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Naturreservatet är stiglöst land. Men från
den lilla parkeringsplatsen är det nära till en våt-
mark med gamla anor. Den var tidigare åkermark
och en del av ett odlingslandskap, men har nu
dämts upp av bäver. Mängder med granar och
björkar dog när bävern dämde. Idag är dessa döda
träd viktiga för många insekter och
fåglar. En stengärdsgård i utkanten
av våtmarken påminner om den tid
när marken fortfarande odlades.

Om du vandrar längre västerut 
kommer du till en barrskog i mer
kuperad miljö med höjder och svackor. De högsta
delarna når 195 meter över havet. Det är en delvis
blockig terräng med klippiga lodytor och många
döda träd, stående och
liggande i olika stadier
av nedbrytning.

Var rädd om naturen!

I Båsebergskogen kan du uppleva
såväl myllrande våtmarker som
gammal barrskog med grova tallar
och granar. Har du tur kanske du
får se en bäver.

Welcome to
Båsebergskogen 

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

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

l disturb animal life, for example by climbing nesting 
trees or collecting invertebrate animals;

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

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

§

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

l störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd 
eller samla ryggradslösa djur;

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

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
l anordna tävlingar eller bedriva lägerverk-
samhet;

l utföra sådan vetenskaplig undersökning eller 
enstaka studie som kan leda till skada eller 
annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet.

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

Kommun: Motala

Skyddat år: 2011 

Areal: 31,7 ha

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen 

i Östergötlands län

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

Fakta Båsebergskogen

Välkommen till Båsebergskogen

Skogen är gammal och de äldsta granarna färgas
grå av gammelgranslav och kattfotslav. De är båda
arter som behöver gammal orörd
skog för att leva och trivas. 

På döda granar växer
också de sällsynta mos-
sorna vedtrappmossa
och flagellkvastmossa
och på marken både
dropptaggsvamp och vågig
sidenmossa. In the Nature Reserve you can dis-

cover wetlands teeming with life and
old-growth coniferous forest. With
luck, you may even see a beaver. 

Part of the area looks like a fairy tale
forest, with boulders and fallen trees
draped in mosses, lichens and fungi.
The oldest spruce trees are coloured
grey by the lichens that thrive in old-
growth forest. 

Teckenförklaring

 Här är du   Barrskog  

 Reservatsgräns  Lövskog

 Bilväg   Våtmark

 Kraftledning   Öppet vatten

 Parkering   Byggnader  

      

mot
Godegård

SvenshultSvenshult

0     300 m

N

      

Dropptaggsvamp
Hydnellum ferrugineum

Vågig sidenmossa
Plagiothecium undulatum

Sagoskog. I delar av reservatet är det nästan som att
kliva in i en sagoskog där stenar och fallna trädstam-
mar är helt överväxta med mossor, lavar och svampar. 

Bäver
Castor fiber


