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15 karum 
– unikt odlingslandskap

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med 
spår från många olika tidsperioder från äldre järnålder och 

framåt. På Karums alvar, ett av få alvarområden i mittlandet, lig-
ger den berömda och välbesökta skeppssättningen Noaks ark. 

Äldre odlingslAndsKAP 
Markerna på Karum har varit bebod-
da under mer än 2000 år. Husgrun-
der, hägnadsrester och gravar från 
äldre järnålder visar på en lång kon-
tinuitet i markutnyttjandet. Dagens 
odlingslandskap är ålderdomligt och 
småskaligt och innehåller en bland-

Bilder uppifrån vänster: Åkerogräset klätt tillsammans med vallmo, blåklint och prästkragar. 
Nederst t v: Klubbsprötad bastardsvärmare funnen på Karums alvar. Stora bilden: Noaks ark.

fAscinerAnde grAVfÄlT
Det fårbetade gravfältet på Karums 
alvar är fascinerande alla årstider. 
På våren när de gamla ättebackarna 
färgas i gult, violett och vitt av blom-
mande gullvivor, St Pers nycklar 
och mandelblom. På sommaren när 
grusslokens sirliga silvervippor vajar 
över landskapet och blåvingarna 
fladdrar behagfullt över backtimjan-
tuvorna. En knastertorr sensommar-
dag när nästan det enda som lyser 
grönt är den giftiga tulkörten som 

lämnats kvar i ruggar av fåren. Eller 
på hösten när de resta stenarna står 
tysta och hemlighetsfulla i morgo-
nens dimslöjor och man tycker sig 
förflyttad till Ölands forntid.  
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fAKTA
storlek: 315,7 ha
beslutsår: 2006
syfte: att återskapa ett äldre odlingsland
skaps natur och kulturvärden och bevara 
mittlandets typiska såväl som hotade 
växtoch djurarter. Området ingår i EU:s 
ekologiska nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000.

hiTTA hiT
Från väg 136 i Rälla kör mot Högsrum. 
Sväng mot Gärdslösa där vägen delar 
sig. Efter c:a 1 km ser du gravfältet på 
Karums alvar. Här finns parkering som ger 
möjlighet att besöka gravfältet och alvar
markerna. Efter ytterligare 1 km  sväng till 
vänster mot byn – skylt Karum. Parkering 
finns på vänster sida innan byn.

gAmlA åKerogrÄs
Ett av syftena med naturreservatet 
i Karum är att återskapa ett äldre 
odlingslandskap. Trettio hektar av 
åkermarken odlas i s.k. tresäde, 
vilket innebär att man odlar råg 
år ett, korn år två och sedan 
låter åkern ligga i träda år tre. 
Tack vare det äldre odlings-
systemet och hanteringen 
av utsädet bevaras ovanliga 
åkerogräs t.ex. klätt och 
råglosta. På åkrarna odlas 
äldre grödor som gotlands-
råg, ölandshavre och östgö-
takorn.  

högA nATurVÄrden 
I Karum finns en rad intressanta 
växter och djur. På grav-
fältet vid Noaks ark växer 
hylsnejlika, fågelarv, och 
alvarveronika. Ute på själ-
va alvaret har man gjort 
många fynd av ovanliga 
insekter bl.a. ängsväg-
stekel och klubbsprötad 
bastardsvärmare. Arbetet 
att återskapa slåtterängar 
på Karum pågår. Här 
växer johannesnycklar, 
krutbrännare, ängsskära 
och klasefibbla.

Klasefibbla. 

ning av små åkrar, alvarmarker och 
lövskogar på tidigare slåttermark. Ut-
vecklingen i Karum kan följas via ett 
välbevarat kartmaterial som sträcker 
sig från 1600-talet och framåt. 
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