
STRANDSKOGEN
Unika värden för människa och natur
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I nordvästra delen av Mörbylånga kommun finns ett område som tack 
vare den speciella geologin har unika värden. Här, strax sydväst om 
Glömminge, ligger Strandskogen. I Strandskogen finns både höga 
naturvärden och en värdefull vattentäkt. Det gör området unikt och 
viktigt att värna om. Vattentäkten skyddas som vattenskyddsområde. 
Området ligger nedanför landborgskanten och är ganska plant.

Strandskogen ingår i ett mäktigt sandfält som sträcker sig från trak
terna kring Algutsrum i söder till Halltorp i norr. I de solvarma sandiga 
markerna finns ett mycket rikt insektsliv. Det mäktiga sandfältet ger 
också mycket goda förutsättningar för ett grundvatten av god kvalitet.

STRANDSKOGEN GER OSS  
VATTEN OCH ETT RIKT DJURLIV
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Fotograf:  Jan Videvik
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Sandfältet i Strandskogen kallas för Strandskogsfältet och består av 
isälvssediment, ett minne efter den senaste istiden som avslutades för 
ca 12 000 år sedan. 

Isälvar bildar högar av sten, grus och sand
När isen började smälta bildades isälvar som forsade fram genom 
isen. Isälvarna förde med sig sten, grus och sand som sjönk till botten 
och bildade högar när det närmade sig iskanten och farten saktade 
ner. Dessa högar kallas för isälvssediment. Det finns inte så många 
områden med isälvssediment på Öland.

I sand- och gruslagren bildas grundvatten
I Strandskogen ligger isälvssedimenten på en berggrund av skiffer. De 
övre lagren består av sand, men närmare berggrunden är sedimenten 
av grus och grusig sand. I den centrala delen av Strandskogsfältet har 
sedimenten en tjocklek av hela 20 meter. 

SANDFÄLTET RENAR VATTEN 
OCH FÅR SMÅKRYP ATT TRIVAS

De mäktiga lagren av sand och grus gör att vatten kan infiltrera, det 
vill säga rinna ner genom marken, renas och bilda grundvatten som 
vi sedan får i vattenkranen hemma. Det är viktigt att skydda lagren, 
eftersom de fungerar som naturliga reningsverk och magasin för vårt 
dricksvatten. Strandskogens vattentäkt är regionalt värdefull 
och den enda i kommunen där grundvatten kan 
magasineras (lagras). 

Öppna sandmarker värdefulla  
för Öland
De få öppna sandmarker som finns kvar 
i Strandskogen hör till de mest värdefulla 
på Öland. Här finns torra gräsmarker och 
sandgräshedar med en mångfald av olika 
småkryp. Den bara sanden är mycket viktig 
för grävande insekter, t ex vildbin.



SVARTFLÄCKIG BLÅVINGE 
TRIVS BLAND BACKTIMJAN
På sandiga marker där det finns 
backtimjan eller kungsmynta kan 
man hitta svartfläckig blåvinge. 
Den är mycket ovanlig på fast
landet, men på Öland och Gotland 
kan man ha turen att få se den. 
Fjärilen lägger sina ägg i blommor 
av backtimjan, där larven lever 
några veckor innan den faller till 
marken. På marken sänder larven 
ut doftsignaler, så att rödmyror tror 
att det är en av de egna myrlarverna 
och forslar hem den till myrboet. 
Myrorna föder upp fjärilslarven, 
som förpuppas och slutligen kläcks 
som ny fjäril nästa vår.

EN MILJÖ SOM SKYDDAR
De sandiga markerna i södra Sverige är otroligt artrika miljöer. Här 
lever många arter som har sin allra nordligaste utpost i Europa. Många 
av dem är sällsynta och utrotningshotade. Gemensamt för dessa djur, 
växter och svampar är att de är värmekrävande, gynnas av ett torrt 
och varmt klimat och kräver tillgång till öppna ytor med bar sand.

200 rödlistade arter
Idag har de flesta sandiga marker odlats upp, planterats med skog, 
exploaterats eller växt igen. För ca 100 år sedan bestod större delen 
av det stora sandfältet mellan Algutsrum och Halltorp av öppna sand
marker. Idag finns bara spillror kvar och ett av de viktigaste områdena 
finns i Strandskogen. Här lever mer än 200 rödlistade arter! En röd
listad art är en art som riskerar att dö ut från Sverige.

Insekter bygger bon
Många insekter lever av nektar, pollen och frön från blommande växter. 
De lättgrävda och torra sandjordarna lämpar sig dessutom mycket bra 
att bygga bon i. På dessa marker finns därför en enorm artrikedom, 
främst av vilda bin och andra steklar, dynglevande skalbaggar och 
fjärilar. I Sverige finns knappt 300 arter av bin och en tredjedel av  
dem är rödlistade.

DET TJUSIGA PRAKTBYXBIET 
GILLAR BARA FIBBLOR
Ett av våra tjusigaste bin är prakt
byxbiet. De har extra långa hår 
på bakbenen så att de kan samla 
mycket pollen – det ser nästan ut 
som flaskborstar! Praktbyxbin lever 
bara på pollen från fibblor. Honan 
gräver ett bo och anlägger celler 
där hon placerar pollen och nektar. 
När hon samlat ihop tillräckligt 
med mat för att föda upp en larv, 
placerar hon ett ägg vid förrådet 
och fortsätter sedan anlägga nästa 
bocell. Då ägget kläcks kan larven 
börja äta direkt, förpuppas när 
förrådet är slut och kläcks sedan 
som ett vuxet bi.

Fotograf:  Sofia Eckerblad



SKOLBARNENS BILD 
AV STRANDSKOGEN 

TRUMGRÄSHOPPAN  
STANNAR HELST HEMMA
Vackra vallmoröda flygvingar 
under de mörka täckvingarna gör 
den stora trumgräshoppan lätt att 
känna igen. Vingfärgen syns på 
långt håll då hanarna spelflyger. Då 
hörs även ett trummande smatter. 
Den trivs bäst i varma, välbetade 
marker med kort gräs och öppna 
sandytor. Trumgräshoppan är inte 
särskilt äventyrslysten av sig utan 
stannar helst på samma plats. Det 
betyder att den har svårt att sprida 
sig till nya ställen. Det, tillsammans 
med att fler och fler betesmarker 
växer igen, är de största hoten mot 
denna vackra insekt.

TUFFA SVAMPAR SOM 
KLARAR SOL OCH TORKA
Sandmarkernas svampar är bero
ende av en gles och låg vegetation 
med öppna sandytor. Miljöerna 
är ofta bistra med stark sol och 
snabbt uttorkande sand. Svampar
na som finns här har anpassat sig 
till dessa tuffa förhållanden. Sär
skilt väl anpassade är buksvampar, 
t ex röksvampar, äggsvampar och 
jordstjärnor. När de mognar bildar 
de en tålig ”sporboll” som puffar 
ut sporer lite i taget under mycket 
lång tid. Många av sandmarkernas 
svampar är rödlistade, eftersom 
det blir allt mer ovanligt med öppna 
sandmarker. 

En härlig höstdag i september 2016 gjorde Glömminge
skolans klass 3 och 6 en utflykt i Strandskogen. Vand
ringen började vid Glömmingeskolan och fortsatte vidare 
genom vattenskyddsområdet och betade ängsmarker. 
Magdalena Andersson och Håkan Lagesson från Mörby
långa kommun deltog i utflykten och berättade om 
natur värden och Strandskogens vattentäkt. Med stor iver 
och nyfikenhet letade eleverna efter insekter och svam
par. Vissa fångades med håv och studerades närmare i 
lupp. Några avbildades också med hjälp av papper och 
kolpenna.

Fotograf:  Sofia Eckerblad



Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå från 
det mesta men vi klarar oss inte utan vatten. Vattenskyddsområden 
finns för  att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. 
På det viset säkras tillgången till dricksvatten i framtiden. 

Vattentäkten sårbar för utsläpp
Skyddsområdet i Strandskogen är indelat i tre zoner – primär, 
sekundär och tertiär. För boende och verksamma inom området har 
indelningen viss praktisk betydelse. I den primära skyddszonen är 
vattentäkten som mest sårbar. 

Enligt kommunens riskutredning för Strandskogens grundvattenmaga
sin är utsläpp av olja och andra kemiska ämnen, bekämpningsmedels
förorening, gödselmedel och avlopp de största hoten mot vatten täkten. 
Hur de som bor och vistas i området agerar betyder därför mycket för 
att skydda vattentäkten.

Särskilda regler gäller här
Det finns särskilda regler, så kallade föreskrifter, om vad man får 
göra inom vattenskyddsområdet. Kommunen gör en särskilt noggrann 
prövning av ansökningar gällande värmepumpar och ändring eller 
nyanläggning av enskild vattenbrunn. Det görs för att åtgärden kan 
medföra att föroreningar kommer ner i grundvattenmagasinet. Du kan 
läsa mer om skyddsföreskrifterna på kommunens hemsida.

Grundvattnet rent som dricksvatten
Grundvattnet från Strandskogen har en unik kvalitet. Det behövs ingen 
extra rening av vattnet, som i kommunens andra vattentäkter. Därför 
kan man tänka att det som rinner ner i marken är även det som blir 
mitt dricksvatten, vissa saker tas upp av växter och marken men vissa 
saker kommer ner till grundvattnet. Mörbylånga kommun analyserar 
regelbundet vattenprover från vattentäkten för att ha kontroll över 
vattenkvaliteten.

Det du släpper ut... Kommer tillbaka...Kommer 
tillbaka...

Det du 
släpper ut...

SKYDDSOMRÅDET SÄKRAR  
TILLGÅNGEN PÅ DRICKSVATTEN

Primär zon

Sekundär zon

Tertiär zon



GARDEN

GARDEN

Bespruta inte  
din trädgård!

Vattna blommorna 
med regnvatten istället 

för kranvatten

Odla egna 
kryddväxter!

Sätt upp 
fågelholkar!

Skapa en 
sandblotta*

Skapa en 
lavendelrabatt!

Sanda vägar och 
uppfarter på vintern 
istället för att salta

Tvätta inte bilen  
på gatan eller tomten! 

DET HÄR KAN DU GÖRA FÖR 
ATT HJÄLPA TILL

* En sandblotta är en yta med bar sand, där insekter t.ex. 
vildbin kan gräva sina bon. Det är viktigt att sandblottan 
är öppen och solbelyst eftersom dessa småkryp vill ha det 
varmt och skönt i sina bon.
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Rätt svar: Blåsnuva, däremot finns arten Blåhuva.

                             Gräselefant
Vit ögonlocksmal                                  

                                                 Fjäderbärare
                      Trumgräshoppa

Rabarbersvamp 
Snövit gaffelsvans

Rosenvinge
                                                 Blåsnuva 

                      Lyktbärare 
Kartfjäril 

Dubbelmånerullvecklare
                    Vanlig myrlejonslända

VEM SKA 
BORT?

I Strandskogen finns över 200 rödlistade arter av djur, insekter  
och växter. Här är en lista med några av dem, men en av dem är fel. 

Kan du gissa vilken? Rätt svar hittar du längst ned på sidan.


