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Välkommen till

TECKENFÖRKLARING
Kungsfågeln är Sveriges
minsta fågel. Höga
gnisslande toner, ofta
från en gran, avslöjar att
kungsfågeln är i närheten.

Fålehagen!
Fålehagen genomkorsas av otaliga stigar och
motionsspår. Hit kommer löpare, skidåkare och
andra motionärer året om. Fålehagens omväxlande
natur uppskattas också av en mångfald av växter och
djur, däribland en rad spännande sällsyntheter.
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Barrskog med gott om löv...
Barrskog sätter sin prägel på stora delar av den kuperade
Fålehagsterrängen. Skogen drabbades hårt av stormarna
Gudrun och Per år 2005 och 2007. På bara några timmar fälldes enorma mängder träd till marken, men idag spirar unga
trädplantor på de stormfällda hyggena.
I de äldre barrskogarna finns gott om gamla lövträd och
hasselbuskar. Ekrika ädellövskogar och sumpskogar bidrar också till en omväxlande natur.

Fålehagsstugan
bågskyttebana

I Fålehagen finns
gott om hassel.
Hasseln blommar
med röda små
flikiga honblommor
och gula han
hängen tidigt på
våren innan löven
slagit ut.

Den ovanliga
jordhumleflugan är en fluga
till förväxling lik en humla!

...som är hem för sällsynta invånare
I området lever många sällsynta växter och djur. Det handlar
framför allt om svampar, insekter, lavar och mossor. Sällsynt
heterna är knutna till gamla lövträd, hassel, sumpskogar och
murken ved. Mångfalden gynnas också av att marken innehåller kalk.
I Fålehagen lever exempelvis den säregna svampen slöjröksvamp. Förr i tiden var det en vanlig svamp, men i takt med
att många kalkrika, luckiga lövskogar vuxit igen eller planterats
med barrträd har den blivit allt ovanligare. I den kalkrika myllan
trivs också sällsynta svampar med fantasieggande namn som
kungsspindling, flattoppad klubbsvamp och grisspindling.
Döda och omkullfallna träd lämnas i skogen. Det gynnar
den mångfald av växter och djur som är beroende av
murken ved.
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Slöjröksvamp –
en av flera sällsynta svampar
som trivs i Fålehagens kalkrika
mylla.
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Jerusalemsbadet och Södra Freberga kalkkärr
Jerusalemsbadet vid Vätterns
strand är omgivet av böljande
betesmarker. I öster ligger ett litet
kalkkärr. Genom kärret går en
spång så att du torrskodd kan njuta

av kalkkärrens juveler –
orkidéerna. Beteshagarna
är också fågelrika marker
med arter som enkelbeckasin, näktergal och rosenfink.
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Fålehagens historia
I området finns gott om fornlämningar. Här finns exempelvis
gravar från järnålder-bronsålder och spår efter forntida odlingar.
Precis som namnet antyder har Fålehagen tidigare använts
som betesmark. Ägoförhållandena har varierat genom historien,
området har ägts av både Vadstena slott, kronan och Göta

kanalbolag. När kanalbolaget var ägare
planterades ek för att kunna användas vid
slussreparationer. Skogvaktarbostaden omgavs av öppna åkrar och ängar och låg där
bågskyttebanan idag ligger.

Anslutning till skidspår
på Motala golfbana

Kontaktuppgifter för felanmälan
Motala kommuns kundservice,
tel. 0141-22 51 34

motala.se
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