödlistade almen (EN) växer i området. I området finns även ett vattenfyllt dike och gamla
hagtornsbuskar. Flera rödlistade arter knutna till gamla ekar gul dropplav (NT) och hjälmbrosklav
(NT) är kända från området.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Grova ekar i golfbanan

Bibehållande av värdena
Låt ekarna vara kvar. Plantera yngre ek som efterträdare på lämpliga platser.

Artlista
Grå skärelav, gul dropplav (NT), hjälmbrosklav (NT) .
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Grova ekar i golfbanan

Ytterligare kunskap
Insektsinventering. Lavinventering.

Referenser
Ekinventering 1997.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Stäppängssträng vid Lyckebacken

Område nummer

NVP058418

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B,N)

Naturvärdesklass

2

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
Genom fastigheten Lyckebacken, strax öster om Nässja gård, löper en långsträckt, smal moränrygg,
här benämnd stäppängssträng, för dess innehåll av stäppängsväxter. Dess främsta värde är den
kalkgynnade torrängsfloran, som innehåller de ovanliga arterna grådådra, luktvicker och esparsett
(hotad art: 2 sällsynt). Den ovanliga växten luktvicker är dominerande art. Kalkstensfragment finns
tämligen rikligt blottade. Området är av regionalt intresse för sin unika flora. Vidare är
stäppängsvegetation en sällsynt naturtyp i sig. En sprutfri zon av åkern var vid besöket 2015 lämnad
närmast stäppängen, vilket föreslogs i det förra naturvårdsprogrammet.

Beskrivning
Genom fastigheten Lyckebacken, strax öster om Nässja gård, löper en långsträckt, smal moränrygg.
Den fortsätter åt syd-sydost mellan åkerstyckena. Den är till stor del täckt av tätväxande busksnår av
slån med flera arter. Åkermarken går ända fram till moränsträngen men närmast stäppängen löper
en remsa med vall. I den västvända slänten är kalkstensfragment blottade. Här förekommer många
kalkgynnade arter, där flera kan betraktas som stäppängsväxter. Småborre, rödklint och brudbröd är
alla vanliga. Tidigare inventeringar nämner också backglim, småfingerört, knölsmörblomma, stor
blåklocka, backsmultron och den hotade växten grådådra vilka även idag har tämligen goda
förutsättningar att finnas kvar även om igenväxning är ett hot. I slänten växer också den sällsynta
arten esparsett och mycket rikligt med luktvicker. Torrängsarter som ängshavre, och väddklint bidrar
till områdets karaktär. Stäppängsinventeringen (Länsstyrelsen 1979) tar även upp lundtrav.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Stäppängssträng vid Lyckebacken

Bibehållande av värdena
För att kvarstå på sikt måste denna känsliga miljö bli öppnare. En restaurering med siktet inställt på
omfattande röjning bör planeras. Den sprutfria zonen bör upprätthållas.

Artlista
Esparsett (RR). Tidigare inventeringar nämner Grådådra (VU)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Stäppängssträng vid Lyckebacken

Ytterligare kunskap
Nogrannare återinventering av floran.

Referenser
Länsstyrelsen 1979. Stäppängar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hage med lertäkter 500 m väster om Gubbetorp

Område nummer

NVP058422

Eko. Karta nr.

084 69

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (B,Z)

Naturvärdesklass

2

Socken

S:t Per

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
Hagen med lertäkter 500 m väster om Gubbetorp är en liten hage gränsande till väg 50 söder om
Vätterviksbadet. Dels finns lågstarr- och högstarrängar i anslutning till dammarna, dels fina torrängar
i täktslänterna. Rapphöna samt våtmarksfåglarna tofsvipa och gulärla förekom 1997. Stora delar av
hagen har en gödselpåverkad vegetation med inslag av en hävdgynnad flora. Andra delar hyser en
välhävdad, artrik vegetation med ett flertal hävdarter. Den rikt varierade hagen har värden kopplade
till gamla vattenfyllda lertäkter som finns utspridda i hagen.

Beskrivning
Hagen med lertäkter 500 m väster om Gubbetorp är en liten hage gränsande till väg 50 söder om
Vätterviksbadet. Under tegelbrukets tid grävde man efter lera här, vilket idag innebär att ett flertal
småvatten och grunda diken finns inom hagen. Hagen är ömsom öppen, ömsom täckt av täta
buskage. Stora delen av hagen är gödslad, men hyser en artrik flora i de delar dit man inte kommit åt
att gödsla t.ex. många små slänter. En hävdgynnad flora förekomer dock spritt även i de mer
näringsrika delarna. Den finaste floran återfinns längst i söder, där också området ser mest naturligt
ut med en variation av buskar och öppnare marker. Hagen betas av kor, Närmast vägen finns ett
större fuktparti med mycket plattstarr. Här står en jättelik gammal knäckepil. Friskmarken intill har en
gång varit åker. Längre in har hagen en mer varierad karaktär, med starrdominerade småvatten,
artrika torrslänter, planare friskängsytor och täta lövsnår. Delar med glest stående enar, nypon och
slån finns också, men ofta står buskarna tätare och ger skydd åt yngre träd av t ex björk, asp och ask
(EN). Berberis och getapel förekommer i mindre mängd. I de torrare partierna, och speciellt i den
södra delen, är rödkämpar, jordtistel och darrgräs rikligt förekommande. Ner mot och ut i de gamla
gravarna finns fuktängar, bl a lågstarräng. Här växer t ex ängsvädd. Andra arter som kan nämnas i
de ogödslade delarna av hagen är vildlin, jungfrulin, knölsmörblomma, gullviva, mandelblomma,
brudbröd, klasefibbla (NT), ängsskallra och prästkrage.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hage med lertäkter 500 m väster om Gubbetorp

Bibehållande av värdena
Bibehållande av värden En viss röjning bör ske, speciellt av uppkommet lövsly som björk och asp.
Gödsling bör undvikas, och det hårda betestrycket kvarstå.

Artlista
Rapphöna (NT), ask(EN), klasefibbla (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hage med lertäkter 500 m väster om Gubbetorp

Ytterligare kunskap
De många småvattnen och blötmarkerna bör hysa en rik insekts- och lägre fauna. En
trollsländeinventering skulle kunna ge spännande resultat, liksom en mer heltäckande limnologisk
undersökning. Det kan också vara idé att göra en groddjursinventering.

Referenser
Vägverket 1997. Ängs- och hagmarksinventering. Länsstyrelsen 1991.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Bagghagarna. Kuperade, buskrika hagmarker.

Område nummer

NVP058425

Eko. Karta nr.

085 60

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi, L, K

Naturvärdesklass

2

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
Bagghagarna är ett par buskrika hagmarker med artrika torrängsinslag, belägna i ett kuperat, kalkrikt
grusområde (inom N 2000). Det är ett stort och variationsrikt hagmarksområde. Mindre vanliga
hävdarter som kattfot och backtimjan förekommer liksom stäppängsarter som grådådra och
harmynta är kända sedan tidigare. En rik hävdgynnad flora förekommer fortfarande i området.
Värden finns till variation med buskar som rosbuskar i mängd (inklusive den ovanliga arten äppelros)
och öppna ytor vilket gynnar t.ex. fjärilar. Ett större fornlämningsfält och en lång hävdhistoria är
ytterligare värden. Sammantaget är området av regionalt värde.

Beskrivning
Bagghagarna är en buskrika hagmarker med artrika torrängsinslag, belägna i ett kuperat grusområde
(inom N 2000). De brukar också kallas äppelrosbackarna för sina fina torrbackar med förekomst av
väldoftande äppelros. Den östra, och större delen av hagmarken ligger ca 500 meter sydväst om
Stora Hagebytorp. Den västra sidan samt delar av den östra sidan, närmast alsumpskogen är
numera obetad sedan en längre tid tillbaka. Dessa delar har skogskaraktär och får därmed ingå i
skogsområdet istället. Återstående av den västra sidans hagmark är ett mindre öppet område i norr
samt en mindre del i söder. Hagen omges till stora delar av åkermark. I söder finns en stenmur mot
kanten av området. Dessa delar av hagen är tämligen öppna, t.ex. på fornlämningsfältet i sydost.
Annars präglas hagen av alla nyponros- och hartsrosbuskar.
I söder går en liten höjdrygg med fornlämningar längs vilken många hävdarter växer. Hagmarken
ligger inom beteshagar som fortsätter utanför det medtagna området. Äppelros förekommer mer
sparsamt jämfört med övriga rosarter. Förutom rosbuskar växer t.ex. getapel, hassel och hagtorn
tämligen rikligt. I östra hagmarken finns ganska stora plana ytor, vilka är svagt gödselpåverkade. Här
dominerar friskängsvegetation. Kring fornlämningarna och på många andra ställen hittas en lite
rikare torrängsflora, vilken inte är nämnvärt påverkad av gödsling. Typiska arter är rödkämpar,
brudbröd och väddklint, darrgräs, liten blåklocka, stor blåklocka. Backsippa (VU) noterades 1997
men återfanns inte vid besöket 2015. Då området inte verkar ha betas på senare tid eller mycket
svag hävd är det tveksamt om den finns kvar då vegetationen är högvuxen. I den lila västra delen i
norr förekommer tämligen rikligt med en hävdgynnad flora i den högvuxna vegetationen. Exempel på
arter där är brudbröd, ängshavre, gulmåra, rödklint och stor blåklocka. Andra torrängsarter som
hittats i hagarna är jordtistel, axveronika, backsmultron, prästkrage, vildlin, sommarfibbla (NT),
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Bagghagarna. Kuperade, buskrika hagmarker.

kattfot, solvända och backtimjan (NT) (Länsstyrelsen 91), samt getväppling, flentimotej, fältmalört,
gul fetknopp, harmynta och grådådra (VU) (Länsstyrelsen 79). Vid inventeringstillfället var betet svagt
i i hela hagen och stängsling var inte komplett. Delvis var ny stängsling på gång. Det är rimligt att
tänka sig att flertalet känsliga arter har minskat sedan tidigare inventeringarna 79,91 och 97.
Området har potential för ett är rikt fågelliv. Vid inventeringen 1997 hördes bl a härmsångare,
näktergal, rödvingetrast, mindre hackspett (NT), korp, Stenknäck och törnskata.

Bibehållande av värdena
Hagarna är i behov av röjning. Detta gäller dels torrängarna men även hagarna i stort då de är
igenväxande. Området måste betas för att bibehålla sina värden. I den östra delen av området kan
med fördel ansträngningar göras för att röja åt västerut i den gamla delen av hagen som numera
ingår i alsumpskogen. Även den västra del av hagen skulle delvis kunna få hagmarksvärden.
Gödsling får inte förekomma. Inventering får att se om backsippan fortfarande finns i området.

Artlista
Backtimjan (NT), backsippa (VU), grådådra (VU), sommarfibbla (NT)
185

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Bagghagarna. Kuperade, buskrika hagmarker.

Ytterligare kunskap
Bagghagarnas blomrika och tämligen skyddade marker borde vara en bra fjärilslokal. Kanske kan t o
m gullvivefjäril förekomma, eftersom värdväxten är vanlig. Området skulle också kunna hysa
hasselmus. Vi föreslår en storfjärilsundersökning och att hasselmus speciellt eftersöks.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991) Stäppängar i Östergötland (Länsstyrelsen
1979) Natur Kultur miljöer i Östergötland (Länsstyrelsen 1983).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen myr söder om Skäljen A

Område nummer

NVP058439A

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

2

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
Mångformigheten av naturliga myrtyper och frånvaron av dikning gör området vid Skäljen tämligen
unikt för de västra delarna av östgötaslätten. Även om denna typ av myr är vanlig i ett nationellt
perspektiv är det ovanligt att finna myrar i södra Sveriges tättbefolkade områden som är orörda av
dikning.

Beskrivning
Vid Skäljen, den västligaste udden på Nässjahalvön, ligger tre öppna myrar. De omges av sandiga
skogsklädda marker och i söder även av stugbebyggelse i ett kuperat ås- och
kullandskap. Skäljenområdet som helhet har historiskt dominerats av hävd genom bete.
Den nordvästligaste myren, är en liten mosse i en dödisgrop Denna lilla mosse liknar de norra
delarna av den närliggande myren i söder. Den lilla mossen är helt intakt med avseende på
hydrologin och har troligen varit ganska oförändrad under olika perioder med skiftande
markanvändning. Runt de centrala delarna av mossen finns en kärrlagg. Den centrala ytan
domineras av en tallrismosse med skvattram som dominerande ris. Här växer även hjortron. Centralt
finns ett litet öppet mosseplan. I de fuktiga svackorna växer tranbär, tuvull och rundsileshår, tidigare
inventeringar nämner även kallgräs och dystarr. Ett intressant kulturspår är den enorma
rhododenron-buske som etablerat sig i västra kanten och vuxit till imponerande höjd.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen myr söder om Skäljen A

Bibehållande av värdena
Den lilla mossen i dödisgropen måste lämnas orörd om naturvärdena ska bestå.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen myr söder om Skäljen A

Ytterligare kunskap
Inventering av svampar, i synnerhet marksvampar, kan ge intressanta resultat i hela Skäljenområdet.

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N10 i Vadstena
kommun. Länsstyrelsen, 1980. Myrar i Östergötland. Del av objekt nr 101.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen myr söder om Skäljen B

Område nummer

NVP058439B

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

2

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
Den mellersta av de de tre myrarna vid Skäljen är odikad och består av flera olika myrtyper, alltifrån
mossedominerade blandmyrar över fattigkärr till lite rikare kärr. Blandmyrområdet med sina typiska
mosse- och fattigkärrsarter utgör en för slättbygden sällsynt naturmiljö. Mångformigheten av naturliga
myrtyper och frånvaron av dikning gör området tämligen unikt för de västra delarna av östgötaslätten.
Även om denna typ av myrar är vanliga i ett nationellt perspektiv är det ovanligt att finna myrar i
södra Sveriges tättbefolkade områden som inte utsatts för dikning. Området är artrikt och viktigt för
flera organismgrupper, däribland dagfjärilar. I kanten växer enligt tidigare inventeringar signalarten
rankstarr. I den omgivande sumpskogen hittades vid fältbesöket 2015 en art av fjälltaggsvamp
(Sarcodon sp), en signalart som visar på en kontinuitet av barrskog. Här hittades även signalarten
myskbock, en skalbagge som är knuten till död ved av sälg och andra Salix-arter. Inga hotade arter
är dock hittade.

Beskrivning
Vid Skäljen, den västligaste udden på Nässjahalvön, ligger tre öppna myrar. De omges av sandiga
skogsklädda marker och i söder även av stugbebyggelse i ett kuperat ås- och
kullandskap. Skäljenområdet som helhet har historiskt dominerats av hävd genom bete.
Den mellersta av de de tre myrarna vid Skäljen är ett blandmyrkomplex på sandig mark. Den har
formen av en sjua. Den norra delen är en mosse med en öppen central del som domineras av en
typisk mossevegetation med vitmossor (Sphagnum spp), rikligt med rundsileshår, tranbär, tuvull,
rosling och skvattram samt i kanterna tall. Här flyger svart ängstrollslända. Tidigare inventeringar
nämner även växterna kallgräs, vitag och rankstarr. Myren är belägen i en långsträckt lagunbildning
(Länsstyrelsen 1980). I den norra delen (sjuans topp) finns en fin blandning mellan mosse och
fattigkärr, en så kallad blandmyr. Söderut minskar andelen mosse, och i de sydligaste ca 200
metrarna (söder om en passerande stig) utgörs myren enbart av kärr. Den södra delen är ett rikkärr.
Mot kanterna av myren finns lite högre träd men ute på myren står enbart småträd. Myren är överlag
en öppen myr. I mosslaggen (=fattigkärr i mossens kant) växer klibbal, gråal, asp och björk. Ute på
mosaiken av mosse och kärr står små exemplar av björk, tall och gran, vilket även gäller för kärret
söderut, ända till stigen. Rikkärret i söder hyser även flera videarter samt gråal och båda
björkarterna, rikligast mot kanterna. Blandmyren har även ett lågt buskskikt bestående av småplantor
av gran, tall, björk och gråal. Laggkärret är artrikt, tidigare inventeringar nämner sjöfräken, gräset
brunven samt flera starrarter inklusive signalarten rankstarr. Mossen är desto artfattigare. Här växer
huvudsakligen tranbär och ljung på en bädd av vitmossa. I de torraste delarna finns även skvattram
och renlav. Övriga arter är rosling, tuvull och rundsileshår. I de kringliggande kärrpartierna ses
typiska fattigkärrarter såsom vattenklöver, tidigare inventeringar nämner även kallgräs, vitag, tråd190

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen myr söder om Skäljen B

och dystarr. Även här ligger vitmossan som underlag, med ett litet inslag av andra mossor. I kärret
söder härom är lite artrikare och innehåller t ex ängsull, kärrsilja, kärrdunört och några gräsarter.
Söder om stigen dominerar brunmossor i bottenskiktet. Örtrikedomen är här större än i norra delen.
Tidigare inventeringar nämner de näringskrävande arterna besksöta, kärrstjärnblomma, älgört,
kärrfräken, plattstarr och kabbeleka. Myren är viktig miljö för dagfjärilar även om inga hotade arter
hittills är noterade här. Tidigare inventeringar nämner pärl- och luktgräsfjäril, tåtelsmygare och någon
art av pärlemorfjäril samt att allmän blåvinge och ljungvårtbitare båda var mycket vanliga.

Bibehållande av värdena
Myren får inte dikas. Kanterna lämnas fria från avverkningar.

Artlista
En art av Fjälltaggsvamp (Sarcodon sp). Myskbock. Båda är skogliga signalarter. Signalarten
rankstarr är angiven i tidigare inventeringar. Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen myr söder om Skäljen B

Ytterligare kunskap
Inventering av svampar, i synnerhet marksvampar, kan ge intressanta resultat i hela Skäljenområdet.

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N10 i Vadstena
kommun. Länsstyrelsen, 1980. Myrar i Östergötland. Del av objekt nr 101.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen myr söder om Skäljen C

Område nummer

NVP058439C

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

3

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
Området är artrikt. Öppna våtmarker är generellt viktiga miljöer för och viktigt för flera
organismgrupper. Sumpskogen är också potentiellt värdefull för hotade arter. De avvattnande
åtgärderna försämrar framtidsprognoserna för områdets naturvärden.

Beskrivning
Vid Skäljen, den västligaste udden på Nässjahalvön, ligger tre öppna myrar. De omges av sandiga
skogsklädda marker och i söder även av stugbebyggelse i ett kuperat ås- och
kullandskap. Skäljenområdet som helhet har historiskt dominerats av hävd genom bete.
Den östligaste av de tre myrarna vid Skäljen får sin karaktär av tätt förekommande kraftiga starrtuvor.
Trädskiktet ute i kärret utgörs av täta uppslag av unga björkar och alar samt ett par grupper av
uppvuxna alar och björkar. Fältskiktet domineras helt av storvuxna tuvbildande starrarter,
företrädesvis bunkestarr. Utöver bunkestarr får området karaktär av trådstarr, fackelblomster,
kärrsilja, topplösa, strandklo och strandlysing. I de blöta partierna mellan tuvorna har i tidigare
inventeringar påträffats igelknopp och en obestämd art av kransalg. Mot sydost övergår starrtuvorna i
en bård av bladvass. Brynzonen kring kärret utgörs av en tät bård av lövskog med inslag av gran.
Främst växer här gråal, klibbal och björk i kompakta flerskiktade bestånd. Denna sumpskog är ännu
mestadels i relativt tidigt succesionstadie. Här finns dock sannolikt en kontinuitet av sumpskog och
goda förutsättningar för att naturvärdena ska utvecklas till att bli ännu högre framöver. Området är
svagt påverkat av angränsande väg. I norr löper ett grävt dike som avvattnar kärret till Vättern. Diket
är möjligen grävt i ganska sen tid. Avvattningen har fått till följd att igenväxningen av den öppna
delen av kärret har tagit fart och naturvärden knutna till denna miljö riskerar att försvinna.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen myr söder om Skäljen C

Bibehållande av värdena
Diket bör läggas igen. Sumpskogen bör lämnas till fri utveckling.

Artlista
Signalarten långfliksmossa i sumpskogen visar att området har kvalitéer knutna till död ved av gran i
fuktig miljö. Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen myr söder om Skäljen C

Ytterligare kunskap
Inventering av svampar, i synnerhet marksvampar, kan ge intressanta resultat i hela Skäljenområdet.

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N10 i Vadstena
kommun. Länsstyrelsen, 1980. Myrar i Östergötland. Del av objekt nr 101.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Nässja kyrkogårdsmur

Område nummer

NVP058441

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B,N)

Naturvärdesklass

4

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
I norra delen av Nässjahalvön ligger Nässja kyrka. Nässja kyrkogårdsmur är en vacker, gammal
kalkstensmur med en flora innehållande sparsamt med kalkgynnade arter. Gamla kalkstensmurar är
sällsynta och därför skyddsvärda. Dock är kalkfloran idag dåligt företrädd, vilket inte medger mer än
ett lokalt naturvårdsintresse.

Beskrivning
I norra delen av Nässjahalvön ligger Nässja kyrka uppe på en kulle omgiven åt söder av mycket
vidsträckta åkrar. Den gamla kyrkogårdsmuren är en kalkstensmur. I det tunna jordlagret på krönet
av muren växer olika torktåliga växter, varav några kalkgynnade arter. Upp mot muren växte
bocktörne. Tidigare har även kalkarten axveronika påträffats på muren, samt den gamla
medicinalväxten hjärtstilla och kalkarten luktvicker intill muren (Länsstyrelsen 1979).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Nässja kyrkogårdsmur

Bibehållande av värdena
Bibehållande av värden Muren bör inte beskuggas mer än idag. Uppkommande buskar och småträd
bör därför tas bort. Bocktörnet sparas. Vegetationen på och kring muren bör tillåtas att finnas där
utan att utsättas för gräsröjning, sprutning eller gödsling.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Nässja kyrkogårdsmur

Ytterligare kunskap
Den lägre floran (lavar, svampar, mossor) bör undersökas närmare. Kanske kan mindre vanliga
kalkgynnade arter upptäckas, liksom det gjorts på Örberga kyrkogårdsmur (omr N 11:1).

Referenser
Länsstyrelsen 1979. Stäppängar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vätternbranterna SV Skäljen. Ohävdade stäppängar

Område nummer

NVP058442

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B, N), L

Naturvärdesklass

1

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
På västsidan av den stora Nässjahalvön ligger Skäljen, en sandig udde uppbyggd av isälvsmaterial.
Området är cirka 800 meter långt. Detta är ett mycket artrikt stycke västvänd strandnära brant med
kalkrik mark och med rörligt markvatten. Strax öster om strandremsan finns ett område kring
fornlämningar som hävdas som slåtteräng. Här trivs ett flertal naturvårdsarter av växter och djur,
såväl ur den ljuskrävande stäppängsvegetationen som den skuggkrävande lundvegetationen. De
sandiga branterna är kalkförande och hyser ett flertal intressanta växtarter, t ex de kalkgynnade
hävdarterna fältvädd, vildlin och färgmåra samt den väldoftande äppelrosen. Totalt kan ett tjugotal
hävdarter hittas i de än så länge tämligen öppna slänterna, vilka en gång betats. Att branterna är ett
vackert inslag i landskapet förhöjer värdet ytterligare. Att hävdgynnade hotade arter finns kvar i delar
av området där hävden sedan länge har upphört är typiskt för vätternbranterna som med sitt
oföränderliga inflöde av ljus och andra miljöfaktorer ger livsmöjligheter för arter som är undanträngda
i landskapet i övrigt. Områden som detta med goda bevarandebetingelser och hög artrikedom är
mycket värdefulla.

Beskrivning
På västsidan av den stora Nässjahalvön ligger Skäljen, en sandig udde uppbyggd av isälvsmaterial.
Vätternbranterna SV Skäljen utgörs av örtrika sandbranter ned mot Vättern, från Sjöbacka i söder
och vidare ca 800 meter norrut. Branten ingår i det större objektet N10. Branterna är ca 10 meter
höga och påminner om andra delar av vätternstranden där kalkrik och lerhaltig jordmån från
Visingsölagrens sedimentära bergarter möter sjöns vågor, exempelvis vid Mullskräerna på Omberg.
Ner mot Vättern är allt utom block och större stenar bortspolade. Själva sluttningen är sandig, med
inslag av sten och block, bl a kalksten. Marken är kalkförande, och hyser flera kalkgynnade
växter. Större delen har en gång betats, och kan ännu uppvisa en flora innehållande betesgynnade
arter. I stäppängsinventeringen (Länsstyrelsen 1979) uppges området vara ganska igenväxt redan
1974 då Carl Fries återbesökte det (angivet som 500-700 meter norr om Sjöbacka). Inventeringen tar
bl a upp arterna backsippa, backglim och backklöver, vilka inte iakttagits vid besöket 2015, men
mycket väl kan kvarstå. Mellan Sjöbacka och Lund längst i söder reser sig en högvuxen lövskog av
ask, oxel och ytterligare lövträdsarter. Ytterligare en bit norrut är branten lövträdsdominerad. Längst
ner mot sjön dominerar gråal. Öppnare partier finns dock, och ut mot vattnet hittas vissa kalkgynnade
växter. Tidigare inventeringar har här funnit grådådra (VU) och vildlin i de solbelysta, kalkförande
sluttningarna. Snart kommer man in i en tidigare betad hage. Här är inte så mycket träd, mest
glesväxade småtall, gran, sötkörsbär med flera lövträdsarter. I buskskiktet ses en stor mängd arter,
bl a slån, blåhallon, skogstry, små exemplar av olika lövträd samt olika rosarter inklusive äppelros.
Knylhavre är en dominant fältskiktsart, utbytt mot ängshavre i örtrikare, mindre igenvuxna partier. Där
igenväxningen gått längst är brännässla, kråkvicker, gulvial och hundäxing karaktärsarter. Följearter
i knylhavresamhället är t ex svartkämpar, daggkåpa, blåklocka och humlelucern. I den
ängshavredominerade vegetionen växer betydligt fler arter, inklusive flera kalkgynnade. Här ses t ex
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Namn

Vätternbranterna SV Skäljen. Ohävdade stäppängar

getväppling, spåtistel, väddklint, färgkulla, äkta johannesört, småfingerört, vildlin, darrgräs,
backsmultron, prästkrage, jordtistel, gul fetknopp, solvända, brudbröd, bockrot, rödkämpar och
rödklint. Fältvädd, grådådra och harmynta hittas i torra kalkrika branter. Flertalet av arterna är
indikatorarter för ogödslad fodermark. Längre i norr, där tallskog istället för åker ansluter till
branten, tillkommer vårbrodd, sötvedel, buskviol, färgmåra, stor blåklocka, spenört, gullviva och
sårläka (signalart). Branterna ser ut att hysa goda insektslokaler. Vid fältbesöket noterades dock
endast skogsgräsfjäril och att det fanns mycket gräshoppor. Ute i vattnet sågs småskrakar, en art
som är sällsynt i insjöar men förekommande vid Vättern. Öster om den strandnära norra halvan av
området finns en mindre öppen yta med rester av en hävdgynnad flora. Området får karaktär i
fältskiktet av vegetationstypen ängshavretorräng med ett dominerande inslag av rödven, gulmåra,
gråfibbla, ängshavre, ängsvädd och kungsljus. Bland de arter som indikerar en längre tids hävd finns
arter som darrgräs, blåklocka, brudbröd, jordtistel, rödkämpar, bockrot, prästkrage, klasefibbla,
gullviva och vårbrodd. Getväppling förekommer här och var. Den sk hagmarksfloran är jämt spridd i
gläntan som omges av yngre planterad gran och tall.

Bibehållande av värdena
Hela den betade delen, och med fördel även sträckan ner till Sjöbacka i söder, bör röjas kraftigt,
stängslas och därefter betas. Röjningen måste göras varsamt så att man ser till att spara
äppelrosor, enstaka tallar och lite enbuskar här och var. Bäst är om en restaureringsplan tas fram.
Det smala området längs stranden har troligen tidigare suttit ihop med den slåttrade ängsmarken
strax österut men de skiljs nu åt av en biologiskt mindre värdefull tallplantering som med fördel kan
röjas och få ingå i betet. Om inget görs växer branterna alltmer igen medan naturvärdena avtar.

Artlista
Bergjohannesört (NT) jordtistel (NT) solvända (mörk VU eller ljus NT) blodnäva, färgmåra, ängsvädd,
darrgräs, bockrot, sårläka, äppelros, nästrot, naftalinskinn, brudbröd, gullviva. Tidigare inventeringar
200

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Vätternbranterna SV Skäljen. Ohävdade stäppängar

tar upp backsippa (VU) grådådra (VU) klasefibbla (NT) vilka sannolikt finns kvar.

Ytterligare kunskap
Återinventering av floran. Här finns stor potential för många ryggradslösa djur, bland annat
dagfjärilar.

Referenser
Länsstyrelsen 1979. Stäppängar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Länsstyrelsen,
1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram - Länsstyrelsen i
Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N10 i Vadstena kommun.
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Namn

Alkärr i dödisgrop 200 m sydväst om Kampudden

Område nummer

NVP058444

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

G, Bi

Naturvärdesklass

3

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
Ett första generationens alkärr som nu utvecklas till en fin miljö med alltmer död ved av triviallöv.
Kärret har en ganska trivial flora, med undantag av att signalarten rankstarr är mycket allmänt
förekommande. Största naturvärdet är geologiskt. Sänkan som kärret ligger i är en torvfylld
dödisgrop, en geologisk bildning som inte är vanlig inom kommunen.

Beskrivning
Längst ut på Nässjähalvön sträcker sig en isälvsrygg ut i Vättern. En sänka 200 m sydväst om
Kampudden är en torvfylld så kallad dödisgrop. Här ligger ett litet alkärr. Åsbranterna ner mot kärret
är skogsbevuxna med ordinär kulturskog och ingår ej i området. Området avgränsas mot en badplats
i väster av höga sanddyner. Kärret har ett nästan tätslutet trädskikt dominerat av klibbal och
sparsamt med glasbjörk. Alarna har endast små socklar utbildade, varför de troligen är av första
generationen efter ett tidigare öppen stadie.
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Namn

Alkärr i dödisgrop 200 m sydväst om Kampudden

Bibehållande av värdena
Kärret lämnas till fri utveckling. Det får inte dikas.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas. Tidigare inventeringar nämner den skogliga signalarten rankstarr
samt övriga topplösa, bunkestarr, lundbräken.
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Namn

Alkärr i dödisgrop 200 m sydväst om Kampudden

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N10 i Vadstena kommun.
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Namn

Quisbergs allé

Område nummer

NVP058498

Eko. Karta nr.

084 69

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

2

Socken

Vadstena

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
Quisbergs allé är belägen i Vadstenas östra utkant och tangerar väg 206 i söder. I allén växer
dominerande lindar med en stamdiameter på 5-7 dm. Flera av lindarna har håligheter som gynnar
vedlevande insekter och fladdermöss. Trädens bark är grov och är gynnsam för t.ex. lavfloran.
Området finns beskrivet i objektskatalogen. Naturminne.

Beskrivning
Quisbergs allé är belägen i Vadstenas östra utkant och tangerar väg 206 i söder. I allén växer
dominerande lindar med en stamdiameter på 5-7 dm. Dessa är knotiga och visar tecken på hög
ålder. I flera av dem finns håligheter. Träden är friska och växer tämligen tätt. PÅ enstaka platser har
nya träd planterats. Även enstaka alm växer i allén. Död ved förekommer på enstaka träd i form av
döda grenar.
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Namn

Quisbergs allé

Bibehållande av värdena
Plantera nya träd då gamla är träd tas bort, lämna dock högstubbar så länge som möjligt. Om möjligt
lämna döda liggande träd i närområdet. Låt träden bli gamla och beskär dem vid risk för
snedbelastnig och fläkskador.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Quisbergs allé

Ytterligare kunskap
Insektsliv, fladdermöss, lavflora.

Referenser
Stenström J 1997. Naturinventering riksväg 50 delen Ödeshög-Motala 1997. Naturcentrum
AB. Askling J & Sandström A 2000 (arbetsmaterial). Åtgärdsprogram för tätortsnära natur i
Vadstena. Ekologiska kunskapsgruppen Calluna, Linköping.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kungs-Starby park

Område nummer

NVP058499

Eko. Karta nr.

084 69

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

2

Socken

Vadstena

Inventeringsdatum 2015-09-14
Naturvärdesbedömning
En gammal parkmiljö som nu i stora delar övergått till ädellövskog. Gamla träd och håligheter som
gynnar t.e.x insektsliv och fladdermöss.Området innehåller gamla byggnader som kan vara tillhåll för
fladdermöss. Sluten ädelövskog med trädkontinuitet gynnar mollusker. I området hittades en
naturvårdsart av snäckor, inom artgruppen strimmiga spolsnäckor. Vattensamling kan hysa groddjur.
Området finns även beskrivet i objektskatalogen. Området är Naturminne.

Beskrivning
I utkanten av Vadstenas västra del ligger Kungs Starby park. Centralt i området ligger den gamla
gårdsmiljön med mangårdsbyggnad och flera andra gamla byggnader med anknytning till gården. De
trädbeklädda delarna av området domineras av flerskiktad ädellövskog bestående av främst alm och
ask, båda rödlistade (EN). Träden har en stamdiameter på 2-7 dm. De grövsta träden växer främst
närmast gårdsmiljön samt i öster. Vid gårdsmiljön tillkommer även trädslagen lönn och lind. I flera av
träden förekommer håligheter. Trädskiktet är ofta tätt och slutet. Strax öster om vägen ligger en allé
med oxlar. Håligheter finns även i dessa. Buskskiktet är rikligt och där är arter som hägg, alm och
ask vanliga. Områdets fältskikt är trivialt med arter som kirskål och humleblomster I norra delen av
området finns ett öppet vatten. I området hittades snäckor av artgruppen strimmig spolsnäcka. Död
ved förekommer glest spritt och finns både som klen och grov död ved och i olika
nedbrytningsstadier.
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Namn

Kungs-Starby park

Bibehållande av värdena
Fri utveckling i den sluttna skogen. Lämna död ved. Träd nära gården sköts som vårdträd och
beskärs vid behov för att uppnå hög ålder.

Artlista
Alm (EN), ask (EN).
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Namn

Kungs-Starby park

Ytterligare kunskap
Följande artgrupper bör inventeras. Grodjur, insekter, fladdermöss, mollusker.

Referenser
Stenström J 1997. Naturinventering riksväg 50 delen Ödeshög-Motala 1997. Naturcentrum
AB. Askling J & Sandström A 2000 (arbetsmaterial). Åtgärdsprogram för tätortsnära natur i
Vadstena. Ekologiska kunskapsgruppen Calluna, Linköping.
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Namn

Hagmark med granplanteringar 1,5 km nordväst om Hovs kyrka

Område nummer

NVP058434

Eko. Karta nr.

084 49

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (N, B)

Naturvärdesklass

3

Socken

Hov

Inventeringsdatum 2015-09-15
Naturvärdesbedömning
Ute på slätten, 1,5 km nordväst om Hovs kyrka, ligger ett fint hagmarksområde som dock delvis är
bevuxet med gran. På stora ytor är den naturliga hävdvegetationen lite hedartad, vilket tyder på ett
lågt näringsinnehåll i marken, något mycket ovanligt på slätten. Det finns också ett inslag av
slåttergynnade arter. Hagens stora, öppna partier har en vacker framtoning genom att enar och
nyponbuskar växer spritt på den svagt kuperade marken. Ett betespräglat småvatten och några
mycket grova askar är andra värden. Hävdflora förekommer allmänt spritt i de öppna delarna.

Beskrivning
Omgivet av stora åkerarealer mellan storgårdarna Klosterorlunda och Palsgården ligger en hagmark
med granplanteringar. Knappt hälften av området är öppet, men resten är granplanterat, med stora
planterade ytor mest i söder. En del av granarna är nu ca 40 år och i granbestånden finns ingen
hävdgynnad flora kvar. Resten av området är mer eller mindre öppet, med inslag av enar och
nyponbuskar.Hagmarken betas av får och är tämligen välhävdad. Det allra mesta av marken är
ogödslad, men kring torpet Lövsberg i områdets nordvästände har gödselmedel slagit ut det mesta
av hävdfloran. Området är svagt kuperat och inrymmer ett småvatten. Trädskiktet i hagen är
huvudsakligen glest utbildat. Många av granarna står solitärt. Andra trädslag är rönn, ek, björk, asp
och sälg. Vid torpet står flera askar (EN) och almar (EN); däribland två askar som är 10 respektive 12
dm grova. Den grövsta har dött. Buskskiktet domineras av glest stående enar i de öppna delarna av
hagen. Nyponbuskar finns spridda i hagens öppna delar. Krypvide finns tämligen rikligt. Även
hagtorn och slån breder ut sig här och var. Den frisk-fuktiga marken hyser en rik hävdflora. Här finns
både ängs- och hedartad vegetation med arter som rödkämpar, jordtistel (NT), revfibbla,
ängsväddjungfrulin, backsmultron, gökärt, prästkrage, brudbröd, blåsuga, ängsfryle, ängsskära (NT)
gullviva, rödklint och svinrot. Småvattnet, som är beläget längst i sydost, är grunt och litet och ligger
helt öppet. I kanterna står olika fuktälskande arter, bl a hirsstarr. Det finns många samhällen av
tuvmyror, vilket kan ses som en indikation på en lång hävdhistoria. Området har bra förutsättningar
för ett rikt fågelliv. I norr finns en grövre gran med gnagspår av naturvårdsarten granbarkgnagare.
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Namn

Hagmark med granplanteringar 1,5 km nordväst om Hovs kyrka

Bibehållande av värdena
Granarna bör huggas bort, så att hävdarter åter kan etablera sig. Enstaka större solitärgranar kan få
stå kvar. Ett fortsatt hårt betestryck rekommenderas. Möjligen kan betessläppet ske senare i de
södra delarna där de flesta slåttergynnade arterna förekommer. Ett alternativ är att avgränsa en
separat slåtteryta.

Artlista
Ängsskära (NT)
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Namn

Hagmark med granplanteringar 1,5 km nordväst om Hovs kyrka

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991).
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Namn

Medhamra lövskog

Område nummer

NVP058453

Eko. Karta nr.

084 69

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

2

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-15
Naturvärdesbedömning
Området vid Medhamra med sin mäktiga strandvall och den relativt stora ädellövskogen är en
värdefull och skyddsvärd naturmiljö med få motsvarigheter i slättbygden. Ädellövskogsområdet hyser
flera indikationer på naturvärden. Grova ekar, fuktig alsumpskog, allmän förekomst av död ved och
signalarter bl a den rödlistade kandelabersvampen och flera rödlistade lavar ger höga naturkvalitéer.
Med en fri utveckling mot ädellövskog kommer dess naturvärden att öka.

Beskrivning
Medhamra lövskog ligger ca tre kilometer nordost om Vadstena innanför Medhamraviken, strax norr
om Vätterviksbadet. Väster och norr om skogen vidtar plana åkerytor och den östra gränsen ansluter
till Vättern med en väl utvecklad strandvall. En del av strandområdet består av ekhage (ÄH30) som
numera har skogskaraktär. Den södra och finaste delen av området har en tydlig karaktär av ett
tidigare lövängsbruk med karaktärsgivande spärrgreniga ekar (upp till 7 dm i stamdiameter), enstaka
grova (upp till 9 dm) vidkroniga björkar och kraftiga hasselbuketter. Området är idag tätt slutet i ett
flerskiktat bestånd, grövre spärrgreniga ekar , yngre ek, ask, asp, rönn som vuxit upp när hävden
upphört sluter sig tillsammans med hasselbuketterna och hagtorn. Ut mot stranden finner man ett
askbestånd i igenväxningsfas. Mindre gläntor skapar ljusinsläpp till marken. Död ved förekommer
allmänt i olika nedbrytningsstadier, främst är det smalare grenar och stammar men även grovlekar
upp till fyra-fem dm. Framför allt hassel dominerar, övriga trädslag förekommer också frekvent som
både stående och liggande död ved. I högstubbarna finner man bohål och spår efter hackspettars
födosök. Den rödlistade signalarten kandelabersvamp (NT) är noterad. Flertalet grova ekstubbar
vittnar om trädkontinuitet i området. I det mycket glesa fältskiktet finner man några signalarter, bl a
blåsippa och ormbär. Det finns uppgifter om att området var lokal för dårgräsfjäril på 50-talet vilket
vittnar om en öppnare miljö här (muntl. K-O Bergman). Mot norr övergår området till björk- och
aspskog och längst i norr till sekundärt uppkommen alsumpskog med inslag av ask och alm..
Innanför vallen finns det ett mindre parti alsumpskog som utmärker sig med något grövre al och
halvmeterhöga socklar i en mosaik av vattenfyllda speglar. Floran blir trivialare med kirskål som
dominant i de torrare asp- och björkpartierna och grenrörängar och älgörtpartier i alskogen.
Hallonbuskar förekommer rikligt. Större delen av skogen avgränsas med djupa avvattnande diken
mot åkermarken. Genom skogen löper ett mindre dike. Strandvallen som avgränsar lövskogen mot
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Namn

Medhamra lövskog

Vättern är bred och kraftig och når en höjd av ca två meter. På vallen växer flera grövre (5-9 dm
grova) ädellävträd av ek, ask och alm och som sträcker sina grenar ut mot Vättern. De två grövsta
ekarna i norr mäter ca 1,5 meter i diameter i brösthöjd med väl utvecklad skorpbark och kraftiga
socklar. Den ena var vid besöket rikligt dekorerad med svavelticka. Den fina sandstranden är
bevuxen med sandstarr och är en välbesökt badplats. I området hittades naturvårdsarten strimmig
spolsnäcka.

Bibehållande av värdena
Området bör lämnas för fri utveckling i stora delar, vilket innebär att det går mot en alltmer mogen
ädellövskog dominerad av ek, ask och asp. Ekarna som växer mot stranden samt i brynmiljöer bör
ekar frihuggas.De blöta-fuktiga partierna i norr får ej skadas av dikning eller sönderkörning.

Artlista
Kandelabersvamp (NT), gul dropplav (NT), hjälmbrosklav (NT), rosa skärelav (NT), Ask (EN), Alm
(EN)
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Medhamra lövskog

Ytterligare kunskap
Vårflora, tickor, lavflora. svampar och mollusker

Referenser
Ekinventering 1997. Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur miljöer i Östergötland. Länsstyrelsen
östergötlands län, Planeringsavdelningen, obj. nr. N 19.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Strandskog längs Vättern vid Sandby

Område nummer

NVP058455

Eko. Karta nr.

085 70

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

2

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-15
Naturvärdesbedömning
Vid Vätterns strand mellan Medhamra och Sandby ligger en strandskog. Naturvärdena är knutna till
gamla träd av både lövträd och tall samt flerskiktad skog. Död ved i olika nedbrytningsstadier bidrar
till värdena. Området finns beskrivet i objektskatalogen. Naturvärde enligt skogsstyrelsen..

Beskrivning
Vid Vätterns strand mellan Medhamra och Sandby ligger en strandskog. Skogen är flerskiktad och
gamla träd förekommer allmänt till rikligt. I de västra delarna dominerar lövträd med asp och ask
med en stamdiameter på 2-5 dm. Marken är mullrik och här förekommer ett tätt undre skikt med arter
som hassel, ask, rönn och alm samt lövsly. Längre öster ut vidtar gamla tallar som dominerande
trädslag. Tallarna har en diameter på 6-7 dm och har grov bark eller början till pansarbark. De som
växer precis mot Vätterns strand är särskilt knotiga. I fältskiktet växer signarter för mullrik mark som
ormbär, storrams och blåsippa tämligen allmänt. Död ved förekommer allmänt tilll rikligt och mer
frekvent i väster. Veden finns i olika nedbrytningsstadier och både som grov och klen död ved. Spår
efter hackspettars födosök finns på stående död ved.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Strandskog längs Vättern vid Sandby

Bibehållande av värdena
Fri utveckling. Lämna död ved. I öster kan viss röjning göras och med fördel gynna föryngring av tall
för ett lånsiktigt stabilt tallbestånd.

Artlista
Ask (EN), Alm (EN)

218

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Strandskog längs Vättern vid Sandby

Ytterligare kunskap
Svampar, vedlevande insekter. lavar.

Referenser
Naturvärde, skogsstyrelsen.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Alkärr nära Vättern 700 m SV om Sandby

Område nummer

NVP058456

Eko. Karta nr.

084 79

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

3

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-15
Naturvärdesbedömning
Innanför en strandvall mot Vättern NO om Medhamra ligger en fin alsumpskog. Alkärr är sällsynta i
Vadstena och detta hör till kommunens finaste. Kärret är odikat (igenslammade diken), bitvis
näringsrikt med flera signalarter och hyser allmänt med död ved. Detta motiverar ett kommunalt
intresse.

Beskrivning
Innanför en en strandvall mot Vättern NO om Medhamra ligger en fin alsumpskog. Sumpskogen har
karaktären av starrbevuxet alkärr med alar på halvmeterhöga socklar. Alarna är likåldriga och inte
särskilt gamla ( 2-3 dm). Bunkestarr dominerar men även signalarten rankstarr och vattenklöver är
vanliga. Längre inåt avtar markblötan och alkärret övergår i blandsumpskog med al, gran, glasbjörk
och tall. Dessa delar är värdefullast då det finns äldre gran (4-7 dm) och björk (4-6 dm) och därtill
allmänt med död ved över 3 dm i stamdiameter. Gran finns som torrträd, lågor och rotvältor i
varierande nedbrytningsstadier. Många av lågorna har riklig påväxt av mossor och tickor. Utöver
gran finns tämligen allmänt med allågor och sparsamt med björkhögstubbar och lågor. En del
vindfällen har kapats men lämnats kvar och viss plockhuggning har förekommit. I övrigt är påverkan
från skogsbruk litet. Längre tillbaka har alarna ut mot Vättern avverkats. I den inre delen av
sumpskogen ökar örtinslaget utom på de blötaste partierna som bara har lövförna. I bottenskiktet
växer mycket mossor, främst kärrstjärnmossa. I övergången till fastmark växer signalarterna ormbär
och underviol. Längre tillbaka har man gjort försök att dika ur kärret, men misslyckats. Idag är dikena
igenslammade och har tappat sin dränerande funktion. Sedan inventeringen 1997 har en mindre del
i öster avverkats
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Alkärr nära Vättern 700 m SV om Sandby

Bibehållande av värdena
Området bör undantas från bebyggelse, vägar, schaktning och dikning. De gamla igenslammade
dikena får inte skyddsdikas. Sumpskogen bör lämnas för fri utveckling.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Alkärr nära Vättern 700 m SV om Sandby

Ytterligare kunskap
Mossor, tickor.

Referenser
Länsstyrelsen 1980. Myrar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Planeringsavdelningen
1980. Tommy Tyrberg 1980. Referens angiven i Myrar i Östergötland. Osäkert vad referensen
avser.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lilla Hagebytorp

Område nummer

NVP058426

Eko. Karta nr.

085 60

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-16
Naturvärdesbedömning
Väster om Lilla Hagebytorp och alldeles intill väg 50 ligger en liten ekhage som är obetad och
igenväxande. Dess största naturvärden är knutna till de äldre ekarna och askarna i området. Dessa
har skorpbark och en intressant lavflora där man tidigare funnit den rödlistade (NT) hjälmbrosklaven.
Värden finns även knutna till floran med lundarter som underviol och den hävdgynnade och
rödlistade klasefibblan (NT).

Beskrivning
Väster om Lilla Hagebytorp och alldeles intill väg 50 ligger en liten ekhage. Den är ganska igenväxt
av träd och buskar efter att hävden upphört. En gång har troligen områdets 5 grova ekar stått mer
eller mindre ensamma, omgivna av hasselbuskar och en del hagtorn- och slånbuskage samt någon
vildapel. Idag tillkommer yngre hassel, ask (EN), asp, björk, rönn och ek samt aspsly och ganska tätt
med ovannämnda buskar. Mellan bebyggelsen och vägen står en rad med 5 st 5-7 dm grova askar,
vilka en gång varit beskurna/hamlade. Av de grova ekarna mäter 2 ex 10 dm, 1 ex 9,5 dm och 2 ex
7 dm. Alla har mer eller mindre utbildad skorpbark. På flera av dem växer gul mjöllav samt grön
spiklav och grå nållav. På alla växer även brosklavar. Mot tomtmarken i öster finns flera äldre aplar
med diametern 4 dm och i dessa finns håligheter med mulm. Vid tidigare undersökningar har lönnlav
och hjälmbrosklav (NT) hittats. Dessa arter har goda förutsättningar att finnas kvar i området. Flora
är ofta ganska trivial. Dock finns inslag av en lundartad flora med underviol (signalart) blåsippa
(signalart) i skuggiga delar. I ljusöppnare delar växer rester av en hävdgynnad flora med gullviva
samt exemplar av den rödlistade (NT) klasefibblan. Av hävdgynnade arter är gullviva vanlig. Tidigare
har indikatorarterna mandelblom, smörbollar, prästkrage och rödklint samt lundväxten hässleklocka
hittats (Länsstyrelsen 91).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lilla Hagebytorp

Bibehållande av värdena
Håll öppet kring grova ekar och askar genom röjning. Öppna gräsytor slås eller betas, gärna sent
påsläpp om bete blir aktuellt. Skuggiga partier lämnas för fri utveckling mot lundmiljöer.

Artlista
Hjälmbrosklav (NT), klasefibbla (NT), ask (EN).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lilla Hagebytorp

Ytterligare kunskap
För att ytterligare dokumentera naturvärden skulle eventuellt en noggrannare undersökning göras på
askarna och ekarna. Lavar, mossor, tickor och skalbaggar kan vara lämpliga grupper att studera.

Referenser
Ekinventering 1997 Naturinventering Vägutredning riksväg 50 delen Ödeshög-Motala. (Vägverket
1997?) Lavinventering (A Nordin 1993) Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Träd- och buskbärande hagmark väster om Hässleby mellangård

Område nummer

NVP058428

Eko. Karta nr.

085 70

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (B,N)

Naturvärdesklass

2

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-16
Naturvärdesbedömning
Den träd- och buskbärande hagmarken väster om Hässleby mellangård hyser en värdefull flora. Ett
flertal slåttergynnade hävdarter växer här tillsammans med hagmarksarter och lundväxter. Den
kalkrika marken gör utslag i floran, med arter som vildlin och skogsknipprot. Området är helt
ogödslat. Markfuktigheten skiftar liksom öppenheten med inslag av buskar, vilket skapat ett
variationsrikt område. I området förekommer en rad olika trädslag med inslag av både yngre och
äldre träd.

Beskrivning
Hässleby ligger i det variationsrika odlingslandskapet inom norra delen av Vadstena kommun. Väster
om Hässleby mellangård ligger en busk- och trädrik hage indelad i flera fållor. Hagen är delvis
omgärdad av gamla stenmurar. Öppna ytor växlar med lundartade partier. Vegetationen består av
artrika ängssamhällen med stort inslag av hävdarter, även i lundmiljöerna. Frisk mark dominerar men
både torrare och fuktigare delar förekommer. I söder delen växer många björkar och äppelträd. Den
har troligen ett ursprung som fruktträdgård och marken är har mer näringsrik än övriga hagen.
Buskar förkommer glest i söder. I övriga delar av hagen förekommer buskar rikligt av hassel, slån,
ask, hagtorn, hallon och nypon. I norr förekommer äldre hassel och på död ved i den växer
signalarten hasselticka. I trädskiktet växer ett flertal arter och i olika åldrar av trädslag som apel,
körsbär, asp, sälg, gran, ask (EN), oxel, björk, ek, alm (EN). I väster finns en mindre
grandunge. Bland områdets få grova träd kan nämnas en 7 dm grov oxel med och en 6 dm grov
ask med mycket rosettbrosklav. Hela området betas, men hävden är tämligen svag med hårdast
betestryck i söder. I hagen växer en hävdgynnad flora spritt över hagen och är ofta allmänt till rikligt
förekommande. Hävdgynnade arter som påträffas är jordtistel, rödklint, brudbröd, gullviva och
rödkämpar, typiska för välbetade hagar på den kalkrika Vadstenaslätten. Även slåttergynnade arter
som klasefibbla (NT) och smörbollar, lundstarr, svinrot, ängsskallra och ormrot förekommer. Andra
hävdarter är vildlin och buskviol. I lundartade partier (och till en del även öppnare) ses blåsippa,
ormbär, tvåblad och skogsknipprot (signalarter). Hela området är ogödslat. Området har
förutsättningar för ett rikt fågelliv. I de länge hävdade markerna har tuvmyror sina bon.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Träd- och buskbärande hagmark väster om Hässleby mellangård

Bibehållande av värdena
En röjning för att undvika igenväxning av buskar kan behövas i stora delar av området. Vid röjning
och gallring bör aplar, hassel, alm, ek och körsbär sparas liksom träd grövre än 4 dm. Det är även
viktigt att träd i olik ålder sparas. Grandungen bör tas bort. Centrala delar av området och fuktigare
delar kan med fördel omföras till slåtteräng. En noggrannare undersökning av var en slåttergynnad
flora dominerar får avgöra gränsdragningen för en sådan äng. Kontinuitet av bete krävs för att
upprätthålla värdena. Där djuren inte kunnat hålla efter kan med fördel slås på sensommar/höst och
gräs tas bort.

Artlista
Alm (EN) ask (EN),klasefibbla (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Träd- och buskbärande hagmark väster om Hässleby mellangård

Ytterligare kunskap
Ett par enskilda arter som kan vara idé att eftersöka är hasselmus och gullvivefjäril. Generellt kan
fjärilar vara en grupp att närmare studera, då här råder vindskyddade förhållanden, det finns en artrik
flora samt finns både öppna välbetade partier och partier med högre vegetation.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Örberga kyrkogårdsmur

Område nummer

NVP058437

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

3

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 2015-09-16
Naturvärdesbedömning
På Örberga kyrkas fina kalkstensmur växer flera kalkgynnade torrängsväxter. Även kalkgynnade
lavar och mossor förekommer. Den hänsynskrävande arten stjälkröksvamp är i tidigare inventeringar
funnen på muren tillsammans med ett stort antal kalkgynnade växter.

Beskrivning
På toppen av den kalkrika Örberga kulle ligger Örberga kyrka. Runt kyrkogården finns en
kalkstensmur. Det är själva muren med dess flora av kalkgynnade kärlväxter, mossor och lavar som
utgör objektet. Tidigare inventeringar har funnit hällmarksarter som gul fetknopp, taklosta och
berggröe tillsammans med de mer kalkbundna arterna axveronika och harmynta. Fältmalört,
hundtunga och vit fetknopp är tidigare iakttagna på muren (Länsstyrelsen 1979). Det tunna
mosstäcket består bland annat av den kalkgynnade kruskalkmossan. En hotklassad svamp,
Stjälkröksvamp, är tidigare funnen på muren (Länsstyrelsen 1979).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Örberga kyrkogårdsmur

Bibehållande av värdena
Skötseln av muren får inte leda till att växtligheten helt försvinner.

Artlista
Stjälkröksvamp (NT)

230

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Örberga kyrkogårdsmur

Ytterligare kunskap
Inget större behov av ytterligare kunskap

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N:11 i Vadstena
kommun. Länsstyrelsen 1979. Stäppängar i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Objekt nr 59.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Alsumpskog 700 m sydväst om Hagebytorp

Område nummer

NVP058446

Eko. Karta nr.

085 60

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

3

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-16
Naturvärdesbedömning
Alsumpskogen 700 m sydväst om Hagebytorp är belägen i en sänka i ett kuperat grusområde (inom
N 20). Här finns en frodig örtflora och grova styltalar. En bäck som skurit sig ned i dalgången
meandrar vackert i delar av sitt lopp. Flera signalarter samt indikatorarten smörbollar hittas i
sumpskogen. Alsumpskogen ligger i en sänka vid de rika Bagghagarna (omr ÄH 28). Området har
skoglig kontinuitet och inslag av äldre träd. Fågellivet är rikt.

Beskrivning
Alsumpskogen 700 m sydväst om Hagebytorp är belägen i huvudsakligen i en sänka i ett kuperat
grusområde (inom N 20). Det ligger i anslutning till hagmarksområdet Bagghagarna (objekt ÄH 28).
Delar av den före detta hagen ingår nu både i öster och väster eftersom igenväxningen gjort att det
övergått till skog. Även i de före detta hagarna växer al och ask (EN) som i alsumpskogen. Skogen är
flerskiktad och sluten i stora delar. Genom den norra delen rinner en bäck som till en början
meandrar fint. Bäckdalen ger ett mycket frodigt intryck, med grova alar, doftande häggar, några
omkullfallna träd över bäcken samt en rik örtflora. I nordöstra delen av skogen ligger en skjutbana.
Vid inventeringstillfället syntes inte spår av något bete, men det är troligt att bete förekommit. Al är
dominerande trädslag. Många exemplar är grova och har styltrötter. Vanliga grovlekar är annars 2-4
dm. Ett flertal övriga träd- och buskarter förekommer, men dominerar aldrig. I buskskiktet växer bitvis
rikligt med arter som skogstry, hallon, ask och nypon. I öster nära bäcken står flera tämligen grova
granar med diametern 6 dm. Floran är mest påfallande på våren, med vitsippa i torrare delar och
mycket svalört. Under sommaren dominerar högvuxna gräs, älgört, kärrviol m fl allmänna arter.
Bland intressanta arter kan nämnas bäckbräsma, trolldruva, ormbär (signalarter), mossviol och
smörbollar (indikatorart för ogödslad fodermark). Området är sedan bedömt som intressant för
fågellivet. Flera arter har observerats både i detta skogsparti och i hagmarken ovanför. Troligen
täcker reviren båda lokalerna. Vid inventeringstillfället 1997 hördes bl a följande arter sjunga:
härmsångare, trädgårdssångare, näktergal, svarthätta och rödvingetrast. Mindre hackspett (NT)
ropade och korp varnade.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Alsumpskog 700 m sydväst om Hagebytorp

Bibehållande av värdena
Inget skogsbruk bör förekomma, men delar av området skulle kunna öppnas upp och tas i hävd. På
så vis skulle den värdefulla hagmarken ovan kärret utökas. Träd grövre än 5 dm bör få stå kvar. All
död ved sparas också.

Artlista
Mindre hackspett (NT), ask (EN).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Alsumpskog 700 m sydväst om Hagebytorp

Ytterligare kunskap
Området borde vara värdefullt för mossor och kanske även för lavar och svampar. Insekter och
mollusker är andra grupper där inte mycket är känt, men intressanta fynd
tänkbara. Bottenfaunaprovtagning i vattendraget skulle vara intressant.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991) Natur Kultur miljöer i Östergötland
(Länsstyrelsen 1983). Del av objekt nr N 20 i Vadstena kommun.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Sandbykärren

Område nummer

NVP058458

Eko. Karta nr.

085 60

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B, N)

Naturvärdesklass

3

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-16
Naturvärdesbedömning
Ett numera helt skogbevuxet litet rikkärr som med enkla medel kan restaureras. Kärret är inte dikat,
har god vattenföring. Av den tidigare rika kalkkärrsfloran finns nästan ingenting kvar.

Beskrivning
Området som kallas Sandbykärren har till vissa delar god vattenföring som ej påverkats av dikning.
Vissa mindre körspår kan avleda en del vatten. Vissa delar av kärret har avverkats då det ingår i
skogsmark. Kärrytan var vid besöket 2015 helt beskuggad eftersom den var bevuxen med ung skog
av triviallöv, orkideer med flera arter som tillhör kalkkärrsvegetationen eftersöktes men återfanns ej.
Ängsvädd och slankstarr var dock ännu kvarstående.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Sandbykärren

Bibehållande av värdena
Bibehållande av värden Röj och gallra kanterna för att utvidga den intressanta kärrmarken. Marken
bör hävdas någon gång under året. Läget gör betesdrift svår. Restaureringsplan bör upprättas.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Sandbykärren

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Landsnäckor.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogramLänsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Schröder J. 1994. Våtmarker i Östergötlands län.
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljövårdsenheten 1994. Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i
Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län, Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i
Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län. Stenström J 1997. Naturinventering riksväg 50
delen Ödeshög-Motala 1997. Naturcentrum AB.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ek-askskog SV om Hässleby västergård

Område nummer

NVP058486

Eko. Karta nr.

085 70

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

3

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-16
Naturvärdesbedömning
Ek-askskogen ligger omgiven av åkermark sydväst om Hässleby västergård. Skogen är i stora delar
relativt ung och nygallrad. Värdena är knutna till ädellövträden och inslaget av grova träd även om de
förekommer glest. Endast en ask är grövre än 10 dm i stamdiameter. I delar har området lundartad
karaktär och flora. Ett flertal grova ekstubbar vittnar om trädkontinuitet bakåt i tiden, sannolikt som
hävdad mark. Floran domineras idag av skogsarter med enstaka signalarter. Naturvärdena kan
utvecklas med tiden när trädbestånden blir äldre. Naturvärdet dras ner av den omfattande del som
gallrats och är igenväxande.

Beskrivning
Hässleby ligger i det variationsrika odlingslandskapet inom norra delen av Vadstena kommun.
Sydväst om Hässleby västergård ligger en ek-askskog helt omgiven av åkermark. Området har en
historia som hävdad mark. Om detta vittnar ett fåtal kvarstående vidkroniga ekar som vuxit upp i en
öppen miljö och ett flertal grova ekstubbar. Stora delar av området har gallrats och avverkats genom
att gran har huggits bort och ask (EN) och ek med diametern 2-4 dm lämnats kvar. Detta har gjort att
det nu råder igenväxning i denna del av hassel och sly av asp, ask och ek. I buskskiktet växer rikligt
med hallon och i fältskiktet älggräs. Den grövsta asken och enda riktigt grova trädet är över 13 dm i
stamdiameter. Trädskiktet domineras i norr av ek (2-6 dm i stamdiameter) och där är skogen mer
naturlig och har inte avverkats utan har mer ädellövskogskaraktär. I söder tar ask över som
dominerande art med inslag av ek. I trädskiktet finns även inslag av oxel, alm (EN), tall, vildapel, rönn
och björk. Enstaka av dessa träd är äldre och i storlekar upp till 7 dm i stamdiameter. Förekomsten
av död ved domineras av slyrester, ekstubbar och enstaka grenar som ramlat ner. Marken är frisk
och domineras av skogsarter i mer slutna delar. Här växer bl a storrams, kirskål, liljekonvalj, ormbär
(signalart), bergsslok, blåsippa (signalart), stenbär, lungört, nejlikrot och skogssallat. I tidigare
inventering har man även hittat vätteros (signalart). Tidigare har alléorangelav hittats i området.
Området ingår i Natura 2000-området Hagalund med kod SE0230311 och har samma utbredning
som detta område.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ek-askskog SV om Hässleby västergård

Bibehållande av värdena
En bevarandeplan för Natura 2000-området Hagalund (SE0230311) är upprättad. I planen framhålls
områdets botaniska värden och värden för insektsfaunan. Som bevarandemål anges att andelen död
ved ska öka, andelen ädellövskog ska öka men att skogen ska hållas något gles.

Artlista
Ask (EN), Alm (EN).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ek-askskog SV om Hässleby västergård

Ytterligare kunskap
Inget behov.

Referenser
Ekinventering 1997
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och
kulturminnesprogram- Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping.
Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Hagalund med kod SE0230311
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lundaudden

Område nummer

NVP058487

Eko. Karta nr.

085 70

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (N), G, L

Naturvärdesklass

2

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-16
Naturvärdesbedömning
Lundaudden är en vacker ädellövskogsklädd udde i Vättern norr om Sandby. Lundaudden utgörs av
den välvda änden på en stor drumlin. Ädellövskogen domineras av alm och ask och är bitvis gammal
med grova träd. Till värdena hör också inslag av lundflora med trolldruva, storrams, sårläka,
gulsippa, lundelm och hässleklocka. Död ved förekommer i olika nedbrytningstadier och gynnar till
exempel kryptogamer. På död hasselved finner man signalarten hasselticka. Lundaudden är en av
de få större ädellövskogarna med äldre träd som inte domineras av ek i denna del av länet. Området
har även höga geologiska värden.

Beskrivning
Lundaudden är en vacker ädellövskogsklädd udde i Vättern norr om Sandby. Lundaudden utgörs av
den välvda änden på en stor drumlin. Ädellövskogen domineras av alm och ask och är bitvis gammal
med grova träd. Udden är indelad i bestånd av varierande sammansättning och ålder. Den västra,
södra och centrala tredjedelen består av en äldre ask-almskog med många grova träd på 10-12 dm i
stamdiameter. Flera är ihåliga och med döda grenar. De har från början stått öppet och är solitärt
utvecklade. Kring de större träden växer yngre träd samt ett buskskikt med hassel. Hassel finns
både som äldre och yngre hassel och i de äldre hasselbuketterna förekommer död ved allmänt. I
flera av hasselbuketterna finner man signalarten hasselticka. Beståndet är slutet även om ett par
mindre luckor finns. Marken är sparsamt bevuxen med arter som stinksyska, kirskål, storrams,
blåsippa, lundelm, skogsviol, brännässla, nejlikrot och snärjmåra. Bitvis växer rikligt med signalarten
trolldruva och ett större inslag av skogsnycklar. Enligt länsstyrelsen (1983) förekommer en fin
vårflora med vit-, blå- och gulsippor, vårlök och svalört. Vidare anger man förekomst av sårläka. I
sydost finns ett mindre utgallrat parti dominerat av yngre alm ( 2-3 dm). Resten av östra sidan
domineras av yngre ask ( 2-4 dm) med glest spridda överståndare av ask ( ≈7 dm). Krontaket är tätt
slutet och delvis är fältskiktet glest. I fältskiktet växer arter som storrams, hässleklocka, skogsnycklar
och nejlikrot. Längs ut på udden dominerar ask av högre medelålder och en generation grövre träd
förekommer ( 7-8 dm). En ask har blottad död ved och är ihålig. Läget mot Vättern ger mer ljus och
fältskiktet är mer utvecklat med lundgröe och kirskål som dominanter och storrams som
subdominant. Mot söder avgränsas skogen av en tidigare betesmark (gödslad) med ett
välutvecklat bryn. Främst slån och nypon, men även getapel och hagtorn. Stränderna kring
Lundaudden är stenstrand och saknar nästan fältskikt. Lundaudden har ett förflutet som
betesmark och har med säkerhet varit öppnare, men numer överväger skogsmarksvärdena.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lundaudden

Tänkbart är att här varit en relativt öppen ask- och almhage. Enstaka äldre stubbar och träd med
bred sockel visar att avverkning skett av gamla individer och att trädkontinuitet är trolig.
Stängselrester hittas ett stycke in i skogen. Död ved förekommer tämligen allmänt både som klen
och grov död ved i olika nedbrytningstadier. Skogen har under en 10--15 årsperiod lämnats för fri
utveckling.

Bibehållande av värdena
De återstående granarna bör huggas ut. Lundkaraktären ska bibehållas genom ett försiktigt
skogsbruk utan kalhyggen. Helst bör området lämnas för fri utveckling. Död ved och grova träd
sparas.

Artlista
Ask (EN).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lundaudden

Ytterligare kunskap
Vårflora, svampar, tickor, mossor, lavar, vedlevande insekter och fladdermöss.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur miljöer i Östergötland. Länsstyrelsen östergötlands län,
Planeringsavdelningen, obj. nr. N 2.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Träd och buskbärande hage hage vid Skeppstad Östergård

Område nummer

NVP0583581

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

bi

Naturvärdesklass

4

Socken

-

Inventeringsdatum 2015-09-17
Naturvärdesbedömning
Vid Skeppstad Östergård ligger en hagmark som har naturvärden knutna till en hävdgynnad flora
med arter som gulmåra, rödklint, daggkåpa, ängshavre, liten blåklocka och brudbröd. Värden finns
även knutna till inslag av äldre träd. Att området är igenväxande och inte betas drar ner värdet.

Beskrivning
Vid Skeppstad Östergård ligger en hagmark där bete har upphört men stängsel finns. Terrängen är
lätt kuperad och buskar och träd förekommer allmänt spritt. I nordväst är hagen inte längre stängslad
utan gran har planterats och de mäter 2-3 dm i diameter. En hävdgynnad flora dröjer sig dock kvar i
öppna delar bland granarna. Träd förekommer allmänt sprítt över hela hagen med en diameter på 2
-4 dm. Här växer lönn, sälg, körsbär, ask (EN) och gran. Även björk med vissa träd med en diameter
upp mot 6 dm växer i hagen samt en grövre oxel på 7 dm. Då betet i hagen har varit svagt och nu
inte betas etablerar sig buskar tämligen rikligt i området. Buskar av slån och nypon förekommer
dominant med inslag av äldre enar. Fältskiktet domineras av högvuxet gräs med arter som hundkex
och timotej.
Glest till allmänt dröjer sig dock en hävdgynnad flora kvar med arter som gulmåra, rödklint,
daggkåpa, ängshavre, liten blåklocka och brudbröd.

244

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Träd och buskbärande hage hage vid Skeppstad Östergård

Bibehållande av värdena
Området ska betas och röjningar för att hålla efter buskar kan behövas. Bete bör även återupptas i
nordväst där det inte är stängslat idag. Gran bör avverkas där.

Artlista
Ask (EN)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Träd och buskbärande hage hage vid Skeppstad Östergård

Ytterligare kunskap
Inget behov.

Referenser
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagebytorpslänten, stäppäng

Område nummer

NVP0584101

Eko. Karta nr.

085 60

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

3

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-17
Naturvärdesbedömning
150 m nordväst om kyrkan i Hagebyhöga ligger en åkerholme. Områdets naturvärden är knutna till
den hävdgynnade floran som växer i den magra torra marken. Den gamla asken kommer att få ännu
högre värden i framtiden med sitt ljusexponerade läge. Åkerholmen kan fungera som spridningsväg
och gömslen för en rad organismer som till exempel kräldjur som kan söka skydd i stenrösena.
Området finns även beskrivet i objektskatalogen

Beskrivning
150 m nordväst om kyrkan i Hagebyhöga ligger en åkerholme. Åkerholmen utgör en markerad kulle i
åkermarken som är gräsbevuxen. På höjden finns flera fornlämningar i form av stenkammargravar.
På åkerholmen förekommer även flera stenrösen. Träd förekommer glest i form av två askar (EN)
med diametern 2 och 5 dm. Den äldre asken har grov bark och på den satt rikligt med exemplar av
signalarten linssnäcka. I området växer buskar av rönn och ask glest. Fältskiktet domineras av
högvuxet gräs med ett allmänt inslag av en hävdgynnad flora med arter som liten blåklocka,
brudbröd, prästkrage, smultron, rödklint, ängshavre, gulmåra och bockrot.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagebytorpslänten, stäppäng

Bibehållande av värdena
Åkerholmens gräsvegetation ska slås så att den inte växer igen.

Artlista
Ask (EN).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagebytorpslänten, stäppäng

Ytterligare kunskap
Inget behov.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogramLänsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Gustafsson L-Å 1979. Stäppängar i Östergötland.
Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lövskog med inslag av ek 300 m NV Hunnerstorp

Område nummer

NVP0584118

Eko. Karta nr.

084 59

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Strå och Orlunda

Inventeringsdatum 2015-09-17
Naturvärdesbedömning
300 m NV om Hunnerstorp ligger en lövskog karaktäriserad av ek. Områdets naturvärden är främst
knutna till ekmiljön med ett flertal gamla och grova ekar, de äldsta med en stamdiameter på 13 dm. I
området har man tidigare funnit flera rödlistade eklavar gul dropplav (NT) och hjälmbrosklav (NT).
Värden finns även knutna till en lundartad miljö med hasselticka och trolldruva.

Beskrivning
300 m NV om Hunnerstorp ligger en lövskog på flack mark karaktäriserad av ek. Området har en
historia som öppen mark varom flera grova ekar vittnar. På ekarna har man tidigare funnit de
rödlistade arterna gul dropplav (NT) och hjälmbrosklav (NT). Flertalet av dessa ekar växer idag trängt
av yngre lövträd eller gran och de rödlistade arterna har störst möjlighet att leva kvar i brynen.
Ekarna har en dominerande stamdiameter på 4-7 dm med inslag av ett par ekar med diametern 13
dm. Även björk, ek och asp med diametern 2-4 dm förekommer allmänt. Gran med diametern 1-3
dm växer glest spritt. Död ved förekommer tämligen allmänt i olika nedbrytningsstadier både som
grov och klen ved. Buskskiktet domineras av hassel som ofta är ung. Dock förekommer inslag av
äldre hassel med död ved och i de äldre hasselbuketterna finner man signalarten hasselticka.
Fältskiktet är ofta glest men bitvis förekommer en lundartad flora med trolldruva. I öppnare delar
förekommer rikligt med blåhallon.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lövskog med inslag av ek 300 m NV Hunnerstorp

Bibehållande av värdena
I stora delar av området ska ekar huggas fram. Området behöver sedan regelbundet röjas eller
betas. I de mest slutna delarna kan fri utveckling få råda för att utveckla lundmiljön och förekomst av
död ved.

Artlista
Gul dropplav (NT) , hjälmbrosklav (NT).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Lövskog med inslag av ek 300 m NV Hunnerstorp

Ytterligare kunskap
Lavinventering.

Referenser
Ekinventering 1997.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Norra Medhamra Lövskog 900 m S Sandby

Område nummer

NVP0584124

Eko. Karta nr.

085 70

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-17
Naturvärdesbedömning
900 m Söder om Sandby ligger ett lövskogsområde som längre tillbaka varit betesmark.
Naturvärdena är främst knutna till de gamla grova ekarna och den biologiska mångfald som de bidrar
med. I området har två rödlistade arter, gul dropplav (NT)och ekticka (NT) registrerats. Naturvärden
finns även knutna till lundmiljöer med gammal hassel och signalarten hasselticka, samt en lundflora
med arter som trolldruva och ormbär. Området finns även beskrivet i objektskatalogen.

Beskrivning
900 m Söder om Sandby ligger ett lövskogsområde som längre tillbaka varit betesmark. Om det
vittnar ett större antal av grövre ekar med stamdiametern 5-10 dm, och flera är fortfarande ganska
vidkroniga. Ekarna har grov bark som tecken på hög ålder. Vid tidigare invneteringar har den
rödlistade (NT) laven gul dropplav registrerats. Den skulle kunna finnas kvar idag på gamla ekar som
står ljusöppet. Gul dropplav är knuten till gamla ekar och kontinuitet av ek. Skogen är ganska
varierad men karaktäriseras av de gamla ekarna som förekommer spritt i området. På en av ekarna
växer den rödlistade (NT) ektickan. Ett vanligt inslag i området är mer eller mindre välutvecklade
lundmiljöer. Dessa områden karaktäriseras av hassel i olika åldrar och på gammal död ved i hasseln
växer signalarten hasselticka. Ett vanligt inslag i dessa miljöer är förutom ek även äldre björkar med
grov bark som har en diameter på 3-5 dm. Mindre inslag finns av blötare partier med dominans av al.
Här och var förekommer öppnare och röjda partier bland annat i anslutning till en del grövre ekar. Ett
mindre inslag av äldre granplantering och yngre asp förekommer. I busksiktet är som tidigare nämnts
hassel karaktärsgivande i stora delar. I öppnare delar är hallon vanlig. I de lundartade partierna växer
ofta en rik lundartad flora med signalarter som blåsippa, trolldruva och ormbär. I öppnare delar växer
en trivial flora med arter som kirskål och humleblomster. Död ved förekommer glest till allmänt och
finns i olika nedbrytningsstadier både som klen och grov ved.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Norra Medhamra Lövskog 900 m S Sandby

Bibehållande av värdena
Det är viktigt att gamla ekar får stå ljusöppet och röjningar krävs kring dessa. Säkerställ en föryngring
av ek i området. Lundartade miljöer ska behållas slutna även om ekar växer i området. Gran tas bort
i området.

Artlista
Gul dropplav (NT), ekticka (NT).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Norra Medhamra Lövskog 900 m S Sandby

Ytterligare kunskap
Eklavar, svampar.

Referenser
Ekinventering 1997.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkrik grusås 300 meter nordost om Högalund

Område nummer

NVP058424

Eko. Karta nr.

085 60

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi (B,N)

Naturvärdesklass

1

Socken

Hagebyhöga

Inventeringsdatum 2015-09-17
Naturvärdesbedömning
Den kalkrika grusåsen 300 meter nordost om Högalund är en vackert belägen rest av öppen utmark.
Här har en lång rad stäppängsarter och indikatorarter för ogödslad fodermark en fristad. I den betade
marken växer en värdefull stäppängsflora med stora botaniska värdena innehållande bl a
toppjungfrulin.

Beskrivning
Den kalkrika grusåsen 300 meter nordost om Högalund är belägen en dryg km väster om
Hagebyhöga kyrka i ett kuperat åkerlandskap. Hagen, som är helt omgiven av åkrar, är en liten rest
av utmark. Den kan beskrivas som en vackert belägen, långsträckt, kalkrik grusås av naturtypen
öppen utmark. Den forna hagen begränsades av en låg mur mot åkermarken, vilken åtminstone
delvis ännu kan ses idag. Centralt finns en dödisgrop i en sänka, vilken är vattenfylld. Östra delen är
ganska artfattig, med länge kvarstående arter som ängshavre bland det som återstår av hävdad
torräng. Väster om dödisgropen är området påverkat av gamla täkter. Denna del hyser ännu ett stort
antal intressanta torrängsarter, varav flera hörande till stäppängarnas flora. Området är i det
närmaste helt öppet dock med äldre enbuskar tämligen allmänt i delar av området i väster. Området
har betats i långa tider, men vid laga skiftet 1842 har det varit uppodlat, samt västdelen och dammen
varit slåtteräng (Dahlström 1994). Från 1980 åtminstone fram tlll 1997 var det obetat. Vid
vattensamlingen växer en apel och ett sötkörsbärsträd. Hagens buskskikt utgörs av sparsamt
växande enar, i övrigt är området helt öppet. Den östra delen domineras av gräs och har en mer eller
mindre tät förnafilt. Nära vägen i öster finns en stensamling av längesedan dittippade stenar.
Dammen kantas av bunkestarr och är i stora delar igenvuxen av kaveldun. Här har salamandrar och
blodigel påträffats (Länsstyrelsen 1979). I väster finns en fint utbildad torrängsflora i det
småkuperade täktlandskapet. I området växer indikatorarterna spåtistel, rödkämpar, rödklint,
fältmalört, getväppling, småfingerört, backsmultron, backtimjan (NT), vildlin, toppjungfrulin (VU) och
sandmaskros. Stäppängsarterna som grusviva, harmynta och flentimotej växer också här liksom t ex
ängshavre, väddklint och hundtunga. I slänterna hittades även tuvmyror och ett gryt av räv eller
grävling finns i öster. Området ingick i stäppängsinventeringen (Länsstyrelsen 1979) och
undersökningen av kalktorrängar (Dahlström 1994) och har dessutom ängs- och
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkrik grusås 300 meter nordost om Högalund

hagmarksinventerats (Länstyrelsen 1991). En lång rad stäppängsarter och indikatorarter för
ogödslad fodermark är redovisade i dessa undersökningar. Några av de mest intressanta är,
nämligen äppelros, grådådra (VU), kattfot, låsbräken, färgmåra och älväxing. Vilka av dessa arter
som i dagsläget finns kvar går inte att säga utan mer omfattande undersökningar.

Bibehållande av värdena
Hela områdetska fortsättas att betas. I en framtida skötselplan bör avgöras om det bästa är ett årligt
bete med hårt betestryck eller om andra mer skonsamma skötselalternativ bör föredras.

Artlista
Backtimjan (NT), toppjungfrulin (VU), grådådra (VU).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkrik grusås 300 meter nordost om Högalund

Ytterligare kunskap
Kalkrika torrängar kan ha ett värdefullt insektsliv, vilket bör undersökas närmare. De solvarma
sluttningarna bör locka olika gräshoppsarter. I dammen kan större vattensalamander förekomma.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991) Stäppängar i Östergötland (Länsstyrelsen
1979) Betydelsen av mark- och vegetationsstörningar för flora och vegetation på Östergötlands
kalktorrängar (Dahlström 1994).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark med solitära granar 700 m sydost om Tistorp

Område nummer

NVP058431

Eko. Karta nr.

084 59

Inventerare

Robert Björklind

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

4

Socken

Orlunda

Inventeringsdatum 2015-09-17
Naturvärdesbedömning
Hagmarken med solitära granar 700 m sydost om Tistorp har troligen en lång tidigare kontinuitet som
betesmark. De floristiska värdena är begränsade till följd av gödsling och ohävd. Enstaka hävdarter
dröjer sig dock glest kvar med arter som darrgräs, gulmåra, rödklint. Naturvärdena i området är även
knutna till de lövrika skogsmiljöerna där det finns inslag av äldre träd och död ved som gynnar t.ex.
kryptogamer. I området finns en damm som gynnar till exempel vattenlevande insekter och groddjur.

Beskrivning
Väster om Stavlösa, och 700 m sydost om Tistorp, ligger ett område som har historia som hagmark.
Det är omgivet av åkermark och har igenväxningskaraktär som än så länge främst är markant i de
yttre delarna som nu är skog. Området betas inte idag men stängsel finns delvis kvar kring området.
Området utnyttjas i stora delar som skjutbana för skeetskytte. I delar av området växer solitära
granar dominerande i trädskiktet. Längs med områdets yttre kanter växer lövträd rikligt i olik ålder. I
norra och östra delen växer äldre träd av ask (EN), ek och sälg och de har en stamdiameter på 4-5
dm. Skogen är där väl sluten och det förekommer även död ved tämligen allmänt. I de södra delarna
är asp dominerande med en diameter på 1-3 dm. Glest i söder växer äldre träd av ask och ek.
Buskar förekommer allmänt till rikligt i de slutna delarna och där växer arter som hassel och
skogstry. Äldre hassel växer främst i brynmiljöerna. I en liten svacka i den tämligen plana marken
finns en mindre damm med en öppen vattenspegel. I dammen växer sjöfräken och andmat. De
öppna delarna är i stort näringsrika och domineras av högvuxet bredbladigt gräs och i fuktigare delar
dominerar älggräs. Här och var i hagen dröjer dock sig glest en hävdgynnad flora kvar med arter som
darrgräs, gulmåra, rödklint, ängshavre och vårbrodd.
Vid ängs- och hagmarksinventeringen (Länstyrelsen 1991) hittades i mindre påverkade delar av
området hävdarterna sommarfibbla, rödkämpar, darrgräs och jordtistel.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark med solitära granar 700 m sydost om Tistorp

Bibehållande av värdena
De öppna delarna ska hävdas. Bete är kanske svårt i och med att det är en skjutbana, men att slå
områdets gräsytor på hösten och ta bort gräset skulle gynna floravärdena. Skogskanterna kan
lämnas för fri utveckling. Död ved lämnas. Igenväxning i och kring småvattnet ska förhindras.

Artlista
Ask (EN).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark med solitära granar 700 m sydost om Tistorp

Ytterligare kunskap
En enkel limnologisk undersökning av dammen kan vara av värde. Åtminstone borde man se efter
vilka eventuella groddjur som lever där.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering (Länstyrelsen 1991).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ek-hasselskog 900 m öster om Örberga kyrka

Område nummer

NVP058438

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N, B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 2015-09-18
Naturvärdesbedömning
900 m öster om Örberga kyrka ligger en tätvuxen ek/hassellund. Fältskiktet är mycket glest. Ett flertal
signalarter knutna till lundmiljöer samt ett antal rödlistade arter knutna till gamla ekar förekommer.
Tidigare när lunden var öppnare växte här orkidéer och några slåtterväxter. Möjligen finns de kvar i
liten mängd. Områdets största värden ligger i ett tjugotal grova ekar, varav flera är 10-11 dm grova
och är av hagmarkstyp med vida kronor.

Beskrivning
Natura 2000-området Örberga består av Stora Ullevilunden som ligger öster om Örberga, inte långt
från Ullbohagen. Den är helt omgiven av åkermark. Det är en ekdominerad lund med högvuxen
hasselunderväxt. Ett tjugotal ekar är grova, och flera har hagmarkskaraktär. En stenmur i söder är
ytterligare ett tecken som tyder på att området en gång varit hägnat och hävdat. Detta är dock
längesedan. Idag är trädskiktet tätslutet. Det täta lövverket i släpper in så lite ljus att fältskiktet blivit
mycket glest. Förutom ek växer även en del ask och asp i lunden. Av områdets grova ekar finns två
stycken 11 dm grova och tre 10 dm grova jättar som endast är skuggade av hasselbuskar eller står
öppet. De har alla skorpbark, liksom en 7 dm grov ek i samma miljö. Ytterliggare ett drygt tiotal ekar i
dimensionerna 7-11 dm växer i lunden, allihop skuggade av grannträd eller höga hasselbuskar. Till
detta kommer yngre träd av olika ålder. Även buskskiktet är rikt utbildat. Vanligaste arten är hassel,
men även hagtorn är vanlig. Utöver ett flertal allmänna arter hittas även surkörsbär, skogstry och
skogskornell i lunden. I söder finns mycket slån. Fältskiktet domineras av signalarten trolldruva.
Hundloka och vitsippa är båda allmänt förekommande. Stora ytor är dock i det närmaste
fältskiktslösa. Inte mycket ljus når ner hit efter lövsprickningen. Tidigare inventeringar nämner
signalarterna blåsippa, ormbär, kärrfibbla och underviol samt nässelklocka och liljekonvalj. Tidigare
har de slåttergynnade arterna lundstarr, smörbollar och krissla förekommit men det är osäkert om de
finns kvar idag. Flera orkidéarter har också förekommit enligt tidigare inventeringar, inklusive
signalarten skogsknipprot. Död ved saknas i det närmaste. Stora Ullevilunden är ett Natura 2000område, Örberga, med nummer SE0230326, inom naturtypen näringsrik ekskog (9160).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ek-hasselskog 900 m öster om Örberga kyrka

Bibehållande av värdena
En bevarandeplan är utarbetad för Natura 2000-området, där en anpassad skötsel för att bibehålla
och utveckla värdena beskrivs. Att öka mängden död ved samt att tillse att den värdefulla lavfloran
knutna till gamla ekar kan bestå genom frihuggning är åtgärder som nämns som angelägna.

Artlista
Gul dropplav (NT), hjälmbrosklav (NT) rosa skärelav (NT) skuggorangelav (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ek-hasselskog 900 m öster om Örberga kyrka

Ytterligare kunskap
Svampar bör inventeras.

Referenser
Ekinventering 1997. Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och
kulturminnesprogram - Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Objekt nr N 12 i Vadstena
kommun.
Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Örberga SE0230326
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ullbohagen

Område nummer

NVP058447

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

3

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 2015-09-18
Naturvärdesbedömning
Ullbohagen, belägen i sluttningen ca 500 m nordost om Örberga kyrka, är ett ganska stort
ekdominerat lövträdsområde. Större delen är idag en till nyligen hävdad betesmark med en flora med
stort inslag av skogs/lundarter. De mindre, obetade delarna hyser dock en rikare lundflora, med flera
signalarter. Hasselticka, svart trolldruva, ormbär, myskbock, blåsippa, liten blåklocka, krissla. Här
finns flera grova träd av alm, ask, oxel och sälg med omkring 80-90 cm diameter i brösthöjd, samt ett
flertal ekar med omkring 60-70 cm diameter i brösthöjd. De träd som står i kanten mot åkern har
goda förutsättningar att hysa en intressant lavflora. En stengärdesgård löper runt en stor del av
området. Ullbohagen ligger mycket nära Natura 2000-området Örberga och har stora likheter med
detta område.

Beskrivning
Örberga kulle höjer sig 10-20 meter över den omgivande slätten. I dess nordostsluttning ligger
Ullbohagen. Ullbohagen är ett ekdominerat lövskogsområde som till stor del är stängslat och till
ganska nyligen betat. Området har en historia av att tidvis ha varit röjt och betat, tidvis vara ohävdat
och i ett stadie av igenväxning. Vid besöket 2015 var området ohävdat. Ett stort antal stubbar vittnar
om ett tidigare tätare trädbestånd. Nordligaste delen samt en liten triangel längst i sydost ligger
utanför den röjda hagen, och är tätvuxna lundmiljöer. Trädskiktet domineras av ek. De flesta träd är
6-7 dm grova, men flera träd mäter 8-9 dm i diameter. Även ask och alm förekommer. Buskskiktet
är glest utbildat i den betade delen. Hassel, hagtorn och fläder växer här. I områdets obetade delar
är buskskiktet välrepresenterat. Ovanstående arter samt slån, skogstry, rönn, en, nypon- och
hartsros förekommer i dessa delar. Områdets obetade delar hyser en rik lundflora innehållande bl a
svart trolldruva, ormbär och blåsippa. På döda stammar av hassel växer svampen hasselticka som
berättar att området har en kontinuitet av stora hasselbuketter med stående död ved. På en grov sälg
återfanns kläckhål av skalbaggen myskbock. I kanten mot åkern växer den kalkgynnade växten
krissla samt den hävdgynnade växten liten blåklocka. I sydost finns även den mindre allmänna arten
skogskornell. Tidigare inventeringar nämner vitsippa, gullviva, nässelklocka, stinksyska, lundgröe,
lundelm, krollilja, skogssallat, spenört, nejlikrot, hundloka, brännässla och liljekonvalj. Längst i sydost
har den ganska sällsynta snäckan Euomphalia strigella påträffats (Länsstyrelsen, 1983).
Här finns ett fåtal indikatorarter för ogödslad fodermark men floran är på det stora hela mer av lundän av hagmarkskaraktär.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ullbohagen

Bibehållande av värdena
De obetade lundpartierna bör få utvecklas fritt. Åtminstone delar av hagen måste bli öppnare om
någon hagmarkskaraktär ska kunna utvecklas. De grövre träden sparas genomgående. Grova ekar
bör friröjas.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas. Här finns ett antal signalarter för värdefulla lund- och lövskogsmiljöer
såsom hasselticka, svart trolldruva, skogskornell, ormbär, myskbock och blåsippa, samt ett litet antal
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Vadstena Naturvårdsprogram
Ullbohagen
Namn
signalarter
för hävdade marker såsom liten blåklocka.

Ytterligare kunskap
Svampar bör inventeras. Lavar knutna till gamla ekar bör inventeras.

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark i nordsluttningen av Örberga kulle

Område nummer

NVP058448

Eko. Karta nr.

084 58

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 2015-09-18
Naturvärdesbedömning
Det största naturvärdet består i ett artrikt växtsamhälle med förekomst av ett flertal hävdarter,
inkluderande några kalkgynnade som luktvicker och vildlin. Artrika och väl hävdade betesmarker som
denna blir allt sällsyntare i landskapet vilket motiverar att naturvärdesklassen är hög.

Beskrivning
En välhävdad kalkrik, ogödslad betesmark med mycket lång kontinuitet, med variation i lutning,
hydrologi, beskuggning och hävd som ger en artrik flora av kärlväxter. Detta är en hotad naturtyp
som på många andra håll försvunnit när hävden upphört.
Örberga kulle höjer sig 10-20 meter över den omgivande slätten. I dess nordsluttning ligger en
betesmark som i sina nedre delar har karktären av naturlig hagmark. Hagen är väl hävdad av
betande djur. Inom objektet hittas glest med nyponrosor samt enstaka måbär och rundhagtorn.
Friskängsvegetation dominerar med gulmåra, flockfibbla, åkervädd, rödsvingel, knylhavre och ett
flertal indikatorarter för ogödslad fodermark bland de karaktärsgivande arterna. Vid besöket 2015
hittades de hävdgynnade arterna jordtistel (NT), gullviva, liten blåklocka, bockrot, brudbröd,
darrgräs, rödklint, vildlin, rödkämpar och höstfibbla. Tidigare inventeringar nämner även stor
blåklocka, backsmultron och prästkrage. Hagen gränsar till en mindre körväg. Strax utanför staketet
växer småborre, äkta johannesört och rödklint. Tidigare inventeringar nämner den mindre vanliga
arten luktvicker, typisk för stäppängsmiljöer i Vadstena kommun.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark i nordsluttningen av Örberga kulle

Bibehållande av värdena
Med tanke på de många indikatorarterna för ogödslad fodermark är det av största vikt att ingen
ytterligare gödsling sker. Detta innebär att betesmarken inte ska användas som rasthage för djur
som utfodras med foder från annat håll.

Artlista
Jordtistel (NT)

269

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Öppen hagmark i nordsluttningen av Örberga kulle

Ytterligare kunskap
Återinventering av flora. Inventering av insekter knutna till öppna hävdade marker.

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N:11 i Vadstena kommun.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Järnbergakärret

Område nummer

NVP058460

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N)

Naturvärdesklass

4

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 2015-09-18
Naturvärdesbedömning
Tidigare inventeringar omnämner en värdefull kalkärrsflora men den är sedan länge utgången. Det
fanns 2015 knappast förutsättningar att få tillbaka en värdefull kalkkärrsflora. Området är idag
bevuxet med björkskog och utdikat. Dikningen verkar dock inte ha helt dränerat området och viss
fuktängsvegetation finns kvar. Området ligger helt omgivet av åkermark och har en viss betydelse för
hjortdjur och fåglar.

Beskrivning
Området ligger helt omgivet av åkermark och är av lokal betydelse för däggdjur och fågel. Numera är
området till stora delar torrlagt till följd av dikning. Ett mindre område i öster är något blötare, här
växer strandklo och kärrsilja. En lövdominerad skog dominerar i övrigt trädskiktet. Floran är mycket
trivial med hallon, älggräs och nejlikrot. Det blötare området i nordost domineras av bladvass. Vid
en inventering 1969 var kärret igenväxande men trots det fanns fortfarande majviva, ängsnycklar och
tätört kvar. 2015 finns inget av dessa arter kvar men i kanterna mot åkern växer en
fuktängsvegetation med ryltåg, vägtåg och tiggarranunkel och på torrare ställen intressanta
åkermarksväxter som nattglim och riddarsporre.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Järnbergakärret

Bibehållande av värdena

Artlista
Kända rödlistade arter saknas
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Järnbergakärret

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Smedsmossen. Öppen myr med kalkkärrsinslag

Område nummer

NVP058440

Eko. Karta nr.

084 68

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B,N)

Naturvärdesklass

2

Socken

Nässja

Inventeringsdatum 2015-09-22
Naturvärdesbedömning
Området Smedsmossen består av tre värdefulla och sällsynta biotoper med värdefull flora kopplad till
kalkrik mark, hävd genom bete samt kontinuitet av skuggiga och fuktiga trädklädda miljöer. De västra
och centrala delarna är ett tidigare betat öppet högstarrkärr dominerat av bunkestarr med en
värdefull kalkkärrsflora. Den nordöstra delen är en buskrik före detta betad hagmark på torrare mark
med en värdefull hävdgynnad flora. Den sydöstra delen är en sumpskog med gran, triviallöv och
ädellöv med en flora som tyder på en kontinuitet av lund- och sumpskogsmiljöer. Området som
helhet, med betet och de kalkrika miljöerna med varierande fuktighet, är en så pass unik miljö att det
klassas i den näst högsta klassen högt naturvärde. Tidigare har myren också blivit högt klassad; i
förteckningen “Myrar i Östergötland” har den fått skyddsklass 1. Naturvärdena riskerar på sikt att
försvinna på grund av upphörd hävd, igenplantering med gran samt ingrepp i hydrologin.

Beskrivning
En betesmark på torrare mark med snår av bl a äppelros ansluter ligger nordöst om kärret och ingick
tidigare i samma betesfålla. Området är ohävdat sedan flera år men hyser ännu hävdarter.
Naturvärdesområdet Smedsmossen, belägen 600 m nordväst om Nässjä kyrka, är ett öppet
högstarrkärr, en buskrik hagmark samt en sumpskog.
Högstarrkärret är ett ganska ordinärt kärr i sina centrala delar, men längs sydsidan av kärret hittas ett
extremrikkärr. Bland annat påträffas här kärrknipprot och slåtterblomma, tidigare är även majviva
(NT) angiven. Extremrikkärret är bildat kring en upprinna och i källans öppna vatten växer kransalger.
Den öppna ytan av kärret är rundad till formen. Den kantas av en planterad granskog i väster och i
övrigt av en trädridå. I kanterna av kärret växer unga exemplar av björk och sälg. I övrigt saknas trädoch buskskikt på de centrala delarna av kärret. Kärrets centrala delar domineras av bunkestarr.
Övriga arter är kärrsilja, strandklo och vattenklöver. Bottenskiktet utgörs liksom i kärrets kanter av
brunmossor. Vanlig groda uppges allmänt förekommande av tidigare inventerare. Södra delen av
det öppna kärret är artrikt. Allra rikast är de yttersta tiotal metrarna, men även lite längre ut hittas ett
flertal örter och gräs- och starrarter. Bunkestarr dominerar även syddelen. Andra arter som anges av
tidigare inventerare är ängsull samt trind-, hund- och hirsstarr, grenrör, sengröe, blåtåtel och
kärrfräken. Av intressantare arter finns t ex kärrknipprot och hävdarterna slåtterblomma, vildlin och
darrgräs, kärrsilja och kärrtistel. Upp mot granplanteringen i sydväst finns den rikaste delen av
kärret, med darrgräs, vildlin m fl arter. Den numera granplanterade marken har tidigare delvis varit
betad mark som sedermera lades om till skog. Tidigare anges att här funnits en kalkfuktäng
dominerad av lågstarr (hirs- och slankstarr) samt tuvtåtel med den kalkbundna majvivan (NT), samt
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Smedsmossen. Öppen myr med kalkkärrsinslag

mer kärrknipprot och enstaka hävdgynnade örter som ängsvädd. Det är osäkert om majvivan finns
kvar i området. Vid fältbesöket 2015 (även 1997) sågs ett tillflödesdike i sydväst.
Det torrare området i nordost domineras av taggiga buskar, däribland den väldoftande äppelrosen,
vilket vittnar om en tidigare användning som betesmark. Detta är en hotad naturtyp med värdefull
flora. Här förekommer flera hävdgynnade arter som minskar i landskapet i övrigt såsom rödkämpar,
gulmåra, kungsmynta, liten blåklocka, bockrot och brudbröd. Detta visar på att området har en lång
kontinuitet som betad, buskrik mark på kalkrik jordmån.
Det skogsklädda området sydost om det öppna kärret har ett trädskikt av triviallöv, ädellöv och gran.
Här finns en flora med mossor och örter såsom blåmossa och ormbär vilket tyder på en kontinuitet av
stabila fuktighetsförhållanden under ett trädskikt på fuktig mark. Gran har sannolikt en lång
kontinuitet i området även om det mesta av de omkringliggande granbestånden är planterat i sen tid
på tidigare hävdad mark.

Bibehållande av värdena
Hävden bör återupptas i hela området. Träd och buskar bör röjas bort längs västra och sydvästra
sidan av kärret så att betesdjuren kommer åt att beta och ljuset kommer ner till alla känsliga
hävdarter. I den östra och sydöstra delen bör däremot sumpskogen tillåtas att utvecklas mot allt
större värden. Gödsling får inte förekomma. Om kärret är dikat bör dikningen upphöra. Ingen
nydikning bör tillåtas.

Artlista
Tidigare angivet majviva (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Smedsmossen. Öppen myr med kalkkärrsinslag

Ytterligare kunskap
Återinventering av floran på kalkkärret. Undersökning av svampar och kryptogamer kopplat till
sumpskog.

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Del av objekt nr N10 i Vadstena
kommun. Länsstyrelsen, 1980. Myrar i Östergötland. objekt nr 102.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskrik hagmark med stäppängsinslag 1,4 km väster om Freberga

Område nummer

NVP05846

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-09-22
Naturvärdesbedömning
Öster om vägen mellan Skedet-Borghamn finns en buskrik hagmark med stäppängsinslag. Ogödslad
hagmark med många indikatorarter utgör främsta värdet. Den rikliga buskväxten och att området inte
längre betas gör att områdets naturvärde riskerar försämras. I öster övergår vegetationen gradvis i
lundvegetation, med mycket sippor men få hävdarter. Området är bedömt till klass 3 i ängs- och
hagmarksinventeringen. Denna typ av miljö blir allt mer sällsynt. Detta tillsammans med ett påtagligt
biotopvärde, ett påtagligt artvärde och en stor artrikedom gör att området klassas upp till den näst
högsta naturvärdesklassen, trots att förutsättningarna för dessa värdens bibehållande kraftigt
försämrats genom att hävden upphört.

Beskrivning
Hagmarken ligger öster om vägen mellan Skedet-Borghamn i ett varierat och något kuperat landskap
som utgör en övergång mellan slätten och Omberg. I närheten finns flera mindre skogsdungar och
en hel del bebyggelse, men av de förr talrika hagmarkerna återstår endast ett fåtal. Området utgörs
av en liten och ganska igenväxt hage. Den var obetad en tid före ängs- och hagmarksinventeringen.
Därefter har den betats av hästar för att vid fältbesöket 2015 vara helt utan hävd. Västra delen, som
är mest öppen, innehåller fina torrängspartier och täta busksnår av slån och nypon. På de öppnare
partierna hittas många hävdgynnade arter. Gullviva, rödkämpar, färgkulla, lite blåklocka, darrgräs
och brudbröd är några av de mest framträdande. Arten färgmåra, vilka hittas i stäppängar,
förekommer mer eller mindre allmänt. Tidigare inventeringar nämner även de småväxta arterna
lundstarr, småfingerört, backsmultron och getväppling vilka möjligen finns kvar men riskerar
försvinna om igenväxningen tillåts fortsätta, Österut tätnar hagen, och yngre träd av bl.a. ek och
körsbär tillkommer. Här blir vegetationen mer lundartad med vit- och blåsippor.

277

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskrik hagmark med stäppängsinslag 1,4 km väster om Freberga

Bibehållande av värdena
Hagen bör röjas relativt hårt och betet bör återupptas. De öppnare partierna i väster skulle bli riktigt
fina med färre buskar. Därför bör man endast spara enstaka busksnår här. Ingen gödsling och ingen
tillskottsutfodring.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.

278

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskrik hagmark med stäppängsinslag 1,4 km väster om Freberga

Ytterligare kunskap
Återinventering av kärlväxter. Inventering av insekter och svampar.

Referenser
Ängs - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 8.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Mångformig hagmark 1 km nordväst om Freberga

Område nummer

NVP05847

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B, N)

Naturvärdesklass

2

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-09-22
Naturvärdesbedömning
Den mångformiga hagmarken en kilometer nordväst om Freberga är en artrik hage på frisk-fuktig
mark. Den hyser ett stort antal hävdgynnade frisk- och fuktängsarter. En stor yta ogödslad hagmark
med många indikatorarter för ängs- och hagmark, varav ett flertal arter är slåttergynnade, är en
värdefull och hotad miljö och utgör grunden för klassningen tillsammans med de grova ekarna.
Vidare är förekomsten av flera olika naturtyper värdefull. Här finns öppen hagmark, björkhage, betat
alkärr, ekhage samt övergångar däremellan. Ogödslade, artrika hagmarker på lite fuktigare mark är
sällsynta i kommunen. Inslaget av kalkgynnade arter är regionalt intressant. På de grova ekarna
finns åtminstone två rödlistade lavar dokumenterade (ekinventering 1997). I ängs- och
hagmarksinventeringen har området fått naturvärdesklass 2. Dock finns några minustecken: den
ganska stora beskuggningen i björkhagen, dikningen, den ringa åldern på alarna, gödselpåverkan på
en mindre yta, en hel del älgört i öster och att ekarna är beskuggade. Allt utom alarnas ålder kan
åtgärdas. Om detta görs förstärks och bibehålls naturvärdena.

Beskrivning
Den mångformiga hagmarken en kilometer nordväst om Freberga ligger öster om vägen SkedetBorghamn i ett småbrutet landskap i övergången mot slätten nedanför Omberg. Här finns flera
mindre skogsdungar och bebyggelse. Av de förr talrika hagmarkerna återstår endast ett fåtal, varav
denna är den största och mest varierade. Hagmarken utgörs av två ungefär lika stora delar med en
smal förbindelse mellan. Den västra delen är idag en relativt tätvuxen björkhage med glest spridda
hävdarter av många slag. Björkarna är 1-2 dm grova i brösthöjd, och bör ha kommit upp vid något
kontinuitetsbrott i hävden. Ett fuktparti mitt i björkhagen är något öppnare, här finns ett litet källflöde
och området där björkarna nu växer lär enligt muntlig information förr varit rikt på bl.a. orkidéer. I ett
större öppet parti i den östra delen hittas många indikatorarter för ängs- och hagmark tätt växande
om varandra. Här finns olika typer av frisk- och fuktängar, däribland ganska stora ytor artrik gräslågstarr-fuktäng med slankstarr som en av de dominerande arterna. I fuktängens östra del är älgört
vanlig, men även där är vegetationen artrik. Ett tiotal grova ekar med intressant lavflora står i
övergången mot ett alkärr i öster. Kring ekarna finns många äldre hasslar, hagtornsbuskar m.fl. träd
och buskar som visar på en lång hävdhistoria. Hela hagmarken har troligen ett förflutet som
slåtteräng att döma av de många slåttergynnade arterna. Genom området rinner en bäck som rätats.
Alkärret i öster är påverkat av dikning men ännu ganska fuktigt. De 1-3 dm grova alarna står på
mindre socklar. Söder om alkärret, i områdets utkant, finns en mindre yta (200 x 50 m) som är
gödselpåverkad. Vid fältbesöket i september 2015 var hävden svag i hela området men bland
hävdgynnade arter noterades darrgräs och svartkämpar. Fågeln
gulsparv (VU) noterades även, utanför häckningstid men i en miljö som motsvarar artens krav på
häckningsbiotop.
Sedan tidigare inventeringar är ett stort antal arter av växter noterade här. Det är rimligt att de flesta
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Mångformig hagmark 1 km nordväst om Freberga

av arterna finns kvar eftersom förutsättningarna är fortsatt relativt goda, även om den svaga hävden
kan ha inneburit att vissa arter försvunnit. En riktad inventering skulle ge en behövlig uppdatering av
områdets floravärden. Tidigare funna arter av andra uppgiftslämnare innefattar: grå skärelav, gul
dropplav (NT), hjälmbrosklav (NT), gökärt, blåklocka, backsmörblomma (NT), buskviol, rödkämpar,
småfingerört och svinrot. Från ängs- och hagmarksinventeringen redovisas vildlin, darrgräs, krissla,
jungfru Marie nycklar, blåsippa, bäckbräsma, tibast, klasefibbla (NT), lundstarr, ängsvädd, krussilja
och tvåblad, skogsnycklar, smörbollar, gullviva, sommarfibbla, rosettjungfrulin, jordtistel (NT),
lundstarr och ormtunga, kärrfibbla och ormbär.

Bibehållande av värdena
Hävden bör återupptas. Området får inte gödslas. Björkhagen bör gallras rejält så att träden kommer
att stå glest och släppa in mycket ljus. Delar av den kan få bli helt öppna. Alternativt tas så gott som
alla yngre björkar bort, eftersom de ändå är ditkomna genom igenväxning. Delar av alkärret kan få fri
utveckling, men det är värdefullt om man kan återskapa öppna fuktängsytor häromkring. Smådikena
bör läggas igen liksom det större diket, och man bör kunna återskapa ett meandrande vattendrag
istället. Vidare bör man, åtminstone i ett inledningsskede, slå fuktängspartierna så att älgört och
andra storvuxna arter hålls tillbaka. Fortsatt slåtter är givetvis önskvärt, men ett sent betespåsläpp i
kombination med ett bra betestryck under sensommar/höst räcker också långt. De gamla ekarna får
naturligtvis stå kvar. De friröjes, vilket ökar ljusinsläppet. För att åtgärderna ska bli utförda på bästa
sätt, med ett minimum av slytillväxt och andra bieffekter bör en skötsel- och restaureringsplan
upprättas. Med dessa åtgärder både säkras och utökas naturvärdena. Något av karaktären hos
gångna tiders slåtterängar på kalkrik, frisk-fuktig mark bör kunna återskapas, med en stor artrikedom
och mosaik av miljöer.
Artlista
Gulsparv (VU), klasefibbla (NT), backsmörblomma (NT), gul dropplav (NT), hjälmbrosklav (NT),
jordtistel (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Mångformig hagmark 1 km nordväst om Freberga

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Närheten till Ombergs rika miljöer, variationen i naturtyper och den stora
örtrikedomen bör innebära att området är av betydelse för bl.a. fjärilar, varför en fjärilsinventering
vore önskvärd. Av dagfjärilar finns det värdväxter och miljöer för t.ex. gullvivefjäril, violettkantad
guldvinge och allmän ängssmygare. Det borde också vara givande med en svampinventering med
tanke på de i stort sett ogödslade markerna, kalkinnehållet och den varierade fuktigheten,
förekomsten av äldre träd och buskar och att det finns ett alkärr med viss sockelbildning.
Referenser
Ekinventering 1997

Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 9.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärr V Karlsbo

Område nummer

NVP058471

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N, B), G

Naturvärdesklass

1

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 2015-09-22
Naturvärdesbedömning
Ett artrikt hävdat kalkkärr och sumpskog med lång kontinuitet, god vattenföring och ett flertal
värdefulla kalkkärrsväxter samt svampar knutna till kontinuitet av barrskog på kalkpåverkad fuktig
mark. Här finns ett stort antal naturvårdsarter knutna till dessa hotade miljöer. Området är ett mycket
värdefullt kärrområde.

Beskrivning
Sydväst om Ombergslidens naturreservat finns detta kalkkärr på Ombergs sluttning mot öster.
Marken har hög fuktighet med god vattenföring och viss kalktuffbildning. Kärret är hävdat genom
bete. Floran varierar med fuktighet, hävd och grad av beskuggning. På den öppna delen av kärret
växer darrgräs, slåtterblomma, slankstarr, ängsvädd, orkidéerna kärrknipprot, ängsnycklar och ett
antal andra arter av orkidéer växer här. Tidigare uppgiftslämnare noterar även orkidéerna
honungsblomster (VU), vaxnycklar och flugblomster samt kalkkärrsarterna gräsull, vildlin och majviva
(NT) samt natura 2000-arterna kalkkärrsgrynsnäcka (NT) och smal grynsnäcka. Här finns också en
sumpskog dominerad av gran med en mycket intressant svampflora, vilket tyder på att det finns en
lång obruten kontinuitet av gran i området. I dessa skuggigare delar av kärret växer även orkidén
skogsknipprot.
Kalkkärr V Karlsbo sammanfaller till stor del med Natura 2000-området Västra Karlsbo kalkkärr med
kod SE0230244.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärr V Karlsbo

Bibehållande av värdena
Området bör även i fortsättningen hävdas genom bete. Hydrologin får dock inte riskeras genom
alltför intensivt betestramp. De värdefulla sumpskogspartierna med gamla granar får inte röjas bort
medan den yngre granskogen kan röjas. En bevarandeplan finns upprättad för Natura 2000-området
Västra Karlsbo kalkkärr (SE0230244). Här framhålls betydelsen av att området hävdas med rätt
betestryck och att hydrologin ska vara fortsatt gynnsam för att områdets värden ska bestå.

Artlista
Okänd art av lökspindling Cortinarius, subgenera Phlegmacium (skoglig signalart), okänd art av
korktaggsvamp Hydnellum sp (skoglig signalart). I tidigare inventeringar noterat: Honungsblomster
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Vadstena Naturvårdsprogram
Kalkkärr
V Karlsbo
Namn
(VU), majviva
(NT),
samt Natura 2000-arterna kalkkärrsgrynsnäcka (NT) och smal grynsnäcka.

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap behövs om områdets marksvampar.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Västra Karlsbo
kalkkärr (SE0230244).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark 300 m väster om Annelund

Område nummer

NVP05848

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

3

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-09-22
Naturvärdesbedömning
Blommande taggiga buskar och glest ställda, spärrgreninga medelålders hagmarksträd är strukturer
som gör området värdefullt för biologisk mångfald. Ett antal hävdgynnade arter arter av kärlväxter
växer här. Exempel är gulmåra och darrgräs, de visar att området delvis har karaktären av ogödslad
naturbetesmark, en hotad naturtyp. Summan av artvärde och biotopvärde gör att områdets
sammantagna värde, trots att hävden är svag och området delvis är påverkat av gödsling, ändå når
upp till klass 3, påtagligt naturvärde.

Beskrivning
Annelund ligger öster om vägen Skedet-Borghamn i ett lite småbrutet landskap i övergången mot
slätten nedanför Omberg. Här finns flera mindre skogsdungar och en hel del bebyggelse, men av de
förr talrika hagmarkerna återstår endast ett fåtal. Hagmarken 300 m väster om Annelund är en
relativt liten och gödselpåverkad hagmark i dålig hävd. Maskrosor, hundloka och kirskål är vanliga.
Av hagmarksfloran är ännu småborre, rödklint, gullviva, darrgräs, gulmåra och slankstarr ganska
vanliga, medan många andra hävdarter som tidigare angivits härifrån troligen är försvunna.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark 300 m väster om Annelund

Bibehållande av värdena
Röjning av sly. Hårdare betestryck. Upphörande med gödsling.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hagmark 300 m väster om Annelund

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 10.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Djurkälla ekhage

Område nummer

NVP0584113

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Väversunda och Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-10-01
Naturvärdesbedömning
Högintressant område med många gamla, grova ekar i hagmarker och på tomtmark. Här finns goda
förutsättningar för biologisk mångfald knuten till gamla ekar. Ett antal ovanliga och rödlistade lavar
knutna till ek är funna här. Hagarna används som rasthage för hästar och är gödselpåverkade med
en trivial flora.

Beskrivning
Omkring 30 grova och gamla ekar med vida kronor står i i Djurkälla ekhage som delvis är tomtmark
och delvis hagmark som vi besökstillfället betades av hästar. Ekarna gör området till ett mycket
värdefullt naturområde. Vid tidigare inventeringar har de rödlistade arterna Gammelekslav (VU), grå
skärelav, gul dropplav (NT), hjälmbrosklav (NT), rosa skärelav (NT) hittats i området.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Djurkälla ekhage

Bibehållande av värdena
Brist på yngre ekar i närheten gör att naturvärdena riskerar försvinna när de gamla ekjättarna så
småningom försvinner. Detta generationsglapp bör avhjälpas genom att nya generationer ek tillåts
komma upp någonstans i närheten. Blommande buskar såsom hagtorn och slån bör tillåtas komma
upp på några håll: detta gynnar insektslivet knutet till ekarna genom att blommorna erbjuder pollen
och nektar.

Artlista
Gammelekslav (VU), grå skärelav, gul dropplav (NT), hjälmbrosklav (NT), rosa skärelav (NT).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Djurkälla ekhage

Ytterligare kunskap
Inventering av organismer knutna till gammal ek skulle säkerligen ge intressanta fynd. Det finns dock
ingen tvekan om att området är värdefullt: ur den synvinkeln behövs ingen ytterligare kunskap.

Referenser
Ekinventering 1997
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Västerlösa norra ekhage

Område nummer

NVP0584115

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

3

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-10-01
Naturvärdesbedömning
Ett påtagligt biotopvärde genom kontinuiteten av ädellöv: de många yngre och fåtaliga äldre ekarna
och asken. Visst artvärde genom förekomsten av brunpudrad nållav. Sammantaget ger detta ett
påtagligt naturvärde.

Beskrivning
Öster om Borghamns samhälle och Västerlösa gård på finns en ädellövskog dominerad av ek,
omgiven av åkermark. De flesta träden är ännu unga men insprängda bland dem finns också
enstaka äldre träd av ek och ask, somliga med hål. De äldre träden är spärrgreniga vilket tyder på att
de vuxit upp under betydligt ljusare förhållanden än de som nu råder. Området är tidigare betat.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Västerlösa norra ekhage

Bibehållande av värdena
Frihuggning runt de äldre träden förlänger livet på träden och den biologiska mångfalden knuten till
dem.

Artlista
Brunpudrad nållav (NT) Ask (EN)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Västerlösa norra ekhage

Ytterligare kunskap
Inventering av skalbaggar och andra organismer knutna till grova ihåliga ädellövträd.

Referenser
Ekinventering 1997
Askling J & Sandström A 2000. Åtgärdsprogram för tätortsnära natur i
Vadstena. Ekologiska kunskapsgruppen Calluna, Linköping.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Träd- och buskbärande hagmark 100 m öster om Skogslund

Område nummer

NVP058452

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

3

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 2015-10-01
Naturvärdesbedömning
På Ombergs östra sida ligger en träd- och buskbärande hagmark öster om Skogslund. Naturvärdena
består i inslag av hävdgynnade växtarter bland högvuxen, gödselpåverkad vegetation. Vidare finns
ett flertal buskarter. Igenväxning och gödselpåverkan har lett till att hagmarkskaraktären nästan
försvunnit, men fortfarande återstår värden som har ett lokalt intresse. I Ängs- och
hagmarksinventeringen för knappt 10 år sedan fick området klass 3, och intrycket är att värdena
knutna till hävdad mark minskat sedan dess. Här finns även värden knutna till lundmiljöer och äldre
träd vilka bidrar till att området ändå har ett påtagligt naturvärde.

Beskrivning
På Ombergs östra sida ligger en träd- och buskbärande hagmark öster om Skogslund. Längre
söderut finns ännu en hagmark (se ÄH 1:1). Båda är igenväxande, gödselpåverkade hagar. De
betades inte längre vid inventeringen 2015. Den norra hagen är halvöppen, med bl.a. körsbär och
ask. Den ligger kring en tomt. Vegetationen domineras av ohävdsarter som nässlor, hundloka och
åkertistel. Rester av en naturbetesflora kan fortfarande hittas i båda hagarna, med arter som
gullviva, rödkämpar, jungfru Marie nycklar och prästkrage (Ängs- och hagmarksinventeringen).
Dessa för dock en tynande tillvaro bland bredbladigt gräs, kirskål, nässlor och andra kraftigväxande
arter. Enstaka mer skuggtåliga, intressanta arter som tvåblad och tibast kan också hittas (Ängs- och
hagmarksinventeringen).
Här finns även stora hasselbuketter med kontinuitet av död ved och med signalarten hasselticka. Här
finns även grova träd av gran med kläckhål av granbarkgnagare som indikerar skyddsvärda gamla
granar i öppet läge, samt en mycket grov och ihålig sälg.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Träd- och buskbärande hagmark 100 m öster om Skogslund

Bibehållande av värdena
Avslagning av nässlor och annan högvuxen ohävdsvegetation. Betestrycket måste höjas avsevärt.
Äldre träd och stora hasselbuketter bör ej avverkas.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Träd- och buskbärande hagmark 100 m öster om Skogslund

Ytterligare kunskap
Behov av ytterligare kunskap saknas i dagsläget.

Referenser
Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 1.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren i Freberga hagar

Område nummer

NVP058462A

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi(N, B)

Naturvärdesklass

1

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 2015-10-01
Naturvärdesbedömning
Ett mycket värdefullt kalkkärr med god vattenföring och en sällsynt och skyddsvärd flora. Kärret är
delvis hävdat genom slåtter vilket medför att förutsättningarna för biologisk mångfald här är fortsatt
mycket goda. Sumpskogen öster om det öppna kärret har värden knutna till död ved. I kärret finns en
öppen källa med vegetation av kransalger.

Beskrivning
Det sydligaste av de tre kalkkärren i Freberga hagar består av ett öppet parti med en mycket fin
kalkärrsflora, en öppen källa och en sumpskog som har stora värden för biologisk mångfald. Den
öppna ytan hävdas återigen genom slåtter efter en period utan hävd.
Området ingår i ett revir för spillkråka (NT). Här växer en lång rad ovanliga växter såsom axag,
skogsnycklar och kärrknipprot med flera orkidéer. I sumpskogen växer signalarten långfliksmossa.
Vid tidigare inventeringar har här noterats värdefulla kalkkärrsarter såsom tätört, kärrknipprot,
blodnycklar, ängsnycklar, majviva (NT), flugblomster och blåtåtel samt växten svarthö som är en
mycket sällsynt växt i södra Sverige. Det är något oklart i vilket eller i vilka av kalkkärren i Freberga
dessa skyddsvärda växter är funna men i det sydligaste kärret är sannolikheten mycket stor att de
finns kvar i dagsläget.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren i Freberga hagar

Bibehållande av värdena
Områdets värden kommer att bestå om de öppna delarna av kärret hävdas även i fortsättningen och
områdets hydrologi även i fortsättningen är gynnsam för biologisk mångfald. Sumpskogen bör tillåtas
att åldras och utveckla mer död ved.

Artlista
Majviva (NT) är funnen i tidigare inventeringar. Spillkråka (NT) hävdar revir här. Naturvårdsarten
långfliksmossa växer här.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren i Freberga hagar

Ytterligare kunskap
Landsnäckor, mossor, svampar. Återinventering av kärlväxter.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands
län. Ängs- och hagmarksinventering Länsstyrelsen 1991.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren i Freberga hagar

Område nummer

NVP058462B

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi(N, B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 2015-10-01
Naturvärdesbedömning
Ett mycket värdefullt kalkkärr med god vattenföring och en sällsynt och skyddsvärd flora. I kärret
finns tre öppna källor med vegetation av kransalger. Spillkråka (NT) och den hålhäckande mesen
svartmes finns här.

Beskrivning
Det mellersta av de tre kalkkärren i Freberga hagar består av ett öppet parti med en mycket fin
kalkärrsflora, tre öppna källor och en sumpskog, all dessa är miljöer som har stora värden för
biologisk mångfald. Vid besöket var kärret inte hävdat.
Här växer en lång rad ovanliga växter såsom kalkkärrsorkidéerna kärrknipprot och ängsnycklar. Vid
tidigare inventeringar har här även noterats andra värdefulla kalkkärrsarter såsom tätört,
blodnycklar, ängsnycklar, majviva (NT), flugblomster och blåtåtel samt växten svarthö som är en
mycket sällsynt växt i södra Sverige. Det är något oklart i vilket eller i vilka av kalkkärren i Freberga
dessa skyddsvärda växter är funna men i det mellersta kärret är sannolikheten stor att de finns kvar i
dagsläget.
Fågellivet är rikt i området som ingår i ett revir för spillkråka (NT). Här finns även större hackspett,
svartmes, stjärtmes och gransångare. Vanlig groda påträffades även vid inventeringen.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren i Freberga hagar

Bibehållande av värdena
Områdets värden kommer att bestå om områdets hydrologi även i fortsättningen är gynnsam för
biologisk mångfald. På de öppna delarna av kärret bör hävden återupptas. Sumpskogen bör tillåtas
att åldras och utveckla mer död ved. Restaureringsplan bör upprättas.

Artlista
Spillkråka (NT). Tidigare inventeringar noterar majviva (NT).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren i Freberga hagar

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Landsnäckor, mossor, svampar. Återinventering av kärlväxter

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands
län. Ängs- och hagmarksinventering Länsstyrelsen 1991.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren i Freberga hagar

Område nummer

NVP058462C

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi(N, B)

Naturvärdesklass

3

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 2015-10-01
Naturvärdesbedömning
Ett kalkkärr och en sumpskog med god vattenföring och vissa inslag av sällsynt och skyddsvärd
flora.

Beskrivning
Det norra av de tre kalkkärren i Freberga hagar består av ett halvöppet parti med kalkärrsflora och en
sumpskog, miljöer som har stora värden för biologisk mångfald. Vid besöket var inte kärret hävdat
och skogen omedelbart söder om sumpskogen var nyligen slutavverkat vilket tydligt påverkat
uttorkningskänslig flora i sumpskogen genom sänkt luftfuktighet.
Här växer ovanliga växter såsom kalkärrsväxterna kärrknipprot och fläcknycklar av underarten
skogsnycklar på de öppna delarna och signalarterna tibast, kärrfibbla och blåsippa i sumpskogen.
Vid tidigare inventeringar har här noterats andra värdefulla kalkkärrsarter såsom tätört, blodnycklar,
ängsnycklar, majviva (NT), flugblomster och blåtåtel samt växten svarthö som är en mycket sällsynt
växt i södra Sverige. Det är något oklart i vilket eller i vilka av kalkkärren i Freberga dessa
skyddsvärda växter är funna men i det norra kärret är det osäkert om ytterligare någon skyddsvärd
art finns kvar i dagsläget.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren i Freberga hagar

Bibehållande av värdena
Områdets värden kommer att bestå om områdets hydrologi även i fortsättningen är gynnsam för
biologisk mångfald. På de öppna delarna av kärret bör hävden återupptas. Sumpskogen bör tillåtas
att åldras och utveckla mer död ved. Restaureringsplan bör upprättas.

Artlista
Tidigare inventeringar noterar majviva (NT).
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkkärren i Freberga hagar

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap Landsnäckor, mossor.

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands
län. Ängs- och hagmarksinventering Länsstyrelsen 1991.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Rogslösaeken

Område nummer

NVP058492

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

2

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-10-04
Naturvärdesbedömning
En gammal ek med en intressant lavflora.

Beskrivning
En grov ek som växer vid Husberga med ovanliga och hotade arter av lavar funna vid tidigare
inventeringar: Brun nållav och gulpudrad spiklav växer här.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Rogslösaeken

Bibehållande av värdena
-

Artlista
-

308

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Rogslösaeken

Ytterligare kunskap
-

Referenser
-
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Askhage vid Olstorp

Område nummer

NVP058410

Eko. Karta nr.

084 57

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N, B), L

Naturvärdesklass

2

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
Olstorp askhage är en mindre hage alldeles intill gården Olstorp ute på slätten sydväst Hageby. De
högvuxna och spärrgreniga ädellövträden är värdefulla för landskapsbild och biologisk mångfald. I
slutet av 1800-talet sköttes området ännu som äng. Den historiska användningen som äng visar sig
genom att ett flertal slåttergynnade arter påträffas. I den västra delen av området har hävden upphört
och övergår successivt till en en lundmiljö med vissa värden. Den östra delen är kraftigt påverkad av
gödsel, troligen som en följd av att det idag används som rasthage och näringsämnen tillförs genom
betesdjurens spillning. I de gödselpåverkade delarna är den värdefulla floran försvunnen men den
finns ännu delvis kvar i kanterna mot åkern.

Beskrivning
Olstorp askhage är en mindre hage alldeles intill gården Olstorp ute på slätten sydväst Hageby. Här
finns lövträd och en värdefull flora. I hagen står ett 50-tal askar och enstaka andra lövträd. Tre ekar
är 6 dm grova. Vid tidigare inventeringar har noterats följande hävdarter: tvåblad, gullviva,
knölsmörblomma, smörbollar, krissla, rödkämpar, ängsskära, prästkrage och jordtistel. Ängs- och
hagmarksinventeringen redovisar även svinrot, klasefibbla, sommarfibbla, backsmörblomma och
skogsklöver, vilka troligen finns kvar då miljön är sig lik. Den östra delen av området var vid
fältbesöket hävdat genom bete. Tämligen kraftig gödselpåverkan märks i öster mot gården, medan
hagen verkar opåverkad av gödsel i den västra tredjedelen där den rikaste floran finns.
Beskuggningen gör att det är ont om tät grässvål, och på flera ställen är vegetationen mer lundartad
med vitsippor och andra lundväxter inklusive signalarten underviol. Åkrarna häromkring är något
sandiga, och i kanten till Olstorps askhage växer ovanliga och minskande arter knutna till åkermark.
Tidigare inventeringar nämner riddarsporre, sminkrot och spikvallmo. Dessa ovanliga och vackra
ogräs finns troligen kvar här liksom på flera håll på västra delen av östgötaslätten.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Askhage vid Olstorp

Bibehållande av värdena
Sent betespåsläpp och hårt betestryck under eftersäsongen gynnar slåtterarterna. Allra bäst vore
traditionell slåtter. Upphörande med gödsling är viktigt om inte värdena ska minska: de västra
delarna med obetydlig gödselpåverkan bör särskilt värnas från gödselpåverkan. Ytterligare röjning
kan behövas för att bättre släppa in ljus, vilket gynnar hävdarterna och ger mer grässvål.

Artlista
Småborre, underviol, trolldruva, skogskornell, blåsippa, ask (EN). Tidigare inventeringar anger
ängsskära (NT), klasefibbla (NT), jordtistel (NT). Riddarsporre (NT) och sminkrot (NT) ute i åkern.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Askhage vid Olstorp

Ytterligare kunskap
Epifyter på lövträden, lavar och mossor. Återinventering av kärlväxter.

Referenser
Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 12.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ädellövskog öster om Borghamn

Område nummer

NVP0584114

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

2

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
Områdets värde beror på de åldriga ädellövträden. Hamlade (före 1950) och ihåliga askar och lönnar
längs gamla vägen mot Västerlösa gård. Tidigare betat område. Förekomst av två arter knutna till
värdefulla ädellövmiljöer, brun nållav och en okänd art av rödrock (Ampedus sp) som är en sällsynt
skalbagge knuten till ihåliga träd, vittnar om en värdefull natur där det antagligen finns betydligt fler
sällsynta arter om ämnet skulle studeras närmare.

Beskrivning
Norr om infarten till Borghamn, längs den gamla vägen mot Västerlösa gård finns en allé och norr
därom en igenväxande, tidigare hävdad mark som delvis varit trädgårdsmark där päronträden står
kvar. Senast området hävdades var genom bete men numera är skogen tät. Något tiotal mycket
grova askar och lönnar, somliga spår av hamling och en del med stamhål o mulm, gör området till ett
område som är värdefullt för biologisk mångfald. Många av träden står numera inträngda av
uppväxande yngre skog. Det är nu länge sedan träden blev hamlade, för träden i allén kan man
förmoda att det senast skedde före omkring 1950, när den nuvarande vägen till Borghamn anlades.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ädellövskog öster om Borghamn

Bibehållande av värdena
Ädellövträd och blommande buskar och träd ska sparas, området kan med fördel röjas försiktigt och
helst återigen hävdas för att värdena ska bestå.

Artlista
Ask (VU). Brunpudrad nållav (NT) Ampedus sp.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Ädellövskog öster om Borghamn

Ytterligare kunskap
Artinventeringar av lavar och insekter mfl organismer knutna till gamla ihåliga träd

Referenser
Ekinventering 1997
Askling J & Sandström A 2000. Åtgärdsprogram för tätortsnära natur i
Vadstena. Ekologiska kunskapsgruppen Calluna, Linköping.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Skogsdominerad betesmark norr om Grönlund

Område nummer

NVP058412

Eko. Karta nr.

084 57

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

2

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
Den skogsdominerade betesmarken norr om Grönlund, tidigare kallad Hageby-Grönlund, är stor för
att vara en hagmark på slätten (13 ha). I direkt anslutning finns ett skogsparti med rik flora (NY
08457), som i sin tur ansluter till annan hagmark (ÄH 13). Sett för sig själv ligger största värdet i den
välutbildade hävdvegetation som präglar SV-hörnet, och som i mindre utsträckning hittas i områdets
gläntor. Området är opåverkat av gödsel, men till stora delar skuggat av granar. Skuggningen i
kombination med att hävden periodvis troligen varit svag gör att det är osäkert hur mycket av
floravärdena som finns kvar idag. Även om det mesta av granskogen som står här nu är planterad är
det tänkbart att området har en längre kontinuitet av granskog på betad utmark.

Beskrivning
Den skogsdominerade betesmarken norr om Grönlund är ett större träd- och buskrikt område ute på
slätten sydväst om Hageby. I närheten finns ytterligare tre hagmarker i ett i övrigt ganska ensidigt
åkerlandskap. Dessa hagmarker och skogsdungar utgör ett markant inslag på den vidsträckta
Hagebyslätten. Området har en lång historia som betad mark och är möjligen en före detta
björkhage. Till stora delar är området i nuläget bevuxet med medelålders gran och man kan kalla det
en betad granskog. Den granskog vi ser idag är planterad men det är möjligt att området har en lång
kontinuitet av gran. De största floravärdena finner vi i luckor med lövbuskar och hävdarter. Området
betades vid inventeringstillfället av får, vilket minskat träd- och buskuppväxten och hindrat
förnapålagring från fältskiktet. Den rikaste hävdvegetationen hittas i sydväst, där friskängsvegetation
dominerar och torrängsflora hittas på myrtuvor och kring block. Småborre, gullviva och darrgräs är
noterade vid fältbesöket i denna inventering. Tidigare inventeringar nämner en rad hävdgynnade
arter, jordtistel (NT), klasefibbla (NT), knölsmörblomma, brudbröd, svinrot, smörbollar, spåtistel,
ormrot, rödkämpar, vårbrodd, blåklockor, prästkrage och ängshavre, samt krypvide, agnsäv och
slankstarr.
Det sydvästliga delområde som ligger avskilt från den stora ytan domineras av spärrgreniga grova
ädellövträd av ask (EN) och ek samt oxel. Åtminstone ett träd är ett hålträd. Stora hasselbuketter
växer här och tyder på en tidigare användning som slåttermark. Området hävdades ännu vid besöket
2015, nu genom bete. Markfloran är i denna del relativt artfattig, därför att den är gödselpåverkad.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Skogsdominerad betesmark norr om Grönlund

Bibehållande av värdena
En restaurering bör planeras. Stor naturvårdsnytta kan också åstadkommas genom att röja fram
några större öppna partier, som helst bör ligga i anslutning till varandra. En flytande övergång mot
det rika skogspartiet väster om området kan åstadkommas genom att ta bort gran och gynna lövträd i
västkanten av området. Fortsatt hårt bete och ingen gödsling är viktigt för att bevara den känsliga
hävdvegetationen.

Artlista
jordtistel (NT), klasefibbla (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Skogsdominerad betesmark norr om Grönlund

Ytterligare kunskap
Floran bör återinventeras. Eventuella värden knutna till gran bör undersökas närmare. Solgynnade
insekter knutna till torr-frisk, lite sandig mark kan vara intressanta att leta efter. Hopprätvingar, vissa
stekelgrupper (myror, sandsteklar m fl) är några förslag. Kanske kan området också hysa en
intressant marksvampflora.

Referenser
Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 14.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskrik hagmark på Fyrstensberget

Område nummer

NVP058413

Eko. Karta nr.

084 57

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

L, Bi (B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
Fyrstensberget ligger som en hög kulle utskjutande i Vättern med en buskrik hagmark på toppen.
Den mäktiga strandklinten skapar tillsammans med den buskprydda hagmarken en mycket vacker
landskapsbild. Den hävdgynnade vegetationen med kalkgynnade torrängsarter är värdefull.
Pågående hävd genom bete gör att förutsättningarna för floran är fortsatt goda.

Beskrivning
Fyrstensberget ligger som en hög kulle utskjutande i Vättern, med utsikt över stora delar av sjön.
Den buskrika hagmarken på Fyrstensberget är en öppen, hästbetad hage med en hel del nypon-,
en-, hagtorn- och slånbuskar. Det finns ganska mycket stenblock i markytan. Hagen hyser en
betespräglad flora med prästkrage, darrgräs, gullviva, gulmåra och bockrot. Tidigare inventeringar
har noterat jordtistel (NT). Förekomst av hundloka, hundäxing m fl arter tyder på en viss
gödselpåverkan, vilken är störst i söder. I södra delen förekommer även en kulturspridd
flockblomstrig växt (Heracleum sp) troligen arten jättebjörnloka som vid fältbesöket sågs som
fröställningar. Mot branterna till blir jordtäcket extra tunt, och arter som gul fetknopp och småfingerört
tillkommer. Jorddjupet är inte stort. I den magnifika strandklinten, stupande 5-10 meter ner mot sjön
blottas kambrosilurberggrunden. Här förekommer världsunika fossil från mellanordovicisk tid
(Länsstyrelsen 1983). Inom hagen är dock dessa kalkstenslager dolda av växttäcket och ett tunt
jordlager.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskrik hagmark på Fyrstensberget

Bibehållande av värdena
I hagen bör betestrycket öka, och hundloka med följearter bör hållas efter. Jättebjörnlokan bör
bekämpas så att den försvinner från området. Ingen gödsling får förekomma.

Artlista
Tidigare inventeringar nämner jordtistel (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Buskrik hagmark på Fyrstensberget

Ytterligare kunskap
Ytterligare kunskap. Återinventering av kärlväxter. Kalkgynnade organismer såsom landsnäckor
borde vara en lämplig grupp att inventera i och kring den blottade strandklinten. Här finns både
skuggade och soliga miljöer och en varierad fuktighet, vilket pekar mot intressanta fynd.

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Äng - och hagmarksinventering, Vadstena kommun
objekt nr 15.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Blandlövhage med torra grusbackar vid Väversunda gamla dansbana

Område nummer

NVP05842

Eko. Karta nr.

084 36

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
I anslutning till riksväg 50 ligger en före detta hage med artrika torrbackar och lundmiljöer. Allra
värdefullast är den rikt utbildade torrängsfloran i områdets centrala delar, med stäppängsväxter som
fältvädd, fältmalört och axveronika. Tidigare inventeringar noterade grådådra (VU), backsippa (VU)
grusviva, flentimotej och harmynta. Förutsättningarna för dessa arter är ännu relativt goda varför de
sannolikt finns kvar här. Stäppängar är en sällsynt miljö i länet och alla kommunens stäppängar är
skyddsvärda.
Även de lundartade partierna har en rik flora med ett flertal signalarter. I de norra delarna av området
har lövskogen avverkats och diken grävts, vilket innebär att förutsättningarna för att den biologiska
mångfalden knuten till lundmiljöer och våtmarker i detta område ska bestå även framöver är kraftigt
försämrade.

Beskrivning
I anslutning till riksväg 50 ligger en tidigare betad hage med en rikt utbildad torrängsflora i de centrala
delarna. Hagen har länge haft svagt eller inget bete, vilket lett till att trädskiktet slutit sig på stora
delar av området och därpå avverkats. De största värdena i området finns i de öppnare centrala
delarna kring en tidigare sandtäkt med en värdefull flora knuten till torra, kalkhaltiga och öppna
marker. Vid fältbesöket fanns här gott om grävspår och hålor efter kaniner, vilket möjligen bidrar
positivt till förutsättningarna för floran genom att konkurrenssvag värdefull flora får en chans att
etablera sig på de störda ytorna. Den rikaste torrängsfloran finns i ett småkuperat parti av gamla
täkter liggande i en sandig moränbacke. Här växer en lång rad torrängs- och stäppängsarter, såsom
fältmalört, fältvädd och axveronika.Tidigare inventeringar har noterat grådådra (VU) och backsippa
(VU). Axveronika, fältmalört, gul fetknopp och sandlök är alla vanliga och iögonfallande arter. Här
finns också fina miljöer och många arter av insekter såsom fjärilar, humlor och myror.
I södra delen och kvartstående i norr finner man en fin lundflora. Här har tidigare inventeringar funnit
vit- och gulsippa, ormbär, trolldruva och tvåblad. Där det är fuktigt finns bl.a. kärrfibbla, bäckbräsma
och kabbeleka. Stubbar på upp till 8 dm i diameter antyder ett tidigare mer skoglikt utseende.
En lång rad signalarter är funna här i tidigare inventeringar: trolldruva, gulsippa, hässleklocka,
bäckbräsma, lundbräsma, skärmstarr, kärrfibbla, skogsknipprot, blåsippa, tvåblad, ormbär. Dessa
arter samt förekomsten av grövre träd och stubbar signalerar trädkontinuitet. Stora delar av hagen
har dock nyligen röjts och dikats. I norra delen som tidigare varit lund och alkärr har en del träd
lämnats och nya lövträd planterats. I den centrala delen är det nu i det närmaste helt öppet. Söder
därom kvarstår ett lundartat igenväxt parti. Längst i söder är hasselbuketter och äldre träd sparade.
Här finns tre ekar på 6-8 dm i stamdiameter, varav en med begynnande skorpbark.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Blandlövhage med torra grusbackar vid Väversunda gamla dansbana

Bibehållande av värdena
Återställning av hydrologin och fri utveckling mot en allt finare lundmiljö i den lövträdsplanterade
norra delen. I områdets öppna, centrala del bör hävden återupptas.

Artlista
Grådådra (VU), backsippa (VU)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Blandlövhage med torra grusbackar vid Väversunda gamla dansbana

Ytterligare kunskap
Återinventering av kärlväxter. Inventering av landsnäckor och myror (steklar).

Referenser
Ängs- och hagmarksinventering, Vadstena kommun objekt nr 2. Dahlström, P. 1994? Betydelsen
av mark- och vegetationsstörningar för flora och vegetation på Östergötlands kalktorrängar.
Linköpings universitet, Biologiavd. Objekt nr 55: Dansbanan, Väversunda. Länsstyrelsen 1979.
Stäppängar i östergötland. Objekt nr 55: Dansbanan.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Almlunden 300 m sydost om Baggelycke

Område nummer

NVP058445

Eko. Karta nr.

084 57

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (B, N)

Naturvärdesklass

3

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
Almlunden 300 m sydost om Baggelycke ligger i direkt anslutning till de trädbärande hagmarkerna
Olstorp 2 (ÄH 13) och Hageby-Grönlund hagmark (ÄH 14). Det är en floramässigt rik lund med ett
flertal signalarter. Almarna har nu nått tämligen grova dimensioner och områdets naturvärden knutna
till ädellövsskog har ökat genom att mängden död ved ökat och träden har stamhåligheter. Arealen
av området har minskats jämfört med uppgifterna i tidigare naturvårdsprogram då det i nordväst finns
stora ytor som nu är åkermark och inte ingår i objektet.

Beskrivning
Almlunden 300 m sydost om Baggelycke domineras av högvuxna almar, varav en del är hålträd. Här
finns en fin lundvegetation utbildad, innehållande signalarterna blåsippa, underviol, ormbär och
trolldruva. Tidigare inventeringar nämner ett antal hävdgynnade växter vilket antyder att detta
område har ett förflutet som slåtteräng. Nu har de många almarna m.fl. lövträd vuxit sig höga och
bildar ett sammanhängande kronskikt som effektivt skuggar marken sommartid. Även buskar av ett
flertal arter bidrar till beskuggningen. Under våren når ljuset bättre ner till de täta mattorna av blåoch vitsippor. Almlunden 300 m sydost om Baggelycke ligger nära de trädbärande hagmarkerna
Olstorps Askhage och Hageby-Grönlund hagmark vilka tillsammans är ett framträdande inslag på
den i övrigt öppna Hagebyslätten.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Almlunden 300 m sydost om Baggelycke

Bibehållande av värdena
Fri utveckling. De områden där en hävdgynnad flora eventuellt ännu finns kvar kan med fördel röjas
och återigen hävdas genom slåtter.

Artlista
Kända rödlistade arter saknas.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Almlunden 300 m sydost om Baggelycke

Ytterligare kunskap
Värdefulla träd bör inventeras. Floran bör återinventeras.

Referenser
Inga kända referenser.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hassellund vid Ullnäs, 1 km sydost om Fyrstensberget.

Område nummer

NVP058451

Eko. Karta nr.

084 57

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N, B)

Naturvärdesklass

3

Socken

Örberga

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
Hassellunden vid Ullnäs är ett långsträckt och tätvuxet lundområde beläget söder om gårdarna Lilla
och Stora Ullnäs, inte långt från Vättern. Det är ett värdefullt lundområde med en rik lundflora
innehållande ett flertal signalarter. I delar av området finns också en artrik hävdflora med arter som
indikerar ogödslad fodermark. I det artrika buskskiktet förekommer skogskornell. Enstaka ekar börjar
bli grova, men det förekommer inga riktigt gamla träd eller någon död ved att tala om. Den ovanligt
välutbildade hassellunden med dess rika botaniska innehåll motiverar naturvärdesklassningen.
Området har tidigare varit satt till klass 2 (Länsstyrelsen, 1983).

Beskrivning
Stora Ullnäs hassellund är ett långsträckt och tätvuxet lundområde beläget söder om gårdarna Lilla
och Stora Ullnäs, inte långt från Vättern. Lunden ligger inom ett i övrigt öppet åkerlandskap. Hela
östdelen samt det östra täta hasselpartiet verkar en gång ha utgjort en hage att döma av funna
stängselrester. I de täta hasselpartierna finns sparsamt med ek, ask och oxel samt enstaka andra
träd. Det är annars i områdets östra del som det finns något trädskikt att tala om. Här är det ek som
dominerar, de flesta under 3 dm grova, men enstaka är omkring 6 dm grova. Av övriga arter finns här
sötkörsbär, ask, oxel, rönn, alm, lönn, apel/vildapel, asp, gran och björk. De flesta träden är unga
exemplar, men enstaka träd når över 4 dm. Buskskiktet består av ett stort antal arter men domineras
i hela området av hassel. Även skogstry är mycket vanlig. I buskskiktet växer ask, hagtorn, måbär,
olvon, nyponros, hartsros, krusbär, rönn, slån, getapel och enbuskar samt den mindre vanliga arten
skogskornell. Här och var finns brynzoner ut mot områdets kanter. Det mesta av området hyser en
fin lundvegetation. Signalarten blåsippa är överallt vanlig. Andra vårväxter som är angivna vid
tidigare inventeringar är den hävdgynnade arten gullviva, signalarterna underviol, trolldruva, ormbär
och vårärt som signalerar värdefulla lundmiljöer samt vårblommorna harsyra, buskviol, skogsviol,
vitsippa, vårlök, majsmörblomma och liljekonvalj. Ovanstående arter trivs bra i lundmiljöer och har
goda förutsättningar att finnas kvar även i framtiden.
Här finns också ett antal arter som är beroende av att området hålls öppet av hävd, på vissa håll i
området har hävden historiskt hållits öppen genom slåtter. Följande hävdarter är angivna i tidigare
inventeringar: stor blåklocka, prästkrage, rödklint, krissla, brudbröd, jordtistel (NT), blodnäva,
skogsklöver, darrgräs, blåklocka och bockrot. Andra intressanta arter som noterats här i tidigare
inventeringar är är äkta johannesört, smällglim, spenört, sötvedel, väddklint och småborre.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hassellund vid Ullnäs, 1 km sydost om Fyrstensberget.

Spenörten, en art som brukar påträffas i före detta slåtterängar, är allmän i området. Även flera av de
uppräknade hävdarterna är slåttergynnade. Död ved finns endast i form av stubbar (nya och 5-10 år
gamla) samt som döda smågrenar, vilka förekommer rikligt. Tidigare inventeringar nämner flera för
lundmiljöer typiska häckfåglar som härmsångare, stenknäck och grå flugsnappare. Av insekter kan
nämnas att det finns stackmyror vilket är en viktigt förutsättning för floran. Den ekbundna dagfjärilen
eksnabbvinge är tidigare angiven härifrån och har fortsatt goda förutsättningar att finnas kvar.

Bibehållande av värdena
För att även på sikt behålla den rika lund- och hävdfloran får inte lunden växa igen. Öppnare ytor
måste finnas för hävdarterna och halvöppna för lundarterna. Områdets ekar måste få bättre
betingelser genom att grövre träd frihuggs så att de står helt fritt med alla sina grenar. All gran bör
tas bort. Det vore värdefullt om åtminstone en del av området kunde hävdas med slåtter. Denna del
väljs ut efter var hävdarterna finns rikligt, röjes upp ordentligt och stängslas för möjlighet till efterbete.

Artlista
Jordtistel (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Hassellund vid Ullnäs, 1 km sydost om Fyrstensberget.

Ytterligare kunskap
Svampar, särskilt vedsvampar. Mossor.

Referenser
Länsstyrelsen, 1983. Natur Kultur Miljöer i Östergötland. Naturvårdsplan och kulturminnesprogram Länsstyrelsen i Östergötlands län. Linköping. Ekinventering 1997.

330

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Borghamn

Område nummer

NVP058454

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi, G, F

Naturvärdesklass

2

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
Mellan Borghamns samhälle i öster, Omberg i söder och Vättern mot väster ligger ett mångformigt
naturområde med mycket höga naturvärden. Miljön är särpräglad med rikligt av ädellövträd,
ädellövskogspartier, den gamla skolan, ekhagen vid Bockakyrkogården och omgivande kalkbrott. I
den norra delen ligger även en alvarliknande stäppäng och kalkkärrsparti. Ekhagen är föreslaget som
riksintresse med ett flertal hotade eklavar. Området ligger i anslutning till Borghamn och är ett viktigt
friluftsområde för Borghamnsborna. Stora delar av området är nu under restaurering för att återigen
bli betesmark.

Beskrivning
Mellan Borghamns samhälle och Vättern finns en mångformig natur. Här är ett av de få ställen i
kommunen där kalkberggrunden går i dagen. Ett par stycken kalkdagbrott ligger här. Området börjar
i söder vid foten av Omberg och Borghamns skola och sträcker sig längs Vätterstranden förbi
Borghamns tätort och upp till ett nedlagt vattenfyllt kalkbrott. Stora delar av området är bevuxen med
ädellövskog, i den norra delen med inslag av brukad granskog. I den södra delen återfinns öppnare
fårbetade ekhagar av riksintresse och en trädrik skolmiljö. Området har en tidigare historia som
öppnare hävdad mark varefter hävden upphört och det mesta av området växt igen. I stora delar av
området har nyligen hävden återupptagits genom att skogen glesats ur och hägnats för betande djur.
Väster om det norra kalkbrottet ligger en stäppäng. Strax söder om det norra kalkbrottet ligger ett
kalkkärr. Väster om hagarna tar den flerskiktade lövskogen vid med ek och ask som överståndare
och yngre ek, ask, alm, lönn, körsbär, hassel med inslag av olvon och benved som underståndare.
Närmast vägen som skiljer hagarna från lövskogen bryter markvatten fram. Här växer bland annat
signalarten gullpudra. Träd och buskskiktet varierar från glest i de betade och röjda delarna till tätt
med endast små ljusfickor i de lundartade partierna. I området finns en rik flora, tidigare inventeringar
nämner en rad arter knutna till lundmiljöer med signalarter såsom orkideén tvåblad, blåsippa, svart
trolldruva och sårläka. I kanterna är fältskiktet tätare, bland annat återfinns ängsvädd och klasefibbla
(NT) här, dessa och andra hävdgynnade arter kan nu sprida sig inåt området igen tack vare den
återupptagna hävden. Avgränsningen mot söder är mer diffus och utgörs av ungskog. Skolmiljön
kring den gamla lanthushållsskolan är lummig och rik på uppvuxna ädellövträd, bland annat växer
det några riktigt grova almar som mäter över 1,5 meter i diameter i brösthöjd. Kring det lilla
beskuggade kalkbrottet vid skolan växer bl a lönn, asp och sälg. I området finner man bok, oxel,
körsbär och vårtbjörkar och rikligt med trädgårdsbuskar, bl a gullregn, rosentry, kaprifol, spirea,
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Borghamn

surkörsbär och vresrosor. Här finns kalkstensmurar och rester av kalkstenshus. Precis utanför
gårdsområdet finns ett litet lövskogsparti med några grova spärrgreniga ekar och en mycket grov
oxel med omkring 1,2 meter i diameter i brösthöjd. Kring dessa spärrgreniga finns buskar av hassel,
lönn och ask, skogstry och hagtornsbuskar. Tidigare inventeringar nämner att i fältskiktet dominerar
skogsbingel och lundgröe med inslag av lundelm, underviol, blåsippa (alla signalarter för skyddsvärd
skog), samt de hävdgynnade arterna gullviva och svinrot. Längs vägarna växer en kalkgynnad
ruderatflora med inslag av den rödlistade riddarsporren (NT), mörkt kungsljus, blåeld, färgmåra,
gulltörel och backlök. Söder om borghamnsvägen på östra sidan om kalkbrotten växer ekdominerad
ädellövskog med överståndare av äldre ek (6-10 dm i diameter i brösthöjd) som i vissa fall har vida
kronor som tyder på att området har varit hävdat och öppet även under ett tidigare skede. Ekarna är
friska med lite död ved, skorpbark börjar utvecklas på de grövsta. Trädskiktet är tätt slutet då det runt
de spridda ekarna växer ask, alm, rönn och fågelbär. Enstaka grova oxlar förekommer (5-6 dm i
brösthöjd). På ekarna växer bl a de rödlistade lavarna rosa skärelav och alléorangelav (ekinventering
1997). Ett buskskikt av hassel utbreder sig. Beståndet har plockhuggits, flera generationer stubbar
återfinns. Sannolikt har detta område ingått bland de övriga ekhagarna i Borghamn. Lövförna
dominerar. Tidigare inventeringar anger blåsippa (signalart) och skogsviol vanligt med inslag av
trolldruva, lundelm (signalarter), lundgröe, gullviva, skogssallat, smultron, lundstarr och nejlikrot.
Fjällig filtlav uppges i tidigare inventeringar förekomma på de enstaka stenarna och på
trädbaser. Vid södra kanten av brottet, strax intill ett hus, står en delvis torr dubbelek med bl a brun
nållav, gul dropplav och hjälmbrosklav (Ekinventeringen 1997). Norr om Borghamnsvägen sträcker
sig ett skogsklätt område ner till reningsverket och det vattenfyllda kalkbrottet intill Borghamns
samhälle. Skogen är här starkt påverkad av skogsbruk och hyser idag inga högre värden men
närheten till kalkberggrunden och den friska till fuktiga mineraljorden ger förutsättningar för en rik och
annorlunda flora och fauna. Bland kärlväxterna nämns i tidigare inventeringar rikligt med lundgräsen
lundelm, långsvingel och hässlebrodd med inslag av ormbär, blåsippa, sårläka (signalarter),
blekstarr, skogssallat och grusstarr. Troligen har hela delområdet en gång planterats med gran som
därefter gallrats ur och delvis slutavverkats. Endast enstaka äldre träd finns, främst ek som sparats
vid avverkning. Vissa partier är täta med sly och buskar och där emellan öppningar och i dessa växer
främst lundväxter. Vanligaste trädslag är ask, alm, ek, lönn, gråal, vårtbjörk, tall och gran. Bland
buskar märks hasselstrutar, rikligt med olvon och den krävande benveden.
Bibehållande av värdena
Fortsatt hävd av hagarna och skötsel av gårdsmiljön.

Artlista
Tidigare inventeringar och uppgiftslämnare anger en hel rad arter, däribland klasefibbla (NT) gul
dropplav (NT), hjälmbrosklav (NT), rosa skärelav (NT), riddarsporre (NT), rosenfink (VU), gulsparv
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Borghamn

(VU), gröngöling (NT)

Ytterligare kunskap
Historisk markanvändning, vårflora, marksvampar, mollusker och eklavar. Återinventering av
kärlväxter.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur miljöer i Östergötland. Länsstyrelsen östergötlands län,
Planeringsavdelningen, obj. nr. N 2. Ekinventering 1997.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Borghamns kalkkärr och Borghamns alvar

Område nummer

NVP058474

Eko. Karta nr.

084 46

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi, G

Naturvärdesklass

2

Socken

Väversunda

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
Ett mycket intressant kalkkärr som trots omfattande ingrepp i omgivningen har kvar en värdefull flora
och fauna. Här finns även en ängshavretorräng med en värdefull flora av stäppängskaraktär. Detta är
det enda stället på kambrosiluren där torrängsvegetationen utbildats direkt på orthocerkalken vilket
ger ett plant, alvarliknande utseende. Efter en längre tids igenväxning och undanträngning av
känsliga arter hävdas nu delar av området återigen genom bete. Förutsättningar för att den
värdefulla floran och faunan ska finnas kvar har därmed förbättrats avsevärt.

Beskrivning
Väster om Borghamns samhälle och strax söder om ett numera igenlagt och vattenfylIt kalkbrott
ligger ett kalkkärr där hydrologin har växlat genom åren på grund av den tidigare omfattande
stenbrytningen. Flera kalkkärrsarter förekommer här. Nordväst om kalkkärret ligger en torräng med
värdefull flora med arter som är bundna till öppen, torr och kalkhaltig mark som hålls öppen genom
hävd genom bete. Detta är det enda stället på berggrunden av kambrosilurkalksten där
torrängsvegetationen utbildats direkt på berggrunden vilket ger samma förutsättningar för floran som
i naturtypen alvar som annars återfinns i helt andra delar av Sverige, delar av detta område har
därför ibland kallats för Borghamns alvar. Ett alvars öppna karaktär är beroende av att området
hävdas. Under många års tid när området vid Borghamn inte hävdats alls har tätt stående enar,
oxlar, slånbuskage och nypon skuggat och trängt undan den värdefulla floran. Dessa buskar är nu
delvis undanröjda och området betas återigen. Genom igenväxningsperioden och än idag finns
rester kvar av en torrängsflora av ängshavretyp med värdefulla arter såsom brudbröd, tidigare
inventeringar noterar även getväppling och klasefibbla (NT). I det fuktigare partiet, Borghamns
kalkkärr, finns majviva (NT) noterad i tidigare inventeringar samt snäckorna kalkkärrsgrynsnäcka
(NT) och smal grynsnäcka. Dessa ovanliga arter har i och med den återupptagna hävden bättre
förutsättningar att finnas kvar även i framtiden. Området överensstämmer till allra största delen med
Natura 2000-området Borghamns kalkkärr med kod SE0230298.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Borghamns kalkkärr och Borghamns alvar

Bibehållande av värdena
En bevarandeplan finns upprättad för Natura 2000-området Borghamns kalkkärr (SE0230298). Här
framhålls betydelsen av att området hävdas med rätt betestryck och att hydrologin ska vara fortsatt
gynnsam för att områdets värden ska bestå.

Artlista
Tidigare inventeringar noterade klasefibbla (NT) och majviva (NT) samt kalkkärrsgrynsnäcka (NT)

335

Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Borghamns kalkkärr och Borghamns alvar

Ytterligare kunskap
Insekter. Återinventering av kärlväxtfloran.

Referenser
Länsstyrelsen 1983. Natur Kultur miljöer i Östergötland. Länsstyrelsen östergötlands län,
Planeringsavdelningen, obj. nr. N 2. Gustafsson L-Å 1979. Stäppängar i Östergötland.
Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Referenser Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Borghamns kalkkärr med kod
SE0230298
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkfuktängen vid Hovanäs

Område nummer

NVP058475

Eko. Karta nr.

084 47

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi (N, Z, B)

Naturvärdesklass

2

Socken

Rogslösa

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
Ett mycket värdefullt kalkkärr med intressant flora och fauna och återupptagen hävd.

Beskrivning
Vid Hovanäs, norr om Borghamn, finns ett relativt stort område med kalkpåverkad artrik flora.
Området präglas av att det översilas med källvatten. Hydrologin är påverkad av den närbelägna
stenindustrin men inte uppenbart till nackdel för områdets naturvärden. Här växer rikligt med
kärrknipprot och slåtterblomma. Tidigare inventeringar nämner att tätört, kärrsälting, gräsull,
kärrfräken och vildlin förekommer frekvent. Flera kalkkärrssnäckor förekommer här enligt tidigare
inventeringar: Kalkkärrsgrynsnäcka (NT) och otandad grynsnäcka (NT) är två Natura 2000-arter som
noterats här. Aegopinella nitidula och Pupilla muscorum är ovanliga snäckor som också är funna här.
På senare år har områdets värde för en uthållig biologisk mångfald höjts genom riktade
skötselåtgärder: Den södra delen hävdas idag genom slåtter, den norra delen genom bete. Detta
innebär att förutsättningarna för att naturvärdena ska bestå är fortsatt goda.
Området överensstämmer till allra största delen med Natura 2000-området Hovanäs kalkfuktäng
med kod SE0230297.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkfuktängen vid Hovanäs

Bibehållande av värdena
En bevarandeplan finns upprättad för Natura 2000-området Hovanäs kalkfuktäng (SE0230297). Här
framhålls att värdena kommer att bestå om hydrologi och näringsstatus inte förändras till nackdel för
områdets värdefulla flora och fauna samt om området hävdas med rätt intensitet även i
fortsättningen.

Artlista
Kalkkärrsgrynsnäcka (NT), otandad grynsnäcka (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Kalkfuktängen vid Hovanäs

Ytterligare kunskap
För närvarande finns inget behov av ytterligare kunskap

Referenser
Tingvall A & Kersna P 1996. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Miljövårdsenheten. Gustafsson J 1972. Kalkkärr i Östergötland. Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Naturvårdsverket, bevarandeplan för Natura 2000-området Hovanäs kalkfuktäng med kod
SE0230297.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Grov ek vid Husberga

Område nummer

NVP058493

Eko. Karta nr.

-

Inventerare

Olof Rosenqvist

Skyddsmotiv

Bi

Naturvärdesklass

2

Socken

Herrestad

Inventeringsdatum 2015-10-14
Naturvärdesbedömning
En gammal och biologiskt värdefull ek

Beskrivning
En grov ek som växer vid Husberga med ovanliga och hotade arter av lavar funna vid tidigare
inventeringar: Gul dropplav, hjälmbrosklav, brun nållav växer här.
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Grov ek vid Husberga

Bibehållande av värdena
-

Artlista
I tidigare inventeringar: Gul dropplav (NT), hjälmbrosklav (NT)
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Vadstena Naturvårdsprogram
Namn

Grov ek vid Husberga

Ytterligare kunskap
-

Referenser
-
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Abborre
Perca fluviatilis

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog Bilaga 2

x
Organismgrupp

Fiskar

Upphov

Analysportalen

Laguner (1150), Stora vikar och sund (1160), Estuarier (1130)
Alfågel
Clangula hyemalis

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Palsmyrar (7320)
Allmän bastardsvärmare
Zygaena filipendulae

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fjärilar

x
Upphov

Analysportalen

Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530),
Trädklädd betesmark (9070), Kalkgräsmarker (6210)
Alm

Sårbar (VU)

Ulmus glabra

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Calluna

Almblombock

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Insekter

Upphov

Analysportalen

Pedostrangalia revestita
Ampedus

x
Organismgrupp

Ask
Fraxinus excelsior

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Insekter

Upphov

Calluna

Starkt hotad
(EN)
Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Avlång flatbagge
Grynocharis oblonga
Knuten till gamla lövträd.

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Axag
Schoenus ferrugineus

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Rikkärr (7230), Agkärr (7210)
Axveronika
Veronica spicata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210)
Backklöver
Trifolium montanum

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)

x

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Enbuskmarker (5130)
Backmaskros
Taraxacum lacistophyllum

Organismgrupp

Backsippa
Pulsatilla vulgaris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270), Torra hedar (4030), Fridlyst enligt 8 § i hela landet
Backsmultron
Fragaria viridis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210)
Backsvala
Riparia riparia

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

x

Fågeldirektivet

x

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Backtimjan
Thymus serpyllum

Organismgrupp

Kärlväxter

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

x

Fågeldirektivet

Nära hotad (NT)

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x

Upphov

Analysportalen

Backtimjan indikerar hävd och har ett måttligt signalartsvärde i äng och hage. Den är kalkgynnad och
solälskande och växer på naturligt näringsfattiga marker. Backtimjan är känslig för konkurrens och därmed mot
igenväxning., Grässandhedar (2330), Enbuskmarker (5130), Silikatgräsmarker (6270), Alvar (6280), Grå dyner
(2130)
Bandnate
Potamogeton compressus

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Kärlväxter

x
Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150)
Bergand
Aythya marila

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Fåglar

Bergfink
Fringilla montifringilla

x
Organismgrupp

Fåglar

x

Upphov

Analysportalen

Upphov

Calluna

Upphov

Analysportalen

Fjällbjörkskog (9040)
Bergjohannesört
Hypericum montanum
Berglärka
Eremophila alpestris

Nära hotad (NT)
Organismgrupp
Sårbar (VU)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter
Sårbar (VU)
Fåglar

Bergrör
Calamagrostis epigejos

x
Organismgrupp

Sandstränder vid Östersjön (1640)

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

x

Bergsslok
Melica nutans

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Näringsfattig ekskog (9190), Ek-avenbokskog av måratyp (9170)
Bergsyra
Rumex acetosella

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Grå dyner (2130)
Blekfryle
Luzula pallescens

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Blekstarr
Carex pallescens

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Svämängar (6450)
Blodrot
Potentilla erecta

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Höglänta slåtterängar (6520), Fuktängar (6410)
Blodsandbi
Andrena labiata

x
Organismgrupp

Steklar

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Ängsmark med god tillgång på teveronika, fingerörter och smultron
Blyertslav
Buellia violaceofusca

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Lavar

Blåbär
Vaccinium myrtillus
Näringsfattig ekskog (9190)

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Blåhake
Luscinia svecica

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Analysportalen

Alpina videbuskmarker (4080), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett
sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Blåklockshumla
Bombus soroeensis

x
Organismgrupp

Steklar

Upphov

Analysportalen

Miljöer med god tillgång på blåklockor
Blåmossa
Leucobryum glaucum

x
Organismgrupp

Mossor

x

Upphov

x
Calluna

När mossan förekommer i mycket stora kuddar indikerar den höga naturvärden där skogen har en lång period
av orördhet och stabila förhållanden. Mindre sjok visar på lämplig miljö under en mer begränsad tid.,
Lövsumpskog (9080), Svämlövskog (91E0), Taiga (9010)
Blåsippa
Hepatica nobilis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Blåsippa är ganska vanlig i frodiga löv- och barrskogar. Arten är kalkgynnad. Blåsippa är en skoglig signalart
och fridlyst
i större delen av Sverige., Nordlig ädellövskog (9020), Näringsrik granskog (9050), Ek-avenbokskog av
måratyp (9170), Uppspruckna kalkstenshällmarker (8240), Fridlyst dels enligt 8 § i Hallands, Skåne,
Stockholms och Västerbottens län, i Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts,
Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums och Uddevalla kommuner i Västra Götalands län samt
på fastigheterna Håcksnäs 3:1 och Torpa 3:1 i Tranemo kommun i Västra Götalands län, dels enligt 9 § i hela
Blåsuga
Ajuga pyramidalis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Trädklädd betesmark (9070), Torra hedar (4030)
Bläsand
Anas penelope

x
Organismgrupp

Fuktängar (6410), Stora vikar och sund (1160)

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Bockrot
Pimpinella saxifraga

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270)
Bolmört
Hyoscyamus niger

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

Brandmusseron
Tricholoma aurantium

x
Organismgrupp

Svampar

Brudbröd
Filipendula vulgaris

Upphov
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Analysportalen
x

Upphov

Analysportalen

Brudbröd är en stark signalart för bete och är kväveskyende men kalkgynnad. Den klarar
av en viss igenväxning. , Silikatgräsmarker (6270), Enbuskmarker (5130)
Brudsporre
Gymnadenia conopsea

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Calluna

Stagg-gräsmarker (6230), Fuktängar (6410), Slåtterängar i låglandet (6510), Höglänta slåtterängar (6520),
Lövängar (6530), Rikkärr (7230), Alpina översilningskärr (7240), Aapamyrar (7310), Kalkgräsmarker (6210)
Brun nållav
Chaenotheca

x
Organismgrupp

Lavar

x

Upphov

Analysportalen

Trädklädd betesmark (9070)
Brunand
Aythya ferina

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Sårbar (VU)

x

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150)
Brunand x vigg
Aythya ferina x fuligula

Organismgrupp

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Brushane
Calidris pugnax

Organismgrupp

Buskskvätta
Saxicola rubetra

Fåglar

Upphov

Fåglar

x
Upphov

x

Analysportalen

Busksnäcka
Fruticicola fruticum

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Sårbar (VU)

Fågeldirektivet

Sårbar (VU)

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Mollusker

Upphov

Analysportalen

Förekommer i träd- och buskbärande ängs- och betesmarker, gärna med rösen och murar. Lokalt vanliga i
östra Sverige, sällsynta i väster
Busksångare
Acrocephalus dumetorum

Nära hotad (NT
°)
Organismgrupp

Nära hotad (NT
°)
Fåglar

Upphov

Analysportalen

Bålgeting
Vespa crabro

x
Organismgrupp

Steklar

Upphov

Analysportalen

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Äldre lövträdsmiljöer med hålträd
Bårdmaskros
Taraxacum limbatum

Organismgrupp

Bäckbräsma
Cardamine amara

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

x
Analysportalen

Aapamyrar (7310), Lövsumpskog (9080), Svämlövskog (91E0), Källor och källkärr (7160)
Ceutorhynchus syrites
Ceutorhynchus syrites

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Insekter

Upphov

Analysportalen

Chara

x
Organismgrupp

Citronfläckad
kärrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Kärlväxter

Upphov

Calluna
x

Organismgrupp

Sländor

Upphov

Analysportalen

Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet (fridlyst)
Cortinarius
Lökspindelskivling

x
Organismgrupp

Svampar

Upphov

Calluna

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata var.
Darrgräs
Briza media

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Fuktängar (6410), Slåtterängar i låglandet (6510), Fertila plantor. Lövängar (6530), Silikatgräsmarker (6270)
Desmeknopp
Adoxa moschatellina

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x
Upphov

Analysportalen

Desmeknopp växer i lövskogar med fuktig, näringsrik mark.
Domherre
Pyrrhula pyrrhula

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x

Analysportalen

Förekommer i olika typer av barr- och blandskogar, förutsatt att det finns lövträd. Signalart främst för lövrika
blandskogar eller barrskogar med lövinslag. Den typen av skogar ofta med naturvärden.
Drillsnäppa
Actitis hypoleucos

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

x
Fåglar

Upphov

Näringsfattiga slättsjöar (3110), Ävjestrandsjöar (3130), Sten- och grusvallar (1220)

Analysportalen

x

Dropptaggsvamp
Hydnellum ferrugineum

Organismgrupp

Svampar

Upphov

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

x

Fågeldirektivet

x

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Calluna

Taiga (9010)
Dunmossa
Trichocolea tomentella

x
Organismgrupp

Mossor

x

Upphov

Analysportalen

Lövsumpskog (9080), Svämlövskog (91E0), Källor och källkärr (7160)
Duvnäva
Geranium columbinum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Basiska berghällar (6110)
Dvärgbeckasin
Lymnocryptes minimus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Aapamyrar (7310), Förekommer i blöta marker, i syd på sydsvenska höglandet. Förekommer i en miljö där en
lång rad andra skyddsvärda arter kan förväntas.
Dvärgbläddra
Utricularia minor

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310), Öppna mossar och kärr (7140)
Dvärgmås
Larus minutus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.
Dyblad
Hydrocharis morsus-ranae

x
Organismgrupp

Naturligt näringsrika sjöar (3150)

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Ejder
Somateria mollissima

Organismgrupp

Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Sublittorala sandbankar (1110)
Ekbräken
Gymnocarpium dryopteris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Näringsrik granskog (9050)
Ekorrbär
Maianthemum bifolium

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Näringsfattig ekskog (9190)
Ekticka
Phellinus robustus

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Svampar

x
Upphov

Analysportalen

Arten är knuten till gamla och senvuxna ekar som ofta växer i biotoper med höga naturvärden. Ekar som
ekticka växer på har ofta håligheter som gynnar insektslivet och bark där det kan förekomma intressanta
mossor och lavar., Nordlig ädellövskog (9020)
Elritsa
Phoxinus phoxinus

x
Organismgrupp

Fiskar

Upphov

Analysportalen

Alpina vattendrag (3220), Mindre vattendrag (3260), Större vattendrag (3210)
Enkelbeckasin
Gallinago gallinago
Fuktängar (6410)

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

x

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Sårbar (VU)

Fågeldirektivet

Nära hotad (NT)

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Entita
Parus palustris

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Analysportalen

Lövsumpskog (9080), Ganska stationär, rör sig inte långt bort från reviren utanför häckningstid. Platser där de
påträffas utanför häckningstid i allmänhet nära häckplatser sommartid., Knuten till ofta fuktiga lövträdsmiljöer
med god tillgång på död ved, hackar ut egna bohål i murken ved. Lokaltrogen.
Epipactis

x
Organismgrupp

Fibblesandbi
Andrena fulvago

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Calluna

Upphov

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Insekter

Fisktärna
Sterna hirundo

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Smala Östersjövikar (1650), Näringsfattiga slättsjöar (3110), Ävjestrandsjöar (3130), Stora vikar och sund
(1160), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse
att särskilda skyddsområden behöver utses.
Fjällpipare
Charadrius morinellus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Alpina kalkgräsmarker (6170), Alpina silikatgräsmarker (6150), Arten finns upptagen i bilaga 1 till
fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver
utses.
Fjällvråk
Buteo lagopus

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

x
Upphov

Calluna

Alpina silikatgräsmarker (6150), Alpina kalkgräsmarker (6170), Alpina rishedar (4060)
Flodsångare
Locustella fluviatilis

Nära hotad (NT
°)
Organismgrupp

Nära hotad (NT
°)
Fåglar

Upphov

Analysportalen

Fläckmaskros
Taraxacum maculigerum

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Fläckticka
Skeletocutis nivea

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Analysportalen
x

Organismgrupp

Svampar

Upphov

Analysportalen

Nordlig ädellövskog (9020)
Flädervänderot
Valeriana sambucifolia

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430)
Fågelstarr
Carex ornithopoda

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Lövängar (6530), Slåtterängar i låglandet (6510)
Fältvädd
Scabiosa columbaria

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Grässandhedar (2330)
Färgkulla

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Färgmåra
Asperula tinctoria

Calluna
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Alvar (6280), Basiska berghällar (6110)
Gammelekslav
Lecanographa amylacea

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Lavar

Näringsrik ekskog (9160), Trädklädd betesmark (9070)

x
Upphov

Analysportalen

Gluttsnäppa
Tringa nebularia

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Palsmyrar (7320), Aapamyrar (7310)
Gläntgökbi
Nomada moeschleri

x
Organismgrupp

Steklar

Upphov

Analysportalen

Skogsmiljöer, t.ex. bryn och gläntor. Boparasit, men ej helt klarlagt vilken värdarten är
Granbarkgnagare
Microbregma emarginata

x
Organismgrupp

Skalbaggar

x

Upphov

Calluna

Granbarkgnagare är en skoglig signalart. Granbarkgnagaren lägger ägg i granens ytterbark och föredrar grövre
granar för detta., Taiga (9010)
Granspira
Pedicularis sylvatica

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x

x

Upphov

Analysportalen

Enbuskmarker (5130), Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Fuktängar (6410), Fukthedar
(4010)
Gransångare
Phylloscopus collybita

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Gravand
Tadorna tadorna

Calluna
x

Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Stora vikar och sund (1160), Blottade ler- och sandbottnar (1140), Förekomer vid långgrunda ler- och
sandstränder, ofta vid betade strandängar. Gräver egna bohålor i t.ex. sand. Den typ av strandängar där
gravand häckar är viktig för en lång rad andra arter, t.ex. många sandinsekter.
Grovticka
Phaeolus schweinitzii
Åsbarrskog (9060)

x
Organismgrupp

Svampar

Upphov

x

x
Analysportalen

Grusbräcka
Saxifraga tridactylites

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Sandstäpp (6120), Alvar (6280), Hällmarkstorräng (8230), Basiska berghällar (6110)
Grusnejlika
Gypsophila muralis

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Kärlväxter

Upphov

Grusviva
Androsace septentrionalis

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Sandstäpp (6120), Kalkgräsmarker (6210), Alvar (6280), Basiska berghällar (6110)
Grynig dagglav
Physconia grisea

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Lavar

Upphov

Analysportalen

Grå flugsnappare
Muscicapa striata
Grå skärelav
Schismatomma

x
Organismgrupp

Fåglar

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Upphov
x

Lavar

x

Analysportalen
x

Upphov

Analysportalen

Trädklädd betesmark (9070), Lövängar (6530)
Grådådra
Alyssum alyssoides

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Kärlväxter

x
Upphov

Analysportalen

Sandstäpp (6120)
Grågås
Anser anser

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Knuten till betade miljöer där betestillgången är god. Bidrar till att hålla strandbetade miljöer öppna, vilket är en
viktig livsmiljö för en lång rad arter.

Gråhakedopping
Podiceps grisegena

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150), Knuten till näringsrika dammar och småsjöar med rikt insektsliv. Visar på
insekts/småkrypsrika vattenmiljöer
Gråmalva
Malva thuringiaca

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

Upphov

Gråsiska
Carduelis flammea

Analysportalen
x

Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Fjällbjörkskog (9040)
Gråsiska
Carduelis flammea

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Fjällbjörkskog (9040)
Gråsparv
Passer domesticus
Gråtrut

x
Organismgrupp
Nära hotad (NT)

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Sårbar (VU°)

Larus argentatus

Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Gräshoppsångare

Nära hotad (NT
°)
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Locustella naevia
Gräsull
Eriophorum latifolium

x
Organismgrupp

Aapamyrar (7310), Rikkärr (7230)

Kärlväxter

Upphov

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Analysportalen

x

Grön groplöpare
Elaphrus riparius

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Igenväxningskänslig våtmarksart.
Grön sköldmossa
Buxbaumia viridis

x
Organismgrupp

Mossor

x

Upphov

x
Analysportalen

Svämlövskog (91E0), Taiga (9010), Fridlyst enligt 8 § i hela landet
Grönbena
Tringa glareola

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Öppna mossar och kärr (7140), Högmossar (7110), Skadade högmossar (7120), Arten finns upptagen i bilaga
1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver
utses.
Gröngöling
Picus viridis
Gul dropplav
Cliostomum corrugatum

Nära hotad (NT)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Fåglar
Nära hotad (NT)
Lavar

x
Upphov
x

Analysportalen
x

Upphov

Analysportalen

Trädklädd betesmark (9070)
Gul fetknopp
Sedum acre

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Grå dyner (2130), Alvar (6280), Hällmarkstorräng (8230), Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Gul svärdslilja
Iris pseudacorus

Organismgrupp

Fridlyst enligt 8 § i Västernorrlands län

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

x

Gulbukig jättevapenfluga
Stratiomys chamaeleon
Guldgrön sammetslöpare
Chlaenius nigricornis

Organismgrupp

Insekter

Upphov

Analysportalen

Insekter

Upphov

Analysportalen

Organismgrupp

x
Organismgrupp

Mossor

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310)
Gulhämpling
Serinus serinus

Sårbar (VU°)
Organismgrupp

Sårbar (VU°)
Fåglar

Gullviva
Primula veris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Trädklädd betesmark (9070), Silikatgräsmarker (6270),
Fridlyst dels enligt 8 § i Hallands, Skåne och Örebro län, dels enligt 6 § i hela landet
Gulmåra
Galium verum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Gulmåra
Galium verum

Analysportalen

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Gulpudrad spiklav
Calicium adspersum

Upphov

Upphov
x

Organismgrupp

Lavar

Näringsrik ekskog (9160), Trädklädd betesmark (9070)

Upphov

Analysportalen
x
Analysportalen

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Nära hotad (NT)

Guldspärrmossa
Campylium stellatum

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Sårbar (VU)

Fågeldirektivet

Sårbar (VU)

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

x

Callunas naturvårdsart

Anemone ranunculoides

x

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Gulsippa

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x

x

Analysportalen

Näringsrik ekskog (9160), Näringsrik bokskog (9130), Fridlyst dels enligt 8 § i Blekinge, Jämtlands och
Västernorrlands län, dels enligt 9 § i Södermanlands och Västra Götalands län
Gulsparv
Emberiza citrinella

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Gulsparv föredrar buskrika och varierade miljöer och är i dessa miljöer en god signalart och naturvårdsart.,
Förekommer främst i buskrika hagmarker och brynmiljöer. Gynnas av ett sunt jordbruk. Minskande i främst
områden med intensivt jordbruk.
Gulvit blekspik
Sclerophora pallida

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Lavar

Upphov

Gulärla
Motacilla flava

Analysportalen
x

Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x

x

x

Analysportalen

Fuktängar (6410), Högmossar (7110), Skadade högmossar (7120), Salta strandängar (1330), Förekommer i
söder på fuktiga strandängar med slåtter eller högt betestryck. Sällsynt i ruderatmarker. Strandängar är en
viktig miljö där en lång rad andra naturvårdsarter kan förväntas.
Gärdsmyg

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Gök
Cuculus canorus

Calluna
x

Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x

Analysportalen

Förekommer oftast i olika typer av öppen eller halvöppen mark. Lever i stor utsträckning av fjärilslarver och
förekommer därför främst i insektsrika miljöer, t.ex. småbrutna odlingslandskap, en miljö där det ofta
förekommer en lång rad andra skyddsvärda arter.

x

Gökblomster
Lychnis flos-cuculi

x
Organismgrupp

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430), Fuktängar (6410)
Göktyta
Jynx torquilla

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Gökärt
Lathyrus linifolius

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Trädklädd betesmark (9070)
Haploglossa gentilis
Haploglossa gentilis

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Gamla träd med myrbon. Tidigare rödlistad art. Arten är fortfarande sällsynt eller mindre vanlig samt knuten till
specifika, ofta ovanliga substrat.
Harmynta
Clinopodium acinos

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Sandstäpp (6120), Kalkgräsmarker (6210), Alvar (6280), Basiska berghällar (6110)
Hartmanstarr
Carex hartmanii

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Kärlväxter

x
Upphov

Analysportalen

Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Fuktängar (6410)
Havtorn
Hippophaë rhamnoides

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Rullstensåsöar i Östersjön (1610), Sten- och grusvallar (1220)

Upphov

Analysportalen

Hedcylindersnäcka
Truncatellina cylindrica

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Mollusker

Upphov

Analysportalen

Kalkrika alvarmarker. Kontinuitetskrävande
Hirsstarr
Carex panicea

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270), Fuktängar (6410), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Torra hedar
(4030)
Hjulmöja
Ranunculus circinatus

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Stora vikar och sund (1160), Smala Östersjövikar (1650), Laguner (1150)
Hjälmbrosklav
Ramalina baltica

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Lavar

Hornuggla
Asio otus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Förekommer i omväxlande jordbruksmark med rikligt inslag av fuktiga ängsmarker med god sorkförekomst. I
den typ av miljö där arten ofta påträffas påträffas också många andra arter knutna till jordbrukslandskapet.
Hultbräken
Phegopteris connectilis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Näringsrik granskog (9050)
Humleblomster
Geum rivale
Fjällbjörkskog (9040)

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Humlerotfjäril
Hepialus humuli

Organismgrupp

Insekter

Upphov

Hundtunga
Cynoglossum officinale

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Rullstensåsöar i Östersjön (1610), Sten- och grusvallar (1220)
Hussvala
Delichon urbicum
Hålnunneört
Corydalis cava

Sårbar (VU)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Fåglar
Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x
Upphov

Analysportalen

Ädellövskog i branter (9180), Näringsrik bokskog (9130)
Hårstarr
Carex capillaris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Rikkärr (7230), Fuktängar (6410)
Hämpling
Carduelis cannabina

Sårbar (VU)
Organismgrupp

x
Fåglar

Upphov

Analysportalen

Enbuskmarker (5130)
Hässleklocka
Campanula latifolia

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Ädellövskog i branter (9180), Nordlig ädellövskog (9020)
Hästsvans
Hippuris vulgaris
Dynvåtmarker (2190)

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Nära hotad (NT)

Fågeldirektivet

Nära hotad (NT)

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Höskallra
Rhinanthus angustifolius

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

x
Organismgrupp

Jordtistel
Cirsium acaule

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Kärlväxter

Upphov

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Kärlväxter

Analysportalen
x

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210)
Jungfru Marie nycklar
Dactylorhiza maculata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Alpina översilningskärr (7240)
Jungfru Marie nycklar
Dactylorhiza maculata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Jungfrulin
Polygala vulgaris

Upphov
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen
x
Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510),
Lövängar (6530), Enbuskmarker (5130)
Juvellöpare
Agonum sexpunctatum

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Knuten till fuktiga, hävdade marker.
Järnek
Ilex aquifolium

Akut hotad (CR)
Organismgrupp

Akut hotad (CR)
Kärlväxter

Järnsparv
Prunella modularis

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

x

Kalkkällmossa
Philonotis calcarea

Organismgrupp

Mossor

x
Upphov

Analysportalen

Kalktuffkällor (7220), Rikkärr (7230), Källor och källkärr (7160)
Kalkkärrsgrynsnäcka

Nära hotad (NT)

Vertigo geyeri

Organismgrupp

Kalkmaskros

Nära hotad (NT)

Taraxacum decolorans

Organismgrupp

Nära hotad (NT)

x

Mollusker

Upphov

Analysportalen

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Kamtuffmossa
Palustriella commutata

x
Organismgrupp

Mossor

Upphov

Analysportalen

Rikkärr (7230), Kalktuffkällor (7220)
Kantarellmussling
Plicatura crispa
Kantsmalbi
Lasioglossum

x
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Svampar

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Insekter

Kattfot
Antennaria dioica

Upphov

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

x
Analysportalen

Kattfot är en signalart för hävd och är kväveskyende. Den trivs på kalkhaltiga marker i solöppna lägen., Torra
hedar (4030), Enbuskmarker (5130), Alpina kalkgräsmarker (6170), Stagg-gräsmarker (6230),
Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510), Höglänta slåtterängar (6520), Lövängar (6530),
Hällmarkstorräng (8230), Åsbarrskog (9060), Trädklädd betesmark (9070), Rullstensåsöar i Östersjön (1610)
Kattmynta
Nepeta cataria
Fridlyst enligt 8 § i hela landet

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Nära hotad (NT)

Fågeldirektivet

Nära hotad (NT)

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Kentsk tärna
Sterna sandvicensis

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.
Klasefibbla
Crepis praemorsa

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x

x

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Kalkgräsmarker (6210)
Klibbarv
Cerastium glutinosum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Alvar (6280), Basiska berghällar (6110)
Klippfrullania
Frullania tamarisci

x
Organismgrupp

Mossor

x

Upphov

Analysportalen

Näringfattig bokskog (9110), Näringsrik bokskog (9130), Näringsrik ekskog (9160), Ek-avenbokskog av
måratyp (9170), Ädellövskog i branter (9180), Näringsfattig ekskog (9190), Nordlig ädellövskog (9020)
Klosterlav
Biatoridium monasteriense

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Lavar

Upphov

Klotuffmossa
Palustriella falcata

Analysportalen
x

Organismgrupp

Mossor

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Kalktuffkällor (7220), Rikkärr (7230), Alpina kalkgräsmarker (6170)
Klådris
Myricaria germanica

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Fridlyst enligt 8 § i Västernorrlands län

Starkt hotad
(EN)
Kärlväxter

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Knagglestarr
Carex flava

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Lövängar (6530), Rikkärr (7230), Slåtterängar i låglandet (6510)
Knipa
Bucephala clangula

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Myrsjöar (3160)
Knippfryle
Luzula campestris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Torra hedar (4030)
Knutnarv
Sagina nodosa

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Glasörtstränder (1310), Salta strandängar (1330), Basiska berghällar (6110), Alvar (6280), Vegetationsklädda
havsklippor (1230)
Knölsmörblomma
Ranunculus bulbosus

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270)
Knölsvan
Cygnus olor

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Smala Östersjövikar (1650), Stora vikar och sund (1160)
Korallticka
Grifola frondosa

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Svampar

x
Upphov

Analysportalen

Korktaggsvamp
Organismgrupp

Svampar

Upphov

Calluna

Korndådra

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Kornig nållav
Chaenotheca chlorella

Callunas naturvårdsart

x

Hydnellum spp.

Neslia paniculata

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Lavar

x

Upphov

Analysportalen

Näringsrik bokskog (9130), Näringfattig bokskog (9110)
Kornknarr
Crex crex

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

x
Upphov

x
Analysportalen

Fuktängar (6410), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Korskovall
Melampyrum cristatum

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x
Upphov

Analysportalen

Trädklädd betesmark (9070)
Krissla

x
Organismgrupp

Kronskål
Sarcosphaera coronaria

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Kärlväxter

Calluna

Upphov

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Svampar

Kruskalkmossa
Tortella tortuosa

Upphov

x
Organismgrupp

Mossor

Upphov

Analysportalen

Krusskräppa
Rumex crispus

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Rullstensåsöar i Östersjön (1610)
Krusskräppa
Rumex crispus

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Rullstensåsöar i Östersjön (1610)
Krypvide
Salix repens

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Dynvåtmarker (2190)
Kråka
Corvus corone

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Kråka
Corvus corone

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Kråkklöver
Comarum palustre

x

x

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310)
Kungsmynta

x
Organismgrupp

Källblekvide
Salix hastata subsp.

Kärlväxter

Upphov

Calluna

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Källgräs
Catabrosa aquatica

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Källört
Montia fontana

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310), Källor och källkärr (7160)
Käringtand
Lotus corniculatus

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Grå dyner (2130)
Kärrfibbla
Crepis paludosa

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Näringsrik granskog (9050), Lövsumpskog (9080), Fjällbjörkskog (9040)
Kärrknipprot
Epipactis palustris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Kalktuffkällor (7220), Rikkärr (7230), Dynvåtmarker (2190)
Kärrsnäppa
Calidris alpina

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Palsmyrar (7320), Blottade ler- och sandbottnar (1140)
Kärrsnäppa
Calidris alpina schinzii

Akut hotad (CR)
Organismgrupp

x
Fåglar

Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Sårbar (VU)

Fågeldirektivet

Sårbar (VU)

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Kärrspira
Pedicularis palustris

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Svämängar (6450), Öppna mossar och kärr (7140), Aapamyrar (7310), Fuktängar (6410)
Kärrsångare
Acrocephalus palustris

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Förekommer främst i högörtvegetation, ofta i anslutning till olika typer av våtmarker. Relativt ovanlig art som
bör uppmärksammas.
Kärrsälting
Triglochin palustris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Fuktängar (6410), Strandängar vid Östersjön (1630)
Kärrull
Eriophorum gracile

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310), Öppna mossar och kärr (7140)
Kärrviol
Viola palustris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Skogsbevuxen myr (91D0), Svämängar (6450)
Lacklöpare
Pterostichus aterrimus

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Strandängar. Tidigare rödlistad art. Arten är fortfarande sällsynt eller mindre vanlig samt knuten till specifika,
ofta ovanliga substrat.
Lappsparv
Calcarius lapponicus
Alpina videbuskmarker (4080)

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Lerkvicklöpare
Bembidion properans

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Igenväxningskänslig våtmarksart.
Lerstrandlöpare
Bembidion aeneum

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Igenväxningskänslig våtmarksart.
Liljekonvalj
Convallaria majalis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Näringsfattig ekskog (9190), Ek-avenbokskog av måratyp (9170), Fridlyst enligt 9 § på Öland i Kalmar län,
Kronobergs, Stockholms och Södermanlands län
Lind
Tilia cordata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Linssnäcka
Helicigona lapicida

x
Organismgrupp

Mollusker

Upphov

Analysportalen

Blockrika miljöer, även i skog.
Liten blekspik
Sclerophora peronella

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Lavar

x

x

Upphov

Analysportalen

Nordlig ädellövskog (9020), Trädklädd betesmark (9070), Ädellövskog i branter (9180), Lövängar (6530)
Liten blåklocka
Campanula rotundifolia

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Trädklädd betesmark (9070),
Stagg-gräsmarker (6230)

Liten kärrmaskros
Taraxacum litorale
Liten trumpetmossa
Tayloria tenuis

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Sårbar (VU)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Mossor

Ljung
Calluna vulgaris

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Rissandhedar (2320)
Ljungpipare
Pluvialis apricaria

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Basiska berghällar (6110), Alvar (6280), Högmossar (7110), Skadade högmossar (7120), Öppna mossar och
kärr (7140), Aapamyrar (7310), Alpina rishedar (4060), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Luddlosta
Bromus hordeaceus

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Basiska berghällar (6110)
Luddvedel
Oxytropis pilosa
Fridlyst enligt 8 § i hela landet
Lundstarr
Carex montana

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Lövängar (6530), Trädklädd betesmark (9070), Ek-avenbokskog av måratyp (9170), Slåtterängar i låglandet
(6510)

Lundsångare
Phylloscopus trochiloides

Sårbar (VU°)
Organismgrupp

Nära hotad (NT
°)
Fåglar

Upphov

Lundtrav
Arabis hirsuta

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Alvar (6280), Kalkgräsmarker (6210)
Lunglav
Lobaria pulmonaria

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Lavar

x

x

Upphov

Analysportalen

Lunglaven är en av Sveriges främsta signalarter och signalerar om gamla lövträd eller skogsbestånd. Ofta
förekommer den tillsammans med andra ovanliga och rödlistade arter. Den visar också på ljusöppna
skogsmiljöer med hög och konstant fuktighet., Taiga (9010), Nordlig ädellövskog (9020), Fjällbjörkskog (9040),
Trädklädd betesmark (9070), Näringfattig bokskog (9110), Näringsrik bokskog (9130), Näringsrik ekskog
(9160), Ek-avenbokskog av måratyp (9170), Ädellövskog i branter (9180), Näringsfattig ekskog (9190),
Lövängar (6530)
Lungrot
Blitum bonus-henricus

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Kärlväxter

Upphov

Lungört
Pulmonaria obscura

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Näringsrik ekskog (9160), Ädellövskog i branter (9180), Nordlig ädellövskog (9020)
Långfliksmossa
Nowellia curvifolia

x
Organismgrupp

Mossor

Upphov

Calluna

På lågor finner man signalarten långfliksmossa. Långflksmossan växer huvudsakligen i barrnaturskog och
annan gammal skog. Arten indikerar skog med hög luftfuktighet där det funnits en rik och jämn tillgång på ved i
olika nedbrytningsstadier.

Långörad fladdermus
Plecotus auritus

Organismgrupp

Fladdermöss

Upphov

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

x

Fåglar 50% minskning 1975-2005

x

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Analysportalen

Grottor (8310), Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet (fridlyst)
Låsbräken
Botrychium lunaria

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x

x

x

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510),
Höglänta slåtterängar (6520), Lövängar (6530), Hällmarkstorräng (8230), Trädklädd betesmark (9070), Alpina
kalkgräsmarker (6170)
Läderskål
Encoelia furfuracea

x
Organismgrupp

Svampar

Upphov

Läkevänderot
Valeriana officinalis

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430)
Majbräken
Athyrium filix-femina

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Svämlövskog (91E0), Näringsrik granskog (9050)
Majviva
Primula farinosa

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Kärlväxter

x
Upphov

x
Analysportalen

Agkärr (7210), Rikkärr (7230), Fuktängar (6410), Fridlyst enligt 8 § i Västmanlands län
Malachius aeneus
Malachius aeneus

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Insekter

Upphov

Analysportalen

Mandelblom
Saxifraga granulata

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270)
Margarinotus
purpurascens
Margarinotus
Mindre blåvinge
Cupido minimus

Nära hotad (NT)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Insekter
Nära hotad (NT)
Fjärilar

x
Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210)
Mindre flugsnappare
Ficedula parva

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

x
Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Lövsumpskog (9080), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Mindre hackspett
Dendrocopos minor

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Landhöjningsskog (9030), Fjällbjörkskog (9040), Lövsumpskog (9080), Svämlövskog (91E0), Taiga (9010)
Mindre strandpipare
Charadrius dubius

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Knuten till sandiga vegetationsfattiga miljöer. Knuten till en miljö där många andra arter kan förväntas, t.ex.
sandmarksinsekter
Mosnäppa
Calidris temminckii

x
Organismgrupp

Strandängar vid Östersjön (1630)

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Mossviol
Viola epipsila

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Skogsbevuxen myr (91D0)
Murgröna
Hedera helix

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Ek-avenbokskog av måratyp (9170), Näringsfattig ekskog (9190), Näringsrik ekskog (9160), Fridlyst enligt 8 § i
Jönköpings, Kronobergs, Stockholms, Södermanlands och Västra Götalands län
Murlansmossa
Didymodon vinealis

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Mossor

Myskbock
Aromia moschata

Upphov
x

Organismgrupp

Insekter

Upphov

Mört
Rutilus rutilus

Analysportalen

Calluna
x

Organismgrupp

Fiskar

Upphov

Analysportalen

Laguner (1150), Estuarier (1130)
Nattglim

x
Organismgrupp

Nattskärra
Caprimulgus europaeus

Kärlväxter

Upphov

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Calluna
x

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Taiga (9010), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Nissöga
Cobitis taenia

x
Organismgrupp

Fiskar

Upphov

Analysportalen

Nålstarr
Carex dioica

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310), Öppna mossar och kärr (7140)
Nålsäv
Eleocharis acicularis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Ävjestrandsjöar (3130)
Näbbstarr
Carex lepidocarpa

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Rikkärr (7230)
Näktergal
Luscinia luscinia

x
Organismgrupp

Fåglar

Nästrot
Neottia nidus-avis

Upphov

Analysportalen

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Nästrot växer på skuggig kalkrik mark och är fridlyst i hela landet.
Nötkråka
Nucifraga caryocatactes

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)

x

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Organismgrupp

Insekter

Upphov

Analysportalen

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Calluna

Taiga (9010)
Orange rödrock
Ampedus nigroflavus

Nära hotad (NT)

Orkideer
Orchidaceae
Fridlyst enligt 8 § i hela landet

x

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Ormbär
Paris quadrifolia

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Näringsrik granskog (9050)
Ormrot
Bistorta vivipara

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Fuktängar (6410), Slåtterängar i
låglandet (6510), Höglänta slåtterängar (6520), Lövängar (6530), Trädklädd betesmark (9070), Alpina
silikatgräsmarker (6150)
Ormtunga
Ophioglossum vulgatum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

x
Analysportalen

Dynvåtmarker (2190), Fuktängar (6410), Strandängar vid Östersjön (1630)
Orre
Lyrurus tetrix

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.
Ortolansparv
Emberiza hortulana

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.
Otandad grynsnäcka
Vertigo genesii
Paddfot
Asperugo procumbens

Nära hotad (NT)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Mollusker

x
Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

x

Fågeldirektivet

x

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Pannblodbi
Sphecodes miniatus
Parkhättemossa
Orthotrichum pallens
Plattsäv
Blysmus compressus

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Sårbar (VU)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Insekter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Mossor
Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x
Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Strandängar vid Östersjön (1630), Salta strandängar (1330)
Praktbyxbi
Dasypoda hirtipes
Praktklipptuss
Cynodontium fallax

Nära hotad (NT)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Insekter
Nära hotad (NT)
Mossor

Prästkrage
Leucanthemum vulgare

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

x
Analysportalen

Arten är en signalart för hävd., Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Silikatgräsmarker (6270)
Pungmes
Remiz pendulinus

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Fåglar

Upphov

Analysportalen

Pärlgräsfjäril
Coenonympha arcania

x
Organismgrupp

Fjärilar

Upphov

Analysportalen

Öppen ängsmark, träd- och buskbärande ängar, strandängar, träd- och buskbärande hagmark, betad skog

Quedius microps
Quedius microps

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Ihåliga lövträd. Tidigare rödlistad art. Arten är fortfarande sällsynt eller mindre vanlig samt knuten till specifika,
ofta ovanliga substrat.
Ramslök
Allium ursinum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Fridlyst enligt 8 § i Blekinge län
Rapphöna
Perdix perdix

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

Revfibbla
Pilosella lactucella

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270), Lövängar (6530), Stagg-gräsmarker (6230)
Riddarsporre
Consolida regalis

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Rosa lundlav

Nära hotad (NT)

Bacidia rosella

Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter
Sårbar (VU)
Lavar

x

x

Upphov

Analysportalen

Näringfattig bokskog (9110), Näringsrik bokskog (9130), Ädellövskog i branter (9180), Nordlig ädellövskog
(9020)
Rosa skärelav
Schismatomma pericleum

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Lavar

x

x

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Näringsfattig ekskog (9190), Näringsrik ekskog (9160)
Rosenfink
Carpodacus erythrinus

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Fåglar

Rosettjungfrulin
Polygala amarella

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Fuktängar (6410), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Kalkgräsmarker (6210)
Roskarl
Arenaria interpres

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Glasörtstränder (1310), Skär och små öar i Östersjön (1620), Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Rubinmaskros
Organismgrupp

Upphov

Rundsileshår
Drosera rotundifolia

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Fukthedar (4010), Högmossar (7110), Skadade högmossar (7120), Terrängtäckande mossar (7130), Öppna
mossar och kärr (7140), Aapamyrar (7310), Dynvåtmarker (2190)
Ryl
Chimaphila umbellata

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Kärlväxter

x

x

Upphov

Analysportalen

Taiga (9010), Trädklädda dyner (2180)
Ryltåg

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Röda vinbär
Ribes spicatum
Högörtängar (6430)

Calluna
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Rödbena
Tringa totanus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Analysportalen

Salta strandängar (1330), Strandängar vid Östersjön (1630), Fuktängar (6410), Glasörtstränder (1310), Knuten
till olika öppna, fuktiga miljöer, t.ex. betade strandängar, en miljö där en lång rad andra naturvårdsarter kan
förväntas.
Rödbena
Tringa totanus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Salta strandängar (1330), Strandängar vid Östersjön (1630), Fuktängar (6410), Glasörtstränder (1310), Knuten
till olika öppna, fuktiga miljöer, t.ex. betade strandängar, en miljö där en lång rad andra naturvårdsarter kan
förväntas.
Rödkämpar
Plantago media

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Trädklädd betesmark (9070),
Kalkgräsmarker (6210)
Rödspov
Limosa limosa

Akut hotad (CR)
Organismgrupp

Akut hotad (CR)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Strandängar vid Östersjön (1630), Glasörtstränder (1310)
Rödstjärt
Phoenicurus phoenicurus
Rödstrupig piplärka
Anthus cervinus
Rördrom
Botaurus stellaris

x
Organismgrupp
Sårbar (VU)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Sårbar (VU)
Fåglar
Nära hotad (NT)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.

x

Salskrake
Mergellus albellus

Nära hotad (NT
°)
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Sammetsdaggkåpa
Alchemilla glaucescens

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Enbuskmarker (5130)
Sammetsdaggkåpa
Alchemilla glaucescens

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Enbuskmarker (5130)
Sanddådra
Camelina microcarpa

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Kärlväxter

Sandmaskrosor
Taraxacum sect.

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Alvar (6280), Torra hedar (4030)
Sandskruvmossa
Syntrichia ruraliformis

x
Organismgrupp

Mossor

Upphov

Analysportalen

Grå dyner (2130)
Sepedophilus
bipunctatus
Sepedophilus bipunctatus

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Gamla lövträdsbestånd. Tidigare rödlistad art. Arten är fortfarande sällsynt eller mindre vanlig samt knuten till
specifika, ofta ovanliga substrat.

Sidensnäcka
Euomphalia strigella

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Mollusker

Upphov

Analysportalen

Förekommer i träd- och buskbärande ängs- och betesmarker, gärna med rösen och murar. Lokalt vanliga i
östra Sverige, sällsynta i väster
Sidensvans
Bombycilla garrulus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Förekommer i gammal skog med ett rikt fälstskikt av bärris i närheten av vatten. Den aktuella typen av
skogsmark hyser vanligen en lång rad andra naturvårdsarter.
Silltrut
Larus fuscus

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Skär och små öar i Östersjön (1620), Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Silvertärna
Sterna paradisaea

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x

x

Analysportalen

Vegetationsklädda havsklippor (1230), Skär och små öar i Östersjön (1620), Näringsfattiga slättsjöar (3110),
Ävjestrandsjöar (3130), Stora vikar och sund (1160), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses., Förekommer i små
myrar eller sjöar på fjällhedar. Nyckelart, där häckningar av silvertärna ofta drar ofta till sig andra arter som
skyddas av tärnans aggresiva beteende vid häckplatsen.
Sjöfräken
Equisetum fluviatile

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Svämängar (6450)
Skedand
Anas clypeata

x
Organismgrupp

Fåglar

Fuktängar (6410), Naturligt näringsrika sjöar (3150)

Upphov

Analysportalen

Skogsalm
Ulmus glabra

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Callunas naturvårdsart

Analysportalen

Skogsduva
Columba oenas

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Akut hotad (CR)

Fågeldirektivet

Sårbar (VU)

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Förekommer i olika typer av skog. Häcker i trädhål och kräver därför ofta äldre skog.
Skogsknipprot
Epipactis helleborine

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Näringsrik granskog (9050)
Skogskornell

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Skogsnycklar
Dactylorhiza maculata ssp.

Upphov
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Calluna
x

Upphov

Calluna

Lövängar (6530), Slåtterängar i låglandet (6510)
Skogsnycklar
Dactylorhiza maculata ssp.

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Lövängar (6530), Slåtterängar i låglandet (6510)
Skogssallat
Mycelis muralis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Uppspruckna kalkstenshällmarker (8240)
Skogsstjärna
Trientalis europaea
Näringsfattig ekskog (9190)

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Skogsvitvinge
Leptidea sinapis

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Fjärilar

Upphov

Analysportalen

Trädklädd betesmark (9070), Lövängar (6530)
Skrattmås
Chroicocephalus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x

x

Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150), Förekommer i näringsrika sjöar och dammar. Nyckelart, där kolonier drar ofta
till sig andra arter, t.ex. doppingar och änder
Skräntärna
Hydroprogne caspia
Skuggorangelav
Caloplaca lucifuga

Sårbar (VU)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Lavar

Skäggdopping
Podiceps cristatus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150), Smala Östersjövikar (1650), Knuten till större, vegetationsrika vatten med rik
fisktillgång. Visar på större vatten med en viss vattenkvalitet.
Skäggmes
Panurus biarmicus

Organismgrupp

Nära hotad (NT
°)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Strikt knuten till stora vassar, en miljö som på många sätt är värdefull som bl.a. Häckmiljö för många fågelarter,
rik insektsproduktion. Skäggmesen en mycket lokal art i hela Nordeuropa.
Skärfläcka
Recurvirostra avosetta

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Strandängar vid Östersjön (1630), Glasörtstränder (1310), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet,
vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.

Skärpiplärka
Anthus petrosus

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Skär och små öar i Östersjön (1620), Vegetationsklädda havsklippor (1230)
Slankstarr
Carex flacca

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Fuktängar (6410)
Slät dyngbagge
Aphodius erraticus

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270)
Slät skruvsnäcka
Columella edentula

x
Organismgrupp

Blötdjur

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430)
Smalgrynsnäcka
Vertigo angustior

x
Organismgrupp

Mollusker

Upphov

x

Analysportalen

Förekommer på hävdade våtmarker, t.ex. kalkfuktängar
Smalnäbbad simsnäppa
Phalaropus lobatus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Palsmyrar (7320), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Smultronvisslare
Pyrgus malvae

x
Organismgrupp

Fjärilar

Upphov

Analysportalen

Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530),
Trädklädd betesmark (9070), Kalkgräsmarker (6210)

Småborre

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Smådopping
Tachybaptus ruficollis

Calluna
x

Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150), Förekomer främst i små, fiskfria vatten, en miljö där en rik tillgång på
vatteninsekter kan förväntas.
Smådyngbagge
Aphodius pusillus

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270)
Småfingerört
Potentilla tabernaemontani

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Kalkgräsmarker (6210)
Småfläckig sumphöna
Porzana porzana

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Fåglar

x
Upphov

x
Analysportalen

Fuktängar (6410), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Smånunneört
Corydalis intermedia

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Ädellövskog i branter (9180)
Småsnäppa
Calidris minuta

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Blottade ler- och sandbottnar (1140)

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Småspov
Numenius phaeopus

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310), Palsmyrar (7320), Högmossar (7110), Skadade högmossar (7120)
Småtärna
Sternula albifrons

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Fåglar

Smörboll
Trollius europaeus

Upphov
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Analysportalen
x

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Fuktängar (6410), Fridlyst dels enligt 8 §
i Blekinge län, på land i Kalmar län samt i Skåne, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län, dels enligt 9
§ i Jönköpings, Kronobergs, Värmlands och Västra Götalands län
Solvända
Helianthemum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Solvända är kalkgynnad och kväveskyende och fungerar som signalart för hävd., Kalkgräsmarker (6210),
Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Lövängar (6530), Enbuskmarker (5130)
Sommarfibbla
Leontodon hispidus

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x

x

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Kalkgräsmarker (6210)
Sothöna
Fulica atra

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150)
Sotsandbi
Andrena nigrospina

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Insekter

Spetslansmossa
Didymodon acutus

Kunskapsbrist
(DD)
Organismgrupp

Spillkråka
Dryocopus martius

Kunskapsbrist
(DD)
Mossor

Upphov

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Fåglar

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Analysportalen
x

Upphov

x
Analysportalen

Skogsbevuxen myr (91D0), Taiga (9010), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att
arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Spräcklig strandlöpare
Bembidion obliquum

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Igenväxningskänslig våtmarksart.
Spåtistel
Carlina vulgaris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Alvar (6280), Enbuskmarker (5130)
Spåtistel
Carlina vulgaris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Kalkgräsmarker (6210), Alvar (6280), Enbuskmarker (5130)
Stagg
Nardus stricta

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

x
Analysportalen

Enbuskmarker (5130), Stagg-gräsmarker (6230), Fuktängar (6410), Höglänta slåtterängar (6520), Lövängar
(6530), Trädklädd betesmark (9070), Torra hedar (4030)
Stare
Sturnus vulgaris

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Fåglar

x
Upphov

x

Analysportalen

Steglits

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Calluna

Stenbär
Rubus saxatilis

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Rullstensåsöar i Östersjön (1610)
Stenfrö
Lithospermum officinale

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

Stensimpa
Cottus gobio

x
Organismgrupp

Fiskar

Upphov

x
Analysportalen

Mindre vattendrag (3260), Större vattendrag (3210)
Stenskvätta
Oenanthe oenanthe

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Förekommer i öppna torra landskap med lågt fältskikt. Signalerar naturvärden på många sätt: där arten
påträffas kan igenväxningskänsliga arter förväntas, visar på ett sunt jordbrukslandskap
Stenus cautus
Stenus cautus
Stjärtand
Anas acuta

Kunskapsbrist
(DD)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Kunskapsbrist
(DD)
Insekter

Upphov

Sårbar (VU)
Fåglar

Analysportalen
x

Upphov

Analysportalen

Stora vikar och sund (1160)
Stjärtmes
Aegithalos caudatus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Landhöjningsskog (9030), Lövsumpskog (9080), Svämlövskog (91E0), Taiga (9010), Förekommer i löv- och
blandskog. Ökande art som dock kräver ett stort inslag av lövträd och fungerar möjligen bäst som signalart i
bland- och barrskog.

Stor blåklocka
Campanula persicifolia

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Slåtterängar i låglandet (6510), Silikatgräsmarker (6270)
Storlom
Gavia arctica

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Ävjestrandsjöar (3130), Sublittorala sandbankar (1110), Näringsfattiga slättsjöar (3110), Arten finns upptagen i
bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden
behöver utses.
Storrams
Polygonatum multiflorum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Storrams är en skoglig signalart som indikerar lundartade miljöer., Näringsrik bokskog (9130), Näringsrik
ekskog (9160), Nordlig ädellövskog (9020), Fridlyst enligt 9 § i Värmlands län
Storsileshår
Drosera anglica

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Fukthedar (4010), Högmossar (7110), Skadade högmossar (7120), Öppna mossar och kärr (7140), Aapamyrar
(7310), Dynvåtmarker (2190)
Storspov
Numenius arquata

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Strandängar vid Östersjön (1630), Fuktängar (6410), Högmossar (7110), Skadade högmossar (7120), Öppna
mossar och kärr (7140), Glasörtstränder (1310)
Stortimjan
Thymus pulegioides
Enbuskmarker (5130)

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Kärlväxter

x
Upphov

Analysportalen

Strandkorslöpare
Panagaeus cruxmajor

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Skalbaggar

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Knuten till torra, hävdade marker.
Strandmaskros
Organismgrupp
Strandskata
Haematopus ostralegus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Glasörtstränder (1310), Salta strandängar (1330), Skär och små öar i Östersjön (1620), Strandängar vid
Östersjön (1630), Vegetationsklädda havsklippor (1230), Särskilt knuten till betade strandängar och blockrika
stränder. Knuten till en miljö där många andra arter kan förväntas. Förekomster i städer visar inte på värdefulla
miljöer på samma sätt.
Strimmig spolsnäcka

x
Organismgrupp

Snäckor

Upphov

Calluna

Strömstare
Cinclus cinclus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Där arten är stationär vintertid kan det antas visa på en rik bottenfauna, främst nattsländelarver., Förekommer
vid strömmande vatten i närheten av forsar eller fall, med inslag av uppstickande block. En art- och individrik
bottenfauna kan förväntas, samt en hyfsat god vattenkvalitet.
Styvmorsviol
Viola tricolor

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Hällmarkstorräng (8230)
Styvnate
Potamogeton rutilus

Kransalgsjöar (3140), Fridlyst enligt 8 § i hela landet

x
Upphov

Analysportalen

Större agatsnäcka
Cochlicopa nitens

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Blötdjur

Upphov

Större strandpipare
Charadrius hiaticula

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Analysportalen
x

Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Glasörtstränder (1310), Salta strandängar (1330), Strandängar vid Östersjön (1630), Blottade ler- och
sandbottnar (1140)
Sumpgentiana
Gentianella uliginosa

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Strandängar vid Östersjön (1630), Fuktängar (6410), Salta strandängar (1330), Fridlyst enligt 8 § i Värmlands
och Västra Götalands län, Fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län
Sumpmåra
Galium uliginosum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430), Svämängar (6450), Fuktängar (6410)
Svart majbagge
Meloe proscarabaeus

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Skalbaggar

x
Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270)
Svart rödstjärt
Phoenicurus ochruros

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Förekommer vid mänsklig bebyggelse. Knuten till ruderatmarker med rik flora. Miljöer där arten påträffas är ofta
insektsrika, med många skyddsvärda arter.
Svart trolldruva
Actaea spicata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Calluna

Svart ängstrollslända

Podiceps auritus

Callunas naturvårdsart
x

Organismgrupp
Svarthakedopping

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Insekter

Upphov

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Calluna
x

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Myrsjöar (3160), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Svarthalsad dopping
Podiceps nigricollis

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Fåglar

Upphov

Svarthö
Bartsia alpina

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Svämängar (6450), Kalktuffkällor (7220), Rikkärr (7230), Alpina kalkgräsmarker (6170)
Svartkämpar
Plantago lanceolata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270)
Svartkämpar
Plantago lanceolata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270)
Svartmes

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Svartsnäppa
Tringa erythropus

Calluna
x

Organismgrupp

Fåglar

Aapamyrar (7310), Palsmyrar (7320), Öppna mossar och kärr (7140)

Upphov

Analysportalen

Svarttärna
Chlidonias niger

Organismgrupp

Fåglar

x
Upphov

x
Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har
ett sådant unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Svenskt artnamn saknas
Carychium minimum

x
Organismgrupp

Blötdjur

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430)
Svenskt artnamn saknas
Carychium tridentatum

x
Organismgrupp

Blötdjur

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430)
Svenskt namn saknas
Caenis rivulorum

x
Organismgrupp

Sländor

Upphov

Analysportalen

Mindre vattendrag (3260), Större vattendrag (3210)
Svinrot
Scorzonera humilis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Fuktängar (6410), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Silikatgräsmarker (6270)
Svärta
Melanitta fusca

Nära hotad (NT
°)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)

x

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Ävjestrandsjöar (3130)
Sydlig gulärla
Motacilla flava flava

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Sårbar (VU)

Fågeldirektivet

Sårbar (VU)

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Sylört
Subularia aquatica

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Näringsfattiga slättsjöar (3110), Ävjestrandsjöar (3130), Laguner (1150)
Sånglärka
Alauda arvensis

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

Sångsvan
Cygnus cygnus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Myrsjöar (3160), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Sälg
Salix caprea

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Fjällbjörkskog (9040)
Sälgsandbi
Andrena vaga

x
Organismgrupp

Steklar

Upphov

Analysportalen

Åsbarrskog (9060)
Säterfryle
Luzula multiflora

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Höglänta slåtterängar (6520)
Tagelsäv
Eleocharis quinqueflora

x
Organismgrupp

Rikkärr (7230), Fuktängar (6410)

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Tallbit
Pinicola enucleator

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Fåglar

Upphov

Analysportalen

Taiga (9010)
Tallticka
Phellinus pini

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Svampar

x

x

Upphov

Analysportalen

Tallticka visar på skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden. Där den växer förekommer ofta flera andra
ovanliga och rödlistade arter., Åsbarrskog (9060), Taiga (9010)
Talltita
Parus montanus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x

x

Analysportalen

Ganska stationär, rör sig inte långt bort från reviren utanför häckningstid. Platser där de påträffas utanför
häckningstid i allmänhet nära häckplatser sommartid., Förekommer främst i barrskog med inslag av murken
ved, främst av lövträd, där bon hackas ut.
Tallört
Monotropa hypopitys

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Taiga (9010)
Tallört
Monotropa hypopitys

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Taiga (9010)
Tibast
Daphne mezereum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

x
Analysportalen

Näringsrik granskog (9050), Fridlyst dels enligt 8 § i Södermanlands och Örebro län, dels enligt 9 § i
Värmlands och Västra Götalands län
Tiggarranunkel

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Calluna

Upphov

Callunas naturvårdsart

x

Fåglar 50% minskning 1975-2005

x

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Starkt hotad
(EN)
Mollusker

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Unio crassus

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Tjockskalig målarmussla

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x

x

Analysportalen

Mindre vattendrag (3260), Större vattendrag (3210), Arten kräver noggrant skydd enligt art- och
habitatdirektivet (fridlyst)
Tjärblomster
Viscaria vulgaris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Nationellt utdöd
(RE)
Organismgrupp

Nationellt utdöd
(RE)
Fåglar

Upphov

Analysportalen

Hällmarkstorräng (8230)
Tofslärka
Galerida cristata
Tofsvipa
Vanellus vanellus

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Strandängar vid Östersjön (1630), Fuktängar (6410), Salta strandängar (1330), Knuten till olika typer av öppna
marker, bl.a. på strandängar som är en miljö med många andra naturvårdsarter. Även på åkermark där den
visar på en sund jordbruksmiljö.
Toppjungfrulin
Polygala comosa
Tornseglare
Apus apus
Tovsippa
Anemone sylvestris

Sårbar (VU)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Fridlyst enligt 8 § på Öland i Kalmar län

Sårbar (VU)
Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Sårbar (VU)
Fåglar
Nära hotad (NT)
Kärlväxter

Trana
Grus grus

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.
Trastsångare
Acrocephalus

Nära hotad (NT
°)
Organismgrupp

Nära hotad (NT
°)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150)
Tretåig hackspett

Nära hotad (NT)

Picoides tridactylus

Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

x
Upphov

x
Analysportalen

Landhöjningsskog (9030), Fjällbjörkskog (9040), Skogsbevuxen myr (91D0), Taiga (9010), Arten finns
upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda
skyddsområden behöver utses.
Tretåig mås
Rissa tridactyla

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Starkt hotad
(EN)
Fåglar

Trift
Armeria maritima

Upphov
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Analysportalen
x

Upphov

Analysportalen

Salta strandängar (1330), Strandängar vid Östersjön (1630), Grå dyner (2130), Vegetationsklädda havsklippor
(1230)
Trift
Armeria maritima

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Salta strandängar (1330), Strandängar vid Östersjön (1630), Grå dyner (2130), Vegetationsklädda havsklippor
(1230)
Trindstarr
Carex diandra
Källor och källkärr (7160)

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Trolldruva
Actaea spicata

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Nordlig ädellövskog (9020), Näringsrik granskog (9050), Näringsrik ekskog (9160), Ädellövskog i branter
(9180), Rullstensåsöar i Östersjön (1610)
Trådstarr
Carex lasiocarpa

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310)
Trädlärka
Lullula arborea

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.
Trädpiplärka
Anthus trivialis
Turkduva
Streptopelia decaocto

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Tuvull
Eriophorum vaginatum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310)
Tvåblad
Listera ovata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

x

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

x

Fågeldirektivet

x

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Tätört
Pinguicula vulgaris

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x

Upphov

Analysportalen

Svämängar (6450), Öppna mossar och kärr (7140), Agkärr (7210), Kalktuffkällor (7220), Rikkärr (7230),
Aapamyrar (7310), Fuktängar (6410)
Törnskata
Lanius collurio

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

x
Analysportalen

Enbuskmarker (5130), Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant
unionsintresse att särskilda skyddsområden behöver utses.
Törnsångare
Sylvia communis

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Förekommer i öppet landskap med rik högörtsvegetation. Den typen av buskmarker där arten främst påträffas
är ofta artrika, bl.a. Med ett rikt insektsliv
Ullgrimmia
Grimmia laevigata

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Mossor

Underviol
Viola mirabilis

Upphov
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen
x
Analysportalen

Näringsrik granskog (9050), Näringsrik ekskog (9160), Nordlig ädellövskog (9020)
Vaktel
Coturnix coturnix
Vanlig backsippa
Pulsatilla vulgaris subsp.
Vanlig sandviol
Viola rupestris subsp.

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fåglar

Upphov

Analysportalen

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Sårbar (VU)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Vassångare
Locustella luscinioides

Nära hotad (NT
°)
Organismgrupp

Nära hotad (NT
°)
Fåglar

Upphov

Vattenklöver
Menyanthes trifoliata

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Aapamyrar (7310), Öppna mossar och kärr (7140)
Vattenpilört
Persicaria amphibia

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Insekter

Upphov

Analysportalen

Naturligt näringsrika sjöar (3150)
Vialgökbi
Nomada villosa
Videsparv
Emberiza rustica

Nära hotad (NT)
Organismgrupp
Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Skogsbevuxen myr (91D0)
Vildlin
Linum catharticum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

x
Analysportalen

Basiska berghällar (6110), Kalkgräsmarker (6210), Alvar (6280), Fuktängar (6410), Slåtterängar i låglandet
(6510), Lövängar (6530), Enbuskmarker (5130)
Vindvägstekel

Nära hotad (NT)

Anoplius aeruginosus

Organismgrupp

Vinterhämpling

Starkt hotad
(EN)
Organismgrupp

Carduelis flavirostris

Nära hotad (NT)
Insekter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Sårbar (VU)
Fåglar

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Vispstarr
Carex digitata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Ek-avenbokskog av måratyp (9170)
Vit fetknopp
Sedum album

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Alvar (6280), Basiska berghällar (6110)
Vit kattost

Sårbar (VU)

Malva pusilla

Organismgrupp

Vit stork

Nationellt utdöd
(RE)
Organismgrupp

Ciconia ciconia

Sårbar (VU)
Kärlväxter
Akut hotad (CR)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.
Vitblära
Silene latifolia

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430)
Vitglanssnäcka
Nesovitrea petronella

x
Organismgrupp

Blötdjur

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430)
Vitkindad gås
Branta leucopsis

x
Organismgrupp

Fåglar

Upphov

Analysportalen

Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att
särskilda skyddsområden behöver utses.

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Vitsippa
Anemone nemorosa

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Fjällbjörkskog (9040)
Vågticka
Spongiporus undosus

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Svampar

Vårbrodd
Anthoxanthum odoratum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Höglänta slåtterängar (6520)
Vårfingerört
Potentilla crantzii

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Kalkgräsmarker (6210)
Vårsidenbi
Colletes cunicularius

x
Organismgrupp

Steklar

Upphov

Analysportalen

Åsbarrskog (9060)
Vårstarr
Carex caryophyllea

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Torra hedar (4030)
Vårtsärv
Ceratophyllum submersum

x
Organismgrupp

Naturligt näringsrika sjöar (3150)

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Vårtåtel
Aira praecox

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Grässandhedar (2330), Torra hedar (4030), Hällmarkstorräng (8230), Grå dyner (2130)
Väddsandbi
Andrena hattorfiana
Väggcitronbi
Hylaeus pictipes

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Insekter

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Nära hotad (NT)
Insekter

Vägtåg

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Vätteros
Lathraea squamaria

Upphov
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Calluna
x

Upphov

Analysportalen

Upphov

Analysportalen

Näringsrik ekskog (9160), Nordlig ädellövskog (9020)
Åkerkål
Brassica rapa subsp.
Årta
Anas querquedula

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Kärlväxter

Sårbar (VU)
Organismgrupp

Sårbar (VU)
Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Fuktängar (6410), Naturligt näringsrika sjöar (3150)
Åssandbi
Andrena barbilabris
Åsbarrskog (9060)

x
Organismgrupp

Steklar

Upphov

Analysportalen

Äkta ängsnycklar
Dactylorhiza incarnata var.

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Älväxing
Sesleria uliginosa

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Fuktängar (6410)
Ängsbräsma
Cardamine pratensis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Fuktängar (6410)
Ängsgentiana
Gentianella uliginosa

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Slåtterängar i låglandet (6510), Fridlyst enligt 8 § i Värmlands och Västra Götalands län
Ängsgrässnäcka
Vallonia pulchella

x
Organismgrupp

Blötdjur

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430)
Ängshavre
Avenula pratensis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Ängskovall
Melampyrum pratense
Näringsfattig ekskog (9190)

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Ängsnycklar
Dactylorhiza incarnata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x

Upphov

Analysportalen

Rikkärr (7230), Slåtterängar i låglandet (6510), Fuktängar (6410). Ängsnycklar trivs på fuktig, kalkrik mark och
förekommer spritt över hela Sverige.
Ängsnycklar
Dactylorhiza incarnata

x
Organismgrupp

Kärlväxter

x

Upphov

Analysportalen

Rikkärr (7230), Slåtterängar i låglandet (6510), Fuktängar (6410). Ängsnycklar trivs på fuktig, kalkrik mark och
förekommer spritt över hela Sverige.
Ängsnätfjäril
Melitaea cinxia

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Fjärilar

x
Upphov

Analysportalen

Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Kalkgräsmarker (6210)
Ängspiplärka
Anthus pratensis

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Fåglar

x
Upphov

Analysportalen

Förekommer på olika typer av öppen mark. Igenväxningskänslig, men kan hålla sig kvar ganska länge.
Ängsruta
Thalictrum flavum

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Högörtängar (6430), Fuktängar (6410)
Ängsskallra
Rhinanthus minor

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

x
Analysportalen

Alpina kalkgräsmarker (6170), Stagg-gräsmarker (6230), Slåtterängar i låglandet (6510), Höglänta slåtterängar
(6520), Lövängar (6530), Silikatgräsmarker (6270), Fuktängar (6410), Salta strandängar (1330)

Serratula tinctoria

Organismgrupp

Kärlväxter

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Nära hotad (NT)

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Nära hotad (NT)

Fågeldirektivet

Ängsskära

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

x
Upphov

Analysportalen

Lövängar (6530), Trädklädd betesmark (9070), Slåtterängar i låglandet (6510), Fridlyst enligt 8 § i Västra
Götalands län
Ängssmygare
Ochlodes sylvanus

x
Organismgrupp

Fjärilar

Upphov

Analysportalen

Knuten till öppen ängsmark, öppen hagmark, träd- och buskbärande hagmark, strandbeten, alvar,
enbuskmarker.
Ängsstarr
Carex hostiana

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x

x

Upphov

Analysportalen

Slåtterängar i låglandet (6510), Fertila plantor. Lövängar (6530), Rikkärr (7230), Fuktängar (6410)
Ängsstarr
Carex hostiana

Nära hotad (NT)
Organismgrupp

Nära hotad (NT)
Kärlväxter

x

x

Upphov

Analysportalen

Slåtterängar i låglandet (6510), Fertila plantor. Lövängar (6530), Rikkärr (7230), Fuktängar (6410)
Ängsvädd
Succisa pratensis

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

x
Analysportalen

Torra hedar (4030), Enbuskmarker (5130), Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), Fuktängar
(6410), Svämängar (6450), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530), Trädklädd betesmark (9070),
Fukthedar (4010)
Äppelros

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Ärenpris
Veronica officinalis

Upphov

Calluna

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Ärenpris
Veronica officinalis

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen
x

Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Analysportalen

Rikkärr (7230)
Ögontröst
Euphrasia

x
Organismgrupp

Kärlväxter

Upphov

Calluna

Upphov

Analysportalen

Östersjömaskros
Taraxacum balticum

Organismgrupp

Callunas naturvårdsart

Fridlysning enl 6, 8, 9 §§

Fåglar 50% minskning 1975-2005

Fågeldirektivet

x

Ärtstarr
Carex oederi

Art och habitatdirektivet

Rödlistan 2015

Typiska arter Natura 2000

Rödlistan 2010

Signalarter Skogsstyrelsen

Namn

Tuva signalarter 2002-2004

Artkatalog

Sida 1 (7)
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sociotopanalys
Uppdraget
White Arkitekter i Linköping har fått möjlighet att
göra en sociotopkartering av Vadstena tätort med
Vätterbygdens strand. Arbetet är i första hand
tänkt som ett komplement till Callunas utförda
biotopkartering. I samspråk med kommunens
projektledare för Fritids- & Friluftsplanen Åse
Wännerstam, har vi valt att koncentrera analysen på
Vadstena stad och inte hela den geografiska ytan
av kommunen. Arbetsgruppen för Friluftsplanen
har delat in de offentliga och privat ägda platsen i
staden som är viktiga för friluftslivet, rekreation och
möten mellan människor, i olika områdestypologier.
Vi har i analysarbetet utgått ifrån dessa utpekade
områden och typologier. De områden vi har belyst
kommer till viss del överens med de värdefulla
biotop områden som Calluna har analyserat, men
belyser framförallt de sociala stråk och mötesplatser i
staden. Sociotopanalysen kommer att användas som
underlag i framtagandet av kommunens Fritids- och
Friluftsplan.

Sociotopanalys... varför då?
Vadstenas utemiljö, parker, natur och vatten är
en viktig del i stadslivet. Staden karakteriseras av
en unik historiskt och tätt men småskalig urban
struktur där natur, stråk, parker, grönområden, torgar,
vattendrag och inte minst Vätterns promenader ger
utrymme för möten, samvaro, aktiviteter, avkoppling,
lek och naturupplevelsen i vardagen. All dessa
platser ger också staden skönhet och identitet.

markvärden och ekonomisk tillväxt. Människor, såväl
turister, besökare som invånarna dras till Vadstena för
sin unika stadsmiljö där tillgång till natur, parker, och
Vätterns och slättlandskapets vida vyer är en viktig
del av.
Vadstena står inför en spännande tid! Flera
stadsutvecklingsprojekt står framför dörren
med utveckling och förädling av kulturarvet,
ny infrastruktur, omvandlingsområden, nya
verksamhetsområden, förtätningsprojekt i
staden, centrum- och handelsutveckling, nya
bostadsområden och utvecklingen av viktiga
mötesplatsen i staden som parker och torg.
När många olika intressen tar anspråk på den
tillgängliga marken är det desto viktigare att dessa
olika intressen ska vägas på ett genomtänkt och
integrerat sätt. Det är viktigt att analysera de olika
strukturer som bildar stadens nätverk, men i ett allt
komplexare urbant landskap är det desto viktigare att
se sambanden mellan dessa olika strukturer för att
bädda för en långsiktig hållbar utveckling.
Med följd av en växande urbanisering och anspråket
på utvecklingsbar mark för stadsomvandling och
exploatering, kommer trycket på stadens grönytor
ofta att öka. Dels växer staden utåt genom
stadsutbredning på ny mark, dels växer staden inåt
genom förtätning av innerstaden och ofta genom att
ta obebyggda (och inte sällan gröna-) ytor i anspråk.
I en förtätad stad är dessa park- och grönytor dock
desto viktigare för att kunna tillgodose en hållbar och
god livsmiljö på lång sikt.

Utöver de sociala värden för människor och de
estetiska värden för stadsbilden, bidrar grönskan
dessutom till många andra värden i staden, som
En noggrann analys av den sammanhängande
att stadsluften renas och syresätts och som viktiga
grönstrukturen och de enskilda gröna platserna och
livsmiljöer för djurlivet. Allt detta gör Vadstena
områden är en viktig förutsättning för att kunna ge
attraktiv som livsmiljö, vilket i sin tur utgör grunden för
riktning åt stadens framtida fysiska utveckling. Båda
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den fysiska strukturen av dessa platser och hur de
hänger ihop, men också hur dessa platser i och runt
staden använts av invånare och besökare. Det är
viktigt att kartlägga dessa sociala (sociotop-) värden
genom att låta de som använder stadens platser
komma till tals, ta del av deras kunskap, önskemål
och åsikter om de olika platser i staden och ta med
detta i det fortsatta planeringsarbetet.

ex 50m, 200m, 500m och 1km från bostaden),
föreslår vi att komplettera sociotopsanalysen
med en närhetsanalys. I närhetsanalysen mäter
man ‘värdetäthet’ i närheten till bostaden. Denna
analys visar på kvaliteter, brister och potential och
kan kopplas till riktlinjer för vilka sociotopvärden
kommunen anser att invånarna ska ha tillgång till i
närheten av sin bostad.

En sociotopanalys ser vi som ett viktigt instrument
för att knyta invånarnas och besökarnas verklighet
och upplevelse av staden ihop med de kommunala
ambitioner och planering för hur staden ska
utvecklas. Det är viktigt att ta vara på de kvaliteter
staden har, och samtidigt göra det möjligt att
utveckla staden genom tillväxt, omvandling och
nybyggnation.

En rumslig och landskaplig analys av det
landskapliga ramverket, dvs den sammanhängande
och bärande grönstrukturen. Den kan belysa
kvaliteter, möjligheter, känsligheter och brister i det
ramverket som grund för vidare planering.

Rekommendationer och möjligheter
Den sociotopanalys som vi har gjort är på en
övergripande nivå och tar t ex inte upp de tankar
och åsikter av alla grupper i samhället. Själva
sociotopsanalysen kan utvecklas vidare och
borde t ex fånga upp vad barn och unga tycker
om deras närmiljö. Eller varför inte besökare och
turister, en viktig grupp i Vadstena att ta hänsyn till.
Sociotopanalysen är ingen fristående del men måste
ses som en del av andra planeringsunderlag. Med
tanke på Vadstenas spännande planeringsframtid
borde denna sociotopanalys kopplas ihop med andra
analyser, studier, strategier och planer för utveckling
av Vadstenas fysiska och sociala struktur. Vi kan
tänka oss att berika med:
En närhetsanalys - I Boverkets riktlinjer nämns
vikten av stadens invånare ska ha bra tillgång olika
grönområden med sociala- och rekreativa värden.
För att kunna ge en bra bild av vilka områden och
värden invånarna har tillgång till från bostaden (t

En stråkanalys av viktiga stråk i staden, dvs
det sammanhängande nätverket av gång- och
cykelbanor som kopplar ihop olika områden, platser
och gröna element i och runt staden. Orienterbarhet,
tillgänglighet och genhet är viktiga parametrar i
denna analys.
En analys av de Ekosystemtjänster kopplat till
grönstrukturen. Grönt i staden ger många tjänster till
människor och djurlivet.
En urban analys av olika stadsmässiga och
boende kvaliteter kopplat till grönstrukturen ger
underlag för att förstärka det unika och värdefulla,
och ge förutsättningar för utveckling av befintliga och
nya boendemiljöer i symbios med grönstrukturen.
En framtidsanalys av vilka förändrings- och
utvecklingsområden det finns att definiera och hur
förhåller de sig till grönstrukturen. Konsekvenserna
av ändrad markanvändning (t ex förtätning på
grönområden eller bostadsutveckling runt staden)
kan mätas och visualiseras.

sociotopanalys
Metodik

Sociotopvärden
Fysiska-, sociala- respektive rofyllda aktiviteter.

I samspråk med kommunens projektledare
bestämde vi vilka områden vi skulle analysera.
Dessa områden är starkt knyten till staden och
de områdesbeskrivningar som har gjorts i arbetet
med Fritids- och Friluftsplanen. Vår analys och
arbetsmetodik kan ses som viktigt underlag för
planen, men också som en bas för kommunens
vidare arbete med övriga områden, platser och stråk i
Vadstena kommun.
Vi fick möjlighet att organisera två arbetsmöten där vi
fick träffa och jobba med engagerade personer med
bra lokal kännedom. Tillsammans har vi analyserat de
olika sociotopvärden i staden och har diskuterat och
kartlagt dem. Dessa personer är:
Åse Wännerstam, projektledare för framtagandet av
en ny Fritids- & Friluftsplan för kommunen,
Linda Staaf, Ordförande i Friluftsfrämjandet,
Ann-Louise Matton, idrottslärare på mellanstadiet
med särskild fritids- och friluftsinriktning,
Majlis Wigren, representant för
Naturskyddsföreningen och SPF,
Thyra Häggstam, landskapsarkitekt White Arkitekter
Linköping,
Raymond van der Heijden, arkitekt urban designer
White Arkitekter Linköping.
Lina von Egerfeldt, GIS ansvarig på kommunen,
försörjde gruppen med kartunderlag.

Bollsport
bollträning - fotboll - tennis
fotboll för barnen / spela fotboll / bollspel / beachvolley / tennis.
Viss grad av organisation kring bollspelet med anordningar av
mål, basketkorgar och dylikt. ”Friare” bollaktivitet hamnar under
motion, lek, sällskapsspel eller gatusport.

Gatusport
på hårdgjorda eller naturliga ytor - skateboard - streetbasket
skate / bmx / inlines / streetbasket. Aktiviteter mest på
hårdgjorda ytor, men kan också vara en naturlig bmx bana.

Motion
jogga - löpa -stavgång
stavgång / rekreation / träna / allmän rekreation / springa /
jogga / löpning / cykla / gympa / orientering / åka skidor /
skridskoåkning / ridning / beachvolley / rullskidor. Dit man
går för att utföra aktiviteten, alltså inte t ex cykelvägen till
joggingspåret utan bara själva ”spårområdet”.

Odling
odla - pyssla
pysslar med blommor / gräva / odlar grönsaker / blommor och
njuter av området / plantera / rensa / njuta i syrenbersån /
kolonilottspyssel

Promenad
promenera - vandra - strosa
spatsera / gå fritt / spatsera / gå fritt / långpromenad /
söndagspromenad / gå igenom / promenera med hunden /
passera. Promenad utan motion som främsta mål. Gäller ej för
mindre “genomgångsplatser”.

Fiske
från båt - från strand - från brygga
meta / fiske

Bad
bada - simma - sola vid badplats
bada, plaska, simma. Att bada och plaska vid anordnad eller
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naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata
upplåsbara bassänger o liknande.

se på trädgårdsarrangemang / vitsippsbacke / blomsteräng
/ klosterorkidéer. Blomsterprakten i såväl odlade som vilda
sammanhang är det primära! (skilj från grön oas).

Båtliv
båtliv - hamnaktivitet
se på båttrafiken. Fokus på att iaktta och delta i aktiviteten kring
båtarna. Kräver inte att man själv åker båt.

Evenemang
ut-/föreställning - demonstration - marknad
En ”kulturplats” som används för tillfälliga folkliga arrangemang.

Lek
lek - pulka - kojbygge
leka / leka med barnen / lekplats / koja / åka pulka / åka pulka
med barnen. Där barnen leker, både med redskap och annan
lek.

Mötesplats
folkliv - umgås - titta på människor
träffa människor / vänner/ folk / grannar / plats att umgås på /
har trevligt / pratar / klassfest / festa / torghandeln / handlar /
shoppar. Innefattar både att man går dit för att titta på folk och
för att mer aktivt möta och prata med andra.

Sällskapslek
boule - kubb
Brännboll / klättring / frisbee. Aktiviteterna kräver oftast visst fritt
utrymme, men krav på underlag kan variera.

Picknick
uteäta - grilla - utflykt med fika
utflyktsmål / utflykt med fika / familjeutflykt med matsäck / utflykt
med fika / sitter ute och fikar / dricker kaffe / grilla och dricka
öl / lillsemester / utelunch / fikakorg. Utomhus ätande och
drickande med någon slags social sida. Värdet ligger i närheten
av både ”mötesplats” och ”vila”. All form av grillning, även
vintertid, ingår.

Blomning
rabatter - vilda blommor - blommande buskar och träd
blomsterprakt / visningar i växthus / utställningar / inspiration
till egen trädgård / njuta av grönska i växthusen på vintern /

Grön oas
lummigt / grönska - omslutet / rumsligt - kontrast
stadsgrönska / grön lunga. Värdet finns starkast i den täta
staden där ytorna är relativt små men med en tydlig grön
rumslighet i kontrast till stadens hårdgjorda ytor. Platserna
kan ha varierande grad av skött/ordnad karaktär och ger
en ”naturupplevelse light”. Antingen finns värdet utan, eller
tillsammans med, ”naturupplevelse” i en sociotop. Vissa
sociotoper har varken ”grön oas”-värdet eller ”naturupplevelse”.

Kulturhistoria
nostalgi - historia
fantisera kring hur det sett ut / nostalgi / studera gravstenar,
historik / besöka familjegravar nära kulturen. Platser där
kulturhistoriska spår är viktiga för upplevelsen.

Naturupplevelse
skogskänsla - djurmöte - naturupplevelse
studera naturen / fågelskådning / botanisera / upptäcka djur
och växter / njuter av färg och doft / iaktta årstidernas växlingar
/ vara i naturen / plockar svamp, blåbär, björnbär, kastanjer.
Värdet är delvis kopplat till områdets storlek, ofta krävs viss
areal för att få ”naturupplevelse”.

Utblick
utsikt - rymd - luft
ser på utsikt / utsiktsplats / vind och frisk luft / frihet mot havet
/ frisk havslukt / öppna gröna ytor / titta på solnedgång. Utsikt
från höjd eller över öppen yta, hav eller liknande.

Vattenupplevelse
närhet till vatten - vattenljud - vattenrörelse
vara på en plats för vattnets skull / gå längs å / sitta vid fontän/
vatten/damm. Upplevelse bredvid vatten, kopplade till vatten.

Vila
lugn och ro - avkoppling - hämta kraft
slappa / vila / stressa av / mediterar / avslappning / avskildhet /
tänker / själslig ro / koppla av / skriver. Ofta områden som inte
är för störda av trafikbuller.

sociotopkarta

18. Tycklinge friluftsbad

Teckenförklaring
Sociotopvärdena är indelade i fysiska-, sociala och rofyllda aktiviteter.

19. Tycklingehalvön friluftsområde

19

Bollsport

20. Skinnarängen

18

Gatusport
Motion

21. Skinnarängens skogsmiljö

Odling
Promenad

22. Susenborgshagen

Fiske
Bad

23. Klosterområdet

Båtliv

1. Susenborgshagen-odlingslotter

Evenemang
Lek

2. Strandpromenaden norra

20

24. Trefaldighetsparken

21

Mötesplats
Sällskapslek

3. Hamnparken övre

Picknick

22

Blomning

2

4. Hamnparken nedre

5. Piren

Grön oas
Kulturhistoria

23

26. St. Per skolområde
27. Grönstråk Motalavägen

24

28. Lekplats

6. Hamngatan

27

25

Naturupplevelse

29. Lekplats

7. Vallgraven

Utblick
Vattenupplevelse

9. Stråk mot Näddö

33

38

5

8. Borggården

Vila

4
6

28

3

30. Lekplats

26
32

7 8

31. Krogarängen/Folkets P.

29

13

10. Mjölnaån

17

9

30

34

31

32. Lekplats

15

11. Idrottsplatsen

33. Lasarettsparken
10

14. Nedanför Blanka

25. Örtagården

1

11

14

16

34. Petrus Magni skolområde

12. Dammen på Aspen
12

35

15. Katarina Skolområde 13. Asylenparken

35. Grönomr. Kung Valdemar
36. Lekplats

16. Lekplats

36

37

17. Lekplats

37. Grönstråk
38. Innerstaden
39. Rismarken (utanför karta)
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sociotopanalys
anteckningar från arbetsmöten 18 & 25 jan

Nr 1 Susenborgshagen

Nr 2 Strandpromenaden norra

Nr 3 Hamnparken övre

Nr 4 Hamnparken nedre

Nr 5 Piren

Sociotopvärden: Motion – Odling –
Promenad – Båtliv – Sällskapslek –
Picknick – Blomning - Grön oas – Utblick
– Vattenupplevelse

Sociotopvärden: Promenad – Bad –
Båtliv – Mötesplats – Sällskapslek –
Picknick – Utblick – Vattenupplevelse
– Vila

Sociotopvärden: Promenad - Lek – Grön
oas – Kulturhistoria

Sociotopvärden: Promenad – Båtliv
- Bad – Evenemang – Mötesplats–
Picknick – Grön oas – Kulturhistoria –
Vattenupplevelse - Blomning

Sociotopvärden: Promenad – Fiske
- Båtliv – Naturupplevelse – Utblick –
Vattenupplevelse

Positiv: plats att lägga in båt/kajak med
bil, del av ett viktigt stråk längst med
vatten, picknick, spela spel, boulebana,
paddla, odlingslotter, utsikt, vattenkontakt,
fågeltornet

Positiv: småbåtshamn, pumphus,
trappstege från brygga i vattnet, plats att
bada, titta på båtar, naturlig samlingsplats,
utsikt, badtemperatur info, julbad

Positiv: fantastisk miljö med stora parkträd
och historisk kontext, viktig lekplats, första
som turisterna ser när de kliver av bussen,
utsikt på slottet, närhet till hotellet

Positiv: hamnpaviljongen, båtar vid
parkens kant, fantastisk miljö med stora
parkträd och historisk kontext, viktig
lekplats, samlings- & mötesplats, utsikt på
slottet, vattenutsikt

Positiv: Utsikten från piren över Vättern,
känslan av frihet, enskildhet, titta på
isformationer, båtlivet, plats att fiska,
kräftfiske

Negativ: saknas papperskorgar

Negativ: Inte mycket liv, används inte
mycket.

Negativ: stigen längst med muren mot
staden känns otrygg och mörk
Möjligheter: Bättre belysning – bänkar –
skötsel av stigen
Användare: Vadstenabor, familjer, aktiva &
motionärer, grupper, ensamma, turister
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Möjligheter: kallbadhus, mer
vattenkontakt, bygga brygga med härlig
bryggkänsla, öka tillgängligheten
Användare: Vadstenabor, aktiva,
badgäster, familjer, turister

Negativ: Negativ: Saknas kaffe och/eller
restaurang

Möjligheter: aktivera parken
Användare: Vadstenabor, barn & familjer,
turister

Möjligheter: förbättra vattenkontakt,
mycket potential för kaffe/restaurang
Användare: Vadstenabor, barn & familjer,
turister, båtfolk, grupper

Möjligheter: förbättra tillgängligheten och
områdets gestaltning
Användare: Vadstenabor, turister,
båtägare, båtintresserade, fiskare

sociotopanalys
anteckningar från arbetsmöten 18 & 25 jan

Nr 6 Hamngatan

Nr 7 Vallgraven

Nr 8 Borggården

Nr 9 Stråk mot Näddö

Nr 10 Mjölnaån

Sociotopvärden: Båtliv – Evenemang Mötesplats

Sociotopvärden: Fiske - Båtliv –
Kulturhistoria - Vattenupplevelse

Sociotopvärden: Promenad – Båtliv –
Evenemang – Mötesplats – Kulturhistoria
– Vattenupplevelse

Sociotopvärden: Utblick Vattenupplevelse

Sociotopvärden: Båtliv - Vattenupplevelse

Positiv: Pilgrimsled mot Omberg,
Husbilsparkering, Båtupptagning

Positiv: livlig miljö runtomkring med
båtfolk, turister och besökare, intressant
historisk miljö, titta på vattnet och båtar,
viktig nodpunkt i staden

Positiv: Historisk slottsmiljö, opera &
evenemang, mässhallen, julmarknad,
båtplatser i vallgraven, nostalgiträffar

Positiv: förbinder staden med
rekreationsområden västerut

Positiv: kanot, koppling med Vättern

Negativ: Död område, ingen kvalitet,
industrikänsla, otillgänglig, baksida, tråkig,
första man upplever när man kommer
söder ifrån.
Möjligheter: omvandlingsområde, förbättra
orienterbarheten, ansluta pilgrimsleden
längst med vattnet till staden
Användare: Vadstenabor, besökare,
husbilsägare, arbetare
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Negativ: -

Negativ: Negativ: svårt att nå, otydlig och
otillgänglig

Negativ: Möjligheter: bevara och utveckla miljön,
förbättra tillgängligheten
Användare: Besökare, turister,
vadstenabor, kulturintresserade, båtfolk

Möjligheter: utveckling av flera evenemang Möjligheter: förbättra uppkopplingen med
staden
Användare: vadstenabor, turister,
evenemangsbesökare
Användare: Vadstenabor, aktiva,
pilgrimsled intresserade

Möjligheter: utveckla en slinga/stråk runt
staden
Användare: vadstenabor, aktiva, paddlare

sociotopanalys
anteckningar från arbetsmöten 18 & 25 jan

Nr 11 Idrottsplatsen

Nr 12 Dammen på Aspen

Nr 13 Asylenparken

Nr 14 Nedanför Blanka

Nr 15 Katarina Skolområde

Sociotopvärden: Mötesplats – Bollsport –
Gatusport - Motion

Sociotopvärden: Promenad – Grön Oas Vattenupplevelse

Sociotopvärden: Promenad – Lek - Grön
oas – Kulturhistoria

Sociotopvärden: Lek – Sällskapslek –
Grön Oas

Sociotopvärden: Lek

Positiv: Viktig idrottsplats, samlingsplats
för olika idrotter, tennisbanan ska hit

Positiv: promenadstråk, sittbänkar,
dammen, cykelbana, del av ett stråk som
förbinder staden i öst-väst riktning

Positiv: Centralt läge, karaktären med
stora parkträd, används av (för)skolor som
närgrönområde, naturpedagogik, kulturella
besöksmål intill som museijärnvägen &
glasblåseri, nära till ålderdomshem

Positiv: boulebana, viktigt område för
skolan, pulkakullen, kullen som naturlig
lekelement, träd

Positiv:

Negativ: -

Möjligheter:

Negativ: används inte eller extensiv,
används mer som ett område som man
passerar eller går igenom

Möjligheter: utveckla naturlig lek

Användare:

Negativ: Möjligheter: Går att utveckla vidare

Negativ: otydlig plats, liten udda plats
med utsikt på baksidan av en industrihall,
otydlig vad dammen har för funktion

Användare: Vadstenabor, aktiva, idrottare
Möjligheter: försköna och förgröna,
information om vad dammen har för
funktion, grönare inramning av platsen
Användare: Vadstenabor

Möjligheter: aktivera parken med tydligare
mötesplatser med bänkar och t ex
mer naturlek, sällskapsspel, förbättra
användbarhet för unga (för-&skolbarn)
och äldre. Förbättra kopplingar med
naturliga stråk i staden.
Användare: Vadstenabor, besökare,
turister
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Användare: Vadstenabor

Negativ:

sociotopanalys
anteckningar från arbetsmöten 18 & 25 jan

Nr 16 Lekplats

Nr 17 Lekplats

Nr 18 Tycklinge friluftsbad

Nr 19 Tycklingehalvön friluftsområde

Nr 20 Skinnarängen

Sociotopvärden: Lek

Sociotopvärden: Lek

Sociotopvärden: Bad– Mötesplats–
Picknick - Naturupplevelse – Utblick –
Vattenupplevelse - Vila

Sociotopvärden: Motion – Odling –
Promenad – Blomning - Naturupplevelse
– Utblick – Vattenupplevelse - Vila

Sociotopvärden: Bollsport - Sällskapslek
–Grön oas

Positiv:

Positiv:
Negativ:

Positiv: öppenhet, betesmark, skyltning,
orkidéer, utsikt över fält, utsikt över
staden, Vadstenas promenadslinga,
fågelskådning, romantik, naturpedagogik,
bada, pilgrimscentrumets slinga, korpen
och idrottsklubbarnas slinga

Positiv: ängen som aktivitetsyta,
skoljoggen använder området

Negativ:

Positiv: Stadens närmaste badplats,
familjens samlingsplats, bada, utsikt över
Vättern, plats att grilla och elda

Möjligheter:
Användare:

Möjligheter:
Användare:

Negativ: saknas bänkar
Möjligheter: utveckla badplatsen som
stadens närmaste, brygga, flera bänkar,
förbättra stigen
Användare: Vadstenabor, familjer, turister,
badare

Negativ: begränsad tillgång till
orkidéfältet, närheten rättspsykisk
centrum, saknas sittplatser och bänkar,
delvis går stigen över privatmark, ingen
bra stig/koppling med staden på södra
sidan
Möjligheter: flera bänkar, utveckla
orkidéblomningen, utsiktsplatser, förbättra
kopplingen med staden på södra sidan,
stig/spång till orkidéerna
Användare: Vadstenabor, turister,
pilgrimsbesökare, idrottsklubbar,
motionärer, naturintresserade, vandrare,
aktiva, familjer, skolklasser
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Negativ: nära rättspsyk, otrygg känsla
Möjligheter: aktivera ängsytan, förbättra
uppsikt och trygghetskänsla
Användare: Vadstenabor, skolklasser,
aktiva

sociotopanalys
anteckningar från arbetsmöten 18 & 25 jan

Nr 21 Skinnarskogen

Nr 22 Susenborgshagen

Nr 23 Klosterområdet

Nr 24 Trefaldighetsparken

Nr 25 Örtagården

Sociotopvärden: Lek – Sällskapslek –
Picknick – Grön oas – Naturupplevelse

Sociotopvärden: Motion – Bad – Båtliv –
Utblick - Vattenupplevelse

Sociotopvärden: Promenad – Mötesplats
– Grön Oas – Kulturhistoria - Vila

Sociotopvärden: Grön Oas –
Kulturhistoria

Sociotopvärden: Picknick - Grön Oas –
Blomning – Kulturhistoria – Vila

Positiv: viktigt skogsområde nära staden

Positiv: här kan man parkera bilen och
lägga in kanoten, parkering till fågeltornet

Positiv: plats för avskildhet, kulturhistorisk
kontext, fantastisk och unik miljö

Positiv: omsluten plats, gräs med stora
träd, lite gömd, berättar Vadstenas
hälsovård historia

Positiv: klosterliljor, fridfullt omsluten plats,
grönt i historisk kontext, lite gömd, tyst,
inga trafikbuller

Negativ: stigen längst med muren är mörk
och otrygg

Negativ: Negativ: används inte, inga bänkar, inga
naturliga gångstråk genom området,
omsluten av privata tomter

Negativ: Kråkor, få människor ibland,
skötsel av Statens Förvaltning = ingen
påverkansmöjlighet, Munkträdgården
otillgänglig & ej inbjudande

Negativ: nära rättspsyk, otrygg känsla
Möjligheter: förbättra uppsikt och
trygghetskänsla
Användare: Vadstenabor

Möjligheter: området behöver förbli
tillgänglig för att kunna nå vattnet och
lägga in kanoten
Användare: Vadstenabor, besökare

Möjligheter: bevara och försköna den
unika historiska miljön
Användare: Vadstenabor, turister,
besökare, historia intresserade,
pilgrimsvandrare, grupper, ensamma

Möjligheter: Fler bänkar, tydliggöra
entréer, synliggöra historiska kontexten
som ’hälsopark’, utveckla naturliga stråk
till och genom parken
Användare: få

Möjligheter: Fler bänkar & papperskorgar,
tydliga eller gömda entréer? Här finns
olika åsikter! (ska området vara svårt eller
lätt att hitta?), ta bort stora träd, satsa på
smålummighet & mer blomprakt, stillhet,
tillgängliggöra Munkträdgården
Användare: Vadstenabor, ensamma,
små grupper, turister, kulturintresserade,
pilgrimsvandrare
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sociotopanalys
anteckningar från arbetsmöten 18 & 25 jan

Nr 26 St Pers skolområde

Nr 27 Grönstråk Motalavägen

Nr 28 Lekplats

Nr 29 Lekplats

Nr 30 Lekplats

Sociotopvärden: Lek

Sociotopvärden: -

Sociotopvärden: Lek

Sociotopvärden: Lek

Sociotopvärden: Lek

Positiv:

Positiv:

Positiv:

Positiv:

Positiv:

Negativ:

Negativ:

Negativ:

Negativ:

Negativ:

Möjligheter:

Möjligheter:

Möjligheter:

Möjligheter:

Möjligheter:

Användare:

Användare:

Användare:

Användare:

Användare:
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sociotopanalys
anteckningar från arbetsmöten 18 & 25 jan

Nr 31 Krogarängen / Folkets Park

Nr 32 Lekplats

Nr 33 Lasarettsparken

Nr 34 Petrus Magni Skolområde

Nr 35 Grönområde Kung Valdemar

Sociotopvärden: Evenemang –
Mötesplats – Grön Oas - Kulturhistoria

Sociotopvärden: Lek

Sociotopvärden: Motion – Promenad –
Grön Oas

Sociotopvärden: Lek

Sociotopvärden: Gatusport – Lek –
Mötesplats - Utblick

Positiv: Lummigt fint område med träd,
område för olika evenemang, en viktig del
av Vadstenas historia

Positiv:

Positiv:

Negativ: ligger avskild, tillgängligheten
inte bra

Möjligheter:

Positiv: Korpen med 1300
medlemmar håller till här, koppling
till inomhusaktiviteter som gym- och
motionssalen, utegym, används som
lekyta, skyddad miljö från trafik & buller,
gångstråk igenom parken

Möjligheter:

Positiv: en väl använd och populär
lekplats med fina lekelement, stora kullen
är en viktig naturlig lek element, utsikt,
ojämnt mark som ger möjligheter för bmx
cykelbana

Användare:

Negativ: -

Negativ:

Användare:
Möjligheter: koppla ihop med staden,
utveckla evenemang och aktiviteter
Användare: Vadstenabor, besökare

Negativ: Privatägd (kan vara en nackdel)
Möjligheter: Utveckling Korpens
verksamhet med t ex utegym, framtida
ändrade användning av byggnaden
Användare: Vadstenabor, arbetare,
Korpens medlemmar, aktiva
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Negativ:

Möjligheter: platta ytan kan utvecklas som
bmx cykelbana med flera hopp
Användare: Vadstenabor, närboende

sociotopanalys
anteckningar från arbetsmöten 18 & 25 jan

Nr 36 Lekplats

Nr 37 Grönstråk

Nr 38 Innerstaden

Nr 39 Rismarken (utanför kartan)

Sociotopvärden: Lek

Sociotopvärden: -

Sociotopvärden: Promenad – Evenemang
– Mötesplats – Sällskapslek – Blomning Kulturhistoria

Sociotopvärden: Motion – Promenad –
Lek – Mötesplats – Picknick – Grön Oas
– Naturupplevelse - Vila

Positiv:

Positiv:

Negativ:

Negativ:

Möjligheter:

Möjligheter:

Positiv: unika miljön med inslag av torg
och gröna parker, trädgårdar och stråk,
gågator, torgevenemang, krukor med
blommor, bra orienterbarhet med de olika
torn

Positiv: fint område, cykelbana till
området, vindskydd & eldstad, lekområde
till skolorna, rensa skallen, promenera
med barnen, åka mountainbike, rida,
hästhagar

Användare:

Användare:

Negativ: svår framkomlighet,
gatubeläggning, svår att cykla

Negativ: förbudsskyltar bjuder inte in, inte
skyltat för cyklister

Möjligheter: förbättra tillgängligheten,
utveckla cykelstråk, tydligare gångstråk
som förbinder olika noder i staden,
tydligare parkeringspolicy för innerstaden,
förtydliga skyltning parkeringsplatser för
besöksmål

Möjligheter: öppna upp för flera aktiviteter
och användare; t ex ridning, mountainbike,
skidspår, osv. Förtydliga vad som gäller
för de olika användare, tydligare skyltning,
området kan vara en del av en slinga runt
stan.

Användare: Vadstenabor, turister,
besökare, kulturintresserade, aktiva,
vandrare, grupper

Användare: Vadstenabor, skolklasser,
aktiva, vandrare
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