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Halltorps naturreservat har en av Nordeuropas värdefullaste 
ädellövskogar och området hör till landets artrikaste. De 

gamla grova ekarna i reservatet är livsmiljö för våra tre största skal-
baggar; stor ekbock, ekoxe och läderbagge. 

jÄTTeeKAr
Fram till 1900-talets början fanns ett 
mycket stort bestånd av ek i Hall-
torp. 1918 ägde en omfattande av-
verkning rum och ett tusental gamla 
ekar sågades ner. Idag kan vi se låga 
omfångsrika stubbar som ett minne 
av denna händelse. Ett trettiotal stora 
ekar lämnades vid avverkningen och 
det är dessa som idag utgör Halltorps 
hage där den stora ekbocken har sin 
enda säkra förekomst i Norden.  

14 halltorp
– trädjättar och sällsynta skalbaggar

gAmlA löVÄngAr
Halltorps hage utgör södra delen i 
ett mer eller mindre sammanhäng-
ande ädellövskogsbälte som sträcker 
sig ända upp till Borgholm. Liksom 
många andra lundar på Öland har 
Halltorp varit löväng. Här skördades 
vinterfoder åt kreaturen, både gräs 
och löv togs tillvara. Vid 1900-talets 
början upphörde ängsskötseln och 
markerna växte igen. Idag röjs och 
betas stora delar av reservatet. 
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fAKTA
storlek: 198 ha, varav 56 ha vatten
område
beslutsår: 1979
syfte: Bevara ett synnerligen värdefullt 
avsnitt av den öländska kustädellövskogens 
mosaik, flora och fauna. Underlätta allmän
hetens upplevelse av området. Området 
ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyd
dade områden, Natura 2000.

hiTTA hiT
Drygt åtta km norr Glömminge tar man av 
vid skylten Halltorps hage och fortsätter en 
dryg km. Parkeringsplats finns vid Eke
rumsbadet och väg 136.  I reservatet finns 
flera olika vandringsleder att välja på. En 
led är anpassad för funktionshindrade. 

Den stora ekbocken kan bli 5 cm 
lång och med antennerna inräknat 
15 cm.

0                      400 meter

Pettersholm

Halltorp

Golfbana

Gästgiveri

Golfbana

N

Orkidén guckusko blommar i Halltorps 
naturreservat. 

sÄllsynT sKAlbAgge
Ekbockens larver utvecklas 
under sex år endast i solbe-
lysta gamla och mycket grova 
ekar. I veden på ekarna fi nns 
ovala utfl ygningshål som lar-
verna gnagt. Ett av naturvårdens 
stora utmaningar idag är att försöka 
skapa ersättningsträd till de gamla 
döende ekjättarna och det största 
hotet är glappet i åldersfördelning 
mellan ekarna. Frågan är om vi hin-
ner få fram tillräckligt grova ersätt-
ningsträd så att ekbocken överlever.  


