
         
   

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
391 86  Kalmar 
 
NRO08089 

Malmbrogatan 6 
 
Örsåsa

Växel 0480-820 00 
 

lansstyrelsen@h.lst.se 
www.h.lst.se 

 
 

 

1(2)

REGISTERBLAD 
 
Område av riksintresse för naturvård i Kalmar län. 
 
Områdesnamn: Örsåsa 
Områdesnummer: NRO08089 
Namn: Markus Forslund (1998-10-26, uppdaterat (2001-01-12) 
Kommun: Vimmerby 
Kartblad: 7F SO 

 
Area: 137 ha, varav 137 ha land och 0 ha vatten 
Naturgeografisk region: Region 13: Sydsvenska höglandets centrala och östra delar  
Kust/havsregion: -- 
Regionindelning för sjöar och vattendrag: Avrinningsområde 67 Motalaström inkl Stångån 
Agrara kulturlandskapsregioner: Sydsvenska höglandets skogsbygder 
Landskapsformer: Vågig bergkullterräng med relativ höjd 50-100 m 
 
Riksvärde 

 
Odlingslandskap 

 
Naturbetesmark 

 
Flora 

 
Värdeomdöme: Vid Örsåsa finns ett av länets värdefullaste odlingslandskap med bebyggelse från 
tidigt 1900-tal. Naturbetesmarkerna är representativa och utgörs av öppen hagmark, ekhage och 
blandlövhage. Artrikedomen bland hävdgynnade arter är mycket stor och vissa ovanliga 
förekommer i stort antal. 
 
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 
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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. 
 
Säkerställande: -- 
 
Områdets huvuddrag: Örsåsa, i Vervelåns dalgång, är en väl samlad klungby med gårdarna 
grupperade vid en fyrvägskorsning. Bebyggelse är från tidigt 1900-tal. Norr om byn finns ett stort 
område med odlingsrösen. Hagarna i Örsåsa är synnerligen artrika och intressanta. I den norra delen 
av byn finns en öppen hagmark med enbuskar och där betespåsläpp sker sent, vilket gynnar flertalet 
av de växter som förlitar sig till en årlig frösättning. Örtrik friskäng är den vanligaste 
vegetationstypen i den öppna hagmarken. Hagen är välhävdad och hyser ett stort antal hävdgynnade 
arter. Vanligt förekommande är slåttergubbe, jungfrulin och prästkrage. Kattfot, vårbrodd, darrgräs, 
jungfru Marie nycklar, brudbröd, backsmultron, brudsporre, gökärt, sommarfibbla, tvåblad, stagg, 
bockrot, ormrot, gullviva, höskallra, mandelblomma, ängsvädd, backklöver, smörbollar, spindelört 
och låsbräken förekommer i enstaka exemplar. Fältgentiana har här en imponerande förekomst. 
 
I den östra delen av hagen finns en blandlövhage med dominans av kraftiga ekar, men även asp, al 
och björk förekommer. I buskskiktet växer en, hassel och björk. Hagen ligger i en backig terräng 
ofta med ett tunt jordtäcke där torrängar av fårsvingeltyp är vanliga. I skuggiga partier finns 
hedområden av blåbär-lingontyp. Vanligt förekommande är också en mosaik av rödvenfriskäng och 
rödvenhed. I mittpartiet finns dessutom ett fuktparti med högörtvegetation. Området har de senaste 
åren genomgått en kraftig gallring och röjning vilket förmodligen höjt värdet ytterligare. Örsåsa 
ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet. 
 
Anmärkning: Ingår i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet (84-2) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (H8403, 84-03--04). 
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