Många fornlämningar
I Trollskogen finns också mycket att upptäcka för den
som är kulturhistoriskt intresserad. Ett 15-tal gravrösen
och stensättningar utgör de äldsta spåren av människan i
Trollskogen.
På 1400-talet var Örboviken (nuvarande Grankullaviken)
en viktig örlogsbas. Härifrån behärskades en stor del av
mellersta Östersjön. Man kan ännu se spåren av de två
skyttevärn, östra och västra skansen, från vilka basen försvarades. I området kan du också se en stenmur från Johan
den III:s dagar (1568-1592) som troligtvis använts som
jaktmur, och vraket efter skonaren ”Swiks” som strandade
här en stormig decembernatt 1926.
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Hitta rätt: Trollskogens naturreservat ligger på Ölands nordöstra udde
(ca 65 km från Borgholm).
Trollskogens koordinater (RT90): X: 63 58 21, Y: 15 79 10.

Vraket Swiks.

Tänk på...
... att det i naturreservatet är förbjudet att:
• framföra alla slag av motorfordon, annat än på befintliga vägar,
• rida, annat än på befintliga vägar,
• cykla annat än på ”huvudvägen”,
• tälta,
• elda,
• medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
• sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller
göra inskrift,
• förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
• samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
• skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller
buskar,
• gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär
och matsvamp,
• klättra i boträd,
• jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa
djurlivet,
• förtöja boj eller ankra permanent,
• framföra vattenskoter eller åka vattenskidor,
• utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller
övningsändamål,
• utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.
Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Besök naturreservatet och naturum Trollskogen!
Trollskogen är ett av de mest välbesökta naturområdena på
norra Öland. Från parkeringsplatsen utgår tre vandringsleder som du kan nyttja för att på ett enkelt sätt uppleva
naturreservatets natur och historia. Intill parkeringsplatsen
ligger också naturum Trollskogen. Här hittar du spännande
och lärorik information för
hela familjen om Ölands
geologi, flora, fauna och
kulturhistoria.
Ytterligare information
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 KALMAR
010-223 80 00
www.lansstyrelsen.se/kalmar
Produktion: Naturcentrum AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län. Foto: Länsstyrelsen i
Kalmar län.
[2 000 ex]. [Tryckeri: Ale Tryckteam AB, [2017].
Området ingår i EU’s ekologiska nätverk
av skyddade områden, Natura 2000.
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Gamla ekar
Insprängda i tallskogen växer ett 30-tal gamla, grova ekar.
Den grövsta är Trolleken, en av Ölands allra äldsta ekar. På
ekarna har inte mindre än 155 olika lavar hittats. Många
av dessa är sällsynta, både på Öland och i övriga landet. Ta
dig en närmare titt på ekarnas skrovliga bark och upptäck
lavarnas variation i färg och form!
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Trollsk tallskog mellan spännande stränder
På de inre delarna av udden växer gammal tallskog. De
äldsta träden är uppemot 200 år. Många av träden omfamnas av murgröna som starkt bidrar till den trollska stämningen. Skogen är gles och luckig. Det beror på att udden
länge betats och att Bödatraktens bönder tagit ved och
virke från Trollskogen.
Den östra stranden är starkt exponerad för vind och
vågor. Utsidan av udden kantas därför av karga klapperstensstränder med en sparsam växtlighet. Tallarna närmast
stranden är låga och krokiga på grund av det utsatta läget.
Den skyddade stranden på insidan av udden har en helt
annan karaktär. Intill Grankullaviken ligger fuktiga, öppna
strandängar med en rik flora av gräs och örter.
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Trollskogens naturreservat ligger på Ölands nordspets,
på den östra av de två uddar som omsluter Grankullaviken. Trollskogen är ett vilt och fantasieggande skogs- och
strandområde där knotiga tallar och gamla ekar omslingrade av murgröna sätter fantasin i rörelse. Naturreservatet
gör verkligen skäl för sitt namn!
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Andra sällsyntheter
Trollskogen är en utmärkt plats för den som vill botanisera
eller skåda fågel. Vejde, baltisk strandmalört, puktörne och
smultronklöver är exempel på arter du kan stifta bekantskap med. Ur Trollskogens rika fågelliv kan nämnas större
och mindre korsnäbb, spillkråka och talltita.
I naturreservatet har många sällsynta svampar och
insekter hittats. Svamparna har fantasieggande namn
som smultronkantarell, bittermusseron och saffransfingersvamp. En riktig raritet bland insekterna är den oansenliga
fjärilen tallprocessionsspinnare. Den är bara känd från tre
områden i hela Norden. När larverna ska äta eller förpuppa
sig vandrar de iväg en efter en i meterlånga tåg – därav det
säregna namnet.
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