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Var rädd om naturen!

Kristineberg is a large, undisturbed
forest area with a varied nature and
traces of former mining activity. The
landscape is quite similar to Tiveden’s
wild forest, a few dozen kilometres
from here. 
An old forest trail runs from the

parking area to Lilla Grissjögölen Pond
in the reserve. Near the pond is a hill
that offers a fine view of the area. 

Welcome to
Kristineberg

In addition to the general regulations 
that apply with visits to natural areas, 
in this nature reserve it is prohibited to: 

l destroy or damage permanent natural objects 
or surface features by drilling, blasting, digging, 
carving, chopping or painting;

l collect firewood, break off twigs and branches, cut 
down or in any other way damage dead or living 
trees and shrubs;

l pick or dig up plants or parts of plants, mosses, 
lichens or fungi, except for berries and edible 
mushrooms;

l collect invertebrate animals, except for individual 
specimens taken with a bag net or by hand for the 
purpose of determining species.

Permission of the County Administrative Board
is required to:
l conduct scientific research that may result in damage
or other negative effect on plant or animal life;

l organize competitions or operate camps.

§

l förstöra eller skada fast naturföremål eller 
ytbildning genom att borra, spränga, gräva, 
rista, hacka eller måla;

l ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt 
skada levande eller döda träd och buskar;

l gräva upp växter, samla mossor, lavar eller 
svampar med undantag för matsvamp;

l samla ryggradslösa djur annat än genom 
håvning eller plockning och därvid ta enstaka
individer för artbestämning.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
l utföra sådan vetenskaplig undersökning eller 
enstaka studie som kan leda till skada eller 
annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet;

l anordna tävlingar eller bedriva lägerverk-
samhet.

§
För allas trivsel och för värdena i natur-
reservatet är det viktigt att alla besökare
visar hänsyn. Utöver generella regler vid
vistelse i skog ochmark är det i reservatet
förbjudet att:

Kommun:Motala

Skyddat år: 2011

Areal: 36,5 ha

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen 

i Östergötlands län

Mer information: tel 013-19 60 00
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Fakta Kristineberg

Kristineberg är ett stort orört skogs-
område med en varierad natur och
spår efter gruvbrytning. Landskapet
påminnermycket om Tivedens vilda
skogar några mil härifrån.

Reservatet är bitvis lite otillgängligt. Men också
väldigt inbjudande, högt beläget på upp till 190 meters
höjd. Naturen växlar mellan karga torra hällmarker
och dramatiska sprickdalar med tjocka mattor av
fuktig mossa i granskogen. I de höglänta delarna
växer tallskog på hällarna, en miljö som uppskattas
av tjäder och andra skogsfåglar som till exempel
tofsmes, talltita och olika hackspettar.

Från parkeringsplatsen går en stig (tidigare
gammal körväg) in i reservatet ner mot Lilla
Grissjögölen, en liten tjärn omgiven av knotiga
tallar och doftande skvattram. Här växer missne
med sina oansenliga blommor i en tjock kolv. Nedan-

för kolven sitter det stora vita hölster-
bladet som gör blomman så vacker. 

Välkommen till Kristineberg

Teckenförklaring

 Här är du   Barrskog 

 Reservatsgräns  Lövskog

 Bilväg   Hällmark

 Parkering   Tallmosse
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Vid tjärnen finns också en liten höjd
varifrån du kanske får syn på smålommen.
Den bygger ett enkelt bo vid stranden av små
sjöar och tjärnar omslutna av våtmarker och skog.

Hela området ligger i en geologiskt
intressant trakt i närheten av
Zinkgruvan. Öster om natur-
reservatet finns flera gruvhål.
Även i det sydligaste hörnet
kan du hitta en gammal prov-

brytning, som visar att det har
sökts efter malm här. 

Lilla 
Grissjögölen

mot väg mellan
Godegård och 
Zinkgruvan

0   300 m

Gammelgranslav
Lecanactis abietina

Smålom
Gavia stellata

Missne
Calla palustris

Utsiktsplats. Vid Lilla Grissjögölen
kan du från en hällmarkshöjd njuta av
en fin utsikt över vattnet och de om-
givande markerna. 


