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Fingalstorp ligger högt med en vid-
sträckt utsikt över omgivningarna och 
Vättern. Grav ligger – som namnet 
också antyder – lite lägre i en sänka. 
Motorvägen rusar förbi alldeles ned-
anför bebyggelsen och skär av byarna 
från direktkontakten med Vättern. 
 Om man tar av från E4 vid 
Vättersmålen och kör in på den 
slingrande byvägen mot Grav och 
Fingalstorp, känner man hur tiden lik-
som stannar upp en smula. Här möts 
dåtid och nutid i ett småskaligt och va-
riationsrikt landskap, med små åkrar, 
hagmarker, hamlade träd och ädellöv-
skogar i branterna. 

Byarna Grav och Fingalstorp lig-
ger centralt i Östra Vätterbranternas 
biosfärområde inom ett dellandskap 
som kännetecknas av ädellöv och 
blandskog i brantmiljö. Båda by-
arna är Natura 2000-områden. 
Brantskogen och hagmarken vid Grav 
är dessutom skyddade som naturreser-
vat kallat Röjeberget. Naturvärdena 
är knutna till ett flertal olika trädslag 
och ädellövskogen är särskilt värdefull 
med många nyckelbiotoper. 
 Röjebergets naturreservat är till 
större delen skogsklätt och sträcker sig 
utmed förkastningsbranten som vid 
Grav böjer av från Vättern. Uppe på 

bergbranten dominerar tall- och barr-
blandskog med solbelysta hällpartier. 
I själva branten och nedanför finns 
ädellöv- och blandlövskogar med alm, 
ask, ek, oxel, lönn och björk. Många 
av träden är gamla och död ved finns 
över hela området. Flera bäckar rin-
ner ned mot Vättern och bildar fuktiga 
raviner. Brantmiljön är också rik på 
översilade lodytor. I bergsbranten och 
nedanför i rasmarkerna finns ett stort 
antal hamlade träd. Förr höggs grenar 
och kvistar av för att samlas in som fo-
der åt kreaturen. Idag görs det mer av 
naturvårdsskäl. På en lite bredare av-
sats i branten hålls en hagmark öppen 

16. Röjeberget, Grav och Fingalstorp

Grav och Fingalstorp är två små 
byar som ligger ihop alldeles intill 
Vätterbranten. 
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VÄRT ATT VETA

Från Grav leder en markerad skogsstig upp till en utsiktspunkt i södra delen av reservatet. 

Härifrån har man en storslagen utsikt över branten, Vättern och Visingsö.

VÄGBESKRIVNING: Kör av E4 vid Vättersmålen. Efter ett par hundra meter mot 

Örserum, avtagsväg till höger mot Grav och Fingalstorp.

PARKERING: En mindre P-plats finns vid naturreservatet Röjeberget i Grav.

av betesdjur. En mycket grov gammal 
hamlad alm står i kanten av skogsvä-
gen genom hagen, vid en liten bäck.
 I dessa variationsrika miljöer finns 
gott om sällsynta och hotade mossor, 
lavar, svampar, insekter och andra 
småkryp. På våren är kärlväxtflo-
ran särskilt intressant med arter som 
glansnäva, lunddraba, storrams och 
underviol. 
 Hagmarkerna vid Fingalstorp hör 
till Östra Vätterbrantens finaste och 
mest värdefulla. Den örtrika torrängs-
floran är ovanligt rik med arter som 
brudbröd, darrgräs, getväppling, 
jungfrulin, rödkämpe, solvända och 
vildlin. 
 Höga naturvärden är också knutna 
till de många hamlade askarna, al-
marna och lönnarna. De flesta växer 
norr om gården, i brynet och kanten 
av hagmarken mot åkern. Här kan 
man se både nyhamlade unga träd och 

riktigt gamla hammelstubbar sida vid 
sida. Andra gamla träd i markerna och 
längs med byvägen är oxel, ek, vilda-
pel, päron och en. 

Jungfrulin

UnderviolVildlin

Ett naturvårdsavtal finns för hagmarkerna.


