
2 neptuni åkrar
– där hav och himmel möts

Det var Linné som 1741 gav de vidsträckta klapperstensfälten 
och de böljande strandvallsformationerna namnet Neptuni 

åkrar och visst ser landskapet ut att ha formats av havsguden själv. 
När blåelden blommar mot den gråvita kalkstenen vallfärdar både 
turister och ölänningar hit.  

Längs med stranden syns den underliggande 
kalkstenen i form av ett så kallat pallplan som 
sträcker sig ut i vattnet. 4

VågsKAPAde sTrAndVAllAr
Materialet till strandvallarna vid 
Neptuni åkrar har en gång avsatts 
av inlandsisen. Östersjöns vågor har 
slipat och bearbetat materialet till 
släta stenar och spolat upp stenarna 
på land. Processen har pågått under 
tusentals år samtidigt som land har 
höjt sig ur havet. 

sPArsAm florA
Neptuni åkrar är kanske mest känt 
för sin färgsprakande blomning av 
blåeld. Klapperstenvallarna har an-
nars en sparsam flora och här växer 
arter som gråfibbla, tulkört, spåtis-
tel, fårsvingel, grusslok och back-
timjan. Längs stranden trivs salttåg, 
strandaster och gulkämpar. 

fågelliV
Områdets speciella fågel är större 
strandpipare som springer i strand-
linjen och söker föda. Andra vadare 
är strandskata och rödbena som 
låter höra sitt intensiva varningsläte 
om du kommer för nära. Ute i vatt-
net ser man ofta ejder och gravand. 
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ölAnds nordligAsTe grAVfÄlT
Vid stranden söder om Neptuni 
åkrar ligger ett vikingatida gravfält 
benämnt Forgallaskeppet. Enligt 
legenden ägde ett stort sjöslag rum 
vid kusten. Fiendens fartyg, Forgalla, 
sjönk på det grund som kom att 
kallas Forgalla. Efter slaget lades de 
döda i kistor som täcktes 
med sten. Arkeologer 
har dock funnit att här 
ligger män, kvinnor och 
barn med gravgåvor från 
vikingatid. Söder om 
gravfältet fi nns en rest 
sten; Höga fl isa, enligt 
traditionen en kristen 
böneplats för fi skarbe-
folkningen i Byxelkrok. 

fAKTA
storlek: 20 ha 
beslutsår: 1975
syfte: att skydda de vackra, böljande 
strandoch klapperstensvallarna som har 
synnerligen högt geovetenskapligt värde 
och är av utomordentlig betydelse för det 
rörliga friluftslivet.  

hiTTA hiT
Reservatet ligger på nordvästra Öland in
vid väg 136, cirka 2 km norr om Byxelkrok.

Blåeld.

Ejder.

Större strandpipare.

Området vid Neptuni åkrar är mycket rikt 
på fossil. Kom ihåg att det är förbjudet att 
plocka fossil! 


