
Stommens ekäng
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Stommens ekäng ligger intill hembygds-gården i Viby. 
Reservatet är en vacker ekhage som ligger i det så 
kallade drumlinområdet i sydvästra Närke. 

Reservatet ingår som en viktig del av ekhagarna i detta område. Det 
är viktigt att dessa hagar finns kvar inom rimligt avstånd från var-
andra så att fåglar och den sällsynta läderbaggen kan använda hela 
systemet av ekområden för att söka mat och boplatser. Under ekarna 
växer hassel, lind och hagtorn, och på våren lyser marken av vår-
blommor.

Stommen

Namnet är från tiden när församlingen ägde mark som prästen fick 
använda för sin självhushållning. Stommen kan härledas från forn-
svenskan med betydelsen ”jordstycket som tillhörde prästen” eller 
”prästhemman”. Ängen har tillhört komministerbostället och kan ha 
använts till att släppa ut hästarna på under besök i Viby kyrka.

Ekarna

Det finns ett 70-tal ekar i området kring hembygdsgården, men alla 
står inte inom reservatet. Bland dessa är åtta mulmträd, det vill säga 
ihåliga träd med ett lager av vedrester och vedlevande insekter. I mul-
men utvecklas bland annat läderbaggens (Osmoderma eremita) larver. 
Läderbaggen och spår efter den har setts på ekarna.

Svampar och lavar

Många av dessa är knutna till ekarna. Rosa skärelav och korallticka 
är två rödlistade arter som har hittats i området. Svavelticka finns på 
flera av träden. Den orsakar brunröta, som kan bilda hålrum i stam-
marna. Det är en bra miljö för flera insektsarter.

På marken under ekarna växer det vit- och blåsippor, gökärt, smör-
blommor och ängsvädd.

Fåglar

Det finns många fåglar som rör sig bland ekarna. Kattugglan är en av 
dem som man ofta kan stöta på. Nötväckan klättrar på trädstammarna 
och finner sin mat på ekarnas bark.
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Michael Holmberg

Foto: Thomas Eriksson

Foto: Asstrid Andersen, Länsstyrelsen



Fakta om reservatet

Bildat år: 2002
Areal: 1,4 hektar
Markägare: Svenska kyrkan
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Området är med i EU-nätverket Natura 2000

§ Tänk på att det inte är tillåtet att:

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada 
levande eller döda träd
bedriva insamling av mossor, lavar,  
vedlevande svampar samt insekter eller 
andra ryggradslösa djur
göra upp eld

•

•

•

Vägbeskrivning

Åk 200 m österut från Viby kyrka. Skyltat.


