
NATURRESERVAT

Välkommen till Vallaskogen
Vallaskogen är Linköpings stadsskog nummer ett och kanske vårt mest kända naturreservat. 
En kommunal folkomröstning 1989 ledde till att skogen skyddades. Skogen närmast 
stadskvarteren i Friluftsmuseet Gamla Linköping sköts som traditionell bondeskog med 
betande djur. Längre in i skogen blir den vildare och mer orörd. I Vallaskogen kan du njuta 
av vackra vyer och skogskänsla i lättillgänglig natur, lära dig mer längs en informationsstig 
eller åka pulka i hisnande backar.

Friluftsliv för alla
Vallaskogen är ett av kommunens mest välbesö-
ka naturreservat. Närmast stadskvarteren i Gamla 
Linköping bedriver friluftsmuseet pedagogisk 
verksamhet. Här finns en kilometerlång slinga, 
Skogsstigen, som är anpassad för personer med 
funktionsvariation. Utmed stigen finns naturinfor-
mation som kan upplevas med alla sinnen. I södra 
skogen finns en skolskog och vintertid är Valla-
backarna, skämtsamt kallade för Vallamassivet, 
populära för pulkaåkning.

För motionärer finns motionsspår, mountainbike-
bana och rid- och körvägar för Vallastallet. Genom 
Vallaskogen går även Östgötaleden vidare mot det 
böljande beteslandskapet i Tinnerö, med flera mil 
promenadvägar, och söderut genom Eklandskapet. 

Grill- och rastplatser finns spridda i skogen, för 
den som inte väljer att fika på något av friluftsmu-
seets närbelägna caféer. Västerut ligger Valla gård 

med häststall och smådjur, muséer, en stor lekpark 
och mycket mer.

Historia
De södra delarna av skogen har åtminstone från 
1500-talet tillhört kungen och kronan.  
Under hela 1600-talet och en bit in på 1700-talet 
ingick denna del av skogen i en kunglig djurgård, 
inrättad av hertig Johan. 

Henric Westman var Valla gårds sista privata äga-
re. På sin 80-årsdag, i december 1933, gjorde han 
Linköpings stad till sin universalarvinge. Dona-
tionen lade grund för bildandet av Friluftsmuseet 
Gamla Linköping och för ett bevarande av Val-
laskogen. För Vallaskogen fastslogs att: ”den inte 
får bli park utan ska behålla sin skogskaraktär” 
och att den också skulle erbjuda ”ungdomen en 
lekplats sådan som numera blir allt sällsyntare 
för städernas barn”.

I naturreservatet finns många fornlämningar såsom 
gravar, boplatser, stensträngar och hålvägar från 
både järnåldern och senare tider. 

Det första naturreservatet i Vallaskogen bildades 
1994 och omfattade den norra delen av skogen. 
Reservatsbildningen var en konsekvens av en lo-
kal folkomröstning 1989 där linköpingsborna sade 
nej till att bygga en trafikled genom skogen. Efter 
att försvarsmakten avvecklade Linköpings garni-
son 1997 köpte Linköpings kommun det militära 
övningsfältet där den södra delen av Vallaskogen 
ingick. Kommunen skyddade även den delen av 

skogen 2017. Vallaskogens naturreservat omfattar 
nu hela skogen, 85 hektar.

Naturen
Vallaskogen har höga naturvärden främst knutna 
till gamla barrskogsmiljöer. Bland de gamla tallar-
na finns flera träd som är över 150 år gamla. I norr 
består värdena främst av betade, luckiga barr- 
miljöer, så kallad bondeskog. De liknar de skogar 
som fanns långt in på 1800-talet, då betesdjuren 
främst ”gick på skogen”. Denna miljö har i stort 
sett helt försvunnit från de svenska skogarna i och 
med introduktionen av det moderna skogsbruket.

I söder, i den tidigare militära delen av skogen, 
finns höga naturvärden i naturskogslika områden 
som karakteriseras av en stor trädslagsblandning, 
olikådrighet och en ökande mängd död och grov 
ved, betydelsefullt för en lång rad svampar och in-
sekter. Man kan verkligen säga att den döda veden 
lever! Betydande naturvärden är också knutna till 
enstaka stora ekar och ekmiljöer främst längs bry-
nen i väster. I reservatet har mer än 50 rödlistade 
arter påträffats. 

Tidstorp flyttades från Grenadjärsparken 2018 och här bedriver 
friluftsmuseet pedagogisk verksamhet som visar hur det var för soldaten 
och hans familj att bo och leva som torpare i början av 1800-talet.

I Vallaskogen är motionsspåret utmärkt med gula  ledmarkeringar,  
ridstigarna med blå markeringar och terrängcyklingsstigen med röda 
markeringar. Notera att det är tillåtet att motionera, rida och cykla på 

skogens alla stigar och vägar. Visa varandra hänsyn!
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Markägare och naturvårdsförvaltare  
Linköpings kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och  
Kultur- och fritidsförvaltningen
581 81 Linköping
Tel. 013-20 60 00
www.linkoping.se/natur

Friluftsmuseet Gamla Linköping
Tel. 013-12 11 10
www.gamlalinkoping.info 
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Willkommen im Vallaskogen
Der Vallaskogen ist einer der beliebtesten 
Stadtwälder in Linköping und vielleicht 

das bekannteste Naturreservat der Stadt. Ein kommunaler 
Bürgerentscheid führte dazu, dass der Wald geschützt wurde. 
Der Teil des Waldes, der am nähesten am Freiluftsmuseum 
Gamla Linköping liegt, wird als Bauernwald mit Weidevieh 
bewirtschaftet. Im Inneren des Waldes hat dieser einen wilderen 
und unberührteren Charakter. Im Vallaskogen kann man schöne 
Aussichten und eine Waldatmosphäre in leicht zugänglicher Natur 
genieβen. Auβerdem kann man entlang eines Informationspfades 
mehr über den Wald und die Natur lernen oder in einem der 
atemberaubenden Hügeln Schlitten fahren.  

Reservatsvorschriften
Zum Schutze der Natur und für das Wohlbefinden 
der Besucher gelten im Naturreservat Vallaskogen 

besondere Vorschriften. Im Reservat ist es untersagt:
 1. Motorfahrzeuge zu benutzen oder zu parken (ausgenommen  
  sind Permobile und Fahrräder mit Elektromotor)
 2. zu zelten oder Wohnwagen/Wohnmobil aufzustellen
 3. Hunde, Katzen oder andere Haustiere frei laufen zu lassen
 4. außerhalb der ausgewiesenen Wege und Pfade zu reiten
 5. auβerhalb von Wegen, Pfaden oder der Mountainbike- 
  strecke Fahrrad zu fahren. Zudem ist es untersagt, auf  
  Wegen die mit Fahrradverbotsschildern gekennzeichnet,  
  sind Fahrrad zu fahren
 6. Zweige abzubrechen oder lebende oder tote Bäume und  
  Sträucher zu fällen oder auf andere Weise zu beschädigen.  
  Auβerdem ist es untersagt Pflanzen auszugraben oder  
  Moose, Flechten und Baumpilze zu beschädigen oder zu  
  entfernen
 7. Radios, Tonbandgeräte, Musikinstrumente oder dergleichen  
  auf störende Weise zu benutzen
 8. das Tierleben durch Klettern auf Bäumen mit Nestern zu  
  stören
 9. mehr als einzelne Individuen wirbelloser Tiere zwecks  
  Artenbestimmung mit dem Kescher zu fangen
 10. zu graben oder hacken, zu malen oder Bodenflächen oder  
  Naturobjekte auf andere Weise zu beschädigen
11. außerhalb der vorbereiteten und ausgeschilderten  
  Feuerstellen Feuer zu machen.
Auβerdem ist es untersagt, ohne eine Genehmigung der  
 Reservatsverwaltung:
 12. organisierte Wettkämpfe zu veranstalten oder das Natur- 
  schutzgebiet ohne Erlaubnis des Verwalters kommerziell zu  
  nutzen
13. wissenschaftliche Untersuchungen oder Studien durch- 
  zuführen, die zu Schäden oder anderen negativen Aus- 
  wirkungen auf das Pflanzen- oder Tierleben führen können
 14. Waren zu verkaufen oder andere kommerzielle Aktivitäten  
  zu betreiben
15. Plakate, Werbung, Farbmarkierungen oder ähnliches  
  aufzuhängen oder anzubringen
16. Fluggeräte, zum Beispiel Drohnen oder Modellflugzeuge, zu  
  fliegen, zu starten oder zu landen
Für die Punkte 12 und 14 muss auβerdem eine Genehmigung 
des Freiluftsmuseums Gamla Linköping eingeholt werden. 

Welcome to Vallaskogen
Vallaskogen is Linköping´s number one urban 
forest and perhaps the city´s most well-known 

nature reserve. A municipal referendum resulted in the protection 
of the forest. The open-air museum Gamla Linköping is situated 
in the forests close vicinity. A part of Gamla Linköping is run as 
a small farm within the forest with grazing animals. Deeper in 
the forest it is more wild and untouched. In Vallaskogen you can 
enjoy fine views and have a forest experience in easily accessible 
nature. You can learn more about the forest by following the 
nature trail where there are information boards. And in winter you 
can go sledding on breathtaking slopes.

Nature reserve byelaws
Special byelaws apply in the nature reserve with 

rules that aim to give all visitors a positive experience of their visit 
to Vallaskogens nature reserve. It is not permitted to:
 1. drive or park a motor vehicle with the exception of electric  
  wheelchairs and electric bicycles 
 2. pitch a tent or park a caravan
 3. walk a dog without a lead or have other untethered pets
 4. ride a horse, apart from on roads and paths within the reserve
 5. cycle, apart from on roads and paths within the reserve and  
  on the mountain bike track. Cycling is however not permitted  
  on roads and paths signposted that cycling is forbidden
 6. Break off twigs, cut down or in any other way damage living  
  or dead trees and bushes. Harm or injure lichens which live on  
  trees and bushes, moss or mushrooms and toadstools
 7. cause a disturbance by the use of radios, tape recorders,  
  musical instruments and the like
 8. disturb animals and birdlife by climbing in trees where  
  animals and birds have their habitats
 9. collect invertebrate animals in any other way than by using a  
  net for catching single specimens in order to determine their  
  species
 10. destroy or damage fixed natural objects or surface formations  
  by drilling, blasting, digging, carving, chopping or painting
11. making up a fire apart from at signposted and specifically  
  prepared places for this purpose.  
In addition the following is not allowed without the permission 
of the nature reserve administrator or a person to which the 
administrator has given the authority:
 12. arrange competitions or camp activities
 13. carry out scientific studies or other simpler studies which can  
  result in the damaging or injuring of flora and fauna in the  
  reserve
14. sales or products and goods or other commercial activity
15. put up posters or advertisements, coloured markers and the  
  like
16. launch, land or maneuver aircraft such as drones and model  
  aeroplanes
Permission is also required from the open-air museum Gamla  
Linköping for items nr 12 and 14.

Tofsmesen tillhör de lite mer  
ovanliga skogsmesarna. När den blir  
upprörd reser den sina nackfjädrar  

vilket gett arten sitt namn.

Regler i reservatet
Till skydd för naturen och för besökarnas trivsel 
gäller särskilda föreskrifter i Vallaskogens natur-
reservat. Det är inte tillåtet att:

 1.  framföra eller parkera motordrivet fordon med undantag för 
  permobil eller cykel med elmotor,
 2.  tälta eller ställa upp husvagn,
 3.  medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 4.  rida annat än på reservatets vägar och stigar,
 5.  cykla annat än på reservatets vägar, stigar och mountain- 
  bikebana med undantag för vägar skyltade med cykelförbud,
 6.  bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller  
  döda träd och buskar eller skada vedlevande lavar, mossor  
  och svampar,
 7.  på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musik- 
  instrument eller dylikt,
 8.  störa djurlivet genom att klättra i boträd,
 9.  samla ryggradslösa djur annat än genom håvning och därvid  
  insamla enstaka individer för artbestämning,
 10. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom  
  att borra spränga, gräva, rista, hacka eller måla,
 11.  göra upp eld annat än på skyltad och iordningställd plats,
Dessutom är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens, 
eller av reservatsförvaltaren utsedd tjänstemans, tillstånd
 12.  anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet,
13. utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie  
  som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på  
  växt- eller djurlivet
 14.  bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt 
  syfte,
 15.  anslå anslag, snitslar, färgmarkeringar och dylikt,
 16.  starta, landa eller framföra luftfartyg såsom drönare och  
  modellflygplan.
För punkt 12 och 14 ska även Friluftsmuseet Gamla Linköpings 
tillstånd inhämtas.

Gärdsmygen är en av landets minsta fåglar. Sången 
är ändå mycket imponerande och den kan höras 

mer eller mindre året om. Vid Skogsstigens början 
kan du alltid höra den sjunga!


