Naturreservat
Välkommen till Vrinneviskogen
Nötskrika

När Vrinnevi våtmark
skapades 2009 tillfördes reservatet
en helt ny naturtyp.
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Vrinneviskogen is predominantly a
pine-dominated coniferous forest, with
some open fields, stretches of deciduous
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Upplevelsestigen är tillgänglig även för
rörelsehindrade och synskadade. Här
kan du lära dig lite om skogens invånare
genom att känna, lyssna och titta.
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Vrinneviskogen Nature Reserve
Vrinneviskogen has been the recreational area for the residents of Norrköping
for over a hundred years, ever since
the 1880s when the town leased the
northern part of the area for this purpose. It has extensive forests with old
pines, flowering meadows and ancient
grave fields, but it also offers a forest for
adventurous games, a picnic on the grass
and peaceful walks.
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Naturparken räddade tallarna i den norra
delen av dagens reservat. Många tallar var
säkert imponerande träd redan för hundra
år sedan och det är lätt att förstå att Vrinneviskogen blev populär. Flera generationer
Norrköpingsbor har sedan dess sökt sig hit för
avkoppling och motion.

Idag sköts Vrinneviskogen för att gynna såväl friluftsliv som växt- och djurliv. Välbesökta delar röjs
för att skapa en öppen skog medan andra delar
lämnas helt ifred. Öppna gräsmarker för lek och
picnic sköts genom ängsslåtter så att också flora
och insektsliv gynnas.

Ek-hassellunden sydost
om det före detta barnhemmet Mamre.

Storskog med uråldriga tallar, blommande slåtterängar
och forntida gravfält, men också en skog för äventyrlig lek,
picknick i gröngräset och rofyllda promenader på otaliga stigar.
Vrinneviskogen har många ansikten. Jättetallarnas skog har
varit Norrköpingsbornas friluftsområde i över hundra år och
idag är upplevelsemöjligheterna fler än någonsin.

Vid Tjalvegården ansluter du smidigt till
motionsspår och promenadvägar.
Här finns också minigolf och sommarcafé.

Djurliv och friluftsliv

I Vrinneviskogen finns stigar och löprundor för
alla smaker, allt från barnvagnsvänliga grusvägar
till ridstigar. Som närnatur är Vrinneviskogen
ovanligt stor, som 400 fotbollsplaner, så det finns
mycket att upptäcka.

Vrinnevi
gård

Kring Tjalvegården står tallar som
är över 300 år gamla. De låga gravkullarna är från järnåldern.

Från 1880-talet arrenderade Norrköpings
stad norra delen av skogen för allmänhetens
möten och friluftsliv. I början av 1900-talet
köpte man området. “Norrköpings naturpark
ännu upplåten för allmänheten” var den officiella benämningen. Under 1910-talet låg ett
dagsanatorium för lungsjuka i naturparken,
där Tjalvegården ligger idag.

Våtmarken är en rofylld rastplats
för besökaren och en hemvist för
fåglar, grodor och trollsländor.
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woodland and the ruins of old crofts.
When the Vrinnevi wetlands were established in 2009, the park became one
habitat richer. The park is maintained
with the combined goals of favouring
both recreational use and the flora and
fauna. There are paths and jogging
tracks for all tastes, with everything
from pram-friendly gravel roads to
riding trails. As a piece of nature close
to home, Vrinneviskogen is unusually
large, the equivalent of 400 football
fields, so there is much to discover.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att reservatets värden ska bestå, är det viktigt att alla besökare visar hänsyn.
Förutom de generella regler som gäller vid vistelse i
skog och mark, är det inom reservatet förbjudet att:

Skog och ängar

Dagens naturreservat är många gånger större än
naturparken hundra år tidigare. Vrinneviskogen är
i huvudsak en barrskog, med blåbär, svampar, bofinkar och allt som hör till en skog. Tall dominerar
på de torra moränhöjderna, men här finns också
en betydande variation och inslaget av lövträd
ökar. I sänkor i terrängen hittar vi små lummiga
kärr med klibbal, björk och mjuk björnmossa.

Större hackspett

Vrinneviskogen är mycket mer än skog, det gamla
odlingslandskapets bidrar med öppna fält och
spännande torplämningar. Skogsbrynens blandning av buskar ger blommor och bär till insekter
och fåglar. Vid Navestad och Mamre hittar du ekmiljöer i form av ekhagar och hassellundar.
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• Hacka, gräva, eller på annat sätt skada fasta naturföremål eller ytbildningar.
• Gräva upp växter eller plocka mossor och lavar.
• Göra upp eld annat än på särskilt iordninggjorda
platser.
• Framföra motordrivet fordon annat än på därför
avsedda vägar.
• Parkera annat än på därför iordningställda platser.
• Tälta eller ställa upp husvagn eller husbil.
• Medföra okopplad hund.
• På störande sätt utnyttja radio eller musikspelare.

Teckenförklaring
Reservatsgräns

I Vrinneviskogens största stenbrott
hittar du Kottebanan, en skogsinspirerad hinderbana för barn.

I slutet av 1800-talet behövde den
expanderande staden sten till
vägar och byggnader. I små och
stora stenbrott bröt man granit,
som ibland lite skämtsamt kallades
Vikbolandsmarmor.
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Markerade spår
10,1 km
3,7 km
5,3 km
2,4 km elljusspår
Övrigt elljusspår
3,4 km Utgår från
2,0 km Vrinnevisjukhuset
Upplevelsestigen

(

Övriga stigar/vägar

)

Ensjön

Parkering
Grillplats
Minigolf
Hundrastgård

0

500 m

Torplämning
Fornlämning
Här står du nu!

Möt en grävling i Vrinneviskogen!
Reservatet är stort noga att rymma
ostörda delar där den som har tur
kan stöta på några av skogens hemlighetsfulla invånare.

Reservatet ägs och förvaltas av Norrköpings kommun.
Har du synpunkter eller frågor om reservatet kan du kontakta
kommunekologen, på telefon 011-15 19 65.
Se också: www.norrkoping.se/natur

Denna skylt har delvis finansierats med statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen.

