Välkommen till
Glindranåsen
Längs större delen av reservatet slingrar en grusväg
som en påminnelse om forna tiders färdleder som ofta gick
högst upp på de torra och lättframkomliga åskrönen.
Här i Sörmland finns det många
rullstensåsar. De bildades när inlandsisen
drog sig tillbaka för drygt 10 000 år sedan. Under de
smältande ismassorna bildades isälvar som förde med sig
sand, grus och sten. Att det kallas rullstensås beror på att
alla stenar i isälven slipats mot varandra och blivit släta
och rundade.

Viggartorpsmossen

Tallticka och knärot har hittats i reservatet trots att det
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Gör som dina förfäder
– vandra längs de lättframkomliga åskrönen

An unsurfaced road runs through most of the reserve as
a reminder of old travel routes, which often followed dry
and easily accessible ridge crests.
The area is easily accessible even today. You can get here by car,
bicycle or on foot. The Sörmlandsleden trail follows part of the ridge.
If you come in the summer, a dip in the clear water of Lake Viggaren
is recommended.
Only the ridge is protected as a nature reserve. But you still have the
chance to see rare species such as the orchid creeping lady’s tresses in
the forest’s moss carpets and the bracket fungus Phellinus pini, which
grows on the oldest pine trunks.

Var rädd om naturen!

Fakta om Glindranåsen
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Welcome to Glindranåsen

tryck : 2020

Gulsparv (Dolomedes fimbriatus)
Gulsparven är en mycket välkänd och vacker fågel
som tycker om att besöka fågelbord – åtminstone om
det bjuds på havre. Den trivs bra i småskalig jordbruksbygd
och i buskmarker som här.

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.
Det är bland annat förbjudet att:

Kommun: Katrineholm Areal: 24,9 hektar

• ta ut grus från naturreservatet

Markägare: Privat

Naturreservatets fullständiga föreskrifter, beslut och skötselplan hittar du via https://skyddadnatur.naturvardsverket.se

Förvaltare: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Om du hittar någon ny art kan du glädja andra
besökare och forskningen genom att rapportera
ditt fynd till www.artportalen.se

www.lansstyrelsen.se/
sodermanland

Skyddat år: 1956

Mer information:
telefon 010-223 40 00

lindblad studio ab

bara var själva åsen som skyddades när reservatet bildades
1956. Tallticka växer en bit upp på stammen av riktigt gamla
tallar. Oftast är de träden över 150 år gamla. I barrskogens
mossmattor växer några exemplar av den lilla vitblommiga
orkidén knärot. Den har vintergröna bladrosetter som går att
hitta under hela året. Båda arterna talar om för oss att här är
naturen lite extra fin.

Teckenförklaring

•

besök för att det är så vackert och lätt att nå
med bil, med cykel eller till fots. Vandra gärna
längs Sörmlandsleden som följer Glindranåsen
ett stycke. Kommer du sommartid kan du ta ett bad i sjön
Viggarens rena vatten och lite senare på säsongen kan du
med lite tur hitta både kantarell och den fina matsvampen
stolt fjällskivling.

Viggaren

produktion : adoxa naturvård
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lindranåsens naturreservat är väl värt ett

Knärot (Goodyera repens)
Den här lilla skogsorkidén har så ytliga
rötter att den torkar ut och dör där det
bedrivs hyggesbruk i skogen. Här har
den nyligen visat sig och förhoppningsvis
blir den kvar en lång tid framöver.

