
Välkommen till
fågelsjöar och våtmarker söder om Linköpings stad!
Under 2000-talet har Linköpings kommun återskapat flera våtmarker söder om Linköpings stad. 
Målet med arbetet har varit att skapa biologiskt rika våtmarker och fina områden för friluftsliv.

Precis som i många andra områden di-
kades grunda sjöar och våtmarker kring 
Linköping under 1800- och 1900-talet 
med syfte att få mer odlingsbar mark 
och bättre tillväxt i skogen. Baksidan 
med dräneringarna var övergödning i 
våra vattendrag och sjöar och att många 
arter, inte minst bland fåglarna, mins-
kade eller helt försvann. Grunda sjöar 
och våtmarker är mycket produktiva 
och återfår snabbt naturvärden efter en 
restaurering. Det är länge sedan som 
sångsvan, snatterand, trana, rödbena, 
vattenrall och svarthakedopping häcka-
de här, men nu är alla tillbaka!

För dig som besökare kan du se på kar-
tan här intill var det finns fågeltorn och 
andra friluftsanordningar. Alla våtmar-
kerna ligger längs Östgötaleden eller 
utmed rundslingor längs leden. Det går 
också bra att cykla till de flesta våtmar-
kerna och det finns även flera närliggan-
de bilparkeringar. Våtmarkerna ligger i 
eller nära naturreservat så respektera 
föreskrifterna och njut av fågellivet utan 
att störa.

(På kartan ser du även vilka fågelarter 
som är typiska för respektive våtmark.) 

Kontaktuppgifter och förvaltare
Linköpings kommun
Kontakt Linköping
Tfn 013 20 60 00
www.linkoping.se/natur

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär 
för genomförandet av detta projekt.

Karta: Naturcentrum AB
Layout: LHC Ord & Bild

Kort info om våtmarkerna 
Rosenkällasjön 45 ha, återskapad 2004, 3,7 km 
vandringsled, 3 fågeltorn och grillplats. Flera 
rullstolsanpassade anordningar vid Dämmet, 
brygga, gömsle, grillplats och torrtoalett.

Edhaga våtmark 4,5 ha, återskapad 2007, fågel-
torn.

Frökärret 9 ha, återskapad 2010, 2 fågeltorn, rast-
plats och torrtoalett.

Ekängsdalens våtmarker 20 ha, återskapad 2010, 
3,5 km vandringsled, 2 fågeltorn, 3 rastplatser 
och grillplats. Vid parkeringen rullstolsanpassat 
fågeltorn, grillplats, vindskydd och torrtoalett.

Ängelska kanalen 5 ha, återskapad 2015.

Ullabergs och Mossens våtmarker 20 ha, åter-
skapad 2020, 4 km vandringsled, 3 rastplatser 
och 1 grillplats, vid Ullaberg rullstolsanpassat 
 fågeltorn, grillplats, rastvindskydd och torr-
toalett.
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