
Välkommen till 
Nybyggets ängs- 
och hagmarker

Hitta till Nybyggeängarna
Nybyggeängarna ligger ca 25 km nordväst om 
Norrköping. Kör förbi Ingelsta och fortsätt 10 km 
på vägen mot Katrineholm. En vägskylt vid 55:an 
visar avfart mot Sörsjön (i höjd med Graversfors). 
Sväng vänster och därefter direkt höger in på 
Näknavägen och följ skyltarna mot Sörsjön. Sväng 
vänster vid Sörsjöns parkering och fortsätt cirka 1 
km på grusvägen. Nu är du framme!

Vi behöver bli fler! Kom med och hjälp 
oss fortsätta vårda och hävda ängarna! 

Fåglar
Nybyggets fåglar har noterats sedan 1991 
och omfattar drygt 80 arter. Av dessa utgör 
uppemot 45 arter häckfågelfaunan i 
Nybyggets omgivningar. Särskilt kan 
nämnas göktyta, gröngöling, spillkråka 
och större hackspett. I början på 1990-talet 
häckade pärluggla i en asp uppe vid gården. 
De cirka 50 stycken uppsatta fågelholkarna 
hyser de vanliga mesarna, stare och svartvit 
flugsnappare. Domherre har häckat i enarna 
på ängen. En av de vanligare vadarna är 
morkullan som gärna drar över i spelflykt 
vid vårens arbetskvällar. Nattskärran är en 
av favoriterna och är en typisk nattsångare 
som spelar under stilla sommarnätter runt 
Nybyggeängen. Sparvugglan, vår minsta 
uggla, kan vissa år spela från en gran- eller 
asptopp på eller intill slåtterängen. Tornseg-
lare bor under takpannorna uppe på gården 
och ladusvalorna häckar i ladugården.

Foto: Jan Axelsson, Göran Esbjörnsson, Eva Gustavsson, 
Ingemar Hagelberg, Ingemar Karlström

Domherre
(Pyrrhula pyrrhula)

Göktyta
(Jynx torquilla)

Tel 011-10 54 33 
www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se

Tryck: Ringqvist Tryckeri AB



www.norrkoping.naturskyddsforeningen.se

Historik
Gården Nybygget är en 1700-tals skogsgård. 
De första nybyggarna omnämns 1748. År 
1870 kom familjen Fransson hit och släkten 
arrenderade gården fram till 2015. Gårdens 
kor och de två hästarna betade på slåtter-
markerna en bit in på 1970-talet. När betet 
upphörde började markerna slya igen. Efter 
att föreningens medlemmar gått olika kurser 
startade ängsarbetet 1991. Genom ett idogt 
arbete har ett kulturlandskap räddats från 
igenväxning och återfått den rika floran som 
fanns där tidigare!

Fjärilar
Dagfjärilarna ser ut att trivas på Nybygge- 
ängarna. På högsommaren är nektartill-
gången stor och det finns många värdväxter 
för fjärilslarverna att knapra på. Bäst tycks 
skogsnätfjärilen trivas, men pärlemorfjärilar 
och gräsfjärilar finner sig också väl tillrätta. 
Ibland hittar makaonfjäril och svavelgul 
höfjäril hit. Även silversmygare, mindre 
bastardsvärmare och svävdagsvärmare, tre 
rödlistade arter, har observerats på ängarna.

Ängs- och hagmarkerna
Vi sköter ängs- och hagmarkerna vid gården 
Nybygget, som ligger en kilometer från 
Sörsjöns friluftsområde. På våren fagas 
(städas) ängarna genom att kvistar och löv 
räfsas ihop. Småängarna slås med lie (slått-
ras) på sommaren, höet räfsas och forslas 
bort och på hösten tas ljung och sly bort. 
Ängarna efterbetas av får. Vi har byggt en 
vacker gärdesgård av ene och gran. Varje 
år anordnar vi guidade utflykter och evene-
mang i området som till exempel den årliga 
slåtterdagen i juli. 

Växter
Hotade arter har funnit en fristad på 
Nybyggeängarna. Här hålls grässvålen låg 
och konkurrenssvaga örter får en chans. Den 
starkt hotade fältgentianan är ett exempel. 
Både den tidiga och den sena fältgentianan 
kan man hitta. Att ängarna slåttrats sedan 
lång tid talar sitt tydliga språk. Här finner 
man slåtterfibbla, slåttergubbe och slåt-
terblomma, men också den hävdberoende 
klasefibblan. Intill den ståtliga hassel-
buketten växer ett bestånd med smörbollar. 
Där ängsmarken är som fuktigast växer 
jungfru Marie nycklar, vissa år i stor mängd. 
Två andra orkidéarter är grönvit nattviol och 
ängsnattviol.

Natur- och kulturstig
En cirka 4 km lång naturstig har skapats 
tillsammans med Norrköpings kommun. 
Stigen börjar vid Sörsjöns parkering och 
går i en slinga genom kulturlandskapet förbi 
Nybygget och Duvhult. Skyltar längs stigen 
beskriver sevärdheter i området.

Smörbollar 
(Trollius europaeus)

Jungfru Marie nycklar
(Dactylorhiza maculata)

Pärlemorfjärilar
(Heliconiinae)

Vitfläckig guldvinge
(Lycaena virgaureae)


