23. Ylens östra sida

Ekar huggs fria, hagmarker restaureras och en
gammal lada från 1700-talet får ny beklädnad och
nytt tak längs sjön Ylens ofta branta östra sida.

Vid gårdarna Holma och Hemmings
torp Norrgården i Järsnäs socken
vill de driftiga markägarna återfå det
gamla jordbrukslandskapet med dess
natur- och kulturvärden. Här är led
orden småskalighet, ekologisk odling
och tradition.
Vid Norrgården i Hemmingstorp
arbetar lantbrukarna med att restau
rera betesmarkerna, som växt igen
sedan 60-talet då de senast betades.
Det är länets största restaurerings
projekt som pågår och ca 10 hektar
hagmark öppnas upp. Det finns också
alkärr som noggrant sparas för att be
hålla den ekologiska kvaliteten. En li
ten unik gammal kalklada renoveras.
En gammal lada finns vid norra delen

av fastigheten på den branta stranden
mot Ylens vatten. Den tros vara från
1700-talet och renoveras för att återfå
sitt ursprungliga utseende och skick.
Här kan du fika, titta på ladan och den
enastående utsikten.
Den slingrande grusvägen mot
Holma kantas söderifrån av magnifika
jätteekar, flera mer än 250 år gamla.
Vid Holma pågår ett intensivt arbete
av markägare för att gynna äldre
ekar genom att de huggs fria, får mer
ljus och ger utrymme åt många arter.
Därför kan de kanske kallas för bio
logiska fornminnen. Ekbjässarna är
rejält grova och den största har en om
krets på 6 meter. De har varit riktigt
inväxta och kronorna har tagit stryk.
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Grenarna är nämligen väldigt känsliga
för att stå och trängas och börjar då
att dö. Det kan vara positivt rent bio
logiskt på kort sikt eftersom många
lavar, svampar och vedlevande insek
ter gynnas, men det är mer värdefullt
att ekarna lever så länge som möjligt.
Rödlistade arter som almlav kan åter
finnas på en gammal askstubbe med
nya skott. Rosa skärelav finns på ekar
na längst i öster.
Här finns en biotopskyddad al
sumpskog med äldre sockelförsedda
klibbalar och gamla askar. Den ligger
strax öster om Holma och lite längre
öster/norrut längs vägen kan du se
planteringar av ask och fågelbärsträd,
vilket inte är så vanligt. Ny planterad

VÄRT ATT VETA

Holma gård har anor från 1100-talet då den ägdes av biskopen i Linköpings stift. På
Lusthusön i Ylen strax utanför Holma gård fanns tidigare ett lusthus som byggdes på
1800-talet av fröknarna Ribbing från den sista adliga släkten som ägde Holma gård. Idag är
ön ett litet naturminne eftersom här både finns storlom och fiskgjuse.
VÄGBESKRIVNING:

Från Lekeryd tar du vägen mot Aneby och svänger efter drygt 7 km

mot Ryd. Kör ca 4 km och sväng mot Hemmingstorp strax efter att du passerat kanalen
mellan Ylen och Stora Nätaren. Alternativt åk från Lekeryd mot Svarttorp och sväng
vänster mot Björkudden. Runda sjön och någon kilometer efter Lilla Björkudden är du vid
Hemmingstorp Norrgården.
Parkering:

Vid den gamla ladan vid Norrgården eller vid den gamla mekaniska

”stenlyften”. Man kan också ställa bilen en kortare stund vid de nya breda mötesplatserna
längs vägen söderifrån.

Storlom som äter kräfta

Siklöja

lövskog behövs både för virkets skull,
men inte minst för att många sällsynta
djur och växter är knutna till lövskog.
På grund av den svårbemästrade ask
skottssjukan har askplantorna det lite
tufft, men de flesta återhämtar sig.
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