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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Skövde
Kategorier: Naturreservat
Position: 58.4979,13.7037

Kontaktuppgifter
Tel: 0500-446688
E-post: info@nextskovde.se
Hemsida: www.nextskovde.se

Beskrivning
Sparresäter ligger vid sjön Långens sydvästra hörn, norr om
Lerdala. Reservatet ligger intill en markerad förkastningsbrant.
Det består av hagmarker och lövskog. I söder ligger en hagmark
med värdefull flora. Ek dominerar, men även björk, ask och
vildapel förekommer. Utmed sjön ligger en ekhage. Här finns
tätare skog i vissa delar och där finns lundflora. Norr om
hagmarkerna ligger skogsmark som består av sumpskog,
ask-almskog och ung bokskog. Skogen i branten är rik på död
ved. Den värdefulla faunan och floran är främst knuten till grova
lövträd i hagmarkerna i söder och dels till skogs- och
brantmiljöerna i norr. Av de grova träden är ca 13 stycken
kvalificerade att kallas jätteträd.
Vid Sparresäter erbjuds mycket vackra omgivningar med
bergbranter, skogsmiljöer, hagmarker och vyer mot sjön Lången.
Hagmarkerna med sina enormt grova ekar är fascinerande och
innehåller ett växt- och djurliv utan motstycke. Här växer ovanliga
vaxskivlingar tillsammans med darrgräs, kattfot och backsippa.
Rester och spillning av den sällsynta läderbaggen har hittats i de
gamla ihåliga ekarna. Namnet har den tre centimeter stora
skalbaggen fått då den sägs lukta läder.

Norr om Sparresäter höjer sig marken rejält. Utefter en sträcka på
3,5 km reser sig en förkastningsbrant längs med sjön Lången,
som mest hela 70 meter. Branten täcks av blandskog med gott
om grova träd och död ved. Här trivs backvicker, tibast, backmåra
och lundelm. Fiskgjusen har sin hemvist här och fiskar i vattnet.
På försommarnätterna ljuder rördromens mistlursaktiga stötar
över sjön. Gös och ål simmar i Lången.

En promenadslinga går igenom det varierande kulturlandskapet.
Parkering sker vid gamla Sparresäterskolan.
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Öppettider
Året om

Vägbeskrivning
Sparresäter ligger cirka 1,5 mil nordväst om Skövde vid
Sparresäters gamla naturbruksgymnasium. Kör väg 26 mot
Mariestad, sväng vänster mot Timmersdala efter ca 17 km.
Därefter tar du höger mot Götene och sedan står det skyltat mot
Sparresäter till vänster längst upp i backen. Parkeringsplats finns
vid skolan.

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2023-05-24 02:05.

Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas

utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.turistmål.se


