
Stockebäcksäng-Svenstorp

NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Stockebäckesäng till vänster, sexfläckig bastardsvärmare till höger.

I den småbrutna jordbruksbyggden mellan När-
kesslätten och södra skogsbygden ligger de två 
naturreservaten Stockebäcksäng och Svenstorp. 
På marker som tidigare varit slåtterängar och be-
tesmarker möter vi idag en mosaik av lövrik skog 
och öppna marker på kalkrik mark.

Gamla jordbruksmarker
Markerna här i området har länge brukats för såväl od-
ling, bete och slåtter. Den uppmärksamme hittar både 
stenmurar och röjningsrösen som berättar om äldre 
tiders odlingsmöda. När jordbruket blev olönsamt läm-
nades markerna att sakta växa igen. Buskar och lövträd 
bredde ut sig och på marken tog skuggtåligare väx-
ter över. I Stockebäcksäng hittar du forfarande mindre 
öppna ytor med ängsväxter som prästkrage, gullviva, 
blåcklocka och åkervädd. Likaså har markerna närmast 
bebyggelsen i södra delarna av Svenstorp varit brukade  
länge, vilket avspeglas i markernas artrikedom. Här hit-
tar du exempelvis åkervädd, svinrot, väddklint, jungfru-
lin och hällebräcka. De blommande växterna lockar till 
sig fjärilar. Här flyger flera sällsynta arter som sexfläck-
ig bastardsvärmare, ängsmetallvinge och humlerotfjäril.

Artrika lövskogar
Lövskogen i reservaten domineras av lövträd, varav 
många så kallade äldellövträd som ek, oxel, lönn och 
lind samt en del ask och alm. Här finns även björk, asp, 
al, rönn, sälg, apel och fågelbär, samt en och annan tall 
och gran. Att marken dessutom är rik på kalk gör att 
området är ovanligt rikt på sällsynta växter och djur. 
Även då området har inte betats under en lång tid, har 
tramp och bök från vilda hjortar och vildsvin skapat lik-

nande effekter som betande tamdjur. Bland lövskogens 
typiska växter hittar vi sårläka, vätteros, skogsknipprot, 
tvåblad, myskmadra, underviol och tandrot.

Paradis för svampar och fåglar
Skogen i området rymmer en stor variation. Här finns 
både unga och gamla träd av olika trädslag, som växer 
i både öppnare och slutnare mijlöer. Till skillnad från 
hårt brukade skogar finns här även gott om döda träd. 
Till glädje för en lång rad vedlevande insektslarver och 
svampar. De flesta svampar favoriserar särskilda träd-
slag. Så bland lövträd hittar du exempelvis veckticka, 
kandelabersvamp och hasselticka. Och bland barrträden 
brandticka, rynkskinn och rosenticka.  Bland reserva-
tets marksvampar hittar du lövskogsarter som opalfing-
ersvamp, toppvaxskivling, scharlakansröd vaxskivling 
och lövviolspindling. Och i barrskogsmiljöerna hittas 
kungsspindling, blomkålssvamp och motaggsvamp.
Är du fågelintresserad finns det mycket att spana på i 
reservatet, som tornseglare, morkulla, hornuggla, katt-
uggla, sånglärka, stenknäck, stjärtmes och nötkråka. 
Det stora flertalet av dessa häckar dessutom i reservatet. 

Mossor och lavar
Har du en lupp med dig kan du kika upptäcka skogens 
miniatyrvärldar i bland alla mossor och lavar. Trädens 
bark är en bra plats att börja leta. Här finns gott om säll-
synta arter, oftast olika för varje trädslag. Som till ex-
empel gulvit blekspik, klosterlav och glansfläck. Vissa 
mossor trivs bäst på döda trädstammar, som stubbspret-
mossa och terpentinmossa.  På marken och på död ved i 
grankogen kan du hitta fuktighetskrävande mossor som 
vågig sidenmossa, långfliksmossa och grön sköldmossa.

Fakta Stockebäcksäng
Beslutsår: 1973, utvidgat 2016
Areal: 21 hektar 
Markägare:  Askers häradsallmänning  
och enskild
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Fakta Svenstorp
Beslutsår: 2020
Areal: 50 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen



I naturreservatet Stockebäcksäng är det 
bland annat förbjudet att:
• skada berg, jordytan eller sten/block, eller att flytta sten/block
• skada levande eller döda träd och buskar
• skada vegetationen 
• elda
• parkera annat än på anvisad plats
• tälta eller ställa upp husvagn
Fullständiga föreskrifter: lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

I naturreservatet Svenstorp är det bland annat  
förbjudet att:
• skada berg, jordytan eller sten/block, eller att flytta sten/block
• köra motordrivet fordon
• skada levande eller döda träd och buskar

• elda
• skada vegetationen 
• cykla eller rida
• medvetet störa djurlivet
• medföra hund som inte är kopplad under perioden 1/3 - 31/10
Fullständiga föreskrifter: lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

Vägbeskrivning
Naturreservaten ligger cirka 5 km söder om samhället Odens-
backen, mellan sjöarna Hjälmaren och Sottern. Vid Lännäs 
kyrka, sväng mot ”Alltorp 6”. Åk 1,5 km, ta vänster i korsning. 
Fortsätt 2,2 km. Stockebäcksäng ligger på höger sida vid en liten 
parkering. En markerad stig leder genom delar av Stockebäck-
säng.
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