12. Ölands by

Vid Ölands by finns ett av
Biosfärområde Östra Vätterbranternas
demonstrationsområde för hamling.

Öland är en större by belägen ovanför
Vätterbranterna och E4, drygt 3 km
norr om Ölmstad. Kring byn finns
ett småskaligt, kraftigt kuperat landskap med mycket höga naturvärden.
Från de högsta delarna av det flikiga
odlingslandskapet är utsikten över
Vättern hänförande.
Ett stort antal hamlade träd finns
i hagmarkerna och i anslutning till
bergbranterna. Många av de hamlade
träden är gamla, grova och håliga. De
har utvecklat mulm och har dessutom
en värdefull och rödlistad lavflora
knuten till sig. Arter som påträffas på
de hamlade träden är almlav och den
rödlistade gula dropplaven. Andra

arter som förekommer på träden är
guldlocksmossa och porellor.
Här finns betesmarker som är
rika på hällar och bergklackar samt
gamla åkermarker, ädellövsklädda
betesmarker och ras- och bergbranter. Växtligheten i betesmarkerna
är varierad och mycket artrik med
många slåtter- och betesgynnade arter. Slåttermarkerna är helt ogödslade
med en artrik flora av svinrot, bockrot, darrgräs, blåsuga, nattviol och
ängsvädd. I dag hålls dessa marker
öppna genom bete. I sydöstra delen
slogs stora hackslåttermarker med lie
fram till runt år 2000. Enstaka träd av
ek, al, björk och rönn står utspridda i
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bymarkerna och buskskiktet är varierat med en, getapel och hagtorn.
Kring en bäck invid motorvägen
och längst i öster betas lövhagar där
ek, ask och lind dominerar trädskiktet. I lövhagarna finns stora samlingar hamlingsträd som ännu vårdas.
Kvarlevande slåtterflora blandad med
torrängsarter finns även runt alla hällmarksöar. Solvända, slåtterfibbla och
klasefibbla lyser gul mot backnejlika,
jungfrulin och bockrot i rött, blått och
vitt. Den för östra Vätterstrandens
lundmiljöer typiska ramslöken sprider
sin doft av lök i de tätare delarna av
lövhagarna på våren.

VÄRT ATT VETA

I byn finns en hästgård där man hyra häst. Att uppleva naturen från hästryggen är ett
mycket bra alternativ till att röra sig till fots. Man kan fortsätta mot Ölabergen/Sjöbergen
naturreservat – sväng mot branterna i byn och kör några km mot retreatgården/Wettershus.
Där finns en stig till Ölands brygga, se även Ölabergen.
VÄGBESKRIVNING:

Kör E4 och sväng av mot Vättersmålen, Ölmstad. Sväng höger och

ta sedan vänster vid den andra grusvägen vid skylten mot Öland. Efter drygt 4 km är du
framme i Ölands by.
Parkering:

Finns ej anordnad P-plats i Ölands by, men vid naturreservatet Sjöbergen.

Hamlad ask

Nattviol

Vid Måleskogsberget intill vägen norrut finns en östvänd blockbrant klädd
med ädellövskog med många träd som
tidigare hamlades. Nyligen har vissa
av dem röjts fram och hamlats på nytt.
De hamlade träden domineras av alm
och ask, medan lind och ek bildar ett
högre trädskikt. En del hamlade träd
är grova och har hålrum med mulm.
Här finns ovanliga trädlevande lavar
och mossfällar klär stammarna.
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