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REGISTERBLAD 
 
Område av riksintresse för naturvård i Kalmar län. 
 
 
Områdesnamn: Djursdalaområdet 
Områdesnummer: NRO08008 
Namn: Markus Forslund (1998-10-13, uppdaterat (2001-01-19) 
Kommun: Vimmerby 
Kartblad: 7F SO 
 

 
Area: 865 ha, varav 826 ha land och 39 ha vatten 
Naturgeografisk region: Region 13: Sydsvenska höglandets centrala och östra delar 
Kust/havsregion: -- 
Regionindelning för sjöar och vattendrag: Avrinningsområde 67 Motalaström 
Agrara kulturlandskapsregioner: Östra Götalands mellanbygder och till viss del även  
Sydsvenska höglandets skogsbygder 
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng med relativ höjd 20-50 m 
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Riksvärde 

 
Geovetenskap (ås, kame) 

 
 

 
 

 
Odlingslandskap 

 
Naturbetesmark 

 
Flora 

 
Värdeomdöme: Stort öppet odlingslandskap som i söder och öster omges av mäktiga 
isälvsavlagringar. På flera ställen finns ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och 
stort inslag av naturbetesmarker. 
 
Huvudkriterier:  A -- Område med framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper    

eller kombination av naturtyper, som särskilt väl visar landskapets 
utveckling samt processer och naturlig utveckling i olika ekologiska 
system såväl på land som i vatten. 

 C -- Område med sällsynta naturtyper, hotade eller sårbara biotoper och arter  
 D -- Område med mycket rik flora/fauna 
 
Förutsättningar för bevarande: Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och 
skötsel av landskapselement. Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets 
värden kan påverkas negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift skogsplantering på 
jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, 
täkt, luftledningar, vägdragningar, ändrade vattenregimer. 
 
Säkerställande: Stora delar av området omfattas av landskapsbildsskydd. 
 
Områdets huvuddrag: Djursdala söder om sjön Juttern är ett stort, öppet odlingslandskap med 
mäktiga grusavlagringar i söder och öster. Genom särpräglad isavsmältning är hela dalgången upp-
byggd av stora kullar med ravinartade bildningar i öster. I dalgången ligger stora, öppna åkrar som 
övergår i ängar och hagar mot dalsidorna. Sammantaget ger det området ett för länet ovanligt och 
storslaget landskap. 
 
Stora mängder isälvssediment och många dödisblock har format ett kuperat landskap, kameområde, 
av stor skönhet. Jordarterna består huvudsakligen av grus och sand. 
Djursdalaåsen sträcker sig från Hallersrum till Bysjön och består dels av en lateralås längs östra 
dalsidan, dels av en centralås i sprickdalens botten. 
Vid Djursdala är den mäktig men flack vilket gör att den blivit uppodlad. Längre söderut finns 
skarpt formade åsar och åsnät där vegetationen består av till exempel torrängar av ängshavretyp. 
Stora delar av lateralåsen och södra delen av centralåsen är tallskogsbevuxna. 
I norra delen av området finns ett kameområde. Större delen är bevuxet med tallskog av 
lingonristyp med förekomst av bl a mosippa. I öster finns krönvallar som är avsatta i smala sprickor 
i isen. 
 
Längs sjön Jutterns östra sida tar moränen vid och floran blir mer trivial. Åkrar blandas med 
beteshagar av frisk- och fuktängskaraktär och skogar av barr och lövträd. Den branta sluttningen 
mot sjön består delvis av isälvsmaterial som varit uppodlat, men som nu används som betesmark. 
 
Vid Bullebo finns artrika, välhävdade och representativa naturbetesmarker med lång kontinuitet. 
Den består dels av en öppen hagmark med hedartad vegetation, dels av en björkhage med 
torrängsflora. Hagen, som delvis varit en slåtteräng, har flera slåtter- och betesgynnade arter som 
exempelvis brudbröd, kattfot, svinrot och slåtterfibbla.  
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Söder om Hallersrum finns en liten, välhävdad björkhage som är speciell genom den rika 
förekomsten av backsippa. 
 
Väster om Backa finns en våtmark och ytterligare västerut går ett mäktigt parti av Djursdalaåsen. 
Åsen höjer sig 15-20 meter över omgivande terräng. Öster om ån finns intressanta lateralterrasser 
med dödisgropar och raviner samt en markant ås med getryggsform. Norr om Snokebogölen är åsen 
hög och mäktig. Vid gölen växer den sällsynta fältvedeln. 
 
Anmärkningar: Flera områden ingår i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och 
kulturmiljövärden i odlingslandskapet (84-22--26) och Bullebo ingår i den nationella 
bevarandeplanen för odlingslandskapet (H8401, 84-22). 
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