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Beskrivning 
 

Krankensjöarnas sumpskogar ligger i nordöstra delen av Östergötland, i en sprickdal med nord – 

sydlig riktning. Tre små sjöar ingår i området, Ormgölen, Storkranken och Lillkranken. De är 

förbundna med en bäck och avvattnas norrut. Området är på ca 35 ha, varav 27 ha är Natura 2000-

klassat. 

Skogbevuxen myr (12,9 ha), mossar – kärr – gungflyn (5,2 ha) och västlig taiga (4,3 ha) är de 

vanligaste naturtyperna. 

Lav- och mossfloran är rik med lavar såsom kornig nållav, hållav, kattfotslav och skriftlav. Bland 

mossorna kan grön sköldmossa och vedtrappmossa nämnas. 

Citronfläckad kärrtrollslända och bred kärrtrollslända är funna i området. 

 

 

Våra synpunkter på bevarandeplanen 
 

Vi kan inte finna annat än att bevarandeplanen innehåller de avsnitt som en bevarandeplan bör 

innehålla: syfte/mål, beskrivning av arter och livsmiljöer, hotbild, bevarandeåtgärder, 

bevarandestatus och uppföljning. 

Tillsammans med de tre kartorna i bilagorna får bevarandeplanen anses utgöra ett utmärkt 

grunddokument, men en uppföljningsplan bör också upprättas för att dokumentationen skall vara 

komplett. 
 

Genom Entomologiska Föreningen Östergötland och Projekt Trollsländor har Krankensjöarna 

besökts i juni 2010. Vid detta tillfälle observerades citronfläckad kärrtrollslända vid Storkranken 

och bred kärrtrollslända vid både Storkranken och Lillkranken. Båda trollsländorna har 

rapporterats till Artportalen. De är upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv och som vi ser det 

borde de därför vara med i bevarandeplanen. Bred kärrtrollslända är förvisso bara listad i bilaga 4 

(om nu det är avgörande), men citronfläckad kärrtrollslända är listad i både bilaga 2 och 4. 
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I bevarandeplanen har endast 0,9 ha bedömts vara lövsumpskog, uppdelat på två områden. Ett SO 

om Långsjön och det andra norr om Ormgölen. 

Vår minnesbild, från besök i området, är att det finns mer lövsumpskog än de utpekade partierna. 

Norr om Lillkranken, utmed bäcken, finns områden där klibbal dominerar. Vi tror att vissa delar 

översvämmas på våren, men om marken är blöt kontinuerligt känner vi inte till. 

Eventuellt håller inte det nämnda området norr om Lillkranken tillräckligt hög kvalitet vilket gjort 

att det inte kunnat klassas som lövsumpskog, men en bedömning vid ett fältbesök skulle kunna 

avgöra saken. Då klassningen i olika naturtyper gjorts utifrån flygbildstolkning kan ett fältbesök 

medföra ny och värdefull information. Vi menar dock inte att en eventuell omklassning har så hög 

prioritet att den motiverar ett särskilt besök i Natura 2000-området, men kan besöket kombineras 

med ett annat uppdrag kan det vara värt mödan. 
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