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Kärna mosse
KÄRNA MOSSE är ett av Östergöt-
lands mest kända kalkkärr. Kärret är 
hem för vackra orkidéer, mikroskopiska 
och sällsynta snäckor samt mycket 
annat. I de gamla skogarna som omger 
kärret kan du smaka källvatten, lyssna 
på fågelsång, se spår efter stormen Per 
eller bara njuta av trädens skugga. 

Regler i reservatet
Kärna mosse naturreservat har bildats 
för att skydda kalkkärret och den 
omgivande skogen med deras rika växt- 
och djurliv. För att bevara och förstärka 
naturvärdena förvaltas reservatet enligt 
en fastställd skötselplan. För besökaren 
gäller reglerna nedan. 

I reservatet är det förbjudet att:

• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt 
skada levande eller döda träd och 
buskar

• samla in djur, plocka eller gräva upp 
växter samt skada svampar som 
växer på träd

• störa djurlivet eller på störande sätt 
utnyttja radio, grammo fon, band
spelare eller dylikt

• gräva, hacka eller på annat sätt skada 

markytan eller fast naturföremål

• göra upp eld

• framföra motordrivet fordon eller 
cykel annat än fram till parkerings
plats vid entré respektive på gång 
och cykel vägen

• ställa upp motorfordon eller släp
vagn annat än på särskilt anvisade 
platser

• tälta eller ställa upp husvagn eller 
husbil

• rida eller medföra annat än kopplad 
hund, katt eller annat husdjur

• anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, 
snitslar eller orienteringskontroller 
utan att förvaltarens godkännande 
har inhämtats

• anordna organiserade tävlingar, 
eller träning därför samt att anlägga 
banor härför.

Skötsel och besöksanordningar
Kommunen äger reservatet och 
ansvarar också för dess skötsel. Mer-
parten av skogen lämnas att utvecklas 
fritt men kärret kräver skötsel. Större 
delen av kärret slåttras årligen, en 
skötsel som är nödvändig för att kalk-
kärrets ljusälskande invånare ska trivas. 

Genom reservatet går en 2 km lång 
vandringsled, delvis spångad. Från den 
norra entrén, där det också finns rast-
bord och toalett, utgår en slinga med 
hög tillgänglighet. Vid den norra en-
trén, i anslutning till Kärna scoutgård, 
finns en fin och pedagogisk utställning 
om Kärna mosses historia och natur. 

Mer information
Linköpings kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
tel. 013-20 64 00
www.linkoping.se/natur
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