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Besöksguide till naturreservaten i 
Motala kommun  

I Motala kommun finns det idag 20 naturreservat. De bildas av länsstyrelsen eller  
kommunen för att bevara den biologiska mångfalden eller värdefulla naturmiljöer. 
Staffanstorp naturreservat och Sjöbo-Knäppan naturreservat förvaltas av Motala kommun. 
De övriga förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland. Syftet är att häftet ska kunna användas 
av besökare som vill besöka reservaten. Som hjälp är reservatens besöksnivå klassade med 
1-3 stjärnor beroende på vilka friluftsanordningar som finns. Alla reservat är värda ett besök, 
men för dig som vill ha parkering, vandringsled och fikabord rekommenderar vi reservat med 
3-stjärnig eller 2-stjärnig besöksnivå. Mer detaljerad information finns att läsa på naturkar-
tan.se/motala och på Länsstyrelsen Östergötlands hemsida: www.lansstyrelsen.se/
ostergotland. 
 

Vad är naturreservat och vad får man göra där? 
Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden. De kan bildas för att 
bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att  
tillgodose behovet av områden för friluftslivet. För varje reservat finns regler som säger vad 
du och alla andra får eller inte får göra. Var uppmärksam på vilka regler som gäller i det  
naturreservat som du besöker. I många naturreservat är skötsel genom bete 
med betesdjur nödvändigt för att naturvärdena ska bevaras. Var noga med 
att stänga grindar efter dig, och tänk på att vara försiktig när du vistas i  
hagar med betande djur. 
 

I den här skriften finns det information och kartor över alla naturreservat i Motala  
kommun. Varje område beskrivs kortfattat vad gäller naturtyp, serviceinformation och 
vägbeskrivning. 

Foto: Henrik Sandberg 
Den vita stjärnan på blå 
bakgrund är symbolen 
för naturreservat 
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Besöksnivå 1-stjärning 
Detta område har inga eller få  
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Bredsjömossen  

Bredsjömossens naturreservat kan erbjuda upplevelser av vildmark med vidsträckta myrar 
och mossar omgivna av varierande skog. Sumpskogsmosaik, lövskog och doftande 
skvattramtallmossar. Här kan man upptäcka spår efter bäverns framfart och höra enkel-
beckasinens gnäggande spelflykt medan man strövar utmed någon av de många viltväxlarna 
som löper över våtmarken och särskilt utmed Bredsjöns strand. Området har även en  
fascinerande kulturhistoria med dalkarlar som handgrävt djupa diken, misslyckade försök att 
vända på sjöns avrinning för att gynna flottning, kavelbroar och stigar för att underlätta och 
förkorta den långa vandringen till kyrkan m.m. 

Naturreservatet är ca 220 ha stort och ligger vid Bredsjön 7 km nordost om Godegård. 
Naturen bjuder på omväxlande näringsrika och näringsfattiga naturtyper. Exempelvis 
finns örtrik granskog, sumpskogsmosaik och öppna högmossar. 

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 7 km NO om Godegård kyrka. Kör från Godegård 
norrut på Godegårdsvägen ca 6 km. Tag av mot öster och kör vidare i ca 850 m. Tag sedan 
av mot öster och kör till vändplanen. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2012-12-14 

Serviceinformation: Parkeringsplatser finns i områdets NV del (Höglidsmossen) och SO 
del. Vid parkeringsplatserna samt utmed kyrkstigen i områdets sydspets finns det  
informationstavlor. En markerad vandringsstig går genom reservatet. Vandringsleden går  
bitvis genom krävande terräng och blöta marker. 

Foto: Bergslagsbild AB 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Besöksnivå 1-stjärning 
Detta område har inga eller få  
anordningar för dig som besökare 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 



 



 

Bromossen  

En vandringsled på cirka 1,2 mil sammanbinder Bromossen med tre andra naturreservat i 
närheten. Besökaren kan på så vis tillgodogöra sig naturupplevelser, friluftsliv och motion på 
samma gång. Bromossen hyser ovanliga arter. Här finns exempelvis den rödlistade ragg-
bocken liksom den hotade dvärgbägarlaven. Kombinationen av gles hällmarkstallskog och 
myrmarker gör Bromossen till en karakteristisk tjäderskog. Här finns exempelvis lämpliga 
spelplatser, typiska natt-träd för tjädern att sova i och gott om insekter. Orre är en annan 
skogshöna som finner sig väl tillrätta i området. Bromossen ingår även i kronoparken Karlsby 
och jakten är därför förbehållen staten och nyttjas bland annat av  kungen. 

Bromossen är lättillgängligt och till största delen lätt att ströva omkring i om man är 
försedd med stövlar. Besökaren möts av både karga, bergbundna tallmarker, lång-
sträckta myrstråk och granpartier. 

Vägbeskrivning: Från Borensberg tag länsväg 211 norrut, efter ca 15 km sväng vänster vid 
Hättorp. Följ denna väg ca 5 km, tag sedan vänster och kör i drygt 3,7 km söderut. Reserva-
tet ligger sedan på vänster sida om vägen (öster om vägen). 

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2009-11-05 

Serviceinformation: En längre vandringsled knyter samman fyra naturreservat i en totalt 1,2 
mil lång slinga. Anordnad parkeringsplats finns vid Fågelmossens naturreservat. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 2-stjärning 
Detta område har vissa  
anordningar för dig som besökare 



 



 



 



 

Båsebergskogen 

Knappt 2 km norr om Båseberg ligger ett barrblandskogsområde av blåbärstyp med inslag av 
sumpskogspartier. Den norra delen av området är äldre medan skogen i de södra delarna är 
yngre och har ett högre lövinslag av framför allt björk. De östra delarna av området verkar 
vara betespåverkat med örter och gräs i fältskiktet samt inslag av luckor med lövträd och en. 
Det finns gott om senvuxna tallar och granar i området. Förekomsten av död ved i olika  
former och nedbrytningsstadier är stor, tall- och granlågor, torrakor och torrgranar. Kring en 
myr, som avvattnas i norr, finns ett stort parti med torrgranar som står i vatten. Detta är  
resultatet av ett bäverdämme. I skogen finns det gott om signalarter bland annat flagellkvast-
mossa, gammelgranslav, kattfotslav, vågig sidenmossa, vedticka, svart taggsvamp och 
dropptaggsvamp. På granlågor i området växer den rödlistade mossan vedtrappmossa. 

I Båsebergskogen växer mycket riktigt gamla tallar och granar. Det finns också rikligt 
med död ved i naturreservatet. 

Vägbeskrivning: Sväng av vid Hälla i Godegård mot Båseberg. Vid Båseberg-Stortorpet ta 
höger mot Svenshult-Hulutorp. Naturreservatet ligger på vänster sida vid Svenshult.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2011-06-30 

Serviceinformation: Vid naturreservatet finns en parkeringsplats och en informationstavla i 
anslutning till parkeringen. 

Foto: Benny Ekberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 1-stjärning 
Detta område har inga eller få  
anordningar för dig som besökare 



 



 

Flädemo 

Landskapet runt Flädemo är geologiskt intressant med lämningar från den senaste istiden. I 
reservatet finns bland annat ett åsryggsavsnitt som ingår i de så kallade mellansvenska änd-
moränerna. Flädemo tillhör en av de yngsta delarna i denna geologiska bildning och är ca  
11 500 år gammal. Den gamla orörda skogen i reservatet är hem för många arter av lavar, 
mossor och svampar som blir allt mer ovanliga i skogar där modernt skogsbruk bedrivs.  
Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara denna värdefulla naturskog, de unika  
geologiska formationerna, samt att tillgodose behov av naturområden för friluftslivet. 

Flädemo naturreservat ligger ungefär 20 km norr om Motala och består främst av barr-
skog och tallrismossar. I området finns värdefull gammal skog med beståndsålder på 
drygt 150 år. Här lever många ovanliga arter av lavar, mossor och svampar som trivs i 
skogar med många äldre och döende träd och lågor av fallna träd. 

Vägbeskrivning: Kör riksväg 50 norrut från Motala. Vid Nykyrka, ta österut mot Bona/
Godegård. Ca 1,6 km efter Bona, ta av vänster (norr) mot Ryd. Strax efter Ryd ta vänster 
(norr) mot Flädemo.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2012-02-12 

Serviceinformation: En informationstavla och möjlighet till parkering finns vid reservatets 
västra del. 

Foto: Benny Ekberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 1-stjärning 
Detta område har inga eller få  
anordningar för dig som besökare 



 



 

Fågelmossen 

I reservatet finns pärluggla och sparvuggla tillsammans med spillkråka och nattskärra. Natt-
skärrans spel kan avnjutas i den glesa tallskogen under maj och juni. Här lever också två av 
våra skogshöns, tjäder och orre. Tidiga morgnar under maj månad finns god chans att höra 
orrarnas bubblande spel kring soluppgången. I området finns gott om rådjur, älg och annat 
vilt. Reservatet har under jakttider bland annat besökts av kung Carl XVI Gustaf. 
Vid parkeringsplatsen finns en gammal kolbotten och en kolarkoja. Kolarkojan är öppen för 
besökare. I dag finns en iordningsställd eldplats, rastbord, ett vindskydd och en informations-
tavla vid parkeringen som är belägen i den norra delen av reservatet. 

Fågelmossens naturreservat uppmuntrar till sköna vandringar längs markerade leder 
mellan vackert klädda hällmarker, månghundraåriga tallar och öppna myrar.  

Vägbeskrivning: Man kan nå reservatet från vägen som går mellan Degerön och länsväg 
211 till Tjällmo. Från denna väg tar man av söderut ca 4 km öster om Degerön alternativt  
5,5 km väster om avfart från Tjällmovägen. Närmaste busshållplats ligger vid länsväg 211.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 1995-03-27 

Serviceinformation: Vid reservatet finns grillplatser och vindskydd och parkeringsplatser. 
En markerad vandringsled gör en slinga runt i Fågelmossens naturreservat och tillbaka till 
parkeringsplatsen. Vill man gå längre kan man fortsätta söderut mot Hästtumla, Bromossen 
och Stora Boda naturreservat. Totalt är vandringsleden ca 1,2 mil. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 2-stjärning 
Detta område ha vissa  
anordningar för dig som besökare 



 



 



 



 

Hästtumla tallskog 

I områdets barrskogsmiljöer spelar branden en viktig roll. Branden skapar glesa, ljusa skogs-
bestånd med grunt jordtäcke. I en sådan skog med god ljusinstrålning kan berget  
ackumulera värme vilket ger gynnsamma förhållanden för många insekter. Tack vare att sko-
gen är gammal och relativt orörd finns här gott lågor av döda träd och högstubbar. Detta  
resulterar i att många ovanliga arter av mossor, lavar och svampar trivs här. I gamla ihåliga 
träd häckar både sparvuggla och pärluggla. Den mosaikartade miljön med kombination av 
gles hällmarkstallskog och myrmarker gör att skogen även är hyser tjäder. 

Nordväst om gården Hästtumla ligger en större mosaikartad talldominerad barrskog. 
Det är en gammal skog som tillsammans med flera andra reservat i närheten är viktigt 
för bevarande av de arter som lever i äldre barrskogsmiljöer.  

Vägbeskrivning: Från Borensberg tag länsväg 21 norrut, efter ca 15 km sväng vänster vid 
Hättorp. Följ denna väg ca 5 km, tag sedan vänster och kör i drygt 2,5 km söderut.  
Reservatet ligger sedan på vänster sida om vägen (öster om vägen).  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2009-11-09 

Serviceinformation: En längre vandringsled knyter samman fyra naturreservat, totalt 1,2 
mil. Anordnad parkeringsplats finns vid Fågelmossens naturreservat. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 2-stjärning 
Detta område ha vissa  
anordningar för dig som besökare 



 



 



 



 

Håleberget 

Håleberget lockar till rika naturupplevelser bland grova furor och mossbevuxna, omkullfallna 
träd i en urskogsliknande miljö. Hålebergets mäktiga förkastningsbrant reser sig 130 m över 
Säterdalgången. Från bergets högsta topp, 235 m över havet, har du en vidunderlig utsikt 
över Omberg och Vättern. Promenaden upp på toppen bjuder på vacker utsikt men kan vara 
lite brant och besvärlig, särskilt när det är blött i skog och mark. Ett rikt inslag av kalk bidrar 
till en rik flora av örter, mossor och svampar. Den doftstarka ramslöken blommar vackert på 
våren. 

Hålebergets mäktiga förkastningsbrant reser sig 130 m över Säterdalgången. På den 
30-50 m höga lodytan syns strandmärken från Baltiska issjön som markerar högsta 
kustlinjen 155 m över havet.  

Vägbeskrivning: Från Motala åk riksväg 50 norrut ca 4 km, ta höger mot Stora Ängseby ca 
1 km, sväng därefter vänster in på grusväg efter ca 2 km. Då kommer du söderifrån. Det går 
inte att köra bil till reservatet västerifrån förbi Soldattorpet!   

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2003-03-21 

Serviceinformation: Vid reservatets parkering finns ett bord med bänkar. I reservatet finns 
två markerade vandringsleder. En orangemarkerad som är 2,1 km lång och en gulmarkerad 
som är 0,7 km lång. Promenaden upp på toppen kan vara brant och besvärlig, särskilt när 
det är blött i skog och mark. Utmed den orangemarkerade leden passeras många platser 
med storslagen utsikt över skog, odlingslandskap och Vättern. 

Foto: Marie Kristoffersson 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 2-stjärning 
Detta område ha vissa  
anordningar för dig som besökare 



 



 

Hälla ädellövskog 

Områdets ringa storlek gör det även lättöverskådligt och kan kanske locka till en promenad 
och en fikapaus. Kanske kan en tur i naturreservatet kombineras med ett besök på  
Godegårds marknad som arrangeras 1/5 varje år. Naturreservatet som sluttar åt sydost, är  
källpåverkat i den norra delen samt i de lägst belägna partierna. Området är bevuxet med 
ädellövskog som uppkommit efter att hävden upphört. Trädskiktet består av äldre ekar,  
björkar och några lindar, rester från slåttertiden, samt en yngre generation av ek, asp, klibbal 
och ask. Under trädskiktet växer rikligt med hassel, eller ask och hägg i kärrmiljöerna.  
Markfloran utgörs främst av vårblommor som liljekonvalj, vitsippa, blåsippa och vårärt, men 
även den ovanliga gulsippan. I de källpåverkade partierna växer älggräs, brudborste,  
skärmstarr och gullpudra samt nattviol. 

Området är mycket vackert med omväxlande lövskogstyper som bjuder på ymnig vår-
blomning, porlande källflöden och rik fågelsång i försommartid.  

Vägbeskrivning: Ca 1,3 km söder om Godegårdskorset, från Godegårdsvägen nr 1092, ta 
av mot väster mitt emot Godegårds Festplats/Idrottsplats. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2012-12-06 

Serviceinformation: Vid reservatets östra del finns det en parkeringsplats med  
informationstavla och bänkbord. Med utgångspunkt från parkeringsplatsen går markerad stig 
i en rundslinga som är knappt 2 km lång. I västra delen av reservaten passerar stigen  
ytterligare en rastplats med bänkbord. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 2-stjärning 
Detta område ha vissa  
anordningar för dig som besökare 



 



 

Kristineberg 

Kristinberg ligger strax öster om allmänna vägen Godegård-Zinkgruvan. Området är högt  
beläget på omkring 160-190 meters höjd i en trakt med för länet hög nederbörd. Naturen i 
reservatet präglas av en mängd sprickdalar i främst nordost-sydvästlig riktning men även 
nord-sydlig riktning. De djupa sprickdalarna med sumpskogar och dråg, ibland även 
 avgränsade av klippor, är typiska för området och bidrar till en dramatisk karaktär. I sprick-
dalarna dominerar granen medan blåbärstallskog växer på höglänta delar. Lavklädda 
hällmarker är mycket sparsamt förekommande. I södra halvan märks en särskild prägel av 
sumpskogar som faller i etapper ned mot Grissjön. 

Naturen i Kristinebergs reservatet påminner mycket om Tivedsnaturen som fågel-
vägen bara är dryga 2 mil bort. Naturen i reservatet präglas av en mängd sprickdalar 
som bidrar till en dramatisk karaktär. 

Vägbeskrivning: Kör från Godegård mot Zinkgruvan. Vid Kristineberg, strax innan slutet av 
raksträckan är det skyltat "naturreservat" till höger. Följ skogsvägen till P-plats.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2009-11-09 

Serviceinformation: Vid naturreservatet finns en parkeringsplats med informationstavla. 

Foto: Benny Ekberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 1-stjärning 
Detta område har inga eller få  
anordningar för dig som besökare 



 



 

Kärnskogsmossen 

Kärnskogsmossens naturreservat är beläget i Östergötlands och Motala kommuns norra del 
och gränsar i norr mot Örebro län. Myrmarkerna i reservatet är till övervägande delen öppna 
eller glest skogbevuxna med tall eller glasbjörk. Inom reservatet finns en rad välbevarade 
myrtyper där högmosse och kärr täcker de största ytorna. Den omgivande skogen domineras 
av tall och gran och i den västra halvan finns lövrika skogsbestånd även på fastmarken.  
Området är främst känt för sin rika fågelfauna och området ingår också i EU:s nätverk för 
skyddad natur, Natura 2000, utpekat enligt både fågeldirektivet och habitatdirektivet. Under 
slutet av april kan man uppleva ett rikligt orrspel vid besöksplatsen vid Bergön. Ljudkulissen 
från ett 40-tal spelande orrtuppar är en upplevelse som gör det värt att stiga upp i gryningen. 

Kärnskogsmossens naturreservat är mest känt för sitt rika fågelliv. Området ingår i 
myrskyddsplan för Sverige och är en av södra Sveriges största öppna mossar. 

Vägbeskrivning: Från Tjällmo följ väg 211 ca 9 km norrut, till avtagsväg mot Mickelsbo, följ 
skyltning mot naturreservat.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2009-12-16 

Serviceinformation:  Personer med funktionshinder är välkomna att köra ända fram till be-
söksområdet Bergön. Ca 500 m spång ut över den öppna myren är tillgänglig med rullstol. 
Det finns även en markerad vandringsled, grillplatser, raststuga för övernattning, tillgänglig-
hetsanpassad toalett m.m. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 3-stjärning 
Detta område har flera anordningar 
för dig som besökare 



 



 



 



 

Lustigkulle domänreservat 

Området ligger en kilometer norr om Karlsby samhälle på vägen mot Godegård och är  
bevuxet med grov tall- och granskog. De äldsta träden är mellan 200 och 300 år gamla. På 
de norra delarna av kullen dominerar gran och i övrigt växer framför allt tall. Här finns en  
karakteristisk skogsflora med gott om blåbär på de lite fuktigare markerna. På torrare mark 
växer mycket lingon. Vidare finns bland annat harsyra, björkpyrola, smultron, stenbär,  
ekorrbär och vårfryle. Här och var växer buskar av skogsolvon och skogslönn. Enligt  
ortnamnsarkivet omnämndes området första gången 1386 och kallades då för Kalfsbygd. 

Lustigkulle naturreservat omfattar en stor skogbevuxen kulle som höjer sig cirka 30 
meter över de omgivande flacka åkermarkerna. De äldsta träden är mycket gamla. 

Vägbeskrivning: Man kan nå reservatet från rv 34 Borensberg - Motala. Från denna tar 
man av norrut mot Karlsby som man passerar. Reservatet ligger i direkt anslutning till vägen 
ca 1 km norr om Karlsby.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 1998-02-11 

Serviceinformation:  Vid reservatet finns en parkeringsplats med informationstavla. Runt 
reservatet går en upptrampad och lättpromenerad stig. Stigen är ca 1 km lång men är inte 
skyltad eller uppmärkt. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 1-stjärning 
Detta område har inga eller få  
anordningar för dig som besökare 



 



 

Långvrån 

Större delen av reservatet har tidigare varit en öppen slåtteräng. Det kan man se på gamla 
kartor från 1800-talet. Men liksom de flesta andra slåtterängar i vårt land upphörde slåttern 
någon gång under början av 1900-talet. Området har nu utvecklats till en frodig 
lövskogslund. Vackra stenmurar korsar området och minner om ängsbrukets tid. Långvrån 
ligger som en grön oas i ett uppodlat slättlandskap med åkrar runt omkring. I den täta lunden 
bland hasselbuketter och hagtornsbuskar tornar höga askar och grova ekar upp sig. Lavflo-
ran på ädellövträden är intressant med arter som klosterlav, skuggorangelav och skärelav. 

Långvråns naturreservat är en grönskande lövskogslund med grova ädellövträd. Ur 
den kalkrika myllan växer en rik flora och från hasselbuskar och hagtornssnår sjunger 
fåglarna om våren. 

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 7 km söder om Motala längsmed vägen mellan 
Motala och Vadstena. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 1992-01-31 

Serviceinformation:  Reservatet har inga serviceinrättningar. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 1-stjärning 
Detta område har inga eller få  
anordningar för dig som besökare 



 



 

Motalabuktens öreservat 

Genom att resa från ö till ö i Motalabukten förflyttar du dig många hundra miljoner år i jordens 
historia. Erkerna är den äldsta ögruppen (1 700 miljoner år) och Sandön är yngst (”bara”  
10 000 år). På Sandön, finns också ett av de största lindbestånden i Östergötland. Öarna 
och ögrupperna ligger i ett unikt område, där det finns bergarter bevarade, som inte hittas 
någon annanstans i Sverige. Bergarterna kallas Visingsögruppen och bildades för ungefär 
775 miljoner år sedan. Förkastningar i jordskorpan i Vätternområdet har lett till att berg-
arterna inte nötts bort under årmiljonerna. På öarna Åholmen, Fjuk och Jungfrun kan du se 
några av Visingsögruppens bergarter. 

Motalabuktens öreservat omfattar fem öar och ögrupper som man bara kan nå via båt. 
Öarna är från norr till söder; Åholmen, Erkerna, Sandön, Fjuk och Jungfrun. 

Vägbeskrivning: Området kan endast nås med båt. Någon reguljär båttrafik förekommer 
inte. Farleden mellan Motala och Karlsborg d.v.s. Göta Kanal passerar genom området norr 
om Fjuk.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 1979-08-31 

Serviceinformation: På Sandön och ön Skallen i Fjuks ögrupp finns det iordningställda grill-
platser med papperskorg och toalett. Inom ett särskilt område på nördöstra delen av Sandön 
är tältning tillåten under två nätter. Bad finns på Sandön och i en vik på Bodholmen i  
ögruppen Erkerna. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 2-stjärning 
Detta område ha vissa  
anordningar för dig som besökare 



 

Motalabuktens öreservat 



 

Råå 
Råå naturreservat bestod av något så ovanligt som gammal, grov, grankalkskog på 
östgötaslätten. Här sipprar vatten fram i källor och bäckar och det fanns redan innan 
stormarna Per och Gudrun mycket gott om död ved i form av nydöda granar samt 
grova granlågor. 

Vägbeskrivning: Området nås lätt med bil. Ta av åt väster mot Råå Gård mitt emellan 
Fornåsa och Österstad. Norr om gården finns en liten grusväg som leder fram mot skogen 
och parkeringsplatsen.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2004-12-13 

Serviceinformation: Vid reservatet finns en liten parkeringsplats för ca 3 bilar och en in-
formationstavla. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Besöksnivå 1-stjärning 
Detta område har inga eller få  
anordningar för dig som besökare 

Sedan reservatet bildades har stormarna Gudrun och Per fällt större delen av den gamla sko-
gen. Det finns därmed gott om riktigt grova döende granar, torrgranar och färska lågor. Men 
området har på grund av detta blivit svårframkomligt. Det finns gott om sällsynta och känsliga 
mossor, lavar och svampar som växer på träd och på marken. Källor, bäckar och kalkhaltiga 
jordarter ger goda förutsättningar för en rik flora. Det växer trolldruva, blåsippa och ormbär i 
området. Nästrot, som trivs på kalkhaltiga marker förekommer tillsammans med kärrfibbla, 
bäckbräsma och gullpudra som är beroende av rörligt markvatten. Skogen har troligen varit 
betesmark för kreatur under lång tid. Kor betade i skogen ända fram till mitten av 1970-talet. 



 



 

Sjöbo-Knäppan 
Gör som Motala-borna i början av 1900-talet - ta med matsäckskorg till "Gröna plan" i 
naturreservatet Sjöbo-Knäppan! I reservatet finns också ett orkidékärr, hagmarker, 
fågeltorn och en lummig lövskog. 

Vägbeskrivning: Reservatsparkeringen nås via Strandvägen och Textilvägen i Motala.  
Reservatet ligger även på promenadavstånd från Motala tätort.  

Förvaltare: Motala kommun 

Beslutsdatum: 1995-10-19 

Serviceinformation: I området finns parkeringsplatser för besökare, handikapanpassad toa-
lett, badplats med brygga och grillplats. Genom området går det skyltade promenadstigar 
och en vandringsled binder ihop Sjöbo-Knäppan till Staffanstorp naturreservat. I östra delen 
finns ett fågeltorn och i västra delen en utsiktsplattform med vy över Motala ströms utlopp i 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Sjöbo-Knäppan är ett lövskogsbevuxet naturreservat invid sjön Boren i utkanten av Motala. 
På våren och försommaren är blomsterprakten som störst. Då blommar den vackra lungörten 
med sina rosa och blå blommor. Här trivs också många fåglar, bland annat rosenfink och 
näktergal. "Gröna plan" ligger centralt i reservatet och är en lämplig rastplats med möjlighet 
till bad. Härifrån tar du dig lätt till fångstgropen från stenåldern och spåren efter bebyggelsen 
vid Torpa. Knäppankärret, eller Hulthagekärret som det också kallas, ligger ytterligare några 
hundra meter österut. I kärret hittar du en mycket rik flora. Typiska är de kalkanpassade  
orkidéerna. Här kan du bland annat se kärrknipprot, flugblomster och ängsnycklar under juni-
juli. 

Besöksnivå 3-stjärning 
Detta område har flera anordningar 
för dig som besökare 



 



 



 

Staffanstorp 
I Staffanstorp naturreservat visar vältrampade stigar vägen genom örtrik granskog, 
fårbetade torrbackar, förbi kärr och spännande sjöar. 

Vägbeskrivning: Till området leder två skyltade tillfarter. Den officiella tillfarten till reservatet 
är norrifrån, från Djurgårdsvägen. Parkering finns vid gården Staffanstorp. Reservatet ligger 
även på promenadavstånd från Motala tätort.  

Förvaltare: Motala kommun 

Beslutsdatum: 1970-11-25 

Serviceinformation: Vid parkeringsplatsen vid Staffanstorp gård finns en lada med  
informationscentrum och en utställning. Här finns det också möjlighet att fika under tak, samt 
handikappanpassad toalett. I området finns 3 markerade vandringsstigar (röd led: 1,8 km, 
gul led 1,2 km och blå led 0,7 km). Vid mellansjön mitt i reservatet och vid ladan finns anord-
nade grillplatser. En vandringsled binder ihop Sjöbo-Knäppan till Staffanstorp naturreservat. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Liksom det närbelägna reservatet Sjöbo-Knäppan går Staffanstorps dokumenterade historia 
tillbaka till medeltid. Stora delar av reservatet nyttjades till bete och slåtter. Dagens gamla 
husgrunder, stengärdesgårdar och odlingsrösen hjälper oss att förstå hur detta ålderdomliga 
landskap såg ut. Blomsterprakten är rik tack vare den kalkrika moränen. Tidigt på våren täcks 
marken av blåsippor, lungört och andra vårblommor. Under skuggande ekar trivs de ovanliga 
lundväxterna vippärt och underviol. På den kalkrika marken växer granen snabbt men  
murknar tidigt och faller till marken. Den döda veden gynnar insekts- och fågellivet. Här finns 
ca 40 häckande fågelarter, bland annat rödstjärt, kattuggla och gröngöling. 

Besöksnivå 3-stjärning 
Detta område har flera anordningar 
för dig som besökare 



 



 



 

Stora Boda 
Naturen i Stora Boda naturreservat bjuder på brandpräglad tallskog med senvuxen 
gran.  

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 10 km norr om Kristbergs kyrka. Ta länsväg 211 
(Borensberg-Tjällmo). Ca 10 km norr om Borensberg (i höjd med Lund) sväng av mot 
Karlsby. Följ vägen (nr 1100) ca 4,4 km, in på skogsbilsvägen till höger finns en parkerings-
ficka. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2013-12-14 

Serviceinformation: Informationstavla finns i anslutning till parkeringsficka. Här finns också 
ett bänkbord och informationstavla. En vandringsled går genom områdets norra del. Du kan 
endera följa grusvägen tillbaka eller gå vidare norrut till närliggande naturreservaten Bromos-
sen, Fågelmossen och Hästtumla. Total längd 1,2 mil sammanhängande led. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Området ingår i ett område av andra värdefulla skogsområden som också är skyddade som 
naturreservat. Reservatet är också ett riktigt skogsfågelområde. Under vårvintern kan  
besökaren, med lite tur, få höra ugglor och orrspel. Lite längre fram på vårkanten är det  
tjäderspelens tid och därefter tar barrskogens sångfåglar vid med dubbeltrast, trädlärka, träd-
piplärka och rödstjärt bland annat. Under varma juni nätter kan ljudet av nattskärrans  
urtidsliknande, surrande ljud höras över hällmarkerna. Genom reservatets norra del går en  
vandringsled som samordnas med tre andra naturreservat och Sveaskogs mark däremellan. 

Besöksnivå 2-stjärning 
Detta område ha vissa  
anordningar för dig som besökare 



 



 

Styra kalkkärr/Götala kalkfuktäng 
I Styra naturreservat, mitt i Östergötlands slättlandskap, finns den ovanliga naturtypen 
kalkkärr (rikkärr).  

Vägbeskrivning: Naturreservatet nås enklast via väg 990 mellan Motala och Skänninge. 
Reservatet ligger i höjd med Vinberga. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2012-12-06 

Serviceinformation: Vid väg 990 mellan Motala och Skänninge i höjd med Vinberga finns 
en parkeringsplats och informationstavla. Från parkeringsplatsen är det skyltat till reservatet. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Helt omgivet av uppodlad åkermark ligger naturreservatet som en blommande ö. Området 
består egentligen av tre olika kalkkärr och en betesmark med inslag av kalkfuktäng. Som 
namnet låter är det en blöt och kalkrik miljö. I mitten av juni blommar orkidén ängsnycklar 
som finast i området. Här finns också den hotade smalgrynsnäckan. I reservatet har en unik 
restaurering gjorts för att skapa kalkkärr av åkermark. Mellan det södra och norra kärret ingår 
även en bit före detta åkermark i reservatet. År 2013 schaktades matjorden bort från denna 
yta för att på så sätt återskapa ett kalkkärr. När matjordslagret togs bort blottades den 
kalkrika mineraljorden under. Här hoppas vi nu kunna följa hur kalkkärrsväxterna och gryn-
snäckorna etablerar sig i området och knyter samman det södra kärret med det norra. En  
förutsättning för att området ska behålla sina höga naturvärden är att det hävdas. Det södra  
kärret slåttras en gång om året och större delen av området betas av markägarens får. Men 
det går bra att ta sig in i hagarna via grindar. Glöm inte att stänga dem efter dig bara! 

Besöksnivå 2-stjärning 
Detta område ha vissa  
anordningar för dig som besökare 



 



 

Trolleflod 
Som namnet antyder kan ett besök i Trolleflods naturreservat sätta fart på fantasin! 
Här finns en variationsrikedom av både stora och små mått.  

Vägbeskrivning: Följ väg 211 norrut från Tjällmo. Sväng vänster på väg 51. Reservatet  
ligger i anslutning till väg 51.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2002-04-26 

Serviceinformation: Vid naturreservatet finns en parkeringsplats med informationstavla. En 
vandringsled med två olika slingor finns. Den längre slingan är ca 2 km.  

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

I skogslandskapet, i nordligaste delen av Motala kommun, ligger Trolleflods naturreservat.  
I ”trollskogen” kan du upptäcka både sumpskogar, myrar och kärr. Men skärper du synen kan 
du se in i den lilla världen som myllrar av sällsynta och spännande arter. Trolleflod är ett stort 
naturreservat som börjar få naturskogskaraktär. Blandskogen domineras av barrträd med en 
ålder på ca 120 år. Tack vare att skogen inte gallrats finns det gott om döda stående och lig-
gande träd. All denna ”döda ved” är ett paradis för många ovanliga insekter. På flera håll i 
området tränger markvattnet upp till ytan, och de fuktiga markerna ger upphov till härliga 
sumpskogar, kärr och myrar. Trolleflod är ett biologiskt mycket intressant och artrikt område. 
Det är en av länets mest artrika lokaler vad gäller rödlistade (hotade) mossor. Man har också 
hittat flera ovanliga och hotade svampar och lavar. De är inte bara ovanliga, de har roliga 
namn också! För vem skulle inte vilja få se en kalkmjölnavling eller en havstulpanlav? 

Besöksnivå 2-stjärning 
Detta område ha vissa  
anordningar för dig som besökare 



 

Parkering 



 

Vålberga mosse 
Våtmarker var förr vanligare i det östgötska slättlandskapet, men har efter dikningar 
blivit en bristvara i landskapet. Vålberga mosse är därför unik med sitt läge i kanten av 
östgötaslätten. 

Vägbeskrivning: Från riksväg 34 kör man in mitt emot Brunneby kyrka mot Österstad. Efter 
ca 4,5 km tar man av mot höger mot Vålberga. Efter ca 1,5 km finns en mindre p-plats i  
Vålberga stugby.  

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

Beslutsdatum: 2008-05-26 

Serviceinformation: Möjlighet till parkering finns i Vålberga stugby. Från parkeringsplatsen 
kan man antingen gå direkt ut på mossen, eller följa vägen norrut till fots eller på cykel till 
sjön Boren som ligger ca 400 m från parkeringsplatsen. Det finns dock ingen skyltning. 

Foto: Henrik Sandberg 

Mer information: naturkartan.se/motala, www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Text: Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland 

Vålberga mosse är en svagt välvd skvattramtallmosse. Mossen är till stor del bevuxen av 
småvuxen tall, med ett öppet parti i mitten av mossen. Den norra delen av mossen gränsar 
till sjön Boren och ett vassbälte finns längs sjökanten. På marken växer framför allt vit-
mossor, som praktvitmossa, tallvitmossa och klubbvitmossa, och ris, som skvattram, odon, 
ljung och lingon. Andra arter är hjorton, tuvull, rosling och den köttätande växten rundsilehår. 
Den östra delen av mossen är påverkad av dikning och en gammal torvgrav finns i myrens 
östra del. Torvgraven är en rest från den tid man bröt en mindre mängd torv på mossen.  
Vålberga mosse naturreservat är även med i det europeiska nätverket för värdefull natur,  
Natura 2000, samt i myrskyddsplanen. 

Besöksnivå 1-stjärning 
Detta område har inga eller få  
anordningar för dig som besökare 



 

Vålberga mosse 



 



 

Vill du veta mer om Motala kommuns natur så finns det mer information att 
hitta här: 
 
• Motalas Naturkarta som finns som webbsida och som app. till smartphone och 

androidtelefon: www.naturkartan.se/motala 
 
• Natur i Motala kommun: www.motala.se/natur 
 
• Motala kommuns Naturvårdsprogram: www.motala.se/naturvardsprogram 
 
• Länsstyrelsen Östergötland: www.lansstyrelsen.se/ostergotland 
 
• Boken ”Guide till naturen i Motala” från 2003 som finns att hämta gratis på Turist-

byrån eller på kommunhuset 
 

• Vill du upptäcka naturen kring Motala och lära dig mer om växter, djur och ekologi 
tillsammans med andra? I så fall är någon av Motalas naturföreningar något för 
dig. I Motala finns det en aktiv krets i Naturskyddsföreningen, samt en Biologisk  
förening. Båda föreningarna tar årligen fram aktivitetsprogram med utflykter och 
föreläsningar på olika teman. Programmen finns att hämta på biblioteket eller på 
föreningarnas hemsidor.  

 
 

 

 

 

 

 www.motalabiologiskaforening.se   motala.naturskyddsforeningen.se 

 
 
Den här informationsbroschyren är framtagen av kommunekologen sommaren 
2015. Kommunen reserverar sig för ändringar som kan ha gjorts sedan dess.  


