
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM UTSTÄLLNINGEN: 
 

Medlemmarna i Östergötlands Naturfotografiska Sällskap (ÖNS) har skapat en utställning 
kring eklandskapen i vår omgivning. Flertalet av bilderna är från eklandskapet söder om 
Linköping och Stiftelsen Eklandskapet i Linköpings kommun är sponsor till utställningen. 
Föreningen vill visa på bredden i eklandskapets natur och dess värde för både människor 
och mångfald.  
 

EKLANDSKAP: 
 

Söder om Linköping finns ett av de finaste eklandskapen i Europa. Längs Stångån och de 
stora sjöarna är uppåt en tiondel av landskapet antingen lövskog eller hagmarker. Det här 
landskapet är både vackert för ögat och innehåller vid lite närmare studier jättelika träd, ett 
rikt fågelliv, ovanliga svampar och insekter. De största värdena finns i de betade markerna 
med grova ekjättar och andra lövträd. Här finns ofta en blandning av öppna marker, bryn 
och skogsbackar som tillsammans är bland det mest art-täta Sverige kan uppvisa. Här 
blandas nämligen ängarna och hagarnas blommor med de gamla trädens invånare och 
skogsbackarnas lundar. Om våren badar eklandskapet i vitsippor. Om du vill se ett tvärsnitt 
av landskapet kan du till exempel ta cykeln från Hovetorp och söderut på grusvägarna öster 
om Stångån. Vägen passerar här hagar, gårdar och träd i en mycket fin blandning. Här i de 
betade markerna är eklandskapet som bäst, det krävs nämligen betande djur om det ska 
hållas öppet kring de största träden och för att nya ekar ska kunna gro, öppet och ljust men 
i skydd av buskar och i bryn.  

Runt om i Östergötland finns flera andra fina eklandskap som kanske inte är lika 
vidsträckta men som innehåller samma värden. Några exempel är bygderna söder om 
Östgötaslätten, Omberg, Kindabygden, Tisnarebygden, flera områden kring Norrköping 
som t.ex Skärkind, Djurön och Ingelsta samt skärgården med störst koncentration i Sankt 
Anna.  

Föreningen Östergötlands Naturfotografiska Sällskap grundades 1999 och vill samla 
fotografer med fokus på naturen. Alla är välkomna och här finns medlemmar med vitt 
skilda intressen av såväl vild som tam natur. Välkommen du också!  

Besök föreningens hemsida: www.naturfotografiskasallskapet.se 

Utskrift och montage av bilder har utförts av fotograf Lars Segerström 
Hemsida: www.fotografls.se 

http://www.naturfotografiskasallskapet.se/

