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Welcome to
Herrborum

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

l operate motor vehicles or ride bicycles;
l set up tents or park caravans;
l bring unleashed dogs or other pets into the reserve;
l break off twigs or branches, cut down or in any 
other way damage dead or living trees and shrubs;

l pick plants or parts of plants, except for berries and 
edible mushrooms;

l play radios, tape recorders, musical instruments or 
the like in a disturbing manner;

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

l collect cryptogams or invertebrate animals;
l destroy or damage permanent natural objects or 
surfaces by drilling, blasting, digging, carving, 
chopping or painting;

l make fires.

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

§

Var rädd om naturen!

l framföra motordrivet fordon eller cykel;
l tälta eller ställa upp husvagn;
l medföra okopplad hund eller annat lösgående 
husdjur;

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

l plocka växter eller växtdelar med undantag 
för bär och matsvamp; 

l på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, 
musikinstrument eller dylikt;

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

l samla kryptogamer eller ryggradslösa djur;
l förstöra eller skada fast naturföremål eller 
ytbildning genom att borra, spränga, gräva, 
rista, hacka eller måla;

l göra upp eld.  
Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
l anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;
l utföra sådan vetenskaplig undersökning 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: Söderköping  
Skyddat år: 2000   Areal: 118 hektar   
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen 
i Östergötlands län
Mer information: tel 010-223 50 00
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Fakta om Herrborum
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Naturreservatet består av tre delområden.
Norr om herrgården ligger en stor trädbärande
hagmark som nere vid vattnet övergår i en strand-
äng. På strandängen trivs många vadare och
andra våtmarksfåglar. I lövskogarna, som är rika
på gamla träd och död ved, lever bland annat flera
hackspettsarter som spillkråka och gröngöling.
På ekarna och andra ädellövträd växer ovan-

liga arter av lavar som brun nållav, gul dropplav
och gammelekslav. De gamla döda träden du
kan se här är viktiga för många sällsynta växter,
djur och svampar. Taggbock är ett exempel
på en stor skalbagge vars larver lever
i murken ved av ek och tall.

Längre österut i norr ligger
det minsta delområdet. Här kan du
ströva i en fin betad blandskog med ädla
lövträd och grova gamla tallar. Den lilla
orchidén knärot växer på flera ställen, liksom
sårläka som förr användes som läkeväxt.

Söder om herrgården tar det största del-
området vid. Vandringslederna som börjar från
parkeringsplatsen gör det lätt att vandra här.
Naturen längs den östra ledslingan består till
stor del av en gammal orörd blandskog. 
Väster om landsväg 210 går leden

genom ett varierat beteslandskap. I de
öppnaste delarna längst i väster hittar
du typiska betesmarksväxter som Natt
och dag, jungfrulin och ängsviol. Kapellviken
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Välkommen till Herrborum
Det kustnära läget och lantbruket vid Herrborums
herrgård har skapat ett mycket ålderdomligt och
artrikt landskap. Den gamla herrgården vid Sankt
Annas skärgård har anor sedan 1300-talet.

Varierat landskap. I landskapet kring
Herrborum finns allt från öppna betade

strandängar och ekhagar till frodig natur-

skog. Att betesmarkerna är rika på blom-

mande buskar och brynmiljöer är särskilt

viktigt för många insektsarter, som till 

exempel eldsnabbvingen.

Natt och dag
Melampyrum 
nemorosum

Eldsnabbvinge 
Thecla betulae

Taggbock
Prionus coriarius

Herrborum ingår i EU:s nätverk av särskild skyddsvärd natur,
Natura 2000. Skylten är producerad med ekonomiskt bidrag
från Europeiska unionens finansiella instrument Life.

The coastal location and the farm-
ing at Herrborum Manor have formed
a very traditional and biologically di-
verse landscape. The manor’s history
dates back to the 14th century.
The nature reserve consists of three

main components: oakwood pastures,
shoreline meadows and lush natural
forest. The oaks are especially impor-
tant for many species


