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1 trollskogen
– sagolik skog på Ölands nordöstra udde

Längst ut på Ölands nordöstra udde ligger Trollskogen, en 
gammal betespräglad barrskog som verkligen gör skäl för sitt 

namn. Här växer knotiga vindpinade tallar och gamla grova vid-
kroniga ekar. Den trolska känslan förstärks av all murgröna som 
klättrar på mark och över trädstammar. Trollskogen utgör ett av 
Ölands mest omtyckta och välbesökta utfl yktsmål. 

sKogens PÄrlor 
Kornas bete gör att Trollskogen har 
en öppen och luckig karaktär och 
här växer den sällsynta rylen, men 
även den lilla mandeldoftande 
linnean. Förekomsten av gamla ihå-
liga träd och mycket död ved gör att 
många insekter, trädsvampar och 
lavar trivs i Trollskogen t.ex. den 
sällsynta ädelkronlaven. Till de 
häckande fåglarna hör spillkråka 
och mindre korsnäbb. Här fi nns 
också Ölands säkraste lokal för 
talltita, en av öns ovanligaste häck-
fåglar. 

Spillkråkan hackar efter in-
sektslarver i en gammal tall. 

Murgrönan skapar en 
trolsk känsla. 



3

fAKTA
storlek: 266 ha varav landareal 115 ha
beslutsår: 1998
syfte: att bevara ett område med natur
skogsartad barrblandskog, gamla ekar, 
betade havsstrandängar och kust och 
grundområde med dess flora och fauna. 

hiTTA hiT: Ölands nordöstra udde, cirka 
65 kilometer från Borgholm. Följ väg 136 
norrut och sväng mot Grankulla strax innan 
Byxelkrok. Tydliga skyltar visar vägen från 
Grankulla. 

KlAPPersTen och fisKeVATTen
På Ölands nordöstra udde har 
mäktiga strandvallar av klappersten 
under årtusendena formats av vind, 
vågor och inlandsis. I omgivande 
kustvatten leker strömming och 
skrubbskädda. Grankullaviken utgör 
en mycket viktig ”barnkammare” för 
många fi skarter.

fornlÄmningAr 
Sedan förhistorisk tid har nordöstra 
udden haft stor betydelse för män-
niskorna med den rika fi sktillgången 
och Grankullaviken som en viktig 
hamn. De förhistoriska gravarna lig-
ger som ett pärlband på äldre strand-
vallar längs uddens båda sidor.
Uddens strategiskt viktiga läge mar-
keras också av skansanläggningarna 
från 1400-talet, då danskarna för-
sökte inta den dåvarande örlogsbasen 
Örbovik. Vid uddens smalaste del 
fi nns en jaktmur troligen anlagd av 
Johan III på 1500-talet. 

På den östra stranden ligger vraket efter den 
åländska skonaren ”Swiks” som förliste här vid 
en decemberstorm 1926. 
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Vid Trollskogen fi nns ett naturum där du kan få 
information om både Trollskogen och Ölands 
natur. I reservatet går vandringslederna förbi 
fl era natur- och kultursevärdheter med ytterli-
gare information.


