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Vä lkommen  t i l l  Böda  och  Sveaskog!
Böda kronopark är ett av Sveriges mest besökta fritidsområden och ligger på norra Öland. Den sträcker sig över 6 000 ha, från Högby socken

upp till den lagunliknande Grankullaviken. Bödabukten är känd för sina härliga, långsträckta badstränder. Vid sidan av bad erbjuder området

många olika aktiviteter och fina naturupplevelser i unika naturtyper, skyddade som naturreservat. Öland är också känt för sina orkidéer. Den kalk-

rika marken gör att en mångfald av orkidéer trivs här. Av Sveriges 44 orkidéarter, kan 28 av dem beskådas på Öland. 

Böda leden
Längs Bödaleden finns mycket att upptäcka, med intressanta platser som av botaniska, geologiska, arkeologiska eller friluftsmässiga skäl skyd-

das och bevaras. Utefter vandringleden finns fina rastplatser och vindskydd iordningställda. 

Byrums raukar är Ölands enda riktiga raukområde och skyddas som naturreservat. Här har vattnet under lång tid skapat olika formationer
i kalkstenen. Strax norr om raukområdet ligger en fin sandstrand, Byrums Sandvik.

Idegransbeståndet
Ett naturligt bestånd av idegran, som normalt förekommer i Mellan- och Sydeuropa. Idegranen kan bli upp till 3 000 år gammal och är tro-
ligen det trädslag som blir äldst i Europa. Hela idegranen är giftig, utom det röda fruktköttet. Veden är mycket stark och elastisk och använ-
des särskilt under medeltiden till pilbågar.

Skäftekärr och thujabeståndet
I det gamla Jägmästarbostället finns ett kultur- och utvecklingscentrum med museum, servering, järnåldersgård, arboretum och vandrings-
leder. Parken runt omkring är mycket sevärd med ett hundratal olika trädslag. Det märkligaste och kanske vackraste beståndet med träd är
thujabeståndet med 30 meter höga träd. Dessa planterades av jägmästare Johan Emil Bohman på 1800-talet.

Masteträden och albeståndet
Masteträdsbeståndet är ett 2 ha stort område med 200–250-åriga tallar, som är upp till 35 m höga. Här fanns tidigare ett tre gånger så
stort område, där man förr hämtade mastämnen till varven. 
De kraftiga stammarna var mycket dyrbara och såldes för höga priser. I masteträdsbeståndet står även Bogatetallen, en ca 350 år gammal
jättetall som numera är död. Albeståndet är av urskogstyp med 150-åriga träd. Längs vandringsleden genom de båda bestånden kan flera
järnåldersboplatser ses. 

Getterum

Getterumskogen är en urskogsartad tallhed på ett före detta flygsandsfält. I de många döda och ihåliga träden finns gott om insekter som

drar till sig många fågelarter.

Lindreservatet

Området innefattar många vegetationstyper, från bördiga lundar med lind, ask och andra ädla lövträd till karga alvarsmarker. Järnåldersbe-

byggelse i form av husgrunder, stensträngar och röjd mark vittnar om ett mycket gammalt odlingslandskap.

Ölands norra udde

Här ligger ett unikt kustlandskap med fyren Långe Erik, som byggdes 1845. Öarna öster om fyrholmen är fågelskyddsområde och för-

bjudna att beträda under vår och sommar.

Trollskogens naturreservat

På Ölands nordligaste udde ligger Trollskogen, en av de märkligaste skogarna på kronans marker i södra Sverige. I strandskogen finns

knotiga, vindpinade tallar. Längre in växer en blandskog av tall och gamla ekar med slingrande murgröna – kännetecknande för just Troll-

skogen. Reservatet är rikt på lämningar från bronsåldern och runt området leder en 4,5 km lång strövstig. Vid entrén finns ett Naturum med

information om öländsk flora och fauna. 

Andra  u t f l yk tsmå l
Inom Böda kronopark finns många intressanta och vackra platser, vissa mer välbesökta än andra. Hitta ditt eget favoritställe och njut av den spe-

ciella naturen.

Bödakustens västra naturreservat, ett känsligt kustlandskap med mäktiga, trädbevuxna sanddyner.

Svarttallsbestånd som planterats som stormskydd i yttersta kustlinjen.

Skeppersäng, förvildad hagmark med gamla ekar.

Spånkärret, agkärr med urskog runt om.

Vargeslätt, ek och tallurskog med murgröna.

Neptuni åkrar, ett naturreservat med ett av Linné namngivet, vidsträckt klapperstensfält med strandvallar. Här växer blåeld och i södra

delen ligger ett järnåldersgravfält, med skeppssättningen Forgallaskeppet.

Sjöstorpsreservatet, ett agkärr med urskogsholmar.

Bödakustens östra naturreservat, med vidsträckta sandstränder, är den mest besökta delen av kronoparken. 

Böda backar med tallskog och blandskog i äldre bestånd, ursprungligen planterat på kala sanddyner.
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