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Trystorps ekäng
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Trystorps ekäng hör till gården Trystorp och består av 
mark som under lång tid använts för odling, bete och 
höskörd. Inom reservatet finns många gamla grova 
ekar och därför också det rika växt- och djurliv som hör 
samman med riktigt gamla träd. 

Trädrika ängar var vanliga förr 
Jordbrukslandskapet såg förr helt annorlunda ut. Innan konst-
gödningen infördes krävdes stora ängar för att samla ihop 
vinterfoder till tamboskapen. Djurens spillning användes 
som gödsel på åkrarna. Både ängs- och betesmarkerna var 
trädrika. Träden gav skugga och löven torkades till foder. De 
vidkroniga jätteekarna som finns i reservatet har en form som 
berättar att de under lång tid vuxit i en öppnare omgivning. 
För att värna dessa ekar, tas yngre träd bort som hotar att 
tränga ut de gamla. 

Fåglar och skalbaggar 
Inom reservatet finns det gott om gamla ekar. De gamla, 
grova ekarna och lindarna är rika på liv. På dem lever ett 
stort antal insekter och lavar. Några av dem kan bara leva på 
riktigt gamla träd som brun guldbagge, oxtungsvamp och blå 
dropplav. I de gamla träden trivs även många 
olika fågelarter. Som till exempel flera olika 
arter av hackspettar. För dem är de gamla 
träden ett välfyllt skafferi. Här trivs också 
stenknäck, bivråk och nötkråka. I de gamla 
ihåliga ekarna bygger gärna kattuglan bo. 
Kommer du hit en tidig morgon om våren får 
du säkert höra flera gökar ropa från träden. 

Parkrymlingar 
Trystorps ekäng är ett perfekt utflyktsmål om våren. Då täcks 
hela marken av en vit matta av vitsippor. Lite senare kommer 
liljekonvaljer och vårärt. Här i Trystorp har lungörten hittat 
en favoritplats. Men hit har även en och annan parkväxt hit-
tat. De har spridit sig från parker och trädgårdsodlingar som 
tidigare funnits på Trystorps gård. Den mest iögonfallande 
växten är solstjärnan, en meterhög växt med solrosliknande 
blommor. Andra parkrymlingar är akleja, toppklocka, kroll-
lilja, skogsförgätmigej och parksmultron. 

Traktens största gård 
Trystorp var länge traktens största gård, med många under-
liggande mindre gårdar och torp. Gården bildades under 
1400-talets slut av tre torp, som inköptes av biskopen av 
Strängnäs Cort Rogge. Under en stor del av 1500-talet var 
Trystorp bostad för prästen i Viby och Tångeråsa kyrkor. År 
1603 gav kungen hela Tångeråsa socken och gården Trystorp 
till överste Henrik Falkenberg som ersättning för sina insat-
ser för Sverige i kriget. Gården ägdes av släkten Falkenberg i 
över 200 år. Gårdens huvudbyggnad fick sitt nuvarande utse-
ende i samband med ombyggnader vid sekelskiftet 1900. 

Reservatsfakta 
Beslutsår: 1967 
Areal: 40 hektar 
Markägare: Enskild 
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen 
Områden ingår i EU:s nätverk för 
skyddade områden, Natura 2000 



  § I naturreservatet är det förbjudet att:
• störa djurlivet, till exempel genom att fotografera eller på annat  
 sätt störa häckande fåglar
• bedriva insamling av insekter
• göra åverkan på markytan
• plocka eller gräva upp blommor, svampar eller lavar
• göra ristningar på bark eller döda träd
• ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
• göra upp eld, tälta eller ställa upp husvagn
• köra motorfordon eller cykla annat än på anvisade vägar
• sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande
• på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt.

Vägbeskrivning 
Skylt finns längs vägen mellan Kvistbro och Vretstorp, strax 
söder om Trystorps gård. I reservatet finns en hårdgjord stig 
med hög tillgänglighet. Längs slingan finns flera sittbänkar och 
bord. Vissa partier är backiga och kan kräva medhjälpare om 
man använder rullstol eller rullator. 
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