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Upptäck pärlorna i vårt vackra län!
Kalmar län – en del av Sverige så rikt på natur- och kulturskatter att
det är svårt att hitta dess motstycke. På fastlandssidan kan du uppleva
vilda skogar, Sveriges längsta kuststräcka med en myllrande skärgård
och ett odlingslandskap som för tankarna till Astrid Lindgrens sagor,
fast på riktigt!
  

   På andra sidan Ölandsbron väntar Stora alvaret, Bödas sandstränder och borgar, gravar, skatter och andra lämningar efter förfäder
som levt och brukat Ölands magra jordar i tusentals år. Vi kan stoltsera med ett eget världsarv; Södra Ölands odlingslandskap. Varje
år flyttar miljontals fåglar förbi Öland och Ottenby. Fågelskådare,
botaniker, vandrare, campare och cyklister dras till öns makalösa
mångfald, vackra landskap och rika kultur.
  

  
-

Peter Sandwall
Landshövding Kalmar län

Symbolförteckning
Välj utflyktsmål med hjälp av symbolerna
vid varje område.

Bad/badplats

Fågeltorn

Stig/vandringsled

Parkeringsplatser

Utsiktsplattform

Fåglar – artrikt/sevärt/intressant

Torrdass

Vadställe

Insekter – artrikt/sevärt/intressant

Soptunna

Båtplats

Blommor – artrikt/sevärt/intressant

Rastplats

Infotavla

Svamp – artrikt/sevärt/intressant

Rast-/övernattningsstuga

Fiske möjligt, sök information
om fiskeregler

Servering

Tillgänglighetsanpassad
parkering

Fornlämning

Naturreservat

Fornlämningsområde, till exempel
förhistoriska gravar och fornborg

Vindskydd

Kulturreservat

Geologiskt intressant område

Utsiktsplats

Kulturhistoriskt intressant byggnad

Brygga för allmänheten

Led (om fler
leder finns har
de olika färger.)

Tillgänglighetsanpassning, till exempel led, skådarplattform och toalett.
Olika omfattning, läs mer om varje
område via QR-koden.

Eldplats

Fågelskyddsområde

Tältplats

Så använder du QR-koderna

7.

På flera av uppslagen i utflyktsguiden hittar du så kallade QRkoder. Med en QR-läsare kan du
få upp mer information om olika
besöksmål i din smartphone eller
surfplatta. Har du en QR-läsare installerad som du
aldrig använt? Gå till steg 5.

Första gången du använder
appen får du frågan: ”Vill du ge QR-läsaren
behörighet att ta bilder och spela in video?”
Välj TILLÅT.

8.

Nu kan du skanna QR-koder!

9.

Rikta kameran mot QR-koden
du vill skanna. Håll enheten så
att QR-koden visas i sökaren
i Kamera-appen. Läsaren identifierar QR-koden
och visar en notis.

10.

Tryck på notisen för att öppna länken som är
kopplad till QR-koden.

1.

Öppna appen där du kan hämta nya appar
på din mobiltelefon eller surfplatta.

2.

Sök efter QR läsare.

3.

Välj en av apparna och tryck på HÄMTA.

4.

Välj INSTALLERA och vänta tills appen
installerats. Detta brukar gå snabbt.

5.

Välj ÖPPNA och tryck dig förbi informationen
om appen.

6.

Välj SKANNA med hjälp av kameran.

Följ oss på Facebook: facebook.com/lstkalmar
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Teckenförklaring kartor

Kan eller vill du inte använda QR-läsare?
Alla besöksmål kan du nå via
www.lansstyrelsen.se/kalmar/besoksmal
Ibland hänvisas också till andra webbplatser, dessa
hittar du enkelt vid en sökning på internet.

Följ oss på Instagram: instagram.com/lstkalmar
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Så skyddas våra natur- &
kulturmiljöer
Det finns många skäl till att bevara natur- och kulturmiljöer. Och det finns
många sätt att bevara dem. Många markägare vårdar sin mark, sköter till
exempel värdefulla betesmarker och röjer fram kulturlämningar. Men ibland
behöver samhället träda in för att kunna bevara och sköta både större och
mindre områden områden, och utveckla möjligheterna till friluftsliv.

ALLEMANSRÄTTEN

NATURRESERVAT

I Sverige finns allemansrätten som innebär att du får vistas ute i naturen utan att
först fråga om lov. Men allemansrätten
kräver ansvar och gott omdöme. Du får
inte skada natur och djurliv, och du måste
visa hänsyn mot markägare och mot
andra som vistas i naturen. Allemansrätten sammanfattas i orden inte störa –
inte förstöra.

Naturreservat är den mest använda
skyddsformen, i Sverige finns hela 5 000.
Syftet kan vara att:

NATIONALPARKER

I Sverige finns idag 30 nationalparker.
De representerar olika värdefulla
landskapstyper som ska bevaras i sitt
naturliga tillstånd. Parkerna är också
unika miljöer där du som besökare
erbjuds en naturupplevelse utöver det
vanliga. Nationalparker har det starkare
skyddet, och det är riksdagen som
beslutar vilka områden som ska skyddas
som nationalparker.
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• bevara biologisk mångfald
• skydda, vårda eller bevara arter
och livsmiljöer
• återställa eller nyskapa värdefulla
naturmiljöer
• gynna friluftslivet.

KULTURRESERVAT

FORNLÄMNINGAR

I ett kulturreservat kan både natur- och
kulturmiljövärden skyddas och vårdas.
Det kan omfatta byggnader, anläggningar,
lämningar och marker. Men även verksamheter, kunskaper och traditioner. Det
finns 44 stycken kulturreservat i Sverige,
varav ett i Kalmar län.

Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig
verksamhet. Det kan till exempel vara
boplatser, gravfält, ruiner och kulturlager
i städer.

BYGGNADSMINNEN

FRIDLYSTA ARTER

Byggnader och miljöer kan skyddas som
byggnadsminnen. Byggnadsminnena har
ett så högt kulturhistoriskt värde att det
ligger i vårt gemensamma intresse att
bevara dem för framtiden. De ska spegla
länets särart och historiska utveckling.

I Sverige finns 300 fridlysta växter och
djur. Hit hör alla grod- och kräldjur och
samtliga orkidéer. För en del av arterna
innebär fridlysningen även ett skydd för
deras livsmiljö.

NATURA 2000-OMRÅDEN

För jakt och fiske finns det särskilda
regler. För att få fiska krävs ofta att du
köper fiskekort.

JAKT & FISKE

Natura 2000 är EU:s ekologiska nätverk
av skyddade områden. Syftet med nätverket är att hejda utrotningen av djur och
växter, och förhindra att deras livsmiljöer
förstörs. Många Natura 2000-områden är
också naturreservat eller nationalparker.

Läs om vad du kan göra och inte göra
i vår snabbguide Vett & etikett i
naturen, sida 12.

FÅGEL- OCH SÄLSKYDD

Djurskyddsområden syftar till att skydda
djur från störning. Det innebär att det
under vissa perioder under året råder
tillträdesförbud.
-

NATURMINNEN

Ett naturminne är ett ”särpräglat naturföremål” som behöver skyddas eller
vårdas särskilt. Ofta är det enskilda grova
träd eller geologiska formationer som
klassats som naturminne.

7

Stjälkhammar
NATURRESERVAT | VÄSTERVIKS KOMMUN | SMÅLAND

Uknadalen bjuder på dramatisk och
vacker natur och naturreservatet
Stjälkhammar speglar en stor del
av de viktiga miljöer som finns här.
Allt från gammelskog till lodräta
bergsbranter och öppna betesmarker
med blomsterprakt.

SE OCH GÖRA

LÄS LANDSKAPET – SE TECKEN
PÅ KULTURMARK

På många ställen kan ett tränat öga se att
skogen varit använd av människan under
lång tid. Hasselbuskar, grova björkar och
tynande enbuskar vittnar om att boskap
gått på bete här för inte allt för länge
sedan. På så sätt hölls skogen tillräckligt
öppen för dessa ljusälskande buskar
och träd. Här och var finns också spår
efter små åkerlappar från den tid då man
brände i skogen för att få en bit mark att
odla på.

Den orörda skogen
är livsviktig

När du vandrar i reservatet kan du se
flera fina miljöer på nära håll. Framför
allt uppe på toppen av berget är den torra
tallskogen grov och knotig med tjocka
mattor av renlavar som täcker de stora
hällarna. Härifrån har du en storslagen
utsikt över Uknadalen. I sänkorna växer
frodig granskog men den är ofta ljus
och full av gläntor eftersom det även är
gott om lövträd. De mäktiga rasbranterna
ner mot sjön är också spännande miljöer
där mycket gamla ekar sträcker sina
knotiga grenar mot himlen. Håll utkik
efter tjädrar!

I reservatet finns gamla träd blandat
med unga, trasiga och döda – alla viktiga
element för en mängd arter. Därför är
det kanske inte förvånande att så många
hotade och sällsynta arter av framför allt
lavar, mossor och svampar finns just här.

BRA ATT VETA

Den orörda skogen och branterna är också
fristad för den svarta praktbaggen och
fåglar som tjäder, berguv och spillkråka.

En cirka 3 kilometer lång sträcka av
vandringsleden Tjustleden passerar
genom naturreservatet – du kan ansluta
till leden från parkeringsplatsen. Kom
ihåg att hålla hunden kopplad och att
det inte är tillåtet att göra upp eld inom
reservatet. Du kan läsa mer om dalgångsbygden på sida 134.
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Bland annat:
gammelekslav
grynlav
rosa och grå skärelav
vedtrappmossa
veckticka
kandelabersvamp.

•
•
•
•
•
•
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Koralltaggsvamp.

Spillkråka med ungar vid sitt
boträd som är en gammal asp.

 Ta sig hit
Reservatet ligger norr om
vägen mellan Edsbruk
och Falerum.
BIL Cirka 6 kilometer sydost
om Falerum svänger du av mot
Stjälkhammar. Efter 300 meter
finns parkeringsmöjligheter
på vänster sida av vägen
intill Storån.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck
Stjälkhammar
1

UTSIKT ÖVER UKNADALEN

Följ Tjustleden genom reservatet, stanna
till och njut av utsikten.
2

BRANTER

Spana gärna efter fåglar, men gå inte
för nära kanten. Att skåda fågel fungerar
också bra från parkeringsfickor längs
landsvägen. Håll utkik efter berguv och
kanske också pilgrimsfalk!
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Vett & etikett i naturen
På Öland och Kalmar läns fastland finns några av landets finaste naturreservat och nationalparker, med ofta unika möjligheter till närkontakt
med djur, växter och naturtyper som inte finns på så många andra platser.
Vi behöver hjälpas åt att skydda och bevara naturen för kommande
generationer. Här är en snabbguide till vett och etikett i naturen.

VAD GÄLLER I SKYDDADE OMRÅDEN?

Allemansrätten är en unik möjlighet för
oss alla att röra oss fritt i naturen förutsatt
att vi respekterar natur och djurliv och
visar hänsyn mot markägare och andra
besökare. Inte störa – inte förstöra. Men i
skyddade områden som naturreservat och
nationalparker gäller inte allemansrätten
utan särskilda föreskrifter som du som
besökare måste känna till och följa.
-

Det kan tyckas tråkigt att man behöver
inskränka rätten att göra dessa saker i
naturreservaten. “Det kan ju inte spela
någon roll om jag gör detta en enda
gång?” kanske någon tänker. Nej, ett
enskilt besök vore inget bekymmer men
många av våra reservat är väldigt välbesökta. Om alla skulle campa, göra upp
eld, låta hunden springa lös och plocka
grenar från träden att elda med skulle
snart naturen se helt annorlunda ut.
TIPS TILL DIG SOM VILL NJUTA
AV NATUREN

-

• att campa
• göra upp eld
• bryta kvistar och grenar
• låta sällskapsdjur gå utan koppel.
Genom att rikta telefonen mot
QR-koden kommer du till webbsidan om eldningsförbud.
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Naturen är till för alla och tillgången till
friluftsliv är viktig både för den enskilda
människan och för samhället i stort. När
många vill vara i naturen är det extra
viktigt att vi visar hänsyn till naturen och
till de människor vi möter där.

• Tänk på brandrisken, särskilt när det är

varmt och torrt. Elda och grilla bara på
anvisade platser och ha koll på eventuella eldningsförbud. Aktuell information
om eldningsförbud finns på länsstyrelsens webb.

• Ta gärna med dig något att äta ut i

naturen, men ta med dig skräpet hem
om soptunnan är full.

• Många platser har begränsat antal

parkeringsplatser – om du kan ställ
bilen hemma och cykla istället.

• Du kan bada vid en strand eller använda
en brygga som ligger utanför en tomt,
bara du inte stör fågellivet eller hindrar
ägaren från att använda bryggan.

• Visa hänsyn till de som bor i området.

Du får till exempel inte gå på åkermark,
inte trampa på grödor eller störa boskap.
Undvik att gå för nära bostadshus.

•

Upptäcker du Sverige med husbil och
husvagn? Tänk på att det inte är tillåtet
att köra i terrängen; det gäller såväl
skog och mark som stränder och parker.
Bestämmelserna för var du kan övernatta kan variera. Kolla upp vad som
gäller där du är.

• Under sommaren händer det mycket i
naturen. Då behöver du hålla hunden
under extra stor uppsikt för att inte
störa nyfödda djur. Håll koll på var det
råder absolut koppeltvång.

• Naturreservat och nationalparker

kan ha särskilda regler för camping,
grillning, vindskydd och stugor. Utförlig
information om dessa regler hittar du
på Sverigesnationalparker.se eller lansstyrelsen.se under varje naturreservat
eller nationalpark.

• Tänk på att lämna platsen så som du

vill hitta den nästa gång. Bygg inga
stentorn, lämna inget efter dig som kan
skada djur eller människor och var noga
med att släcka efter eldning.

• Därför bör du inte bygga stentorn:
1.

2. Mängder av stentorn som bryter
landskapet förtar upplevelsen för
många besökare.
3. Att ta stenar från odlingsrösen och
fornlämningar är olagligt enligt miljöbalken och kulturmiljölagen.
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Vindåsen & Hulöhamn
NATURRESERVAT | VÄSTERVIKS KOMMUN | SMÅLAND

Hulöhamns by ligger mellan jordbruksmark och skog,
en bit från den tillhörande fiskehamnen vid Båtsviken.
Området som varit en lotsplats ger en bild av hur livet
historiskt sett ut i dessa kusttrakter. Intill ligger reser
vaten Hulöhamn och Vindåsen, på två bergsryggar
som skiljs åt av Båtsviken. Här kan du uppleva natur
typisk för Tjusts innerskärgård.

SE OCH GÖRA

BRA ATT VETA

Andas frisk luft uppe på klipphällarna
och ströva genom idylliska hagmarker.
Hulöhamn är en av de allra bästa platserna i länet för att se apollofjäril. I reservatens ytterområden finns ett rikt fågelliv
med dykänder, måsar och tärnor. Från
bergstopparna har du en fantastisk utsikt
över Tjustskärgården. Den som har tur
kan få se havsörn segla i skyn! Sjöfartens
prägel framträder bland annat i form av
forntida stenkummel som fungerat som
sjömärken.

Vid parkeringen finns ett rastbord. Genom
båda reservaten går en markerad led i en
slinga tillbaka till parkeringen.
  

I närheten

HÄLLAR, LÖVLUNDAR & BETESMARKER

Halvöarna består framför allt av hällmarker med gles tallskog, här trivs lavar,
ris mossor och ett fåtal örter som kruståtel
och ljungväxten ryl. Ovanliga arter som
lever i tallskogen här är tallticka, garnlav
och skeppsvarvsfluga.
  

Stora Grindö
En liten bit ut ligger Stora
Grindö, som är en del av naturreservatet Norra Tjust skärgård,
se sida 20.
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Kärleksört värd
åt sällsynta
apollofjärilen
En karaktärsart i reservaten är kärleks
ört – en viktig värdväxt för den numera
sällsynta apollofjärilen. Som larv lever
den av kärleksört och vit fetknopp på de
karga hällmarkerna, och flyger som fjäril
till de blomrika markerna i reservaten.

Orkidén Adam och
Eva som är fridlyst.

 Ta sig hit
Reservaten ligger söder om
Hulöhamn.
BIL Cirka 1 kilometer öster om
Loftahammar går en väg mot
Källvik. Från den går skyltad
väg norrut mot Flatvarp.
Efter cirka 4 kilometer på den
vägen tar du av till höger mot
Hulöhamn. Det är då cirka
4 kilometer till reservatets
parkeringsplats.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck
Vindåsen &
Hulöhamn
1

UTSIKTSPUNKTEN VINDÅSEN

Utsiktspunkten Vindåsen (som något
otippat ligger i Hulöhamn) bjuder på
utsikt över Norra Tjust skärgård och
den fria horisonten.
2

DE GAMLA SLÅTTERMARKERNA

De gamla slåttermarkerna som idag betas
är en fröjd för ögat under sommaren, med
blomster och fjärilsdans.
3

STORA BUSSVIK

Vid Stora Bussvik är det möjligt att ta ett
dopp för den badsugna.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Lär känna den småländska
skärgården
TJUST SKÄRGÅRD | MISTERHULTS SKÄRGÅRD |
STRANDA SKÄRGÅRD

Upplev en värld av öar och skär, sol
varma klippor, lummiga vikar, idylliska
fiskelägen och exempel på levande
skärgårdsjordbruk. Kalmar län har
landets längsta kuststräcka som varie
rar från höga klippor i norr till gräs
bevuxna vikar i söder. Den småländska
skärgården är berömd för sin sköna
natur och genuina kulturmiljöer.
Bad, paddling, segling, fiske, fågel
skådning, vandring och sightseeing
är populära aktiviteter.

den sällsynta apollofjärilen, den väl
doftande klibbglimmen och orkidén
Adam och Eva.

MÄNNISKAN I SKÄRGÅRDEN

För 10 000 år sedan steg ostkustens skärgård ur havet. De första människorna
bosatte sig här redan på stenåldern, men
det är svårt att säga säkert när människan
blev bofast i skärgården. Fram till våra
dagar har sjöfart, fiske, säljakt, sjöfågel
jakt, och små skärgårdsjordbruk varit de
viktigaste näringarna. Det har präglat
skärgårdslandskapet och på flera håll i
skärgården finns fornlämningar och
kulturhistoriska sevärdheter.
ETT RIKT VÄXT- & DJURLIV

Växtligheten i skärgården är omväxlande,
från de yttersta skären där nästan enbart
lavar kan växa, via gräs- och örtbevuxna
öar till olika typer av skog på de större
öarna. I Tjust skärgård trivs bland annat
18

URÅLDRIGA KLIPPOR POLERADE AV
INLANDSISEN

Norra skärgården är en urbergsskärgård
uppbyggd av graniter och kvartsiter.
Kvartsit är en hård och relativt ovanlig
bergart som sätter sin prägel på stora
delar av skärgården. Västerviks-kvartsiten
anses vara 2 400 miljoner år gammal och
Loftahammars-graniten 1 800 miljoner
år. Spåren efter inlandsisen i form av
isräfflor, jättegrytor och slipade rundhällar
är många. Längre söderut har den senaste
istiden skapat grunda moränskärgårdar av
sten och grus. Däremellan finns en övärld
uppbyggd av sandsten.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Utflyktsmål

• Stenhuggarmuseum i Vånevik

Exempel på utflyktsmål att upptäcka.

• Norra Tjust skärgård
Se sida 20.
• Misterhults skärgård
Se sida 62 .
• Furön
•

Denna unika ö mitt ute i havet är uppbyggd
av sandsten och har en mycket lång kultur
historia. Här finns spår efter människan ända
från bronsåldern och fram till våra dagar.
Vållö
Vållöarkipelagen med ett 80-tal öar, holmar
och skär är ett stycke unik moränskärgård vid
smålandskusten.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

•

En knapp mil söder om Oskarshamn ligger
Vånevik som var centrum för stenindustrin
från 1870 fram till mitten på 1950- talet.
I Vånevik visas stenindustrins historia med
bland annat stenhuggarskjul, slipbod och
smedja. Utställningar i utemuseum är öppna
året runt. Natursköna omgivningar vid havet
med spännande stenbrott och andra minnes
märken från stenindustrins glansdagar. Skyltat
från E22. Läs mer på museiförening Hård
Klangs webbplats
Lövö
Se sida 110.
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Norra Tjust skärgård
NATURRESERVAT | VÄSTERVIKS KOMMUN | SMÅLAND

I naturreservatet Norra Tjust skärgård
finns över 200 öar, holmar och skär.
Skärgårdens natur skiftar från kalspolade skär i öster till skogsklädda öar
i väster och inbjuder till båtliv, paddling,
fiske och bad. En klassisk siluett i Norra
Tjust skärgård är fyren Storkläppen som
har lyst i mörker och dimma sedan 1891.

SE OCH GÖRA

Området är välbesökt av fritidsbåtar under
sommaren. Här går det utmärkt att paddla
kajak, fiska och bada. Under en dagsutflykt kan du äta picknick på någon av
alla öar, holmar och skär. Det finns ett
rikt fågelliv att spana på, och det är inte
ovanligt att skymta gråsäl i området.
Skärgårdsbebyggelse med
tjustbod på Städsholmen.

Tjustboden
En vanlig byggnad vid hamnar och bryggor i
skärgårdar är sjöbodar och båthus. I Norra Tjust
skärgård finns en särskild typ av sjöbod som är
känd som Tjustboden. Det är en kombinerad
sjöbod och båthus, med utskjutande tak på ena
eller båda långsidorna. De äldsta bodarna är
timrade. I boden förvaras redskapen och under
det utskjutande taket kan båten ligga skyddad.
Kärt barn har många namn och Tjustboden
kallas också för båtse.
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-

BRA ATT VETA

Det är tillåtet att tillaga mat i medhavd
grill eller friluftskök. Tälta kan du också
göra, upp till ett dygn på samma ställe.
Observera att det är förbjudet att gå
iland eller vistas inom hundra meter från
Viggskär och flera andra områden under
tiden 1 april till 10 juli. På de större
bebyggda öarna finns omarkerade stigar
att promenera på. Det är inte tillåtet att
förtöja eller ankra båt mer än högst ett
dygn på samma ställe.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

”Över 200 öar,
holmar och skär”

PÅ LAND OCH UNDER YTAN
På mindre öar och skär i yttre havsbandet växer främst lavar medan gräs,
örter och buskar är förpassade till skrevor
och sänkor. På de större öarna växer
hällmarkstallskog med inslag av ek,
klibbal och asp. Här finns utrymme för
kärleksört, styvmorsviol, gul fetknopp och
tjärblomster.

 Ta sig hit
Reservatet sträcker sig
från Stora Grindö i norr
och nästan ända ner
till Hasselö och Sladö i
söder. Naturreservatet
kan endast nås sjö
vägen. Reguljär
båttrafik finns inte.

BÅT Den norra delen
av området med Stora
Grindö som huvudö
nås sjövägen från fast
landet vid Båtsviken vid
Lerglo, öster om Loftahammar.
Mellersta och södra delen av naturreser
vatet med Städsholmen och Jutskär som
större bebyggda öar nås sjövägen från
fastlandets Hallmare sydost om Lofta
hammar. En farled passerar rakt genom
naturreservatet i nordlig riktning. I övrigt
är stora delar av skärgården grund och
ganska svårnavigerad.



FÅGELLIV
Ett stort antal sjöfågelarter häckar i reservatet. På Städsholmen finns de största
kolonierna av fiskmås, skrattmås och
silvertärna. Bland rovfåglar finns både
berguv och havsörn. I de skogliga miljöerna trivs mindre hackspett och rödstjärt,
och i buskmarkerna på de slipade klipporna håller stenskvätta och hämpling till.
På skären i det yttersta havsbandet häckar
ovanliga arter som kustlabb och tordmule.

21

Upptäck Norra
Tjust skärgård
1

LINDÖ

Gammaldags odlingslandskap. På ön finns
gott om lindar som blommar i juli. De
små vita blommorna doftar sött av nektar
och lockar till sig många insekter.

Blommande trift.

2 VIGGSKÄR
På vackra Viggskär kan du stiga i land efter
att fågelskyddet släppt i juli.
3 STÄDSHOLMEN – TIDIGARE
LOTSPLATS
Städsholmen har varit betydelsefullt inom
fisket, här fanns ett fiskeläge redan under
medeltiden. Holmen har också varit lotsplats
för norra skärgårdens inre farled från mitten
av 1600-talet till mitten av 1900-talet. Den
höga lotsutkiken syns på långt håll. På sida
62 kan du läsa mer om lotsning.
4 STORA GRINDÖ
Genuint fiskeläge och fint strövområde.

JUTSKÄR
Vacker skärgårdsbebyggelse.
5
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Paddla & snorkla
Upptäck vårt län på och under vattenytan. Kalmar län har Sveriges längsta
kuststräcka, och inlandet erbjuder både fascinerande sjöar och vattendrag
som Emån och Alsterån.
PADDLA KANOT ELLER KAJAK

GLÖM INTE OMTANKE

Att stilla ta sig fram med kajak bland
kobbar och skär i någon del av vår fina
skärgård är en lisa för själen.
Platser som är verkligt fina för paddling
är Misterhults skärgård (sida 62), Tjust
skärgård (sida 20) och områdena kring
naturreservatet Lövö (sida 110) i
Mönsterås. Möjlighet att hyra kanot och
kajak finns på flera platser längs kusten.
Det är uppskattat att paddla längs Emån
(sida 77) och Alsterån, liksom i meteoritsjön Hummeln vid Humlenäs (sida 88).
Den stora sjön Allgunnen i naturreservatet
med samma namn (sida 104) är som ett
litet innanhav med en underbar skärgård.

Var rädd om vår natur och visa hänsyn.
Kom ihåg allemansrättens “Inte störa
– inte förstöra”. Kolla upp om det råder
tillträdesförbud innan du går iland
någonstans i skärgården. Följ också de
föreskrifter som finns kring eldning
och tältning på platsen.

SNORKLA ELLER DYK

Du som vill uppleva livet under ytan
finner i Kalmar län några riktiga pärlor för
dykning och snorkling. Nationalparken
Blå jungfrun (sida 100) har stort siktdjup i
vattnet runt ön och är ett populärt dykmål.

-

Snorklande besökare i Trollskogen
vid Grankullaviken.

24
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Rågö

”En riktig
skärgårdsidyll”

NATURRESERVAT | VÄSTERVIKS KOMMUN | SMÅLAND

Rågö är en riktig skärgårdsidyll! Här
kan du vandra genom djupa tallskogar
mot sammetslena hällar invid havet.
Den välbevarade lilla byn på Rågö
lockar besökaren med vandrarhem,
servering och utställningar. I reservatet
ingår också öarna Horsö och Kalvö
och ett myller av fågelrika kobbar
och skär.

SE OCH GÖRA

På de tre större öarna kan du koppla av
vid solvarma badklippor, promenera
genom skog och över betesmarker och
ta dig upp på en bergsknalle för att njuta
av utsikten. I den välbevarade lilla byn
på huvudön Rågö finns vandrarhem,
servering och ett skärgårdsmuseum. På
Slipholmarna finns förhistoriska rösen
och stensättningar som är väl synliga
från sjön. Det finns också gott om fågel
i skärgårdens skyddade vikar och i den
omväxlande naturen.
BRA ATT VETA

Från Rågö byhamn utgår vandringsleder
som tar dig runt ön. Det finns två tältplatser på huvudön Rågö, inom naturreservatet är det endast tillåtet att tälta
på dessa platser. Du kan förtöja eller
ankra båt högst två dygn på samma ställe.
Observera att Flåtarna norr om Rågö är
fågelskyddsområde med beträdnadsförbud
från 1 april till 10 juli.
SKÄRGÅRDENS ÖRTER OCH FÅGLAR

På Rågös strandängar kan du botanisera
bland gulkämpar, havs- och kärrsälting,
bunge och vildlin. Där inte djuren betar
breder vass, havs- och blåsäv ut sig; ett
hav av grönt med inslag av det intensivt
mörkrosa fackelblomstret.
-
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Rågö by.

 Ta sig hit
Reservatet ligger söder
om Loftahammar och
nås endast med båt.
BÅT Under sommaren
går det dagliga turer
med skärgårdsbåt till
huvudön Rågö, där du
kliver iland vid Rågö
by. Vänd dig till Västerviks Turistbyrå för mer
information. Söder om
Rågö by i Alviken finns
en gästhamn om du
kommer med egen båt.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck Rågö
1

SKÄRGÅRDSMUSEUM

Se en utställning om allmogebåtar och om
livet i skärgården förr i tiden.
2

RÅGÖ BY

Den äldre bebyggelsen utgör sinnebilden för bebyggelse i Västerviks skärgård. Båthus vid vattnet, därefter bostadshus och mindre byggnader med gavel
mot sjösidan, och längst bort ladugården.
NÄSUDDEN – FIN UTSIKTSPLATS
PÅ RÅGÖ
3

Från Näsudden kan du blicka ut mot en
obruten horisont.
4

RÅGÖ STRAND

Är du badsugen finns både badklippor och
en sandstrand att välja mellan.

Styvmorsviol.

HORSÖ – PARADIS FÖR BLOMSTER& FJÄRILSÄLSKARE
5

På Horsö finns en frodigare och mer artrik
vegetation än på övriga öar, tack vare
en mer näringsrik bergart. Betande djur
bidrar ytterligare till mångfalden av örter
och gör att vi här kan njuta av både gullviva och kattfot. Färggranna fjärilar
fladdrar över de blomsterrika markerna
soliga sommardagar. En av de mer sällsynta är den stora vackra apollofjärilen.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Björkö
NATURRESERVAT | VÄSTERVIKS KOMMUN | SMÅLAND

Björkö naturreservat ligger i varierad
innerskärgård med vikar, fjärdar och
ett myller av öar. Bra betesmarker i
kombination med ett gott fiske har gjort
Björkö attraktiv för bosättning sedan
lång tid tillbaka. Björkö är idag en
av få levande skärgårdsmiljöer med
bofast befolkning.

I närheten
Solidö
Solidö är en annan ö med levande
skärgårdsjordbruk. Här finns fina stränder
och du har stora chanser att få syn på den
för Västerviks skärgård typiska apollofjärilen.

SE OCH GÖRA

Ta med kamera på utflykten! Några av de
vackra växter du kan hitta här är kattfot,
jungfrulin och orkidén Adam och Eva.
Fågellivet är typiskt för innerskärgården,
med många olika änder och måsfåglar. I
skogen finns både orre och tjäder. Björkö
hamn och by är en vacker vy när du kommer från vattnet.
BRA ATT VETA

På Björkö finns markerade stigar att
promenera på. Kom ihåg att hålla hunden
kopplad när du går i reservatet. Det är inte
tillåtet att göra upp eld eller fiska i reservatet och du får bara tälta på anvisad plats
på Björkö. Husen på Björkö är privatägda,
men du är välkommen att röra dig på alla
stigar och vägar på ön.
LEVANDE SKÄRGÅRDSLANDSKAP

Mosaiken av naturtyper är speciell för
odlingslandskapet i den här delen av
skärgården. De större öarna domineras
av barrskog, men det finns också lövskog
intill bebyggelse och åkrar. På öar där
man fortfarande brukar markerna finns
åker- och betesmarker.
-

Spår av sekelskiftets
stenbrytning
Runt sekelskiftet 1900 pågick omfattande
stenbrytning här. Det har lämnat spår av
stenbrytning, utskeppningskaj och skrotsten. Stenhuggarkojan på södra udden
har restaurerats.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger cirka
4 kilometer sydväst om
Loftahammar. Björkö
kan endast nås
med båt.
BÅT Närmaste hamn är
Grundemar. På Björkö
finns en brygga för
allmänheten att lägga
till vid.
Fiskgjuse.

Än idag går betesdjur på Björkö.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck Björkö
1

SUNDSHOLMEN

Hit tar du dig med egen båt. En trevlig
liten holme om du vill ha en egen ö för
en dag.
2

KYRKHOLMARNA

I norra delen av reservatet ligger dessa
fina holmar, lagom för en utflykt med
egen båt och fikakorg.
3

UTKIKSBERGET PÅ BJÖRKÖ

På utkiksberget finns en liten stuga där
du är välkommen att gå in, sitta ner
en stund och beundra solnedgången
eller utsikten.
4

LINDHOLMEN

En vacker ö med gamla lindar, fin flora
och spännande insekter. Med den vida
utsikten över havet finns goda chanser
att se både havsörn och fiskgjuse.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Segersgärde & Kvarntorpet
NATURRESERVAT | VÄSTERVIKS KOMMUN | SMÅLAND

Naturen i reservaten Segersgärde och
Kvarntorpet är typisk för Tjustlandet.
Gå på upptäcktsfärd i ett mosaiklandskap
av hällmarker, barrskogssklädda höjder
och hagar med ädellövträd. Här finns
ett rikt växt och djurliv.

SE OCH GÖRA

Förutom hänförande utsikt kan du se
fornlämningar när du tagit dig upp på
reservatens berg. Vår och sommar kan du
njuta av blomster i såväl skog som hagar,
från näpen kattfot till den ståtliga orkidén
Adam och Eva. Försommarkvällar kan
du lyssna till näktergalens sång.
BRA ATT VETA

Intill parkeringen vid Värmvik/Fruberget
finns torrdass och rastbord. Från samtliga
parkeringar kan du ansluta till markerad
vandringsled genom reservaten.

VÄRDEFULLA GAMMELTRÄD

I närheten
Gränsö naturreservat
Det kommunala naturreservatet
Gränsö ligger på gångavstånd från
Västerviks centrum. Gränsöleden som
löper runt hela naturreservatet är
12 kilometer lång. Här finns dessutom
en snorklingsled och möjlighet till
bad från strand och klippor.
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I hagmarkerna står flera grova ekar. De
gamla träden är hem för en rad olika
organismer. På den skrovliga barken växer
ovanliga lavar som gammelekslav, kortskaftad parasitspik och rosa skärelav. Den
ovanliga läderbaggen lever i håligheter
med mulm – en blandning av bland annat
gnagrester, fågelspillning och vedmjöl.

Stentorg skapade av havet
På de båda höjderna finns stora stentorg.
Det är spår från tiden då Östersjön stod
mycket högre än nu, och bergen stack
upp som kobbar ur havet. Vågornas svall
spolade bort småsten, grus, sand och lera.
Kvar på höjderna som idag befinner sig
högtöver havsytan blev större stenar av
ungefär samma storlek – så kallade stentorg.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

 Ta sig hit
Reservaten ligger cirka en mil från
Gamleby i norr och Västervik i söder.

Här trivs orkidéer som
Adam och Eva.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

BIL När du följer vägen på Norrlandet passerar du reservaten. Kommer du söderifrån
hittar du den första parkeringen i Segersgärde till höger, på en kulle. Fortsätter
du norrut och tar av mot Värmvik når du
parkeringen vid Fruberget. Om du istället
fortsätter norrut på Norrlandsvägen cirka
1 kilometer och tar till höger når du parkeringen vid Kvarntorpet.
35
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Upptäck
Segersgärde &
Kvarntorpet
1

HABORS KLINT

En forntida stensättning högst uppe på
Örnberget. Här finns också fina stentorg
från istiden.
2

FORNBORGEN

En fornborg högst upp på Fruberget med
en fantastisk utsikt över Gudingen i norr
och Gamlebyviken i söder.
3

FRUBERGETS SYDSLUTTNING

Precis där vandringsleden svänger upp
från vägen vid Värmvik finns en vacker
backe som på våren är en riktig utflyktspärla. Här finns hassel och vackra ädellövträd men framför allt kan man här hitta
vit skogslilja, en imponerande orkidée
som vanligtvis påträffas mycket längre
söderut. En riktig raritet!
4

STRANDÄNGEN VID VÄRMVIK

I direkt anslutning till parkeringen och
dasset kan du enkelt ta dig ut på de vackra
strandängarna mot Gamlebyviken. Här
finns rastbord för en paus. Under vårkvällarna kan du njuta av strandängens
fåglar med en ljudkuliss av näktergal
i ryggen.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Sladö-Äskeskär
SE OCH GÖRA
NATURRESERVAT | VÄSTERVIKS KOMMUN | SMÅLAND

Sladö bildar tillsammans med Äskeskär
och ett stort antal mindre öar ett natur
reservat med en rik flora, öppna ängs
marker, genuina kulturmiljöer och goda
möjligheter till fågelskådning.

”De urgamla
hamlade träden
imponerar”

I närheten
Hasselö
Hasselö som skiljs från Sladö av en grävd
kanal är en av skärgårdens största öar.
Storleken och läget gör den till en våg
brytare som skyddar Tjust skärgård.
Sjöbodarna vid strandkanten är skärgårdens största samling Tjustbodar, och ett
ofta avbildat motiv.

Du kan ta dig runt på ön till fots eller
på cykel. Sladö by är ett fint exempel på
fiske- och jordbruksby i skärgårdsmiljö,
med lång historia. Den omnämns redan år
1601 som styrmansort med lots.


-

BRA ATT VETA

Runt östra delen av Sladö finns en
vandringsled som i norr ansluter till
Hasselö. Det är inte tillåtet att göra upp
eld inom reservatet. Tillträdesförbud råder
under delar av året på vissa öar i naturreservatet; skyltar visar vad som gäller.
BLOMRIKA BETESMARKER

I betes- och ängsmarkerna på Sladö växer
arter som jungfrulin, bockrot, kattfot,
backsmultron och orkidén Adam och
Eva. Trots att Adam och Eva saknar nektar lyckas den lura oerfarna humledrottningar och sandbin att besöka och
pollinera blommorna. Men mest imponerande i Sladös ängsmarker är kanske de
urgamla hamlade träden. Det är mest
lind som växer här och har antagit
närmast trolska former tack vare årens
beskärningar och havets ständiga vind.

-
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Hamlade träd
På Sladö finns hamlade lindar
och askar. Hamling är en
form av beskärning. Genom
hamlingen tog bonden förr
vara på trädens lövverk som
vinterfoder åt djuren. Träd
som hamlas får ett tuktat, lite
busklikt utseende och blir väldigt gamla. De gamla träden
är värdefulla då de berättar
om forna tiders brukande.
De hyser också en enorm
biologisk rikedom och är viktiga hyresvärdar åt till exempel
lavar, svampar och insekter.

 Ta sig hit
Reservatet ligger nordost
om Västervik, hit tar du dig
med båt.

Under försommaren brer
en matta av styvmorsviol
ut sig på Äskekär.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

BÅT Sommartid går turbåtar. Vänd dig till Västerviks
kommun för information
om avgångstider. Brygga för
allmänheten finns i viken
söder om Sladö by.
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Upptäck
Sladö-Äskeskär
1

BETSUDDEN

Här finns fina badklippor.
2

JORDKÄLLARE

På Sladö ligger fina jordkällare samlade
i grupp.
3

ÄNG MED HAMLADE LINDAR

Några av de hamlade lindarna på Sladös
slåtterängar kan vara mellan 500 och
1 000 år gamla!

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Hermanstorp-Källsåker
BRONSÅLDERSKUST | VÄSTERVIKS KOMMUN | SMÅLAND

Här ligger fornlämningarna som ett pärlband
längs den forna havsviken. Hermanstorp-
Källsåker är ett område där du kan se många
lämningar från framför allt bronsåldern
och äldre järnåldern. Det är också ett fint
naturområde med eklandskap, våtmark och
rikt fågelliv.

Den återskapade
våtmarken
2017 återskapades dalens våt
mark för att minska läckaget
av näringsämnen från åkermarken uppströms till sjön
Kvännaren. Det har också ökat
den biologiska mångfalden.
Här häckar vadare, änder och
gäss. Vår och höst kan du också
se rastande svanar och tranor.
-



HAGMARKERNA

Ekarna i hagmarkerna vid Hermanstorp
hyser flera rödlistade arter som brun
trädmyra, skuggorangelav och korallticka.
Jungfrulin och knölsmörblomma påminner om landskapets långa historia som
betesmark.

Med landhöjningen kom mer och mer
mark upp ur havet. Vid bronsålderns
början för 4000 år sedan hade fastlandet
utvidgats. Men dalgången mellan
Hermanstorp och Källsåker var fortfarande
en del av havet.
-

-

LANDSKAPETS HISTORIA

Under äldre stenåldern var området en
del av den dåtida havskusten. Delar av
Hermanstorp stack upp som mindre öar
i skärgårdslandskapet tillsammans med
större landremsor i väst och nordväst.
De människor som då bodde här var ett
rörligt folk som levde på vad naturen hade
att ge. Fiske och kustjakt var en del av
årets aktiviteter.
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FRÅN HAV TILL SJÖ & TORRLAGD
VÅTMARK

Sakta men säkert gjorde landhöjningen
att havsviken grundades upp, blev
våtmark och den sjö vi idag kallar
Kvännaren. Liksom många andra våtmarker i Sverige dikades våtmarken
ut och torrlades på 1800-talet, för att
skapa större odlingsbara åkrar.
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 Ta sig hit
Utflyktsmålet ligger mindre
än 5 kilometer från Västerviks stadskärna.
BIL Hermanstorp-Källsåker
ligger öster om E22:an, precis norr om infarten österut
till Västervik. Parkering finns
vid Hermanstorp och cirka
200 meter från fågeltornet
vid Källsåker.

Den här dalgången var
tidigare en del av havet.

BUSS Hållplats Jenny: gångavstånd 2 kilometer till
Källsåkers fågeltorn. Hållplats Hermanstorp: gångavstånd 150 meter till Hermanstorp. Vänd dig till
Kalmar länstrafik för tidtabell.

BESÖKA

För att besöka området kan du välja mellan två natur- och kulturstigar. Den ena är
lite längre och fortsätter ner mot våtmarken och två bra fågelskådarplatser.
-

-

KONTAKT FÖR GUIDNINGAR &
UPPLEVELSEDAGAR:
Västerviks Museum:
info@vasterviksmuseum.se
0490-211 77
Naturum Västervik:
maria@vasterviksmuseum.se
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Gravröse på toppen av en höjd.

QRKOD
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Upptäck
HermanstorpKällsåker
1

STORA KRÖNRÖSET

Områdets största gravröse är från äldre
delen av bronsåldern. Från höjden där stora krönröset ligger har du fin utsikt över
gravrösena på höjderna omkring.
2

BLOCK MED SKÅLGROPAR

Ett stenblock med 160 inknackade skålgropar, som är en form av hällristning. Det
finns olika tolkningar av skålgroparnas
rituella funktion och vad de symboliserar.
Så sent som på 1800-talet hände det
att man smorde in groparna med fett som
offer till älvorna, därför har groparna
också kallats älvkvarnar.
3

GRAVFÄLT & BOPLATS

I södra delen av Hermanstorp leder stigen
till två små gravfält uppe på en bergknalle.
Gravfälten innehåller fem rösen och
fem stensättningar. Nedanför höjden har
det legat en boplats där människor bodde
på bronsåldern.
4

I vår tid har mynt lagts i
de rituella skålgroparna.

FÅGELTORNET VID KÄLLSÅKER

Spana efter kärrhöken i jakt på föda.
Lyssna efter ljungpipare och storspovar.
Ägretthäger, mindre sångsvan och aftonfalk har också setts i området. Men du
behöver förstås inte vara fågelskådare för
att besöka fågeltornet och få en njutbar
naturupplevelse.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Norra Kvill
NATIONALPARK | VIMMERBY KOMMUN | SMÅLAND

Omkullfallna träd, mossklädda sten
block, idylliska skogstjärnar och
gamla högresta barrträd ger känslan
av uråldrig vildmark. Norra Kvill
är ingen urskog men har stått orörd
i över 150 år och är ett omtyckt

utflyktsmål.
SE OCH GÖRA

Två vandringsleder leder runt och förbi
tjärnarna Stora och Lilla Idegölen. På
vårarna spelar grodor och paddor, och fåglar som knipa och kricka kan ses vid tjärnens vatten. Vattenklövern börjar blomma i
maj–juni och senare på sommaren blommar både vit och gul näckros. Följ leden
genom trolsk natur, låt blicken vandra över
väldiga stenblock och episka träd med flera
hundra år på nacken. Efter ett brant parti
belönas du med den vidunderliga utsikten
från Idhöjden.

BRA ATT VETA

Näckön är en liten halvö som sticker ut i
sjön Stora Grytgölen intill nationalparkens
parkering och informationsplats. Här finns
rastbord och en iordningställd eldstad där
du kan grilla. Ved finns på plats, men ta
gärna med egen ved eller kol för säkerhets
skull. Toalett och vindskydd finns också.

-

DEN ARTRIKA ORÖRDA SKOGEN

Skogssvingel, den lilla skogsorkidén knärot
och tallört är exempel ur floran. Den orörda
skogen med god tillgång på död ved och
ihåliga träd erbjuder såväl föda som
häckningsplatser för många skogsfåglar.
Här trivs också flera arter fladdermöss.

Spår av bränder
Förr var branden skogens normala föryngringsmetod. Skogen i nationalparken
har formats av otaliga bränder genom
århundradena. Både bränder som uppstått
spontant och bränder som uppstått genom
mänsklig påverkan. I dag är det över hundra år sedan det senast brann i Norra Kvill,
men spåren finns kvar.

I närheten
Sevedeleden
Sevedeleden erbjuder flera mils
vandring i ett antal etapper genom
naturskön miljö. Leden passerar flera
sevärdheter och platser där det är
möjligt att övernatta. Mariannelund
är en lämplig startpunkt.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger
söder om Ydrefors.
BIL Nationalparken
ligger nära vägen
mellan Vimmerby och
norra Vi, 7 kilometer
söder om Ydrefors.
Det är skyltat vid alla
infarter från Gullringen,
Vimmerby och Ydrefors.

Sparvugglan hör till de fåglar
som håller till i Norra Kvill.
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Upptäck
Norra Kvill
nationalpark
1

VÄLDIGA STENBLOCK

Det finns flera partier av blockmarker i
parken, där väldiga moränblock skapar en
säregen miljö.
2

GAMLA TALLAR

Längs vandringsleden i branten upp mot
Idhöjden möter du ståtliga gamla tallar.
Vissa är över 350 år gamla.
3

STORA IDGÖLEN

Stora Idgölen kallas också Trolltjärnen.
4

BRANDLJUD

Här finns träd med så kallade brandljud.
Du kan se spår efter så många som åtta
bränder i ett och samma träd.
4

UTSIKTEN VID IDHÖJDEN

När du tagit dig till utsiktsplatsen på
Idhöjden som är nationalparkens
högsta punkt befinner du dig 230 meter
över havet.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Kvill
NATURRESERVAT | VIMMERBY KOMMUN | SMÅLAND

I Kvills naturreservat kan du uppleva
ett småskaligt odlingslandskap; en
vanlig syn i dessa trakter förr i tiden.
Mitt i de öppna markerna står mäk
tiga Kvilleken, Sveriges grövsta träd
och enda tusenåriga ek.

SE OCH GÖRA

I de trädklädda betesmarkerna kan du
se flera spår från forna tiders brukande.
Stenarna har med stor möda brutits ur
jorden och lagts på hög i odlingsrösen.
Mycket arbete har också lagts på att gräva
diken. Rösen och diken berättar för oss att
betesmarken tidigare tjänat som åker, vilket
gamla kartor bekräftar.

 Ta sig hit
Reservatet ligger ganska
nära Nationalparken
Norra Kvill, ungefär
två mil nordväst om
Vimmerby.
BIL Kör mot Rumskulla
från Vimmerby eller
Mariannelund. Vid byn
Ventzelholm sitter en
skylt mot Rumskullaeken/
Kvilleken. Reservatet har
parkeringsplats.

50

BRA ATT VETA

Gångstig finns. En del av Sevedeleden går
genom delar av betesmarkerna. Rastplatser
finns på parkeringen och vid eken. Vid
parkeringen finns också ett torrdass. Kom
ihåg att hålla hunden kopplad. Det är inte
tillåtet att göra upp eld eller tälta i reservatet.
Det inhägnade området där Kvilleken står
får inte beträdas.
BLOMSTERTID

Om sommaren bjuder de öppna, buskrika
betesmarkerna på blomsterprakt. Ögonfröjd
och doftupplevelse för oss, livsavgörande
för alla de insekter som lever av nektar från
blommande örter och buskar.
-
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Ytterligare en trädjätte finns att besöka
i Kvill – denna omkullfallna jättetall.

Bland lövträd & lavar
Kvilleken må vara äldst i naturreservatet men
här finns flera andra ålderstigna ädellövträd.
Trädens skrovliga bark är växtplats för flera
ovanliga lavar som gulpudrad spiklav, sotlav
och almlav. I de håligheter som med tiden
bildas i träden häckar bland andra mindre
hackspett och stare.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck Kvill
KVILLEKEN

Kvilleken eller Rumskullaeken som den
också kallas är Sveriges äldsta och största
träd, och en av de grövsta ekarna i hela
Europa. Omkretsen i brösthöjd är 14 meter.
-

52

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Träkyrkorna
i trakten
Passa på att besöka traktens magnifika
träkyrkor. Alla tre kyrkorna är vackert belägna på höjder i det småländska odlingslandskapet. Skyltning finns att följa från
de större vägarna.

Djursdala kyrka.

DJURSDALA KYRKA

Djursdala kyrka hör till de småländska
träkyrkor som uppfördes på 1600-talet.
Kyrkans tjärade spånklädnad är lagd i
dekorativa mönster. Interiört präglas den
av omfattande vägg- och takmålningar från
början av 1700-talet, vilket gör den till
en av de mest kulturhistoriskt intressanta
kyrkorna för sin tidsperiod.
FRÖDINGE KYRKA

Frödinge kyrka uppfördes 1739. Kyrkan
har en åttakantig form, invändigt pryds
väggarna av draperimålningar och taket av
välbevarade målningar. De gjordes av kyrkomålare som verkade i Småland när kyrkan
uppfördes. Sakristian av sten tillkom redan
på medeltiden till den kyrkobyggnad som
då stod på platsen.

Pelarne kyrka.

PELARNE KYRKA

Pelarne kyrka är en av landets få bevarade
medeltida träkyrkor. Genom åren har kyrkan genomgått flera förändringar, men dess
långa historia är närvarande. Kyrkan är
uppförd med rakslutet korparti och tredelat
fönster mot öster – sannolikt på 1200-talet.
I koret finns också väggmålningar från
medeltiden.
OM KYRKORNA

Mer information finns
på Svenska kyrkans
webbplats.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Frödinge kyrka.
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Ålhults urskog
NATURRESERVAT | VÄSTERVIKS KOMMUN | SMÅLAND

I Ålhults urskog bildar gamla grova
barrträd en pelarsal över markens tjocka
mosstäcke. Träd ligger multnande på
marken medan nya barrplantor växer
upp i luckorna. Samtidigt som miljön är
rofylld myllrar här av liv i olika former.

SE OCH GÖRA

När man vandrar i Ålhults urskog för
väntar man sig nästan se ett av konstnären
John Bauers troll huka bakom de mossklädda stubbarna och stenblocken. I
juni–juli blommar ögonpyrolan på den
skuggiga och mossrika marken, med
väldoftande vita blommor.
-

BRA ATT VETA

Från parkeringen leder en markerad strövstig in till reservatet.

URSKOGENS SKATTER

Ålhults urskog är rik på olika arter av
mossor, lavar och svampar. Tillgången på
död ved och svamp gör att insekter trivs
och flera ovanliga insektsarter har setts i
skogen. Skogen är tillhåll för ett stort
antal skalbaggsarter, bland annat den
hotade arten sågtandad mycelbagge.

Skogshöns
Visst finns det höns i skogen! Tjäder och
Järpe hör till fågelfamiljen skogshöns.
Tjädern äter bland annat av skogens blåbär, medan järpen gärna mumsar i sig av
trädens knoppar.

 Ta sig hit
Reservatet ligger norr om Ålhult.
BIL Ta av mot Hallingeberg i Blackstad.
Efter cirka 500 meter utgår en skyltad
väg åt vänster mot Möckelhult. Följ
denna i knappt 1 kilometer och sväng
återigen vänster mot Möckelhult. Efter
cirka 6 kilometer har du parkeringsplatsen på vägens högra sida.
54
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Upptäck
Ålhults urskog
1

GE ER UT PÅ ÄVENTYRSVANDRING

Låt barnen ta täten på vandringen längs
stigen som löper genom kuperad terräng
i den spännande urskogen!
2 FÖRUNDRAS ÖVER MÅNGFALDEN
BLAND MOSSOR & LAVAR

Här kan du kika på många sorters mossor,
bland annat trubbfjädermossa, platt fjäder
mossa, vedtrappmossa, långflikmossa
och grön sköldmossa. Från träden hänger
skägg- och tagellavar i mängder.
3

SE BARRSKOGENS FÅGLAR

Här kan du speja efter alla barrskogens
fåglar som tofsmes, svartmes, sparv, tjäder
och flera hackspettar.

Tofsmes är en av de fåglar du
kan få syn på i barrskogen.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Smalspåret Västervik–
Hultsfred–Virserum
JÄRNVÄG | VÄSTERVIK, VIMMERBY OCH HULTSFREDS KOMMUNER
| SMÅLAND

Järnvägssträckan mellan Västervik och
Virserum är Sveriges första järnväg
som förklarats som byggnadsminne.
Här kan du göra en resa i tiden med tåg,
rälsbuss eller dressin.
SEKELLÅNG JÄRNVÄGSEPOK

 Ta sig hit
Ta dig till Västervik,
Hultsfred eller Virserum
för att härifrån uppleva
smalspåret.

Järnvägssträckan Växjö-Västervik är en del
av ett omfattande smalspårigt järnvägsnät som byggdes på privat initiativ i Småland och Östergötland. Utmed sträckan
låg många industrier, bland annat de stora
bruken i Gunnebo och Ankarsrum. Från
början fraktades här mest gods, men i takt
med ett ökat resande fick persontrafiken
allt större betydelse.

-
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Rälsbussen passerar bron över Silverån.

Hultsfreds pampiga
järnvägsstation från 1875.
59
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Lokstallet vid järnvägsstationen i Västervik.

ETT LEVANDE MUSEUM

LÄS MER OM BESÖKSMÅLET:

När SJ trots stora lokala protester lade
ner trafiken startade ett intensivt arbete
för att rädda banan åt eftervärlden. Idag
drivs smalspårets verksamheter, av
ideella krafter.

Tågtrafik Västervik–Hultsfred, Tjustbygdens Järnvägsförenings webbplats.
Dressintrafik Hultsfred–Virserum, Föreningen Smalspåret Växjö–Västerviks
webbplats.

BESÖKA

Sommartid rullar både tåg, rälsbussar och
dressiner längs olika sträckor som ringlar
fram genom vacker natur. Här kan du
uppleva ståtliga stationsmiljöer där tiden
stått stilla och banvaktarstugor som ligger
inbäddade i landskapet.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Misterhults skärgård
NATURRESERVAT | OSKARSHAMNS KOMMUN | SMÅLAND

I naturreservatet Misterhults norra
skärgård möts du av ett stycke otämjd
skärgårdsnatur. Du kan göra strandhugg
vid en obebodd ö, vandra genom genuina
fiskelägen, fågelskåda eller bara njuta av
havsmiljön.

BLAND FÅGLAR & SÄLAR

Skärgården har ett intressant och artrikt fågelliv. Dessutom har sälstammen
på senare tid återhämtat sig. Ett antal
områden i Misterhults skärgård är därför
fågelskyddsområde, och precis norr om
naturreservatet Misterhults skärgård finns
ett större sälskyddsområde. Du får
inte gå i land eller vistas närmare än 100
meter från öarna i området under de tidsperioder de är skyddade. Syftet är att inte
störa fåglar som häckar eller sälar som
föder sina ungar.

SE OCH GÖRA

Misterhults skärgård inbjuder till båtliv,
paddling, bad och fiske liksom vandring,
fågelskådning och naturupplevelser, så
länge du visar hänsyn. I skärgården finns
tydliga spår av inlandsisen i form av
isräfflor, jättegrytor och vackert slipade
rundhällar.
BRA ATT VETA

Vandringsleder finns på Örö och Strupö.
Torrdass finns på Örö, Brändö, Älö, Stora
Vippholmen, och Istergås. Kom ihåg att
hålla hunden kopplad.

-

Lotsning – ledsagande
i roddbåt
För Kungliga lotsverket ledsagade
Strupö-lotsen norrgående trafik
från Kråkelund till Idö och
Örö-lotsarna tog hand om
den södergående trafiken
till Kråkelund. Under den ljusa
årstiden krävde bevakningen
en stor del av lotsens vakna tid. I
sextimmarspass vaktade man i ut
kiken; om sommaren dygnet runt.
Lotsarna ansvarade också för att ta
in, underhålla och sätta ut prickar
och sjömärken.

-
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Kanske får du höra
vårtbitare spela.

 Ta sig hit
Reservatet sträcker sig från strax
söder om Blankaholm till strax norr om
Oskarshamns kärnkraftverk i Simpevarp.
Reservatet nås endast med båt.
BÅT De mest tillgängliga hamnarna finns i
Klintemåla och Kråkemåla. Största hamnen
är Klintemåla, från E22 sväng österut mot
Misterhult. Det finns i dagsläget ingen reguljär båttrafik i Misterhults norra skärgård.
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Upptäck
Misterhults
skärgård
1

ÖRÖ

Ovanför fiskehamnens bodar och bryggor
brer Örö by ut sig, med kraftiga stenmurar som skiljer tomterna åt. På flera
av tomterna står väldiga kastanjeträd.
Blomsterrika slåtterängar slås traditionellt
av byalaget.

2

Stenkummel – ett traditionellt sjömärke.

STRUPÖ

Strupö är en populär ö för kanotister
med en ovanligt skyddad naturhamn. Här
har också byn legat ända sedan ön blev
bebodd. De flesta av gårdarna är från sent
1800-tal.
-

3

ÄLÖ

På Älö med dess branta bergsknallar
når den högsta punkten 24 meter över
havet. På den sydöstra delen av Snuggö
finns lundartad vegetation; sådana partier
är ganska ovanliga i skärgården. Här
växer myska, rödblära, spenört, vispstarr,
vippärt, lundslok och tandrot.
4

MARSÖ

Marsö är ett fint utflyktsmål med ett fiskeläge, gamla slåttermarker och spår efter
gamla tiders skärgårdsbruk. Kuggen mittemot utgör en vacker vy med lavklädda
hällar, kärr och näckrosprydda gölar.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Västra Marströmmen & Mörtfors
NATURRESERVAT | OSKARSHAMN/VÄSTERVIKS
KOMMUN | SMÅLAND

Naturreservaten ligger på var sin sida
om idylliska samhället Mörtfors. De
karakteriseras av stora höjdskillnader
med höglänta bergsknallar som i olika
väderstreck övergår till skogsbeklädda
sluttningar och dalar. Här kan du vandra
genom skogar med flera hundra år på
nacken. Det går också att se spår från
tiden då torpare, flottare och bruksarbetare befolkade skogen.

GAMMELSKOGENS ARTER

I reservaten lever en rad ovanliga svampar, lavar och mossor som är, knutna till
gammal skog. I Mörtfors växer till exempel
igelkottstaggsvamp, och i Västra Marströmmen tittar tungticka och ullticka fram.

-

-

SE OCH GÖRA

Reservatet Västra Marströmmen erbjuder
fina naturupplevelser och en vid utsikt från
höga bergsryggar, där gravrösen byggts
under bronsåldern.
-

BRA ATT VETA

Det finns rastplatser med bord där du kan
äta matsäck. Intill reservatet vid Kappemåla finns en badplats. Du kan tälta, förtöja
eller ankra båt högst ett dygn på samma
ställe. Det är inte tillåtet att göra upp eld
annat än på särskilt anvisade platser eller i
medhavd grill eller friluftskök.
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I närheten

Mörtfors
Välbevarade småorten Mörtfors ligger
vackert i en dalgång på båda sidor ån
Marströmmen. Vid forsarna drevs under
lång tid kopparverk, kvarnar och andra
industrier.
-
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 Ta sig hit
Reservaten ligger mellan
Västervik och Oskarshamn.
BIL
Västra Marströmmen:
Parkeringsmöjligheter finns
vid rastplatsen Bayerhof
utmed E22. En kort strövstig
till Västra Marströmmen
utgår från rastplatsen.
Mörtfors: Från E22, sväng
in mot Mörtfors. I den snäva
kurvan i början av samhället
sväng upp mot vänster mot Ramsnäs. Parkering
och vindskydd finns vid nästa vägskäl.
TILL FOTS
Reservatet Mörtfors kan du även nå till fots via
Ostkustleden och Tjustleden.

Oxtungsvamp växer på gamla ekar.

Värdefulla vatten
Även naturreservatens sjöar och vattendrag har höga naturvärden. I Stora Ramm
som är hela 31 meter djup lever flera så
kallade glacialrelikter. En av dem är sjösyrsa, som hittats i endast ett 20-tal sjöar
i landet.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck
Marströmmen
& Mörtfors
1

FORNBORG

Från klippan där fornborgen ligger har du
utsikt över omgivningarna.
2

GRAVRÖSEN

Flera gravrösen tronar på höjden vid
utsiktspunkten. De är troligen från brons
åldern, det vill säga minst 2 500 år gamla.
3

GAMLA TRÄDJÄTTAR

De äldsta ekarna i Mörtfors kan vara
hela 600 år gamla! Inte undra på att de
är grovvuxna och murkna. Svampar och
diverse småkryp, som under årens lopp
haft ekarna som bostad, har påskyndat
trädens åldrande.
Visste du att ett ihåligt träd bättre står
emot en storm jämfört med ett kompakt
träd?
4 MARSTRÖMMEN – FRÅN FLOTTLED
TILL FISKEIDYLL

Sträckan mellan Solstadström och Mörtfors lockar varje år hundratals fritidsfiskare som alla hoppas på att en havs
öring ska nappa.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Björnnäset
NATURRESERVAT | HULTSFREDS KOMMUN | SMÅLAND

Björnnäsets naturreservat ligger på
ett näs i Åkebosjön. Här står den gamla
tallskogen på mjukt lavklädda block
och höjdryggar. Ibland öppnar sig
skogen med ett kärr eller en mosse
som en ljus glänta.

I närheten
Stensryd
På andra sidan Åkebosjön hittar du
reservatet Stensryd. Det består av en mosaik av skogar och myrar med tallmossar,
öppna fattigkärr och sumpskog. I våtmarkerna och sumpskogarna kan du bland
annat se växtarter som trådstarr, tuvdun,
skvattram, rosling, missne och dvärgbjörk.

SE OCH GÖRA

I skogen är det stilla och fridfullt; det här
är ett tyst område vilket gör det till en
frizon både för djur och människor. En
vandring bland stenbumlingarna som är
överväxta med renlav sätter igång fantasin.
De silverfärgade döda tallarna och knotiga
gamla träden bidrar till en sagostämning.
Låt känslan av orörd och otämjd natur
infinna sig.
Gammal tallskog som den här är ovanlig
i vår del av landet idag. Åldern på skogen
är mellan 100 och 150 år, enstaka tallar är
ännu äldre. I reservatet finns också spår
av ett torpställe, en kvarn och en trolig
fisktrappa som visar att skogens vattendrag
utnyttjats en gång i tiden.
BRA ATT VETA

I området finns två vandringsleder, en
kortare slinga och en längre som löper som
en åtta. I anslutning till reservatet finns en
campingplats. Kom ihåg att hålla hunden
kopplad när du går i reservatet. Det är inte
tillåtet att störa djurlivet genom att klättra i
boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
Elda endast på särskilt anvisad plats.
TJÄDERN SOM TECKEN

Naturvårdsbränning
Kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper de
arter som annars skulle försvinna eftersom vi
släcker skogsbränder. Det har brunnit i våra skogar
sedan urminnes tider och de arter som lever där är
anpassade till detta. En del insekter, svampar och
växter är dessutom helt beroende av bränd
skog för att överleva. Den tretåiga hackspetten och många andra fåglar äter
de larver och insekter som lever i
brända träd. Frön från brandnäva och svedjenäva
behöver hettas upp av brand för att kunna gro.
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Vår största skogshönsfågel tjädern är
starkt bunden till stora, gamla,
orörda skogsområden. Finns det
tjäder kan man också förvänta
sig att finna andra sällsynta
och hotade arter i omgivningen. I reservatet
kan man träffa på både
tjäder och orre och
området är också
viktigt för flera av
våra hackspettar.
Bland annat den
stora, svarta spillkråkan som ibland kan ses
mejsla ut hästmyror vid
foten av en gammal tall.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger på ett näs
i Åkebosjön.
BIL Från väg 34 mot Hultsfred sväng
mot Hammarsebo och Åkebo. Vägen
går mellan lilla och stora Åkerbosjöarna och efter att ha passerat
avtagsvägen mot Äntsebo kör du
söderut mot en T-korsning. Håll till
vänster i den. Strax passerar du en
badplats och efter 300 meter finns
en parkeringsplats på vänster sida.

Kungsfågel, Europas minsta fågel.

Slemsvampen vargmjölk
på murken björkved.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck
Björnnäset
1

TORPSTÄLLET SJÖVIK

Har du packat med dig något att äta och
dricka kan du ta en fikapaus här. Vid
denna rastplats finns också ett litet skåp
där du kan kika på olika lavar och lära
dig deras namn.
2

NATURVÅRDSBRÄNDA OMRÅDEN

Här har du möjlighet att se effekterna
av naturvårdsbränning. Det är spännande
att följa alla nya arter som flyttar in.
3

ELDSTAD VID ÅKEBOSJÖN

Intill Åkebosjön finns vindskydd och
eldstad – det är en magisk plats att umgås
på en sommarkväll!

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Besök en fornborg
BLAXHULT FORNBORG
FORNBORG | HULTSFREDS KOMMUN | SMÅLAND

Gör en utflykt till järnåldern. Blaxhult
fornborg, även känd som Borgekulle, är
en av ett sextiotal fornborgar i norra Kal
mar län. De ligger på höjder och berg som
var lätta att försvara, ofta vid kusten, sjöar
och vattendrag. Vattenvägarna spelade en
viktig roll på den här tiden, när det var ont
om stabila markvägar.
Det finns olika teorier kring varför den
här typen av fornborgar byggts. Antagli
gen skulle de fungera som en säker plats
dit man kunde fly i orostider. Från platsen
på berget kunde man bevaka omgivning
arna. Men syftet med bygget kan också ha
varit att visa sin makt.
I närheten av fornborgen finns gravar,
bland annat en så kallad hällkista. Passa
på att njuta av den vackra utsikten från
toppen av Borgekulle!

”Vacker utsikt från
toppen av Borgekulle”
Bra att veta

Blaxhult fornborg ligger på berget Borge
kulle, och nås via branta stigar. Håll koll
på små barn. Det finns en markerad två
kilometer lång runda att gå. Rundan går
delvis i betesmark, gå inte med hund när
betesdjur vistas där. Det är inte tillåtet
att elda eller skräpa ner.

 Ta sig hit
Fornborgen ligger öster
om Vena i Hultsfreds
kommun, öster om byn
Blaxhult.
BIL Från landsvägen mellan Kristdala och Vena, följ
små blåvita fornborgsskyltar. Sista sträckan går
på en mindre grusväg.
Enstaka personbilar kan
parkera här.
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RINGHULTS BORG
MEDELTIDA STORMANNAGÅRD | HÖGSBY KOMMUN
| SMÅLAND

Upplev medeltida historia intill bäcken
vid den idylliska byn Ringhult. Det som
kallas Ringhults borg är lämningar efter
en befäst stormannagård. För 700 år sedan
låg här gården Ringvidahult, på en kulle
omgiven av en vattenfylld vallgrav. Än
idag kan det finnas vatten i vallgraven när
det har regnat mycket. Arkeologiska fynd
av bränd näver tyder på att gården för
stördes av en eldsvåda.
Riddaren av ätten Lejonansikte

Medeltida dokument visar att Ringvidahult
på 1340talet var Johan Hemmingssons
huvudgård. Han var riddare av ätten
Lejonansikte som var en av östra Små
lands största jordägare vid den här tiden.
Riddare Johan var gift med Ingeborg
Anundsdotter av Vingätten. Förmodligen
dog båda två i Ringhult under digerdöden,
det berättas nämligen att de förde med sig
sjukdomen till trakten.
Bra att veta

Gå inte med hund här när betesdjur vistas
på området. Det är inte tillåtet att elda
eller skräpa ner.

 Ta sig hit
Ringhults borg ligger i
byn Ringhult, nordost
om samhället Fagerhult,
Högsby kommun.
BIL Följ väg 37 till
samhället Fagerhult.
I Fagerhult kör rakt fram
förbi kyrkan och följ
sedan skyltar mot Ringhult, cirka 5,5 kilometer.
Det finns en anvisad
parkeringsplats på gräs
för enstaka personbilar.
Från parkeringen leder en stig till
fornlämningen, där du också
finner en informationstavla.
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Tips på likande
utflyktsmål
Rostockaholme & Bielkeleden
På Rostockaholme finns lämningar efter
en medeltida sätesgård, se sida 146.
Den medeltida
stormannagårdens vallgrav.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Lunden
NATURRESERVAT | HULTSFREDS KOMMUN | SMÅLAND

Mitt i unika Emådalen på Emåns
norra strand reser sig en hög och
vacker rullstensås som ett minne från
inlandsisens dagar. På åsen finns ett
ålderdomligt odlingslandskap med
blomsterrika slåtterängar och gamla
hagmarksträd.
SE OCH GÖRA

Strosa över ljusa gräsmarker med björkar
och enbuskar, hassel och lind. Mark
vegetationen är artrik tack vare att den for
mats av slåtter och bete under generationer.
Nedanför rullstensåsen som bildats under
istiden slingrar Emån förbi. Om våren
kan du lyssna till sången från Lundens
rika fågelliv. Här vistas göktyta, mindre
hackspett, hämpling, trädlärka, stjärtmes
och skogssnäppa. Redan i april blommar
backsippan utmed åsen.
BRA ATT VETA

Uppe på åsen intill promenadstigen hittar
du rastbord. Kom ihåg att hålla hunden
kopplad när du går i reservatet. Det är inte
tillåtet att tälta eller göra upp eld.

I närheten
Fröreda storegård
I genuin bymiljö i Emådalen ligger
Fröreda storegård med så kallade
tvillingstugor. Se sida 96.

76

Backsippa.

 Ta sig hit
Reservatet ligger
i Emådalen.
BIL Lunden ligger
vid byn Östra Årena
mellan Målilla och
Järnforsen, cirka
5 kilometer från
Målilla. Det är skyltat från väg 127.
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På historisk mark i vackra
Emådalen
Ända sedan stenåldern har Emåns rika
fiske mättat magar. Och för över tvåtusen
år sedan började bönder skörda foder till
djuren på maderna, de naturligt översvämmade markerna intill ån. De madängar som idag finns kvar är ett paradis för
fågellivet. Många stora byar visar på en rik
jordbruksbygd med rötter i järnåldern –
längs dalgången ligger flera gravfält.
Emåns forsar och fall har nyttjats för att
driva kvarnar och små industrier. Under
1900-talet riskerade flottare livet när timmer flottades genom farliga strömmar!
Genom Emådalen löpte kungsvägen,
en historisk färdväg mellan Kalmar och
Stockholm. Vid Högsbyåsen följer riksvägen ännu den gamla sträckningen,
med fina vyer över Emån.
Dalgångsbygden med genuina bymiljöer, gamla broar och medeltida kyrkor
kan du uppleva särskilt väl om du åker bil,
cyklar eller vandrar på mindre vägar.

Smålands blå band
Vattendraget som kallas Smålands blå
band rinner från höglandets källflöden till
utloppet vid Em. Emån är sydöstra Sveriges
största vattendrag och landets artrikaste
vattendrag.
Här finns bland annat världens största
havsöring, den utrotningshotade malen,
flera öringstammar, utter och flodpärlmussla. I de sandiga brinkarna bygger den
blåskimrande kungsfiskaren sina bon.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck Lunden
1

PROMENADSTIG MED UTSIKT

Uppe på åsen löper en mjuk promenadstig.
Härifrån har du utsikt över bland annat Västra
Årena, den häftiga branten på andra sidan
vägen och åkrarna där.
2

GAMLA EKAR

Här står gamla, grova ekar som hyser ett rikt
insektsliv.
3

DÖDISGROPEN

Åsen slutar med två höga kullar som omsluter
en så kallad dödisgrop som bildats av inlandsisen. En folklig berättelse är att Nils Dackes
män ska ha grävt denna grop för att få fram
vatten till sina hästar under ett krigsslag.
4

Du kan ta dig över gärdesgården
med hjälp av stättan.

EMÅNS MEANDERBÅGAR

Vid Lundens naturreservat ringlar Emån
fram i vackra krumbukter och krökar –
meanderbågar. Meander är en slingrande
flodfåra i ett flackt landskap. Meanderloppet
skapas av erosion och sedimentation.
Bukterna kallas meanderbågar eller meander
slingor, och området som omsluts av en
slinga kallas meandernäs.
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Figeholm
NATURRESERVAT | OSKARSHAMNS KOMMUN | SMÅLAND

Naturreservatet ligger alldeles intill
Figeholm. Terrängen är småkuperad
och rik på block och stenar. Här finns
spår från en lång tradition av bete,
slåtter och lövtäkt – så kallad ham
ling. Andra kulturhistoriska spår är
rester efter en dansbana, sentida hus
grunder och rester efter fördämningar
i vattendragen.
SE OCH GÖRA

Här kan du ströva genom hagar och skogar
och uppleva ett variationsrikt landskap,
med en mångfald av växter och djur.
Särskilt värdefulla miljöer är hagarna och
ängarna som under olika tidsperioder be
tats och slagits. Det finns också gamla träd
som är mycket värdefulla eftersom ett stort
antal arter är knutna till träden.

I närheten

Närmast Figeholm dominerar ädellövträd,
delar av marken betas här sedan några
år. Längre bort från samhället är skogen
barrdominerad. I sänkor finns fuktig
granskog och på de torraste höjderna och
på bergknallarna skog med mera tall och
ek. Den döda veden som finns både som
stående och liggande stammar är viktig för
mångfalden av insekter, svampar, mossor
och lavar.
BRA ATT VETA

Ostkustleden passerar genom området.
Det är inte tillåtet att göra upp eld inom
reservatet. Kom ihåg att hundar ska hållas
kopplade.
UTMARKEN

Området har historiskt sett tjänat som
utmark till byarna runt om i Figeholms
socken. Utmarken var de fodermarker som
låg utanför gården, där djuren gick på som
marbete. Det var också här man hämtade
ved och virke.
När befolkningen ökade under 1700
talet blev man tvungen att bryta upp åkrar
och ängar i utmarken. Arbetet med att
skapa slåtter och odlingsytor har pågått in
på 1900talet. Spår i form av stenrösen,
vägar och diken visar på den odlarmöda
som generationer har lagt ner för att kunna
bruka marken.
Under andra halvan av 1900talet har
mycket av markerna vuxit igen efter att
slåtter och bete upphört.

Virbo med Ekö skärgård
Det vackra naturreservatet Virbo
med Ekö skärgård ligger söder
om Figeholm. Nås enklast med
egen båt. Parkering finns strax
innan samhället Drag.
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Grön sköldmossa
Grön sköldmossa växer i skog där det finns
gott om död ved och hög, jämn luftfuktighet. Kika efter den på stubbar och
lågor av gran – men låt den växa ifred.
Grön sköldmossa har inga synliga blad,
utan känns igen på sporkapseln som sitter
på ett långt skaft.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger intill
samhället Figeholm.
Vid bland annat Norrån
och från Fighultsvägen
finns stigar som leder in
i naturreservatet.
BIL Vid vägen mellan
Fårbo och Klintemåla
finns en parkeringsplats
för besökare.

Lövsångare.
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Upptäck
Figeholm
1

KYRKGÄRDET

Kyrkgärdet har fått sitt namn från att vägen till
kyrkan i Misterhult går igenom området. Flera
små åkerlyckor och många odlingsrösen visar
på hur marken nyttjats för odling och slåtter.

Kyrkgärdet har restaurerats de senaste
åren och betesdjur finns åter i markerna. Vid
Norrån som rinner genom området finns bland
annat spår av en kvarndamm.
2

SLÄTHULTSSLINGAN

Från Ostkustleden utgår en 4 kilometer lång
slinga som vindlar fram på smala vägar och
stigar i den kuperade terrängen.
Området är dominerat av barrträd men här
finns även gott om lövträd, framför allt vid de
många våtmarker som ligger mellan höjderna.
Många av våtmarkerna har spår från odling
och slåtter.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Stensjö by
KULTURRESERVAT | OSKARSHAMNS KOMMUN |
SMÅLAND

Stensjö by som länge varit ett
populärt besöksmål är sedan
2020 Kalmar läns första kultur
reservat. Rödmålade hus i klunga,
små åkerlappar, vidsträckta
beteshagar, blomrika vägrenar
och gärdesgård efter gärdesgård.
Här får du en levande bild av
hur man levde i en skogsby i
Småland kring sekelskiftet 1900.

Flera scener ur filmatiseringen av Astrid
Lindgrens Barnen i Bullerbyn är inspela
de i byn, på vägarna omkring och vid sjön
Stärringen.
I byn och markerna kan du möta höns,
grisar och betande får och kor. Några
byggnader är öppna för besökare, bland
annat en mindre utställning om byns his
toria. Njut av de vackra omgivningarna,
vandra omkring och upplev årstidernas
växlingar. Besökare är välkomna året om.
BRA ATT VETA

Grusvägar och stigar leder genom terräng
en. Barnvagnar och rullstolar hänvisas
till vägar. Byggnader med nyckelsymbol
är öppna för besökare.
Vandringsleder i kulturreservatet:

• Viråslingan (1,3 kilometer),
• Lomgölsslingan (1,4 kilometer),
• Ängsslingan (1,4 kilometer),
• Skogsslingan (2,9 kilometer),
• Madslingan (1,8 kilometer),
• Mörkeviksslingan (1,3 kilometer).

Även Ostkustleden går genom byn.
Vid sjön Stärringen finns en badplats.
Läs mer om besöksmålet på Kungliga
Vitterhetsakademiens webbplats.
EN JORDBRUKANDE SKOGSBY

Madäng som slås med lie.

SE OCH GÖRA

Kulturreservatet Stensjö by är ett levande
landskap med ett rikt biologiskt kultur
arv, till exempel hamlade träd och artrika
gräsmarker.
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Stensjö var från början namnet på en gård
som finns omnämnd redan 1351. Under
1700 och 1800talen växte byn fram.
Landskapet är resultatet av generationers
arbete med stenröjning, odling och ängs
slåtter. Boskapsskötseln har också satt sitt
avtryck i de omfattande betesmarkerna.
I kulturreservatet Stensjö by ingår över
400 hektar skog. För hundra år sedan var
detta byns utmark som användes till bete,
och där man hämtade ved och virke till
gärdesgårdar och hus. Nu pågår arbetet
med att återskapa landskapet som det
såg ut då. I Stensjö by arbetar idag fyra
personer med att bruka och vårda marker
och byggnader och djur.
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 Ta sig hit
Stensjö by ligger 1 mil norr om
Oskarshamn.
BIL Ta skyltad avfart från väg E22
(brun/vit skylt). Parkeringsplats
finns vid byn.
BUSS Busslinje 160 VästervikOskarshamn-Kalmar, avstigning
hållplats Ängelstorp. Därefter
2 kilometer promenad. Vänd dig
till Kalmar länstrafik för tidtabell.

Virån
Virån var viktig för Stensjö by. Här
fiskade byborna, och vattendraget
nyttjades också som kraftkälla till
kvarnar och en såg.
På de vidsträckta våtmarkerna
intill ån, så kallade mader, hämtades vinterfoder till byns djur. När
Virån på våren svämmade över
leddes en hel del vatten vidare
genom sankmarkerna öster om
byn. Detta vattenflöde skapade de
fuktiga ängar, så kallade sidvallsängar, som drar som ett stråk
genom byn.

Ko av rasen rödkulla.
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Här hässjas hö.
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1500 m

Upptäck
Stensjö by
1

I Stensjö by ligger boningshus och
ladugårdar till flera gårdar samlade som
de gjorde på många håll i Småland innan
laga skifte genomfördes under 1800talet.
Arbetet med att rekonstruera träd
gårdarna till ett utseende de hade kring
sekelskiftet 1900 pågår för fullt. I de
tidigare kålgårdarna (köksträdgårdar)
återupptas grönsaks och potatisodlingar.
Tidstypiska fruktträd, bärbuskar och
prydnadsväxter planteras runt husen och
gräsmattorna slås med lie.
Året om är du välkommen in på den
gamla logen för att ta del av byns historia.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

2

HEMÄNGEN

Den som besöker Stensjö by på vintern
och tidig vår kan ofta se hela Hemängen
översvämmad. Har du sett Alla vi barn i
Bullerbyn kommer du kanske att tänka på
den busiga leken vid den översvämmade
Skomakarängen.
3

DE VIDSTRÄCKTA BETESHAGARNA

Idag finns 65 hektar beteshagar främst
väster om byn. Här betar bland annat
ryafår och kor av den utrotningshotade
lantrasen rödkulla.
4

DEN GAMLA UTMARKEN

Här kan du möta betesdjur i skogen precis
som för hundra år sedan, och hitta spår
efter dåtidens Stensjöbors nyttjande av
utmarken.
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Humlenäs
NATURRESERVAT | OSKARSHAMNS KOMMUN | SMÅLAND

På Humlenäs invid sjön Hummeln
kan du uppleva ett gammalt småländskt
odlingslandskap med ängs och hag
marker, gärdesgårdar, hamlade träd,

odlingsrösen,
timmerbebyggelse
och slingrande grusvägar. Här finns
också en av Ostkustledens övernattnings
stugor. Meteoritsjön Hummeln
är populär bland såväl fågelskådare
som kanotpaddlare.

SE OCH GÖRA

Framför allt i markerna norr och väster
om Humlenäs gård finns rikligt med
lämningar från ett äldre odlingslandskap i
form av odlingsrösen, stenmurar, trägärds
gårdar, tidigare åkerholmar och hamlade
träd. (Läs mer under temat Det småländ
ska odlingslandskapet, sida 122.)
Om våren kan du känna livet i dig
bland blommande blåsippor, vitsippor och
lungört. Om sommaren kan du njuta av
blomster i äng och lund, och ta ett dopp
vid den lilla badplatsen. Kommer du hit
en solig höstdag och letar svamp målar
lövens skiftande färger en levande tavla.
Hummeln har ett rikt fågelliv med
häckfåglar som är typiska för skogssjöar,
bland annat storlom, fiskgjuse, drillsnäppa
och fisktärna. Även typiska kustfåglar som
ejder, alfågel, småskrake, skräntärna och
havstrut vistas ofta här.

BRA ATT VETA

Gulmarkerade Ostkustleden passerar
genom reservatet. Vid dåligt väder kan du
söka skydd vid Nynässtugan som är en
övernattningsstuga utmed Ostkustleden.
Rastbord finns intill Nynässtugan och
vid parkeringen.
Inom reservatet finns strövstigen Blå
leden. Den går genom inägomarken förbi
alla hamlade träd, ängsladan och genom
skogen parallellt med Ostkustleden.
Det är bara tillåtet att elda på särskilt
anvisade platser, i medhavd grill eller
friluftskök.
Du får tälta inom reservatet, max ett
dygn på samma ställe.
LANDSKAPETS HISTORIA

Humlenäsområdet var ursprungligen betesmark till byar norr om sjön Hummeln.
I början av 1700talet byggdes ett antal
torp här. Torparna plöjde upp små åkrar
och skapade slåtterängar för att få vinter
foder till sina djur.
I samband med laga skiftet på 1890
talet flyttades en gård ut från den gamla
bytomten till Humlenäs, och de torp som
då låg här flyttades till andra platser.
Ensamgården Humlenäs brukades fram
till mitten av 1950talet.
Idag betar kor inom stora delar av
reservatet, och på åkrarna odlas vall.

I närheten
Bråbygden
Den välbevarade odlingsbygden
Bråbygden ligger mellan Humlenäs
och Krokshult.
Krokshult naturreservat
Krokshult är ett annat fint exempel på det
småländska odlingslandskapet som är väl
värt ett besök.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger cirka
1,5 mil nordväst om
Oskarshamn.
BIL Från Oskarshamn tar
du väg 23 västerut. Efter
8 kilometer ta höger mot
Kristdala. Efter lite drygt
1 mil ta av till höger mot
Humlenäs, se vägskyltning.
Det är nu 2,5 kilometer till
parkeringen.

Meteoritsjön Hummeln
Sjön bildades i en kombination av ett
meteoritnedslag och en förkastning
för omkring 550 miljoner år sedan.
Kratern är cirka 2 kilometer i diameter
och sjön är hela 61 meter djup. I sjön
lever bland annat de fyra kräftdjuren
pungräka, taggmärla, vitmärla och
Limnocalanus macrurus. De är så kalllade glacialrelikter som dröjt sig kvar
från den period efter istiden då sjön
stod i förbindelse med Östersjön.
Betesmark typisk för Humlenäs.
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Upptäck
Humlenäs
1

NYNÄSSTUGAN

Nynässtugan med närområde ingår inte
i reservatet, men fungerar som rastplats
och övernattningsstuga utmed Ostkust
leden. Stugan har omkring 15 liggplatser,
vedspis, enklare köksutrustning och mer
information om Ostkustleden. Bokning
sker via Döderhults naturskyddsförening.
2

KALKUGNEN

Kalkugnen är nergrävd i en moränslutt
ning. I fornlämningens mitt finns en av
tegelstenar kallmurad ugn. Runt ugnen
finns en vall av jord och sten, varav flera
är kalkstenar. Troligen har den använts
som rökugn under senare tid.
3

ÄNGSLADAN

Ängsladan vittnar om att markerna
omkring tidigare brukats för slåtter. Här
förvarades det hö man slog på den fuktiga
ängen. Läs mer om ängslador på sida 139.

”Upplev
ett gammalt
småländskt
odlingslandskap”

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Nynässtugan.
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Länsmansgårdsängen
NATURRESERVAT | HULTSFREDS KOMMUN | SMÅLAND

Länsmansgårdsängen är ett populärt
strövområde mitt i Virserums samhälle.
Västra och södra delen av reservatet
sköts fortfarande som äng. Marken slås
i mitten av sommaren, då växterna
hunnit fröa av sig. I skötseln ingår
även vårstädning i början av april, då
grenar och fjolårslöv räfsas ihop.
SE OCH GÖRA

Här befinner du dig på gammal ängsmark
med flera stigar att välja mellan. Behöver
du vila på vägen finns det bänkar att sitta
på. En av årets höjdpunkter är våren, då
mattor med vitsippor samt en och annan
blåsippa blommar under trädens skira
lövverk.
I reservatet finns också flera gammel
ekar. Om du synar den skrovliga barken
på nära håll så framträder ett gytter av olika
lavar i grå, bruna, gula och grönblå nyanser.

 Ta sig hit
Reservatet ligger i nord–
västra delen av Virserum,
vid Virserumssjöns strand.
BIL Det är skyltat till
Länsmansgårdsängen från
allmän väg mellan Virserum
och Stenberga. Närmaste
busshållplats ligger vid
Björkmossavägen.
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BRA ATT VETA

Det är inte tillåtet att tälta eller göra upp
eld inom reservatet. Se och njut av blom
morna, men plocka dem inte.
LUNDARTAD LÖVÄNG & LIVLIG
LÖVSKOG

Kraftiga ekar, hamlade lindar och gamla
hasselbuskar ger lövängen i reservatets
västra del en lundartad karaktär. I den
rika myllan växer många olika örter, som
exempelvis backsmultron, smörbollar,
ormbär, tandrot, humleblomster och den
hotade arten smalbladig lungört.
Östra delen av reservatet består av ett
område med lövskog, där du finner gamla
ekar. I lövskogen finns en hel del död ved,
vilket gynnar många insekter och fåglar.

Legenden om Dackefejden
& sjön Hjorten
På andra sidan sjön från naturreservatet
finns en grotta som kallas Dackegrottan.
Det är inte fastslaget, men det finns de
som är övertygade om att den avgörande
striden i den så kallade Dackefejden år
1543 ägde rum på sjön Hjortens is. Nils
Dacke sårades i striden, och hans bondehär som gjorde uppror mot Gustav Vasa
upplöstes.
Enligt legenden fördes han då svårt
skadad till grottan där han gömdes undan
Gustav Vasas trupper.
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Ett välbesökt område tack vare sitt tätortsnära läge.
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Virserums möbelindustrimuseum
– vackert beläget vid Virserumsån.

Virserum & möbelindustrin
Virserum var en av landets viktigaste
orter för möbelindustrin. Under slutet av
1800talet och stora delar av förra seklet
var möbelindustrin den huvudsakliga
inkomstkällan i bygden.
Hantverksmässig tillverkning av ekmöbler
av hög kvalitet i små serier var bygdens
styrka. På 1940talet nådde Virserum sin
topp med över 40 möbelföretag.
VIRSERUMS MÖBELINDUSTRIMUSEUM

Virserums möbelindustrimuseum bevarar
och förmedlar minnena från storhetstiden.
Museet inryms i det före detta sågverket
vid ortens största fabrik – Oscar Edv.
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Ekelunds snickerifabriks AB, i
folkmun Bolaget.
Virserumstillverkade möbler visas
i tidstypiska miljöer och här finns en
kopia av en möbelfabrik från 1920-
talet. Maskiner, remdrift och axel
ledningar drivs av det stora vattenhjulet
i vackra Virserumsån. Under säsong
körs maskinerna dagligen, och du lär
känna bildhuggarens, bonarjäntans
och tapetserarens arbete.
Besök museet och få en inblick i
möbelindustrins fascinerande historia.
Se Virserum möbelindustrimuse
ums webbplats för mer information.
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Besök ett
byggnadsminne
Byggnadsminnen är en kulturskatt
som visar byggnader och miljöer
från olika tidsepoker. Här beskrivs
fyra av dem.
FRÖREDA STOREGÅRD

Tvillingstugorna är sammanbyggda två
och två. På gården finns också två knut
timrade loftbodar med utvändiga trappor
och loftgång, två mindre visthusbodar
från början av 1700talet, och två undan
tagsstugor från 1800talet. I en av enkel
stugorna finns välbevarade handmålade
tapeter och väggmålningar i 1700talsstil.

BONDGÅRD | HULTSFREDS KOMMUN | SMÅLAND

Besöka

Den ursprungliga Fröreda by bestod av 38
byggnader och stod färdigbyggd i början
av 1600talet, med anor från 1540talet då
Lasse Börjesson bosatte sig och började
bruka gården. Han kom att bo kvar på går
den i ett tiotal år. Byn förstördes dock vid
en våldsam brand i oktober 1683 då tre av
fyra gårdar brann ned.
Efter branden återuppbyggdes Store
gården med fyra sammanbyggda enkelhus
eller tvillingstugor som de också kallas.

Det unika gårdskomplexet med sina tre
hundraåriga byggnader ger en känsla av
hur man levde och bodde i en småländsk
bondby på 1700talet. Interiören med
ursprungliga detaljer som de bevarade
handmålade barocktapeterna och mål
ningarna ger en bild av närmare 300 års
stilhistoria. Gården förvaltas av Järeda
hembygdsförening.
Läs mer om byggnadsminnet och be
söksmålet på webbplatsen Visit Hults
fred.

 Ta sig hit
Gården ligger i Fröreda,
cirka 6 mil nordväst om
Oskarshamn.
BIL Fröreda Storegård
ligger utmed väg 47
mellan Vetlanda och
Oskarshamn, 3 kilometer
väster om samhället
Järnforsen.
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QRKOD
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BÖTTERUM
GÄSTGIVARGÅRD & TINGSPLATS | HÖGSBY KOMMUN
| SMÅLAND

Här fanns på 1500talet en krog och från
1600talet både gästgiveri och ting. Läget
är strategiskt valt vid gamla kungsvägen
mellan Kalmar och Stockholm. En äldre
byggnad revs och ersattes år 1753 med
det nuvarande gästgiveriet, som byggdes

 Ta sig hit
Gästgivargården och
tingsplatsen ligger i
Bötterum, cirka 2 mil
från Ålem.
BIL Följ väg 34 från E22:an,
Bötterum ligger utmed
vägen 12 kilometer söder
om Högsby.

till åt norr 1793. I inredningen finns bland
annat kakelugnar och väggdekorationer
bevarade från 1790talet. Till den sam
lade miljön hör även flera andra timrade
1700talsbyggnader; snickarbod, vagns
lider, spannmålsmagasin, tingshus och
arresten – även kallad finkan.
Besöka

I hembygdsparken finns flera äldre
byggnader, samt scen med dansbana och
lotterikiosker som används vid festlig
heter. Högtider som nationaldagen och
midsommarafton firas i hembygds
parken. Vår och höst anordnas brasaftnar
i tingssalen.
Under hela sommaren är det dagligen
öppet café i tingshuset och loppis.
Under sommarhalvåret ordnas också
guidade visningar av gästgivargården
och museum.
Läs mer om byggnadsminnet och
besöksmålet på Långemåla hembygds
förenings webbplats.
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OLSSONSKA GÅRDEN
HANDELSGÅRD | TORSÅS KOMMUN | SMÅLAND

Olssonska gården var en av de ursprungliga
gårdarna i kyrkbyn Torsås. Den ligger vid
en trevägskorsning som varit en knutpunkt
mellan kust och inlandsbygd. När handel
utanför städerna tilläts 1884 inrättades
här en handelsbod, som är registrerad som
den första i länet. Gården har fått sitt namn
efter köpmannen H.N. Olsson som bedrev
handelsverksamhet här 1890–1918. De
sju byggnaderna på gården är omgivna av
en trädgård, till största delen anlagd i slutet
av 1800talet.
Besöka

Husets övervåning fungerar som museum,
där varje rum representerar ett decennium
mellan 1910 och 1940. Bottenvåningen
rymmer under sommaren ett trivsamt café
med trädgårdsservering. Aktiviteter anordnas
varje söndag under hela sommaren av Kultur
föreningen Olssonska gården.
Läs mer om byggnadsminnet och besöks
målet på Kulturföreningen Olssonska går
dens webbplats.
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”Kalmar läns första
handelsbod”
 Ta sig hit
Gården ligger vid
Allfargatan 17
i Torsås, 4 mil
söder om Kalmar.
BIL Ta väg nr 130
Från E22:an vid
Söderåkra.
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HARBERGSKA & HULLGRENSKA
GÅRDARNA

 Ta sig hit

KÖPMANSGÅRDAR | MÖNSTERÅS KOMMUN |
SMÅLAND

Intill kullerstenstorget i den lilla köpingen
Pataholm, ett historiskt viktigt kustsam
hälle, finns två välbevarade gårdar från
1800talet.
Harbergska gården

Uppfördes troligen på 1840talet. Bonings
huset är timrat i två våningar under tegeltak
och har locklistpanel. I bottenvåningen finns
elegant salongsinredning från 1880
talet, då gården användes för bad och
brunnsverksamhet.
Hullgrenska gården

Byggdes av handlanden C.J. Hullgren
kring 1800talets mitt. Det stora huset
i empirkaraktär är byggt i vinkel med
inkörsport i undervåningen. Husets
interiör förändrades under 186070
talen då dekorativa målningar utfördes
av marinmålaren Oscar Hullgren.
Till gårdarna hör också timrade varu
magasin och bryggor vid stranden.

Gårdarna ligger i
Pataholm, 1,5 mil söder
om Mönsterås.
BIL Följ E22:an,
30 kilometer norr om
Kalmar, 15 kilometer
söder om Mönsterås.
TIPS Mönsterås
kustväg är annars väl
värd en omväg! I ett
vackert landskap slingrar
sig den gamla landsvägen längs kusten.

Besöka

Gårdarna som ligger vägg i vägg är hem
bygdsgård och museum. I bottenvåningen
på Hullgrenska gården kan du idag se hur
en handelsbod såg ut förr i tiden, och på
övervåningen genuin miljö från dåtidens
köpmannahem. Någon butik finns inte
längre i den gamla handelsboden, men
under sommartid finns ett café i lokalen.
Harbergska gårdens salongsväggar
är dekorerade med naturromantiska
motiv av bygdemålaren Axel Roth. På
övervåningen finns marinmålaren Oscar
Hullgrens ateljé, i stort sett oförändrad
sedan konstnärens död 1948. Här kan du
också se många av hans verk. Se Ålems
hembygdsförenings webbplats för mer
information.
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Blå Jungfrun
NATIONALPARK | OSKARSHAMNS KOMMUN | SMÅLAND

Blå Jungfrun har präglats av inlandsisen, och växtligheten präglas av öns
utsatta läge. Träden är krypande och
förvridna och bidrar till känslan av
mystik. Redan på 1400talet omgavs
ön Blå Jungfrun med magiska före
ställningar om häxor och trolldom.
Ön har till och med kallats Blåkulla.

SE OCH GÖRA

Blå Jungfrun är ett populärt utflyktsmål.
Här kan du gå på upptäcktsfärd i en säre
gen miljö bland grottor, jättegrytor, sällsyn
ta lavar och stenlabyrinter.
På ön vistades säljägare för cirka 9 000
år sedan. Boplatslämningar från stenåldern
har påträffats på flera ställen runt om på
ön, främst intill ett klippöverhäng och i den
så kallade Övre Sydskogen.
I ädellövskogen är sommarblomning
en ganska mager, men det finns gott om
blåbär. Vårblomningen är mer impone
rande med blåsippor och vitsippor. Också
nattviol och Jungfru Marie nycklar finns i
skogens dunkel.

Tjusiga växter som du möter utmed strän
derna är strandkvanne, fackelblomster,
backvial och vänderot. Det finns också ett
rikt fågelliv att spana på.
BRA ATT VETA

Det finns två leder på ön. Den längsta går
runt ön och är rödmarkerad. En mindre
led finns runt toppen och är markerad med
blått. Denna led är den mest krävande.
Men båda lederna är utmanande.
Terrängen är kraftigt kuperad, med
stora nivåskillnader från samtliga entréer.
Underlaget är också mycket ojämnt med
större stenar att kliva över. Eftersom det
är krävande att vandra på Blå jungfrun är
det viktigt att ta med vatten och bra skor,
kängor eller grova fritidsskor är ett tips.
Att bada på Blå Jungfrun är fantastiskt men
var noga med att följa instruktionerna från
parkvakterna när det gäller svallvågor.
Du får inte:

• ha hund eller annat sällskapsdjur
utan koppel
• tälta eller göra upp eld
• cykla eller fiska
• plocka stenar
• störa djur och fåglar.
Tänk på att det är mycket stor brandrisk
på ön, även en kastad cigarettfimp kan få
ödesdigra konsekvenser!
Du är välkommen att boka plats för 1
övernattning i parkens vindskydd. Då får
du också förtur till att använda ditt med
havda friluftskök i anslutning till vindskyd
det. Se Blå Jungfruns webbplats.

”Gå på upptäcktsfärd
i en säregen miljö”
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VÄXTER, INSEKTER & FÅGLAR

I den frodiga ädellövskogen söder om
toppen växer en ymnig flora och sällsynta
lavar. Lövskogen är hem för en rad ovanliga skalbaggar.
Trots sitt utsatta läge i Kalmarsund
frodas djurlivet och i synnerhet insekterna.
Tack vare den gamla ädellövskogen och
de vindpinade tallarna finns det gott om
plats för en rad ovanliga och kräsna
skalbaggsarter.

Här finns mindre ekbock, en ståtlig lång
horning som kan ses sitta i blommorna vid
stranden soliga sommardagar. Den får ofta
sällskap av både brun guldbagge och den
grönskimrande ädelguldbaggen.
Blå jungfrun är annars fåglarnas ö. Här
häckar skärpiplärka, tornfalk och havsörn.
I stenskravlet vid det gamla stenbrottet kan
du med lite tur fortfarande se tobisgrissla.

 Ta sig hit
Nationalparken ligger i norra delen
av Kalmarsund.
TURBÅT En turbåt från Oskarshamn
och från Byxelkrok på Öland går
dagligen under sommaren med start i
början av juni och hela augusti ut.
EGEN BÅT Det går även att besöka ön
med egen båt. Vi rekommenderar då
att man tar kontakt med parkvakterna på ön för lämplig angöringsplats.
Observera att svallet från Gotlandsfärjan är besvärligt för förtöjda båtar.

Fyren Blå jungfrun
Västra och tuvull.
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Upptäck
Blå Jungfrun
1

GROTTAN KYRKAN

Kyrkan kallas en grotta som ligger mitt
inne på ön.
Inuti denna grotta var det tanken att
nationalskalden Verner von Heidenstams
bröllop skulle hållas 1896. Men bröllops
följet kom aldrig längre än till Lervik på
norra delen av ön, där vigselakten hölls
istället.
2

GROTTAN JUNGFRUKAMMAREN

Jungfrukammaren är i sig ingen egentlig
grotta, utan ett utrymme bland ett antal
nästan lodräta granitblock.
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3

STENLABYRINTEN TROJEBORG

På en klippa ligger stenlabyrinten
Trojeborg. Hur länge den har legat där,
vem som lagt den där och varför är det
ingen som vet.
Förr i tiden var det ganska vanligt att
lägga upp labyrinter i skärgården. Ofta
gick man i dem som en rituell ceremoni
– för fruktbarhet, god fiskelycka eller en
trygg resa över havet.
4

JÄTTEGRYTAN SIKHAMNSGRYTAN

En av jättegrytorna på ön är Sikhamns
grytan. Förr i tiden trodde man att hålen,
grytorna, i berget var verk av jättar. I
själva verket är de geologiska fenomen
skapade av vattnets rörelser mot berget.
5

STRANDEN STENSLIPERIET

På klapperstenstranden som kallas
Stensliperiet kan du förundras av havets
egen konst. Rödaktig granit och ljusbrun
sandsten har rullat runt i vågorna och fått
vackra former. Ta gärna med kameran och
föreviga intrycken – det är inte tillåtet att
plocka med sig stenar hem.
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Allgunnen
NATURRESERVAT | HÖGSBY/NYBRO KOMMUN | SMÅLAND

Allgunnen som är ett av Kalmar läns
största naturreservat rymmer en rad
olika naturtyper. Här finns sjö och
våtmark, lövskog, gammal tallskog
och blandskog, ekskog, myrar – och
dessutom gamla åkrar och ängar.
Variationen förklarar artrikedomen av
insekter, lavar, svampar och kärlväxter.
SE OCH GÖRA

Här väntar många naturupplevelser, bad
och andra friluftsaktiviteter! I sjön
Allgunnens friska vatten trivs många fisk
arter och även uttern. Det fiskrika vattnet
bidrar till att såväl fiskgjuse som storlom
häckar i reservatet.
Allgunnens stora och skiftande land
skap ger livsutrymme för många fåglar.
Håll också utkik efter till exempel: hack
spettar, sparvuggla, nattskärra, forsärla
och strömstare.

I närheten
Hornsö-området
Inom Hornsö-området (se sida 140)
finns flera trevliga reservat, som
Flasgölerum, Bokhultet och Getebro.
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”Ett av Kalmar läns
största naturreservat”
BRA ATT VETA

Det är fint fiske i sjön men fiskekort
behövs. Du kan tälta i högst två dygn på
samma ställe. Det är inte tillåtet att göra
upp eld på klippor och hällmarker. Tänk
på att hålla hunden kopplad.
SÄLLSYNTA SKALBAGGAR & FJÄRILAR

Den mesta skogen består av äldre tall.
Många av dem är 130 år gamla men det
finns också betydligt äldre exemplar.
Området har ofta härjats av bränder, vilket
har givit upphov till den omfattande och
speciella insektsfaunan.
Totalt finns fler än 100 sällsynta
skalbaggsarter i reservatet. I solbelysta
gammeltallars grova bark lever lång
horningen reliktbock. Bland andra ovanliga
och skyddsvärda insekter kan nämnas
hårig blombock och raggbock.
Lövskogarnas örtflora är rik med bland
andra underviol, lungört, nästrot, gulsippa
och vätteros. Det ger goda förutsättningar
för de många sällsynta sällsynta fjärilar
som lever här. Liten bastardsvärmare,
klöverblåvinge, trollspinnare och rysk
högstjärt är några av de ovanliga arterna.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

 Ta sig hit
Reservatet ligger på
gränsen mellan Högsby
och Nybro kommuner.
BÅT Från söder och väg
125 mellan Bäckebo och
Alsterbro: Kör mot
Uddevallshyltan. Följ
skyltning cirka 8,5
kilometer och du
kommer till parkeringsplats och informationstavla.

Makaonfjäril.
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En del av skogen naturvårdsbrändes 2018.
Följ naturstigen (4) och utforska området.

Upptäck
Allgunnen
1

UTEMUSEET

Inom projektet Life Taiga har Läns
styrelsen byggt ett litet utemuseum vid
stranden i Allgunnens naturreservat.
I museet finns skyltar med information
om naturvårdsbränning, landskapet före
människan och hur branden har präglat
alla arter som lever idag. Det finns också
ett vackert diorama med träsnidade fåglar
som visar mångfalden efter en brand.
Har du med en smartphone kan du
skanna en QRkod och lyssna på en
berättelse av Ragge Raggbock.
2

ALSTERÅN VID UDDEVALLSHYLTAN

Vid Uddevallshyltan finns lämningar som
visar hur Alsterån här utnyttjats för en rad
olika verksamheter. Under tidigt 1800
tal och troligen tidigare ska det på denna
plats ha funnits både kvarn och såg. Se
nare fanns här även snickeri och kraftverk
som drevs av vattenkraft från ån.
Lämningar i och vid ån finns idag i
form av rester efter dammvall i huggen
sten vid åkanten men också stensatta kan
ter. De har sannolikt tillkommit i samband
med senare industriverksamheter.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

På en holme ute i ån finns förutom en
stensatt intagskanal även delar av grunder
efter både fabrik och kraftverk.
3

SLÅTTERÄNGEN

Vid Slåtterängen kring Mjöshyltan kan du
få syn på flera sällsynta fjärilsarter.
4

NATURSTIGEN VID SJÖMUNNEN

Stigen går genom dels den del av skogen
intill museet som naturvårdsbrändes 2018,
dels ut på en udde intill som brann på
egen hand 2009.
Längs stigen finns informationstavlor
där du kan läsa om olika strukturer och
arter som följer i eldens spår.
5

EKENÄS

Ekenäs är en gård med marker typiska för
den södra delen av Allgunnens naturreservat. Här finns betade skogar med
ekar, gamla slåtter och åkermarker som
inte längre brukas och mängder av sten
murar och rösen från gamla tiders brukan
de. Området är på båda sidor omgivet av
vatten, sjön Allgunnen och Alsterån.
6

ÅKERVIKEN

En vacker utflyktsplats vid sjön
Allgunnen. Området är ett av många
med mäktiga ekar och många
spännande arter.
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Kronobäcks klosterkyrkoruin
KLOSTERKYRKORUIN | MÖNSTERÅS KOMMUN | SMÅLAND

På medeltiden var Kronobäck ett känt landmärke för resenärer, och fortfarande är det
en uppskattad plats att stanna till vid – bara
5 minuter från väg E22. Kronobäck är den
enda platsen i Sverige där man kan se tydliga
spår efter johanniternas verksamhet.

JOHANNITERNAS MEDELTIDA
KLOSTERKYRKA

År 1479 fick Johanniterorden överta ett
hospital med tillhörande kyrka i Krono
bäck. Representanter från svensk adel
skänkte också mark så att ett nytt kloster
kunde grundas.
Munkarna tillhörde världens äldsta
kristna riddarorden. De var kunniga inom
medicin och kirurgi och de skickligaste
läkarna i Sverige vid den här tiden.
Vid klostret drev de hospital för gamla
och sjuka.
I klostrets örtagård odlades läkeväxter.
Bland annat Johannesört som lindrade
oro och fingerborgsblomma som var bra
för hjärtat.
Många medeltida dokument skrevs i
Kronobäck. Inte bara av religiöst slag utan
också avtal, köpekontrakt och liknande.
Till skillnad från de flesta människor
på den här tiden var munkarna läs och

skrivkunniga.
Besöka

Vid ruinen finns en informationsbyggnad
och i före detta svinhuset kan du se en
utställning. Mönsterås kommun har tagit
fram en app där du via QRkoder kan få
108

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

information på flera olika språk. Appen
heter InfoJee och finns för fri nedladdning
där appar finns.
Platsen är delvis anpassad för personer
med funktionsnedsättning. En gång med
stenplattor gör det möjligt att ta sig in i
ruinen med rullstol och barnvagn. Punkt
skrift finns på vissa informationstavlor.
Området sköts av kommunen och den
ideella föreningen Klosterruin Krono
bäcks Vänner, som även ordnar utställ
ningar, guidningar och olika evenemang.
Läs mer på deras webbplats eller kontakta
Mönsterås kommun.
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 Ta sig hit
Kronobäcks kloster
kyrkoruin ligger 4,5 mil
norr om Kalmar.
BIL Ruinen ligger knappt
3 kilometer söder om
Mönsterås, invid vägen
mot Timmernabben.
Du kan också åka gamla
kustvägen via Timmernabben. Mönsterås
kustväg passerar även
Strömsrum och Pataholm,
se sida 99.
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Lövö
NATURRESERVAT | MÖNSTERÅS KOMMUN | SMÅLAND

Lövö är ett skärgårdsreservat i
Kalmarsund. Den gamla fina bymiljön,
slingrande grusvägar och många
välskötta trägärdesgårdar på Lövö
för tankarna till Bullerbyn.

SE OCH GÖRA

Ströva, bada och njut av naturen. På Lövö
möter du en genuin skärgårdsmiljö med
en välbevarad by, fiskelägen, åkrar, hagar,
strandängar och hav.
Typiska fåglar du kan få syn på bland
öarna inom reservatet är skäggdopping,
knölsvan, vigg, fisk och silvertärna, röd
bena och strandskata.

Hamling en levande
tradition på Lövö
Förr var det brukligt att beskära träd på
sensommaren och ta tillvara lövade grenar i
kärvar, för att vintertid ge som foder till djuren.
Det kallas hamling. Många träd på Lövö har
hamlats sedan lång tid tillbaka, men man
hamlar också nya, yngre träd för att behålla
traditionen och landskapsbilden.
Hamling skapar nya livsutrymmen för växter
och djur. Det förlänger nämligen trädets livslängd betydligt, och de åldriga trädens grova
bark och håligheter tjänar som skydd och
livsrum för fåglar, fladdermöss och insekter.
Hamlingen ger också ett trädbevuxet men
samtidigt ljust och öppet landskap, vilket är
viktigt för till exempel lavar och mossor.
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Det finns flera leder och strövstigar i re
servatet. Lövö runt är längst med sina 2,7
kilometer, och det finns flera kortare som
Lövögrenar, Applenabben, Jösholmsstigen
och Puttudden.
Tänk på att delar av Lövö betas av djur
under en stor del av året. Flera markerade
stigar med stättor över stängsel finns
på främst den sydöstra och södra delen
av Lövö.
Tältplatser med eldstäder finns på
Lövögrenar; innanför Puttudden och vid
Grenleudd. De är omgärdade av stängsel
mot betesmarkerna.
Badplats finns förutom på Puttudden på
Brönnsö. Till Brönnsö kommer man via
ett vadställe. Där finns också eldplats.
Tänk på att inte störa fågellivet – till
trädesförbud gäller för vissa av holmarna
under tiden 1/4–10/7.
LEVANDE SKÄRGÅRDSHISTORIA

Lövö är en av de öar som ligger som ett
band i Smålandskustens sydligaste skär
gård utanför fastlandskusten från Mönsterås i norr till Timmernabben i söder. De
fungerar som en naturlig vågbrytare för
Timmernabbsviken som erbjuder ett lugnt
och tryggt fiskevatten.
Lövö är en gammal kulturbygd som
nämns första gången redan 1292. Människorna på Lövö har genom tiderna försörjt
sig på jordbruk och fiske. Ängarna söder
om byn och även öarna Bredskär, Bjur
skär och Långskär användes för slåtter
och gav djuren vinterfoder. De övriga
öarna tjänade som betesmarker.

”Genuin
skärgårdsmiljö”
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Silvertärna.

 Ta sig hit
Reservatet ligger i Kalmarsund,
söder om Mönsterås.
BIL Ta av mot Oknö i Mönsterås.
Sväng av från Oknövägen mot Lövö till
höger efter cirka 2 kilometer. Därifrån
är det cirka 7 kilometer till parkeringsplatsen, söder om byn. Det finns en till
parkeringsplats vid Lövögrenar.
BUSS Närmaste busshållplats finns i
Mönsterås. Vänd dig till Kalmar
länstrafik för tidtabell.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck Lövö
1

VANDRINGSLEDEN LÖVÖ RUNT

Denna led går längs västra sidan ner till
Puttudden och tillbaka till Norra parkeringen på den grusade slingrande vägen
omgiven av trägärdesgårdar och vällagda
stenmurar. Utmed vandringen får du njuta
av havsutsikt och vackra betesmarker.
2

PUTTUDDEN

På Puttudden finns tältplats med eldstad
och en badplats.
3

GRENLEUDD

Vid Grenleudd finns tältplats med eldstad.
4

HAGMARKERNA

I hagmarkerna finns hamlade lindar,
gamla grova tallar och ekar, vildaplar och
enbuskar tillsammans med fin flora.
5

LÖVÖGRENAR

Här finns ett kluvet flyttblock som är
cirka 1,8 meter högt och 3 meter långt.
Den kluvna sidan ligger mot marken.
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Barkeström & Barkeströmsleden
KULTURMILJÖ & VANDRINGSLED | NYBRO KOMMUN | SMÅLAND

Barkeström är en kulturmiljö med livfull
historia. I naturen kan du se tydliga spår
efter inlandsisens framfart. Härifrån utgår
en 1,5 kilometer lång vacker vandringsled
som löper runt Barkadammen. Utmed leden
väntar flera kulturhistoriska sevärdheter
som visar på skogens och vattnets betydelse
för människa och samhälle. Du kan också
ansluta till Orrefors vandringsled och vand
ra i glasrikets spår.
BARKESTRÖM

Dammen vid Vapenbäcksån tillsammans
med bevarade byggnader från sent 1800
tal och tidigt 1900tal bär berättelser om
Barkeströms betydelsefulla historia. Den
kallmurade dammbyggnaden kan du gå på.
Spår efter medeltida järnframställning
finns också i området. Vattenkraften bör
jade utnyttjas i större skala när Orrefors
järnbruk flyttade sin masugn hit 1740.

Vattendragen utnyttjades för att flotta tim
mer. Barkadammen kunde enkelt dämmas
upp för att använda vattnets kraft. Fallet
har använts till att driva såväl kvarn som
såg, masugn, garveri och elkraftverk.
KOTTKLÄNGNING

I Barkeström finns något så ovanligt som
en bevarad gammal kottklängsstuga! På
1910talet när skog skulle återplanteras
arbetade man här med att frigöra frön
från tall och grankottar, genom så kallad
klängning.
ALPIN GRUSBACKE

I området finns också ett gammalt grustag
som när det begav sig var en populär
skidbacke. På 1930talet var grustagets
högsta punkt 26 meter högre upp än idag.
Vintertid kom Kalmarbor hit på dagsutflykter för utförsåkning.

SKOGEN, VATTNET & MÄNNISKAN

Längs Barkeströmsleden vandrar du på
vackra smala åsar i ett historiskt och
geologiskt intressant landskap, med sköna
utsikter över Barkadammens vatten. Här
kan stora och små lära sig mycket om
bland annat vattenkraftens betydelse,
flottning, kolning, tjärframställning och
äldre skogsbruk.
Ur skogen hämtade man inte bara virke
och ved. Här framställdes viktig träkol i
kolmilor, och trätjära i tjärdalar. I garve
riet använde man bland annat ekbark för
att bearbeta läder.
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Klängstugan i Barkeström.
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 Ta sig hit
Barkeström ligger i
Nybro kommun, söder
om Hälleberga och
nordväst om Orrefors,
söder om väg 31 vid
Barkadammen.
BIL Ta väg 31 norrut från
Orrefors. Strax efter att
du har passerat Orranäsasjön sväng vänster
vid Sveaskogs vägskylt
”Barkeströmsvägen”.
Följ grusvägen cirka 500
meter till Barkeström. Det
finns parkeringsmöjlighet för enstaka
personbilar vid ledens början.
CYKEL Den 1,5 mil långa cykelleden
Orrefors–Nybro, passerar Barkeström.

Tips
BESÖKA

Vid parkeringen startar den 1,5 kilometer
långa vandringsleden med tretton
informationsskyltar. Leden är bitvis
kuperad och går mestadels i skogsmark.
Vid stigens början finns en ladugård
som är öppen och kan användas som
rastplats. Barkeströmsleden korsas av
Orrefors vandringsled. Det är inte tillåtet
att fiska i Barkadammen.
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Glasriket x 3
En bra kombination för dig som vill promenera och uppleva Glasrikets landskap
och kulturmiljö är:

• Barkeströmsleden
• Orrefors vandringsled
• Orrefors glasbruksguide.
Under mitten av 1900-talet fick svenskt
glas och Orrefors ett internationellt
rykte som bland det finaste i världen.
Orrefors vandringsled är en vandring i
Glasrikets spår.
I glasbruksguiden får du en glimt av
Orrefors historia och kan själv gå på
upptäcktsfärd i glasbruksmiljön. Till din
hjälp finns en karta med de olika byggnaderna utmärkta.
Se Kulturhistoriska guider till Glasriket,
sida 145.
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Den rekonstruerade kolarkojan.

Upptäck
Barkeströms
leden

5

6

ORREFORS VANDRINGSLED &
BARKESTRÖMSLEDEN
1

Informationstavlor om Orrefors
vandringsled och Barkeström, med karta
över Barkeströmsleden.
MASUGNEN, GARVERIET, FLOTT
RÄNNAN & KRAFTVERKET
2

Tre informationstavlor på rad berättar om
all den verksamhet som pågått här.
3

KOLARKOJAN

I kolarkojan tog kolaren rast under det
intensiva arbetet vid kolarmilan. Här finns
en rekonstruerad kolarkoja.
7

TJÄRDALEN

I tjärdalen framställdes trätjära – det enda
medel man hade för att skydda trä mot röta.
8

DÖDISGROPAR

De runda svackorna mellan åsryggarna är
spår efter istiden, så kallade dödisgropar.

UPPE PÅ ÅSEN

Åsen som ibland kallas Nybroåsen bild
ades inne i en flera mil lång tunnel under
inlandsisen. I området finns ett nät av
åsar med stort geovetenskapligt värde.
4

KOLMILAN

Här har funnits en kolmila. Man fram
ställde träkol som användes i driften av
järnbruket. Att sköta kolningen innebar en
viktig extra inkomst för traktens bönder.

FLOTTLEDERNA

Flottlederna användes under perioden
1850 –1935. Här transporterades timmer
från skogarna till sågverket i Orrefors.
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9

GRUSTAGET

10

KLÄNGSTUGAN

11

JANNE BARCK, GARVAREN

Ta del av historien om hur garvaren väck
te missnöje och blev straffad!
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Lindö
NATURRESERVAT | KALMAR KOMMUN | SMÅLAND

Lindö på Skäggenäshalvön i
Kalmarsund är uppskattat för sin
omväxlande och vacker natur. I det
gamla odlingslandskapet kring
välbevarade Lindö gård kan du se
spår av äldre tiders brukande.

”Omväxlande och
vacker natur”
SE OCH GÖRA

Vandra genom ädellövskog, ta en pick
nick i en hage med vackra, stora träd eller
strosa utmed havsstranden. Här finns
också möjlighet till fiske, båtliv, bad
och camping.
Välbevarad gårdsbebyggelse är en del
av den genuina miljön. Stenmurar, ham
lade lindar och öppna gläntor är spår efter
jordbruket. (Läs mer under temat Det
småländska odlingslandskapet, sida 122.)
På våren blommar sipporna i den östra
ädellövskogen. Först kikar blåsippan
fram bland fjolårslöven, med intensivt
blålila blommor. Därefter
följer vitsipporna som brer ut sig i heltäck
ande mattor. Buskstjärnblomman
blommar i maj–juni.
I augusti kan du med lite tur få se
läderbaggen; en av reservatets många
ovanliga skalbaggar.
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Det finns två strövstigar med vit markering.
I reservatet är det bara tillåtet att campa
och göra upp eld på anvisad plats. Kom
ihåg att hålla hunden kopplad.
INSEKTSLIV

Lindös rika insektsliv har delvis att göra
med alla de gamla, grova och ihåliga
lövträden som är en viktig livsmiljö. En
av reservatets ovanliga skalbaggar är
läderbaggen; en stor, brunsvart skalbagge
som luktar läder. Läderbaggen är beroen
de av hålträd för sin överlevnad.
Lindö är också det enda stället i
Småland där man funnit fjärilarna ljus
ribbat ängsfly och leverfärgat ängsfly.
Förutom skogsfjärilar finns sällsynta
ängsfjärilar, bland annat åkerväddmott och
liten och bredbrämad bastardsvärmare.

Lind
En lind kan bli 35 meter hög. Bladen är
hjärtformade och släta. Lövsprickning sker
i slutet av april–början av maj och blomning sker i juli. De små vita blommorna
doftar sött av nektar och lockar till sig
många insekter – bland annat humlor vars
intensiva surrande är ljuvligt att lyssna till.
På Lindö möter du flera riktigt gamla
grova lindar som är hamlade. Beskärningen av lövade grenar som gavs till boskapen
förr gör att träden växer mycket långsamt.

 Ta sig hit
Reservatet ligger
ligger på Skäggenäs
halvön i Kalmarsund,
drygt två mil norr om
Kalmar.
BIL Sväng österut från
E22 i Rockneby och
sedan norrut när du
kommer till Boda. Följ
därefter skyltar mot
Lindö.

Fjärilen sexfläckig bastardsvärmare
är en vanlig syn om sommaren.
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Upptäck Lindö
1

ÖSTRA STRÖVSTIGEN

Den 1 350 meter långa östra slingan leder
genom den betade ekskogen ut till Kalmarsund. Du som följer den får uppleva de
mäktiga gammelekarna och utblickarna
vid Östersjöns strand.
2

VÄSTRA STRÖVSTIGEN

Den 950 meter långa västra slingan följer
grusvägen ned mot hamnen, fortsätter in
i betesmarken och söderut till badplatsen.
Du som följder den får se alla de hamlade
träden, och kan passa på att ta ett dopp.
3

BADPLATSEN

Ta ett dopp i Kalmarsund; eller nöj dig
med att doppa tårna om det räcker bra
för dig.
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Lär känna det småländska
odlingslandskapet
Från byar med timmerbyggnader leder slingran
de grusvägar genom landskapet. Åkrar, ängar
och hagmarker genomkorsas av odlingsrösen,
stenmurar och trägärdesgårdar. Det småskaliga
jordbruket dominerade i Sverige ända in på
1900talet, framför allt på småländska höglandet. Bege dig ut på upptäcktsfärd i ett land
skap som präglats av tidigare generationer.

ÄNGEN

SKOGSGLÄNTAN

Ängen var förr ett viktigt markslag. Här
växte vinterfodret till gårdens djur – stor
leken på ängen avgjorde därför hur myck
et djur en gård kunde utfodra. Antalet djur
avgjorde i sin tur hur mycket gödsel man
hade, vilket avgjorde åkerarealen. Den här
kedjan är ursprunget till det gamla tale
sättet ”Äng är åkers moder”.
I en smålandssocken kunde det vid
mitten av 1800talet finnas uppemot 2 000
hektar slåttermark.

Soliga gläntor i skogen vittnar också om
hur smålänningarna levt förr. Djuren beta
de på de marker man inte odlade eller tog
hö från, oftast skogen intill. När djuren
går i skogen håller de undan uppväxande
buskar och träd och det skapas gläntor
med gräs och solsken. I gläntorna kan du
hitta många fina växter, och ofta svamp
under hösten.

STENMUREN & ODLINGSRÖSET

”Äng är åkers moder”

Att odla i steniga marker innebar mycket
möda. Mycket av stenen som man röjde
från marken samlades i odlingsrösen och
stenmurar som utnyttjades som gräns
markering eller inhägnad. Rösen och mu
rar är inte bara påminnelser om dåtidens
slit utan också en slags historiebok om
hur landskapet brukades. Idag är dessa
miljöer dessutom oerhört viktiga för djur
och växter.
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Vad är hamlade träd?
Förr kompletterade man djurens vinterfoder med löv. Trädens grenar och kvistar
togs till vara genom så kallad hamling. När
träden beskärs på det här viset år efter år
kan träden bli mycket gamla. Gamla träd
är viktiga för den biologiska mångfalden.
Svampar och skalbaggar lever av veden, vilket skapar håligheter i stammen.
Håligheterna blir till boplatser åt fåglar
och fladdermöss. Hamlingen ger också
ett trädbevuxet men samtidigt ljust och
öppet landskap, något som är viktigt för till
exempel lavar och mossor.

Tjärblomster vid vägkanten.

Utflyktsmål
I Småland kan du uppleva ett välbevarat,
äldre odlingslandskap både på fastlandet
och i skärgården.

• Djursdala
• SladöÄskeskär, se sida 38
• Stensjö by, se sida 84
• Krokshult
• Bråbygden
• Humlenäs, se sida 88
• Lövö, se sida 110
• Lindö, se sida 118
• Lidahult, se sida 136.
Det finns gott om strövstigar och
vandringsleder i det småländska
odlingslandskapet, till exempel Ostkustleden, Torsåsleden, Sevedeleden och
Krokshultsbygdens vandringsled.
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Lär känna eklandskapet
I Sverige är det Kalmar län som tillsammans med Östergötland och Blekinge län
har de största områdena med riktigt gam
la ekar. Det rådde medeltid då de flesta av
dessa växte upp. Några av länets äldsta
ekar började gro i början av 1100talet.
Då var vikingatiden nätt och jämnt över.
Det är tack vare betet som ekarna får det
ljus och utrymme de behöver, och omges av
blomstrande hagmark. Ihåliga gammelekar
är livsmiljö för flera hotade arter.

GAMLA IHÅLIGA EKAR

Det tar ungefär 200 år för en ek att börja
rötas på insidan och bli ihålig. Olika
vedsvampar hjälper till med nedbrytning
en på insidan av träden. I håligheterna
bildas så kallat mulm, ett löst material
av nedbruten ved, fågelspillning, löv och
annat. Dessa hålor är livsrum för många
rödlistade arter.
LAVAR & SVAMPAR

Gamla ekar är livsmiljö för
lavar och svampar, exempelvis:

• gammelekslav
• liten sönderfallslav
• matt pricklav
• brun nållav
• grå skärelav
• blekticka
• saffransticka
• svavelticka
• tårticka
• oxtungssvamp.
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Större ekbock har sin enda nordliga
förekomst i Halltorps hage på Öland.

Länk till tidigare epoker
Flera större ekmarker hänger delvis
samman med herrgårdslandskap, som i
Em och Björnö. Det beror på att adeln till
skillnad från andra själva bestämde över
ekarna på sin mark. Adeln var undantagen
från regalrätten som innebar att Kronan
hade rätt till alla ekar för att utnyttja till
skeppsvirke.

Utflyktsmål
Skyddade områden i Kalmar län där du kan
uppleva eklandskapet:

• Åsebo, Småland
• Rudalund, Småland
• Björnö, Småland
• Böda prästgård, Öland
• Horns kungsgård, Öland, se sida 184
• Halltorp, Öland, se sida 212.
Läs mer om besöksmålen på
www.lansstyrelsen.se/kalmar/besoksmal

INSEKTER, FÅGLAR &
FLADDERMÖSS

Bland de insekter av olika slag som
håller till vid marker med riktigt gamla
ekar finns de hotade skalbaggsarterna
läderbagge och ekoxe. Den enda platsen
i norden där den unika större ekbocken
finns är i Halltorps hage på Öland. Nu
jobbar man för att sprida denna impone
rande långhorniga skalbagge till lämpliga
ekmarker på fastlandet.
Fladdermöss och hålhäckande fåglar
som kattuggla och ringduva är också
beroende av hålträden. De föder upp sina
ungar här och söker skydd från fiender.

BLOMSTRANDE EKMARKER

Ekar behöver mycket ljus och gillar inte
konkurrerande uppväxande vegetation. Betes
djuren ser till att markerna hålls fria från sly.
Som en bonus blir därför också ekhagarna
rika på blommande växter, till exempel:

• gullviva
• bockrot
• blåsuga
• nattviol
• stor blåklocka
• darrgräs
• mandelblomma.
Det kulturpräglade
eklandskapet är idag
en global bristvara.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

125

Horsö–Värsnäs
NATURRESERVAT | KALMAR KOMMUN | SMÅLAND

Ön Horsö och halvön Värsnäs är ett
stadsnära reservat, och ett av få i skär
gården som är tillgängligt landvägen.
Här finns ett myller av skogsstigar,
hagmarker med imponerande ekjättar
och örtrika strandängar. I reservatet
ingår också vattenområdet runt öarna
med dess holmar och vass.
SE OCH GÖRA

Västra Horsö är idag ett öppet landskap med
ekhagar och betade strandängar.
Värsnäshalvön var fram till slutet av
1960talet öppen hagmark. Nu är större delen
av halvön bevuxen av gles skog där marken
under våren täcks av vitsippor, blåsippor
och vårlök. Södra och östra delarna är öppna
marker igen tack vare betet som återupptogs
från och med 2018.

BRA ATT VETA

Skogen är lättframkomlig och det finns
många stigar i området. Hagmarken är
också lättframkomlig, och en mindre väg
löper genom området.
Kalmarsundsleden går genom reser
vatet, utmed den finns ett antal vindskydd
och eldplatser.
Centralt på Värsnäshalvön ligger
Värsnäsgården med dusch, bastu och
toaletter. Vissa söndagar håller Frilufts
främjandet öppet med försäljning av fika.
På Friluftsfrämjandets webbplats kan
du se vilka aktiviteter de ordnar. Från
Värsnäsgården utgår en 2,5 kilometer lång
motionsslinga. Vintertid finns preparerade
skidspår i området.
För tillfälliga besökare finns en båt
brygga vid Söröström.
Det är inte tillåtet att campa i reser
vatet, och du får bara göra upp eld på
anvisade platser. Hundar är välkomna men
ska alltid hållas kopplade.
VÄRSNÄS VÄLDIGA EKAR

Vintertid kan du här åka skidor i fina spår.

I närheten
Svinö
Alldeles under Ölandsbron ligger Svinö
naturreservat. Det är också ett trevligt
friluftsområde med motionsspår, badplats,
grillplats och fornlämningar!
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På Värsnäs står 50 grova ekar som 1937
klassades som naturminnen. I och på
dessa ekar lever ett stort antal sällsynta
arter av mossor, lavar, svampar och in
sekter, bland annat den stora läderbaggen.
De gamla ekarna är också attraktiva för
våra hackspettar, här finns större hack
spett, spillkråka och göktyta. Läs mer om
eklandskapet på sida 124.
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Läderbagge.

 Ta sig hit
Reservatet ligger strax
utanför Kalmar.
BIL I rondellen vid Snurrom, vid Kalmars norra
avfart/påfart till E22 tar du
av mot Värsnäs. Reservatet börjar efter cika 3
kilometer. Parkering finns
både vid reservatsgränsen,
kommunens friluftsanläggning och badplatsen vid
vägens slut.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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En av Värsnäs väldiga ekar.

Upptäck
HorsöVärsnäs
1

VÄRSNÖSHALVÖN

Värsnöshalvön tjänade tidigare som
betesmark för Horsö gårds djur. Det är ett
vackert strövområde med imponerande
ekar. Här finns också två badplatser. Den
norra, vid Apelviken, är ett naturistbad.
2

HORSÖ GAMLA GÅRDSTOMT

På Horsö låg tidigare en gård med åkrar
och ängar. Det finns lämningar av gården i
form av fyra husgrunder, två källargrunder
och stenmurar. Ett tränat öga kan också se
stenröjda ytor och röjningsrösen.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Gravfält från järnåldern i Kalmar
FORNLÄMNINGAR | KALMAR KOMMUN | SMÅLAND

Upptäck järnåldern i Kalmar un
der promenaden, från cykelsadeln
eller varför inte på joggingrun
dan? I Kalmar ligger ett grönt
stråk mitt i det moderna stadsland
skapet. Brukshagen, Tjuvbackarna,
Mobackarna och Djurängshagen
är natursköna områden, med stora
gravfält från järnåldern och spår
av dåtidens jordbruk. I stråket lig
ger också anrika Skälby gård.

På den tiden nådde havet cirka 1,5 meter
högre än idag och en havsvik sköt in i lan
det på insidan av Kalmar. Den fina naturhamnen där vattenvägen låg öppen för
handel och resor var lockande att bosätta
sig vid.
Utöver gravfälten kan du se spår från
järnålderns åkrar i form av plana ytor
som omges av låga hägnader av sten. Av
bygdens byar och hus ser vi inget idag.
Förmodligen beror det på att byarna aldrig
övergivits – alla gamla spår har dolts med
ny bebyggelse.
Besöka

JORDELIVET & EVIGHETEN

Under järnåldern fanns en mäktig elit av
stormannafamiljer. De rika stormännen
var bönder och handelsmän. De gav sig
gärna ut på handelsresor, men jordbruket
och boskapsskötseln fick slavar och andra
underlydande sköta.
De döda begravdes på gravfält, i när
heten av gården eller byn. Gravplatserna
skulle synas och placerades ofta på höjder
– ovan det jordeliv som fortsatte nedanför.
De rika och mäktiga fick ofta med sig
flera föremål i graven.

Informationstavlor om fornlämningarna
finns vid Tjuvbackarna, Brukshagen och
det östra gravfältet i Djurängshagen.
En bra utgångspunkt för att utfors
ka de bevarade spåren från järnåldern i
Kalmar är Skälby gård, som även har en
besöksparkering. Från Skälby gård finns
gångvägar till Djurängen och gångväg
över E22:an till fornlämningsområdet i
Brukshagen. För att ta dig vidare till Tjuv
backarna får du också gå på trottoarer.
Vid informationstavlan i Tjuvbackarnas
östra del finns parkeringsmöjlighet för
enstaka bilar.

KALMAR – EN FÖRHISTORISK
CENTRALBYGD

Kalmar var en viktig plats redan för
1 000 –1 500 år sedan. Det visar de många
stora gravfälten i närheten av varandra
och fynd som tyder på att betydelsefulla
personer begravts på platsen.
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Förhistoriska gravtyper
Hur människor begravt sina döda och markerat gravplatsen har förändrats genom
tiderna, och har också sett olika ut i olika
delar av Sverige. Rösen, stensättningar och
stenkretsar från brons- och järnåldern är
vanliga gravtyper i Kalmartrakten.

• Rösen – uppbyggda av stenar, ofta har
•
•

stenarna ungefär samma storlek och
graven är kupformig.
Stensättningar – lägre och mindre än
rösen. Stenar har ibland placerats ihop i
en kantkedja, ofta cirkelformad med ett
lager av sten eller jord innanför.
Stenkretsar – kretsar av med jämna
mellanrum resta eller lagda stenar.
Domarringar är en rund stenkrets som
man förr trodde var gamla tingsplatser. En skeppsformad stenkrets kallas
skeppssättning.

Domarringar i Brukshagen.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck järnålderns
gravfält & Skälby gård
1

DJURÄNGSHAGEN

Gravfältet ligger på en höjd i ekskog.
Arkeologer har undersökt en av gravarna.
På plats kan du läsa om de fynd som då
gjordes efter en kvinna som begravts här
i början av vikingatiden.
2

BRUKSHAGEN

I västra delen av Brukshagen och på en
höjd i områdets östra del ligger gravfält.
Här finns också mycket gamla spår efter
odling. På 1600talet anlades ett tegelbruk
intill som hörde till Skälby kungsgård,
därav namnet Brukshagen. På kungs
gårdens tid var Brukshagen betesmark –
boskapen betade bland lämningarna från
järnåldern.
3

TJUVBACKARNA

Gravfältet ligger på en höjd i en betad
ekhage. Höjden är en så kallad ändmorän
som skapats när inlandsisen smälte undan.
På plats kan du läsa om de fynd som
gjordes när ett tiotal gravar undersöktes
här. En man som verkar ha varit en rustad
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

storman har begravts med bland annat en
häst och spelbrickor intill sig.
I området finns gott om gamla ekar,
ihåliga träd och död ved. Det gynnar
bland annat den fridlysta läderbaggen som
finns i området. För att hjälpa arter som
är beroende av ihåliga träd har också så
kallade mulmholkar satts upp i området.
Läs mer om eklandskapet och mulm på
sida 124.
4

SKÄLBY GÅRD

Skälbys historia sträcker sig tillbaka till
förhistorisk tid. Under Gustav Vasas tid
blev Skälby kungsgård, förvaltad av en
fogde som levererade livsmedel och annat
till Kalmar slott. Gården har också varit
bostad åt landshövdingen men ägs numera
av Kalmar stad.
Idag är Skälby gård en stor mötesplats,
med bland annat 4Hgård, tillgänglighets
anpassad lekpark, trädgård, utegym,
promenadstråk och stora gräsytor för lek
och umgänge.
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Lär känna Smålands
sprickdalar & åar
Östra Småland präglas av långa
sprickdalar. I dalgångarna rinner
större vattendrag som avvattnar
det småländska höglandet i väster.
Genom det bördiga odlingsland
skapet löper också rullstensåsar
likt väldiga grussträngar. Här finns
säregna miljöer med rik naturoch kulturhistoria.

SPRICKDALARNA

Från det småländska höglandet leder
branta skogsklädda sluttningar ner mot ett
mer öppet odlingslandskap vid kusten i
öster. Området utmärks av djupa natur
liga sprickor i den underliggande berg
grunden; det är i dessa sprickor som de
större vattendragen rinner. Sprickorna har
bildats under årmiljoner som en följd av
rörelser i berggrunden.
De djupa och breda dalgångarna
kring åarna har formats av glaciärer och
smältvatten från den senaste istiden.
Rullstensåsarna är värdefulla som grund
vattenmagasin och där finns även miljöer
med speciell fauna och flora.

Efter senaste istiden för omkring
10 000 år sedan koloniserades länet av
växter, djur och senare även människor.
Dalgångarnas sluttningar ner mot åarna
erbjöd bra bete och väldränerade jordar att
odla i. I de nedre delarna som vattendra
gen periodvis översvämmade skördades i
stället vinterfoder till djuren.
Emådalen är länets längsta dalgång
med bördiga slättbygder och rika natur
tillgångar. Arkeologiska fynd visar att det
bott människor utmed Emån i mer än
6 000 år. Utmed dalgångens kanter finns
stora gravfält och andra fornlämningar
som vittnar om människors långvariga
närvaro.
I dalgången finns även byar och bebyg
gelse från 1700 till 1900talen. Ett fint
exempel är Fröreda på Järedaåsen som är
en gammal by med gårdskomplex i tradi
tionell byggnadsstil (se sida 96).
Byarna i det småländska sprickdals
landskapet ligger ofta en bit upp på dal
gångens sluttningar eller på en rullstensås.
I Uknadalens bördiga odlingslandskap, där
Storån slingrar fram finns gamla byar som
Kolsebro radby och större herrgårdar som
Stjälkhammar och Stensnäs bevarade.

ODLINGSLANDSKAPET & BEBYGGELSEN

ÅARNA

Lämningar efter åkerterrasser och od
lingsrösen på sluttningarna tillsammans
med de senare dränerade och uppodlade
markerna i dalgångarna visar hur odlings
landskapet har utvecklats.

Åar i urval:
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• Emån
• Nötån
• Gårdvedaån
• Alsterån
• Storån

• Vindån
• Marströmmen
• Snärjebäcken
• Lillån
• Virån.
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Emån slingrar sig fram genom Emådalen – en
av flera långa sprickdalar i östra Småland.

Vattendragen har varit viktiga kraftkällor
för kvarnar, industrier och elkraftverk.
Fiske, flottning och madslåtter (se sida
139) är andra historiskt viktiga näringar
utmed åarna.
Många fåglar är beroende av ström
mande vatten. Exempelvis strömstaren
och kungsfiskaren som söker föda där.
Här lever också öring och utter.
Bottenfauna kallas de smådjur som
lever på och i vattendragens och sjöarnas
sediment, bottenlager. Hit hör kräftor,
musslor, bäcksländor, nattsländor, troll
sländor, skalbaggar och maskar. I många
av vattendragen från Alsterån och norrut
i länet finns sällsynta arter som flodpärl
musslan.
Från lövskogen längs strandkanten
faller emellanåt stammar och grenar ned
i ån. Det blir till gömställen för fisk, som
också äter av småkrypen på de gamla löv
som fallit till botten.
I 22 mil långa Emån finns mer än 30
olika fiskarter. Flera av dem är sällsynta
som den utrotningshotade malen – vår
största sötvattensfisk.
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Högsbyåsen – historisk
vägsträcka
Högsbyåsen är en rullstensås som löper
utmed hela Emån. Åsen har inte bara samlat bebyggelsen utan också varit ett viktigt
transportstråk under långa tider. Här har
bland annat den så kallade kungsvägen
från Kalmar till Stockholm gått.
Dagens riksväg 34 följer ännu denna gamla sträckning på eller nära intill
Högsbyåsen, och bjuder på fin utsikt
över Emån och landskapet. Utmed vägen
finns milstolpar och andra väghistoriska
lämningar.

Utflyktsmål
Skyddade områden där du kan uppleva
sprickdalar och åar:

• Ekhultebergen
• Stjälkhammar, se sida 8
• Vinäs
• Risebo
• Stora Vrången
• Västra Marströmmen–Mörtfors,
se sida 66
• Emsfors–Karlshammar
• Åby.
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Lidahult
NATURRESERVAT | EMMABODA KOMMUN | SMÅLAND

Ängen i Lidahult är en så kallad
löväng. Här finns ek, lind och ask
och flera kraftiga bokar. På ängen
som omgärdas av trägärdesgård
trivs slåttergubbe, slåtterfibbla,
Jungfru Marie nycklar, prästkrage
och svinrot. De är alla arter som
gynnas av slåtter och bete.

I närheten
Huvudhultakvarn
Huvudhultakvarn naturreservat vid
Lyckebyån är en liknande miljö med mader
och ängslador. Reservatet ligger norr om
Broakulla.

”Vacker äng”

SE OCH GÖRA

Njut av den vackra ängen och se en av få
bevarade ängslador. Lyssna och speja efter
fåglar – i reservatet häckar bland annat:

• blåmes
• stare
• talgoxe
• nötväcka
• gärdsmyg
• svartvit flugsnappare.
BRA ATT VETA

I ängsladan finns bänkar och bord där du
kan ta en fikarast.
Det är inte tillåtet att rida i reservatet,
och hundar ska alltid hållas kopplade.
Det är inte tillåtet att tälta eller göra
upp eld inom reservatet.
FATTIGGÅRDEN

Ängen har tillhört gården i Lidahult som
1871 köptes av Algutsboda socken för
att användas som fattiggård. Huvudbygg
naden var i bruk som fattiggård fram till
1932 men är nu riven.
Den byggnad som idag finns här är
den tidigare föreståndarbostaden. Här
bodde en tid författaren Vilhelm Mobergs
gudmor Augusta Nyström, som var gift
med fattiggårdens föreståndare. Vilhelm
Moberg tog intryck av människoöden i
Lidahult, och skrev om det i sina verk.

Vad är en slåtteräng?
En slåtteräng är en gräsmark som inte
gödslas eller plöjs, och som slås med
skärande redskap. Ängen var förr ett
viktigt markslag som bidrog med vinterfoder till hästar, kor och får. I en smålandssocken kunde det vid mitten av 1800talet finnas upp emot 2000 hektar slåttermark. Idag finns det få slåtterängar kvar i
odlingslandskapet.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger
cirka 6 kilometer
nordost om
Emmaboda.
BIL Följ skylt från
landsvägen mellan
Getasjökvarn och
Örsjö.

Fjärilen björkmätare på ett strå.

Nattviol är en av orkidéerna
som trivs här.
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Den knuttimrade ängsladan.

Ängsladan eller madhuset
– hotat kulturarv
I skogsbygder där boskapsskötsel var
viktig samlade man det hö man slog på
ängen i ängslador. Ladorna ligger oftast
långt in i skogen en bra bit från själva
byn och är sällan synliga från vägen. De
flesta ligger vid mader, som är en typ av
fuktäng. Här fanns rikligt med starrgräs
som var nödvändigt för att få vinterfodret
att räcka.
Förr benämndes ladan hon, och i
Kalmar län används ofta ordet madhus.
Ängsladan är den enda byggnadstypen
i denna del av Sverige som byggts av
synligt rundtimmer. På 1940talet fanns
ett antal madhus i varje by i Smålands
inland, ibland så många som 20–30 styck
en per by. Madhusen i länet användes in
på 1950talet, i vissa fall in på 1960talet.
Idag finns endast ett mindre antal
madhus bevarade.
DEN ÅRLIGA SLÅTTERN

Gårdens folk valde en dag under sommaren, från mitten av juli–augusti, då
man gemensamt gick ut till ängarna
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och slog gräs. Gräset samlades i stackar
för att torka. Det finns många muntliga
berättelser om dessa dagsverken. I en del
madhus finns inristade initialer eller årtal
på väggen inne i madhuset som vittnar
om slåttern.
Längre fram på sommaren lades det
torkade gräset i ladan. Så fick höet ligga
tills en dag på vintern då marken var
frusen eller snötäckt och kunde köras hem
till gården på en släde.
Slåtterängar är ett mycket viktigt
kulturhistoriskt fenomen, med tusenåriga
rötter i vårt land. Den årliga slåttern var
en sedvänja som hölls levande och fördes
vidare i generationer.
Anledningen till att slåtterängar har
så många arter av blommor och gräs är
att slåttern håller tillbaka de höga och
kraftigt växande arter som lätt tar över
en gräsmark. Det ger utrymme åt många
fler mindre konkurrenskraftiga arter,
och fler arter kan då leva sida vid sida.
Slåtterängar är en del av vårt
biologiska kulturarv.
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Lär känna HornsöAllgunnenområdet
Få områden i södra Sverige rymmer
så omväxlande natur och så höga natur
värden som Hornsö–Allgunnenområdet
i Högsby och Nybro kommuner. Det
här är också insekternas och fåglarnas
rike. Området är internationellt känt
för sin rika förekomst av hotade och
sällsynta insekter. En stilla vårkväll
kan du höra pärlugglans bubblande
läte i asplövens sus. Och tidiga mornar
framåt försommaren ljuder storlommens
rop över Allgunnens blanka vatten.

SPÄNNANDE MOSAIK AV MILJÖER

Alsterån ringlar sig genom landskapet
och binder samman den stora sjön
Allgunnen i väster med Hultsnäsesjön,
Barnebosjön och flera mindre sjöar
på sin väg ut mot Östersjön. Här finns
många olika naturtyper som:

• tallskog
• ekskog
• strandskog med ask-klibbal
• lövsumpskog
• mader (fuktängar vid vattendrag)
• kärr
• tallmossar.
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Här finns också gamla hålekar, rester av
gamla bokskogar och gammal, övergiven inägomark där flera spännande arter
dröjer sig kvar.
Det är ett kärnområde för biologisk
mångfald med få motsvarigheter i Norden
och Västeuropa som helhet.
BETYDELSEFULLA BRÄNDER

Där det brunnit i skogen skapas en mängd
nya små och stora livsmiljöer, som flera
hotade arter är beroende av. Exempel på
sådana arter är skalbaggarna åttafläckig,
gulfläckig och sotsvart praktbagge. Ved
levande insekter utgör i sin tur föda för
spillkråkan och andra hackspettar.
På 1800talet och längre tillbaks i tiden
var skogsbränder mycket vanliga i områ
det och än idag finns spåren efter dessa
bränder kvar i träd och stubbar, bland
annat i de gamla tallskogarna i naturreser
vatet Allgunnen.
De historiska bränderna är en anledning
till den stora mångfald av arter som fort
farande finns i området.
GAMLA ASPSKOGAR

De gamla aspskogarna i Hornsö–
Allgunnenområdet kan vara ett resultat av
gamla skogsbränder. Aspen är nämligen
ett träd som gärna kommer upp efter
brand, då fröna kan gro i den brandpåverkade marken och konkurrensen om
ljuset från andra träd är mindre. I aspskogarna där insekter, mossor och lavar
trivs håller också pärlugglan till.
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Ansvarsarter
Bara inom reservatet Allgunnen huserar
cirka 100 rödlistade skalbaggsarter; 28 av
dem är hotade.
Några av arterna är dessutom så kallade
ansvarsarter för landet. Det betyder att
vi i Sverige har ett ansvar att se till att dessa
djur kan leva kvar i våra skogar. Exempel
på ansvarsarter är gulfläckig praktbagge,
alpraktbagge, spindelbock och grön
aspvedbock.

Utflyktsmål
Skyddade områden där du kan uppleva
Hornsö–Allgunnenområdet:

• Allgunnen, se sida 104
• Aboda
• Grytsjön
• Bokhultet
• Flasgölerum med Högeströms holme
• Getebro med Barnebo.

NATURVÅRD I HORNSÖ–ALLGUNNENOMRÅDET

En stor del av området utgörs av ekopark
Hornsö som är en av landets största ekoparker. I området ligger också flera naturreservat. Här får olika naturmiljöer förutsättningar att utvecklas, så att olika arter
ska kunna leva kvar i området. Ett exempel
är kontrollerade naturvårdsbränningar i
gamla brandpåverkade tallskogar.

”Ett kärnområde för
biologisk mångfald”
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Större hackspett. I de våta lövskogarna kring
Alsterån finns många olika typer av hackspettar.
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Besök en glasbruksort
Klassiska Boda glasbruk är en av
alla glasbruksorter som ligger inom
det som kallas Glasriket i sydöstra
Småland. Ta del av glastillverkning
ens historia och upplev en värld av
sinnrik form, färg och funktion.
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BODA GLASBRUK
GLASBRUKSORT | EMMABODA KOMMUN | SMÅLAND

Ett av de mest välkända småländska
glasbruken startades år 1864. Det var
samma år som full näringsfrihet infördes
och det blev fritt fram att starta olika
verksamheter överallt i Sverige. Orten är
helt uppbyggd kring glasbruket och själva
samhället heter därför Boda glasbruk.
I den vackra bruksmiljön finns många
typiska byggnader som visar glastillverkningens historia.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Krossen – från kiselkross till
återvinningskross

Krossen vid Bodaån var en av de första
byggnader som uppfördes vid glasbruket.
Den inrymmer en gammal vattendriven
krossmaskin, en så kallad kollergång.
Liknande krossar har funnits vid alla
glasbruk, men få har bevarats.
Glas består till största delen av smält
sand, och den vanliga småländska sanden
gav ett brunt eller grönfärgat glas. För att
få fram ett ofärgat glas krossades ur
sprungligen kiselsten till vit sand. Senare
började man använda importerad kisel
sand. Då användes krossarna istället till
att återvinna glasavfall och uttjänta deglar
– de lerkärl som glasmassan smälts i.
Sveriges största samling konstglas

När glasbruket lades ned i början av
2000talet omvandlades det till glas
museum: The Glass Factory. Här finns
Sveriges största samling av konstglas.
Utställningarna visar glasets till synes
oändliga värld av skiftande form, färg och
funktion. Hantverket och den konstnärliga
glastraditionen hålls levande och utveck
las i museets experimentella glashytta.

I glashyttan smälts och formas glasmassan.

Hönsalottas luffarmuseum
Visste du att luffarnas historia knyter an till
glasbrukets historia? Luffare gästade nämligen
ofta glasbruken för att få nattlogi i de varma
glashyttorna. I ett av glasbrukets gamla sliperier kan du besöka Hönsalottas luffarmuseum.

Besöka

På respektive webbplats kan du läsa mer
och hitta information inför ditt besök:

• The Glass Factory
• Glasriket
• Hönsalottas luffarmuseum
• Emmaboda kommun.

”Den konstnärliga
glastraditionen
hålls levande”
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

 Ta sig hit
Boda glasbruk ligger
cirka 1,5 mil nordost om
Emmaboda.
BIL Följ väg 25 mellan
Växjö och Kalmar, 20
kilometer väster om Nybro
är du framme vid Boda
glasbruk.
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Upptäck Boda glasbruk
1.

Gamla hyttan

2.

The Glass Factory

3.

Gamla sliperiet och smedjan

4.

Luffarmuseum

5.

Brukskontor

6.

Transformatorstation

7.

Krossen

8.

Gamla sliperiet

9.

Gamla skolan, vandrarhem

10. Albin och Pegasus, skulptur
av Bertil Vallien
11. Rubens stuga
12. Gamla Konsumaffären
13. Patrongården
14. Röda stugan.
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Kulturhistoriska guider
till Glasriket
I broschyren Boda glasbruk – Kultur
historisk guide i glasbruksmiljö kan du
läsa om fler byggnader, platser, historiska
händelser och personer i samhället Boda
glasbruk.
Liknande guider finns för flera glas
bruksorter i Glasriket. Du kan ladda ned
samtliga från Länsstyrelsens webbplats.
Du når guiderna genom att skriva ”glas
bruk” i sökrutan.
Broschyrerna har tagits fram i ett sam
arbete mellan länsstyrelserna i Kalmar
och Kronobergs län. De glasbruk som
ligger i Kalmar län är markerade i fet stil.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

• Alsterbro
• Björkshult
• Boda
• Bergdala
• Flygsfors
• Gadderås
• Gullaskruf
• Johansfors
• Kosta
• Lindshammar
• Målerås
• Nybro
• Orrefors

• Pukeberg
• Rosdala
• Rydefors
• Skruf
• Strömbergshyttan
• Transjö
• Åfors.
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Rostockaholme & Bielkeleden
MEDELTIDA SÄTESGÅRD & VANDRINGSLED | EMMABODA
KOMMUN | SMÅLAND

På Rostockaholme finns spår efter
Bielkeättens medeltida sätesgård.
Härifrån kommer namnet på Bielkeleden som går runt Grimmansmåla
sjön. Följ stigar genom trolsk natur
med flera vackra vyer över sjön.
Informationsskyltar guidar dig bland
många natur och kulturhistoriska
sevärdheter utmed Bielkeleden.

ROSTOCKAHOLME

Rostockaholme ligger i Lyckebyåns
vattensystem. Den sydligaste delen av
holmen är av en rullstensås. Stenåldersfynd har hittats på holmen, men mest om
fattande är lämningarna efter en medeltida
stormannagård.
Holmen användes till odlingar under
1800talet. Under 1900talet gick får på
bete här och från 1920talet var holmen ett
omtyckt utflyktsmål för traktens ungdom.
Den medeltida stormannagården

Medeltida dokument visar att gården, som
då hette Lybeck, var huvudgård för en av
1300talets mest betydande stormän – Nils
Turesson Bielke. Han var riddare, lagman
och under några år kungens närmaste man.
Placeringen på en holme mellan två sjöar
och Lyckebyån var strategisk, för att gården
skulle vara lätt att försvara. Det typiska läget
för en medeltida befäst sätesgård här
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i Småland är just på holmar, näs och
uddar i sjöar och vattendrag.
Idag kan du här se fem husgrunder och
grunden efter en källare. En bit norrut
finns en stensatt kant mot sjön, som kan
tolkas som en kaj.
Arkeologiska utgrävningar och ana
lyser visar att gården var bebodd i nära
200 år; från att den byggdes i början av
1200talet till att den raserades i en brand
på 1400talet. I det tjocka brandlagret
låg förkolnad säd och rester av trätunnor.
Här hittades många detaljer till huset som
smidda järnspikar och ett hänglås till en
dörr.
Strax norr om gårdsområdet finns
flera spår efter odling i form av röjnings
rösen och åkerhak. De flesta är spår av
1800talets jordbruk, men en del kan vara
medeltida.
NATUR & KULTUR LÄNGS
BIELKELEDEN

När du följer Bielkeleden passerar du
bland annat torpstället Sjömålen, som
ursprungligen var dagsverkstorp under
Grimmansmåla gård. Längre söderut vitt
nar ruiner, ett äppelträd och en syrenbuske
om torparna på Sjöbrånen.
Längs leden kan du se partier med stora
granitblock, och några mycket stora flytt
block som inlandsisen lämnat efter sig.
Intill vattnet finns mader och madhus
som tillhört byar och gårdar längre bort.
Läs om vad mader och madhus är på
sida 139.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Lyckebyån
Det medeltida lokala namnet på ån
var troligen Lybäcken. Den lockade
hit traktens första invånare för 7 000 –
8 000 år sedan. Ån skapade förutsättningar för såväl frälsegårdar som
medeltidens järnhantering och gav
kraft till kvarnar och sågar samt senare
glasbruk och gjuterier. Isarna på sjöoch åsystemen underlättade under
århundraden också transporter av timmer, ved, grus och sand, vinterfoder
till husdjuren och även själva sjöisen.

 Ta sig hit
Rostockaholme och
Bielkeleden ligger strax
öster om Emmaboda;
norr om väg 120.
BIL Från väg 120 i Lindås
är det skyltat Rostockaholme 2 kilometer. Den
sista halvkilometern består av en smal grusväg.
Vid ledens början finns
en mindre parkeringsplats för personbilar.

Stor näckmossa trivs i och omkring
Drottning Kristinas källa. Det sägs att
hon rastade här på sin väg mot Rom.

CYKEL/PROMENAD Bielkeleden går
nära Emmaboda, därifrån kan du cykla
eller vandra för att ansluta till leden.
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Upptäck Bielkeleden,
informationstavlor
1.

Bielkeleden till Rostockaholme

2.

Kopparbron

3.

Åsgrav

4.

Rostockaholme

5.

Bielkeleden

6.

Dioritberg

7.

Gubbakärret

8.

Mader

9.

Sjöbrånen

10. Bielkeleden
11. Drottning Kristinas källa
12. Blockstenbrytning
13. Storblockig morän.
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Besöka

Stigen till Rostockaholme är cirka 750
meter enkel väg och lätt att gå.
Bielkeleden är 6,5 kilometer lång
och går mestadels i skogsmark. I våta
partier av leden går du på spänger och
broar, varning för halka i blöt väderlek.
Bänkar med bord finns på några
ställen längs leden, bland annat på
Rostockaholme.
Badberget är en fin plats med utsikt
över sjön. Just här finns inga bänkar eller
bord, så ta med picknickfilt eller sittunderlag om du vill ta en fikapaus vid
vattnet.
Grimmansmålasjön lockar till frilufts
aktiviteter såväl sommar som vinter i form
av bad, båtliv och skridskoåkning.

Sägnen om kopparbron
Rostockaholme har gett upphov till
flera myter och sägner, bland annat
att borgen skulle ha ägts av riddaren
Algut, som sedan gav namn åt hela
socknen. Det berättas att Algut och
hans soldater drabbades av ett våldsamt oväder. När de red över den bro
av koppar som Algut byggt hytte han
med näven upp mot himlen och skrek
åt asaguden Tor:
– Där uppe dundrar du, men här
nere regerar jag!
Varpå blixten slog ner och sänkte
bron som drog med sig män och
hästar ner i djupet. Det sägs att den
skimrande kopparbron än idag kan
anas nere på bottnen när fullmånen
lyser.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Örarevet
NATURRESERVAT | TORSÅS KOMMUN | SMÅLAND

Örarevet är en lång rullstensås som
inramar en skärgård med ett trettiotal
låga holmar och skär. Vind och vågor
har under lång tid påverkat åsen och
bidragit till dess säregna utseende.
Såväl öar som fastland har länge
fungerat som betesmarker.

Upptäck lämningar efter skansar och
kliv genom stenlabyrinter. Ta ett dopp
eller sträck ut dig på en picknickfilt
vid badplatsen.
BRA ATT VETA

Från parkeringen passerar en vandringsled
badplatsen och leder vidare söderut på
revet. En mindre stig leder från parkeringsplatsen till revets västra sida.
Det är inte tillåtet att köra bil, fyrhjuling,
motorcykel eller moped ut på revet.
Du kan förtöja eller ankra båt i högst ett
dygn på samma ställe. Det finns särskilda
platser där det är tillåtet att göra upp eld.
I reservatet är det inte tillåtet att tälta.
FÅGELLIV

SE OCH GÖRA

Örarevet är ett populärt strövområde och
utflyktsmål. Örter som du troligen stöter
på är röllika, kattfot, gulmåra och gråfibbla. Strosa längs strandängarna; de mest
vidsträckta ligger omkring och mellan
revets uddar, där lugna vikar och laguner
bildats. På revets östra sida finns en
klapperstenstrand – som gjord för en
meditativ stund. Sjöbodarna längst ut på
revet bildar tillsammans med enbuskarna
en fin skärgårdsvy.

De låga skären inom reservatet är viktiga
häckningsplatser för bland annat kanadagåsen. Andra arter är vigg, strandskata,
roskarl, kentsk tärna och småtärna.
Under höst och vår kan du lyfta blicken
mot skyn och se stora mängder vadare,
änder och småfåglar som flyttar söderut
inför vintern och återvänder hemåt när den
är över.

 Ta sig hit

I närheten
Reservatet ligger norr
om Söderåkra.
Strandridarens vägar längs
Kalmarsundsleden
Om du vandrar Kalmarsundsleden kommer
du delvis gå på gamla strandridarestigar.
Strandridare var vakter som patrullerade
utmed kusten till häst, bland annat för att
förhindra smuggling och vrakplundring.
År 1638 fanns två anställda strandridare i
Kalmar – de första i landet.
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BIL För att komma
till Örarevet kör du
gamla E22 till cirka 2,5
kilometer nordost om
Söderåkra samhälle.
Härifrån är det skyltat
ner till reservatet.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Strandkål.
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UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Upptäck Örarevet
1

I området finns fyra skanser med rester
efter bröstvärn och löpgrav. De anlades
under kriget 1676–1677 av svenskar som
skydd mot danskar och holländare, och
kan ha använts så sent som i början av
1800-talet.

Hämpling.

2

På revet finns flera stenlabyrinter. Att
lägga upp labyrinter var vanligt i skärgården förr i tiden. Ofta handlade det om att
man önskade sig fiskelycka eller en säker
seglats, och att gå i en labyrint ansågs
besvärjande. Just de här labyrinterna tror
inte arkeologerna är så gamla, men varför
chansa? Gå gärna i någon av dem!
3

Revets norra del har en bra badstrand. Här
finns brygga, toalett- och omklädningsutrymmen som Torsås kommun sköter om.

153

Trollskogen
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Reservatet ligger på Ölands
nordostligaste udde och är en
del av Ekopark Böda. I skogen
växer åldriga träd och här
klättrar mängder av murgröna
över mark och trädstammar.
Klappersten, strandängar, forntida gravrösen och vindpinade
tallar invid havet, denna plats gör
intryck på stora som små. Troll
skogen är ett av Ölands mest
besökta naturområden, med en
uppsjö av kulturhistoriska
sevärdheter.
SE OCH GÖRA

Det här är en bra plats för fågelskådning
alla tider på året. Vandra genom örtrik
skog med upp till 200 år gammal tall.
Besöker du Trollskogen i maj–juni får du
se blommande linnea. Där skogen tar slut
tar de betade strandängarna vid. I gränsen mellan hav och land ligger klapperstensfälten. I en zon på udden som kallas
stormkappa står gamla tallar som förvridits av havsvindarna.
   Sedan förhistorisk tid har nordöstra
udden haft stor betydelse för människorna
med den rika fisktillgången och Grankullavikens skyddade hamn. Enligt en ny
arkeologisk tolkning är stenmuren som
kallas Jaktmuren mycket äldre än vad
man tidigare trott, och tycks ha markerat
gränsen till ett heligt område på udden
med gravar och andra rituella platser.
154

”Ett av Ölands mest
besökta naturområden”
Vraket efter den strandade skonaren
Swiks och skyttevärn med många hundra
år på nacken är andra exempel på områdets spännande sevärdheter.
På naturum får du veta mer om Trollskogen och Ölands natur och kultur.
BRA ATT VETA

Trollskogsstigen är till stor del en naturstig. Murgrönestigen är delvis grusad
och lämplig för barnvagn och rullator.
Knysselnackestigen är en spång som
också går att ta sig fram på med rullstol.
I naturum finns utställningar, kafé och
aktiviteter. För öppettider, se naturum
Trollskogens webbplats.
Tänk på att det finns frigående kor i
reservatet. Håll hunden kopplad hela vistelsen. Du får cykla och rida på mittvägen,
men inte på vandringslederna.
GAMMELTRÄD, KOSSOR & HÄCKFÅGLAR

Insekter, trädsvampar och lavar trivs i
Trollskogen tack vare att det finns gott om
gamla ihåliga träd och död ved. Insekterna i sin tur uppskattas av häckande fåglar
som spillkråka och mindre korsnäbb.
Några av öns ovanliga häckfåglar som
talltita och brandkronad kungsfågel går
också att hitta här.
Korna i Trollskogen hjälper till att hålla
skogen öppen och strandängarna betade.
Det är bra för vadarfåglar och änder som
gillar betade marker nära vattnet.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

 Ta sig hit
Reservatet ligger på Ölands
nordöstra udde, cirka 7 mil
från Borgholm.
BIL Följ väg 136 norrut
och sväng mot Grankulla
strax innan Byxelkrok.
Tydliga skyltar visar vägen
från Grankulla. Parkering
finns vid naturum, med
särskilda platser reserverade
för handikapptillstånd.

Brandkronad kungsfågel.

Murgröna
Murgröna använder sig av andra träd för
att ta sig upp mot ljuset. Det som främst
förknippas med murgröna är de lite
trekantiga bladen. Men när växten blir
8–10 år gammal växer det ut grenar med
avlånga blad. Det är först då murgrönan
börjar blomma. Den blommar på hösten
och de blåsvarta bären mognar på våren!
Vindstilla, varma höstdagar i september–oktober kan du känna den söta
nektardoften i luften, och höra surret från
alla insekter som söker sig till murgrönans
blommor.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Skeppsvraket Swiks.

Upptäck Trollskogen
1

SKYTTEVÄRN

Skyttevärnen användes troligen i strid när
danska trupper försökte erövra Örehamn
1452.
2

GRAVRÖSEN

MUSEIJÄRNVÄGEN

Sommartid kan du åka tåg från Fagerrör
till Trollskogen. Den smalspåriga skogsjärnvägen är en del av ursprungliga Bödabanan där man transporterade timmer
under första hälften av 1900-talet.
3

4

Man vet inte hur gamla gravrösena här är,
men troligen är de jämngamla med Nabberör, ett av Ölands mest kända gravrösen
i närheten som är från 700-talet.
5

TROLLEKEN

Ölands äldsta ek med sina 800–900 år är
en av flera gamla ekar i Trollskogen. Över
1 000 olika arter lever i, på och av en stor,
äldre ek. Läs mer om Eklandskapet, sida
124.

SÄGNENS HJERTESKEPP

Sägnen säger att ett skepp gick på grund
här och sedan blev övervuxet med gräs.
I botten på sänkan finns en brunn med
sötvatten, men eftersom folket i trakten
trodde platsen var förhäxad vågade de inte
låta sina kor dricka där och brunnen sattes
igen.
Den stora sänkan i marken kan i själva
verket vara en så kallad dödisgrop. Det
vill säga en sänka som bildats av att
inlandsisen legat kvar och smält under
lång tid på platsen. Enligt nya tolkningar
skulle Hjerteskeppet ha kunnat vara en
tingsplats under järnåldern.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

6

SKEPPSVRAKET SWIKS

I en decemberstorm strax före jul 1926
strandade Swiks på en sandbank, strax
utanför Trollskogens strand. Hon var
då på väg från Tyskland hem till Åland.
Besättningen på sju man lyckades ta sig
iland. Med tiden förde vågorna upp Swiks
på stranden.
7

JAKTMUREN

Den ihoprasade stenmuren har länge
ansetts vara en jaktmur från Johan den
III:s dagar. En ny tolkning markerade den
ingången till en forntida heliga plats.
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Lär känna Mittlandsskogen
Mellersta Öland domineras av en
lövskog som är mycket rik på olika
arter växter, svampar och djur.
Mittlandsskogen och omgivande
kustnära betesmarker, de så kallade sjömarkerna, hyser nästan
1 000 hotade arter. Många är dessutom nya fynd för Sverige.
Mittlandsskogen är Europas största sammanhängande lövskogsområde nedanför fjällkedjan.
Stenknäck.

GAMLA ÄNGAR OCH BETESMARKER

Jordbruket har bidragit till den biologiska
mångfalden. I Mittlandsskogen finns ängar och betesmarker som har brukats från
järnåldern och fram till 1900-talet. I dessa
marker fanns ädellövträd som skördades
på lövkvistar till kreaturens vinterfoder.
Mittlandsskogen består till stor del av
gamla ängar och betesmarker som lämnats att växa igen. Många arter är knutna
till det mosaikartade, småbrutna landskap
som uppstått genom alla betesdjur som
betat i skogarna.
Det finns gott om spår efter det äldre
brukandet, som de raka stenmurar bönderna byggde under 1800- och 1900talen. Betydligt äldre är de så kallade
stensträngarna, rester av stenmurar från
järnåldern, som ofta ringlar sig fram
i landskapet.
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BLAND ÄDELLÖV, HÄSSLEN &
FUKTÄNGAR

Ädellövskogen består huvudsakligen av
hasselrik ekskog, ek-, ask- och almskog
samt avenbokskog. Här finns Sveriges
största förekomst av hassel. I de öländska
hässlena uppstår ett behagligt mikroklimat
som gynnar många insekter och svampar.
Svampfloran i skogen är internationellt
betydelsefull. Violfingersvamp, slöjröksvamp, gulbrun spindling, jättespindling
och djävulssopp är bara några av områdets exklusiva svampar.
Den eleganta långbensgrodan trivdes i
de små våtmarkerna i hässlena redan på
stenåldern.
I Mittlandsskogen finns en rik fjärilsfauna och flera är sällsynta eller saknas på
fastlandet, väddnätfjäril är ett exempel.
I skogen finns också gott om flera
sällsynta och hotade kärlväxter som
skogskorn, strävlosta, gulyxne, vresalm,
storviol och gulkronill.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Mittlandsskogen i
siffror

• Totalt 14 000 hektar
• 45 % ädellövskog
• 30 % övrig lövskog främst
björkskog
• 5 % hasselbestånd,
så kallade hässlen
• 15 % planterad barrskog.

”Exklusiva svampar”
FÅGLARNA I SKOGEN

100 häckande fågelarter finns i Mittlandsskogen. Vissa lövskogsfåglar som är
mindre vanliga i Sverige finns i större
antal här.
Stenknäck kan tack vare sin kraftiga
näbb livnära sig på hårda kärnor eller
frön av exempelvis körsbär, slån, hägg,
bok, avenbok och alm. Under våren äter
stenknäcken lövträdknoppar.
Bivråk är en ganska sällsynt skogslevande rovfågel. Den äter framför allt
vaxkakor, larver, puppor och fullbildade
getingar och humlor. Men också andra
insekter, groddjur, frukt och bär.
Mindre hackspett trivs i lövskogar och
lövträdrika blandskogar. Den pickar i
sig ytligt levande vedinsekter och under
sommarhalvåret festar den på insekter på
bark och i lövverk.
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En djävulssopp tittar
fram bland löven.

Utflyktsmål
Skyddade områden där du kan
uppleva Mittlandsskogen:
1. Rönnerum–Abbantorp,
se sida 224
2. Vanserum–Bäck
3. Gillsätra
4. Mossberga-Vipetorp
5. Kalkstad
6. Arontorp
7. Långrälla–Borg.
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Neptuni åkrar & Forgalla skepp
NATURRESERVAT & FORNLÄMNINGSOMRÅDE | BORGHOLMS
KOMMUN | ÖLAND

Himmel och hav möts vid ett av Ölands
mest besökta utflyktsmål. Det var
vetenskapsmannen Carl von Linné som
1741 gav de vidsträckta klapperstensfälten och böljande strandvallarna
namnet Neptuni åkrar. Och visst ser
landskapet ut att ha formats av havsguden Neptunus själv. När blåelden
blommar övergår de grå fälten till ett
blomsterhav i lysande blått. Granne med
Neptuni åkrar ligger ett vikingatida
gravfält där en grav fått det fantasieggande namnet Forgalla skepp.
SE OCH GÖRA

Neptuni åkrar är kanske mest känt för sin
färgsprakande blomning av blåeld. Vill
du uppleva detta ska du besöka reservatet
under juni–juli.
Längs strandlinjen kan du skåda större
strandpipare som springer där och söker
föda. Andra vadarfåglar är strandskata
och rödbena, som utstöter ett intensivt
varningsläte om du kommer för nära.
Även stenskvätta kan dyka upp och ute i
vattnet kan du se ejder och gravand. Njut
av den storslagna utsikten över havet och
Blå jungfruns nationalpark!
Det finns också gott om fossiler att kika
på och förundras över. Här finns många
exempel på trilobiter, som är ett slags leddjur, och brachiopoder eller armfotingar,
som är en slags mussla.
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Strax söder om reservatet ligger ett gravfält från vikingatiden. På plats kan du ta
del av historien om Forgalla skepp och
de arkeologiska fynden.
BRA ATT VETA

En stig löper genom hela reservatet. Det går
också flera korta stigar från parkeringarna
ner till vattnet. Cykelleden Ölandsleden
löper längs reservatets östra kant.
Det är inte tillåtet att plocka fossiler
och ta med sig hem, eller knacka loss
fossiler ur kalkstenshällarna. Låt också
fåglarna vara ifred.
STRANDVALLAR & KLAPPERSTENSFÄLT

Området består främst av strandvallar,
som är en formation från den senaste
inlandsisen. Strandvallarna har bildats av
platta stenar och grus som slipats av havet
och spolats upp på land, samtidigt som
land har höjt sig ur havet i en process som
pågått under tusentals år.
Rundslipade stenar som spolats upp
jämte vallarna bildar så kallade klapperstensfält – när vågorna sköljer över dem
uppstår ett klapprande läte.

I närheten
Ölands norra udde
Ett populärt besöksmål är Ölands norra
udde med den 32 meter höga fyren Långe
Erik. Mer information finns på Statens
fastighetsverks webbplats.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger
cirka 2 kilometer norr
om Byxelkrok.
BIL Följ väg 136. Det
finns fyra parkeringsplatser längs vägen
intill reservatet.

Forgalla skepp på
det vikingatida gravfältet.

Blåeld gömde sig i båtlast
Blåelden som årligen lockar besökare till
Neptuni åkrar är inte ursprunglig på Öland.
1934 landade en båtlast med grus från
Ven i Byxelkrok. Gruset innehöll blåeldsfrön som spred sig, och idag växer blåeld
på flera ställen på Öland.
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Upptäck
Neptuni åkrar &
Forgalla skepp
1

BLÅELD

I den här delen av reservatet blommar
rikligast med blåeld i juni–juli.
2

BAD & SNORKLING

En fin plats för bad och snorkling.
3

GRAVFÄLTET MED FORGALLA SKEPP

Det berättas att ett stort sjöslag ägt rum
vid kusten. Grundet där ett av fiendens
fartyg sjönk fick sitt namn efter fartyget
– Forgalla. En grav som tolkats som en
skeppssättning kallas Forgalla skepp. Men
när arkeologer undersökte Forgalla skepp
visade det sig vara två runda stensättningar.
Det finns flera gravformer på gravfältet –
stenkistor och resta stenar, runda och tresidiga låga stensättningar och högre rösen.

”Blomsterhav i
lysande blått”

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Lindreservatet
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Möt ett varierat landskap med en mångfald av växter och djur. I Lindreservatet
ryms ädellövskogar, tallskog, öppna
betesmarker, alvar, kärr och örtrika
slåtterängar. Markerna har påverkats
av människans bruk under lång tid, och
här finns välbevarade lämningar efter
en järnåldersby.
SE OCH GÖRA

Vandra genom hagar och ängar, under
lummiga trädkronor och förbi stenrösen
och hägnader från forna tiders bönder.
I Lindreservatet finns ängar med artrik
flora som omges av ek, ask och lind.
Under försommar och sommar kan du här
uppleva en ljuvlig blomsterprakt av:

• gullviva
• St Pers nycklar
• Johannesnycklar
• darrgräs
• höskallra
• korskovall
• brudsporre
• nattviol.

I lövängarna trivs också fladdermöss
som de sällsynta arterna frans- och trollfladdermus.
Spana efter halsbandsflugsnappare och
mindre hackspett när du strosar genom
lövskogen. När lindträden står i blom kan
du lyssna till surrandet av hundratals bin
och humlor som besöker lindens blommor
för att samla nektar.
BRA ATT VETA

Det finns en 2 kilometer lång markerad
vandringsled i reservatet.
Tänk på att hundar ska hållas kopplade.
Det är inte tillåtet att elda, men du kan
tälta i högst ett dygn inom reservatet.
LIVET KRING LÖVTRÄDEN

Många lindar, askar och ekar i området är
mycket gamla. Ask och lind bär spår av
tidigare beskärning – så kallad hamling
där lövkvistar samlats till foder till djuren
inför vintern. Ekarna har stora kronor
vilket visar att de en gång vuxit i ett mer
öppet landskap.
Delar av ängsmarken har vuxit igen och
blivit en lövskog med främst lind, vilket
är ovanligt. Här finns många sällsynta arter, exempelvis den starkt hotade svampen
linddyna som bara finns på ett fåtal platser
i landet, och hotade lavar som lunglav,
rosa lundlav och mörk kraterlav.

I närheten
Böda backar
Reservatet Böda backar är ett trevligt
strövområde med många leder, och
ett fint blåbärsställe.
Lunglav, en av de hotade lavar
som finns i Lindreservatet.
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Strängare vintrar
Vid slutet av bronsåldern och början
av järnåldern blev klimatet i Sverige
fuktigare och kallare. Bastanta hus
byggdes som gav skydd åt människorna och deras djur, som nu måste hållas
inomhus vintertid. Det visar järnåldersbyns husgrunder, gravfält, fägator
och stensträngssystem.

 Ta sig hit
Reservatet ligger
2 kilometer öster om
Byxelkrok vid Torp.
BIL Vid Torps by följ
blå skyltning mot
naturreservatet.
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Upptäck
Lindreservatet
1

LÖVÄNGEN

Njut av blomsterprakt. Håll utkik
efter fladdermöss om du är kvar
till skymningen.
2

STRÖVSTIGEN

Strövstigen går i en slinga genom
Kronängen, vackra betesmarker, lövskogar och våtmarker. Du passerar flera
fornlämningar som hägnadsrester och
husgrunder längs denna markerade led.
3

JÄRNÅLDERSBYN ÅKER

Historiskt sett har stensträngar och
husgrunder tagits bort eller förstörts på
många platser, i samband med bland
annat odling. Lämningarna efter denna
järnåldersby som kan ha hetat Åker är
däremot mycket välbevarade.

Spana efter halsbandsflugsnappare.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Årstidstips
Att tända en eld och grilla en klar vinterdag, vandra i ett hav av orkidéer en
majkväll, plocka blåbär i sommarskogen eller hitta det där kantarellstället
en färgsprakande höstdag. Även om naturen är öppen för upplevelser året
runt är många platser särskilt värda att uppleva vid vissa tider på året.
Här kommer tips på utflykter utifrån årstid. Det finns förstås tusen andra
smultronställen i vårt stora län, och ibland räcker det att ta sig ut i naturen
och bara vara. Hitta dina säsongsfavoriter!

ÄVENTYR I VINTERTID
Fornlämningar och kulturspår syns bra
när gräset inte växer mer. Ge dig ut och
leta spår från forna tider i Rosendal eller
Hermanstorp.
En vandring ut på Örarevet med paus
vid eldstaden är fint.
Att spåra djur i nysnö är spännande och
fungerar i alla naturområden.
Om snön har lagt sig finns fina skidspår
i Horsö–Värsnäs och Svartbäcksmåla.
När isen ligger på alvaret, pröva en
skridskotur som ingen annan vid
Möckelmossen.

•
•
•
•
•

JUBLANDE VÅRKÄNSLOR
Vitsippsbackar finns det gott om, extra
överdåd hittar du i Figeholm, Albrunna
lund och Vickleby ädellövskog.
Arontorpsrosen lyser förstås ljuvligt
i just Arontorp.
En tur i Rönnerum–Abbantorp eller
Halltorp när avenbokens limegröna löv
spricker fram är balsam för själen.
Hav av orkidéerna St Pers nycklar och
Adam och Eva möter du i Segersgärde,
på Sladö och Stora Vickleby alvar.
I Gråborg och vid Noaks ark i Karum kan
du uppleva både blomsterprakt och
besöksvärda lämningar från förr.
Slåtterängarna står i sin prakt i början av
juni, ett besök i Lidahult eller Lilla Horns
löväng är en fin upplevelse.

•
•
•
•
•
•
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OFÖRGLÖMLIGA SOMMARDAGAR
De första arktiska vadarfåglarna vänder
söderut vid midsommar och kan
beskådas på nära håll vid Gammalsby
sjömarker.
När blåelden blommar på Neptuni åkrar
är ett besök ett måste.
En vandring på någon av länets
långleder blir ett lika klimatsmart som
njutbart semesteräventyr.
Särskilt mysiga badställen hittar du vid
klipporna på Sladö eller vid Örarevet, vid
Byrum och Ramsnäs i Böda, och vadstället till Brönnsö i Lövö naturreservat.
Skogarna bjuder på bärplockning både
på norra Öland och på fastlandet.

•
•
•
•
•

SINNENAS HÖST
Stadsvandra i någon av länets
fina städer.
När stillhet råder i naturen ger lugna
promenader återhämtning för kropp
och själ. Bra reservat att ströva i är
Rälla–Ekerum, Trollskogen, Allgunnen
och Björnnäset.
Mittlandsskogen i höstskrud är inte bara
vacker utan bjuder också på svampfynd
av alla slag.
Passa på att ströva över de mäktiga
Schäferiängarna efter att beträdnadsförbudet upphör. Inne i Ottenby lund
finns vid denna tid också en chans att
se brunstiga dovhjortar slåss.
Ölands skördefest i slutet av september
samlar besökare från hela landet. Konst,
hantverk, mat och mycket mer ger en
fest för både ögat och smaklökarna.

•
•
•
•
•

Se innehållsförteckningen på sida 5
för att få reda på mer om de utflyktsmål som nämns här.
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Bödakustens västra
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Bödakustens västra har en cirka 8 kilometer lång strandsträcka utmed Ölands
västra kust. Området är välbesökt för
bad och avkoppling på sandstranden
och för sina vackra naturmiljöer. Upplev
mäktiga sanddyner, frodiga ädellövskogar och blomsterängar.

SE OCH GÖRA

Du kan vandra längs med kusten hela
vägen genom reservatet.
Den långsträckta sandstranden vid
Byrums sandvik är hela familjens paradis.
Du har också chansen att uppleva oförglömliga solnedgångar här med vacker vy
över Kalmarsund och Blå Jungfrun.

I närheten
Rosendal järnåldersby & Skäftekärr
Passa på att besöka Rosendal, norra
Europas bäst bevarade lämningar efter en
järnåldersby. Alldeles nära ligger dessutom
Skäftekärr arkeologiska friluftsmuseum,
där det finns en rekonstruerad järnåldersgård. Se sida 174.
Byrums raukar
Missa inte Ölands enda raukområde!
Se sida 180.
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I de mellersta delarna av reservatet finns
mäktiga flygsandfält och sanddyner dit
vinden under årtusenden har transporterat sandkorn. De största dynerna är
kilometerlånga och kan vara upp till tio
meter höga. Här växer gles, gammal och
vindpinad tallskog.
Vid Kinshögar, Masthuggsudden och
Rörstensudden finns klapperstensfält.
Stenarna som spolats upp på land är
rundslipade av havet. Lyssna till det
klapprande ljudet när vattnet sköljer
över stenfältet.
I södra delen av reservatet finns alvarmark och torrängar. Det är norra delen
av Mensalvaret, där bland annat ölandssolvända, brudbröd, flugblomster och
vildlin växer.
Många av skogarna här är mycket fina
bärmarker, framför allt för blåbär som du
är välkommen att plocka.
BRA ATT VETA

Bödaleden sträcker sig genom området,
den passar både för vandring och en
löptur.
Cykelleden Ölandsleden passerar
genom reservatet.
Det är bara tillåtet att göra upp eld
på anvisade platser, se kartan på nästa
uppslag.
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Sällsynta insekter & svampar
Många sällsynta insektsarter trivs i de
varierade naturmiljöerna längs Bödakusten. Till exempel finns alla tre arter av
myrlejonslända inom området.
Intressanta svampar är tallgråticka,
pluggtrattskivling och lakritsmusseron.

SKOG, ÄNG & VATTEN

I de frodiga ädellövskogarna väster om
Byrums by växer bland annat bok, lind,
lönn, alm och idegran, tillsammans med
de hotade arterna naverlönn och bohuslind.
Söder om Byrums by ligger Bränsle
äng. På dessa sandiga torrängar växer
till exempel backnejlika, backsmultron,
blåmunkar och solvända. På våren färgas
marken av fältsippornas violetta blommor.
Det stora sammanhängande dynområdet väster om Byrum med krokiga
flerhundraåriga tallar är ett av Sveriges
största.
I reservatet ingår vattenområdet längs
med hela kuststräckan med kalkstenshällar, sandbankar och grunda bottnar.
De grunda områdena är viktiga för bland
annat strömming och skrubbskädda.

 Ta sig hit
Reservatet ligger på
nordvästra Öland
och sträcker sig från
Sandviken söder om
Byxelkrok ner till
Mensalvaret söder om
Byrum.
BIL Större parkeringar
finns vid Byrum och
Ramsnäs.

”Hela familjens paradis”

Marviol.
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Upptäck Bödakustens västra
1

SANDDYNERNA VID BYRUM

När du är nöjd med sol och bad kan du
titta på den lilla utomhusutställningen
som finns vid parkeringen. Utställningen handlar om det myllrande växt- och
djurlivet i sandmarkerna. Du kan också
vandra på stigar bland mäktiga sandkullar
i den gamla skogen där intill.
En tips är att leta myrlejon – larver av
myrlejonsländan. De gräver en fångstgrop
i sanden och gömmer sig i dess mitt. När
myror spatserar ner i gropen skvätter myrlejonet sand så att myran tappar fotfästet
och faller ner. Myrlejonet hugger tag om
myran med kraftiga käkar, suger i sig
innanmätet och kastar bort “myrskrottet”.
2

DOMARRINGEN STENDANSEN

Fornlämning i form av en stensättning.
Som andra cirkelformade stensättningar
har Stendansen länge tolkats som gammal
tingsplats och kallas därför domarring.
3

RAMSNÄS

När du vandrat från parkeringen ner mot
vattnet genom den glesa gamla tallskogen
möts du av en magisk utsikt över Kalmarsund och nationalparken Blå Jungfrun.
Här finns också ett vindskydd och en
grillplats.
HAGUDDEN
Stanna till vid Hagudden utmed kustvägen. Här finns en parkeringsficka och
ett rastbord.
4

Martorn.
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Rosendals järnåldersby
JÄRNÅLDERSBY | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

På Ölands nordligaste spets finns
norra Europas bäst bevarade byar
från järnåldern. Allra mest väl
bevarad är Rosendal järnåldersby.
Här kan du ströva runt och se
spåren efter byggnader och odling,
och gravarna där byborna begravde sina döda. Få förståelse för hur
en by fungerade, och hur folk levde
och begravdes på järnåldern.
För ungefär 1 600 år sedan var Öland en
folktät bygd med byar och gårdar över
hela ön. I Rosendal låg en bondby med
sex eller sju gårdar med boningshus och
fähus, åkrar, ängar och öppna betesmarker
omgivna av lövträd och våtmarker.
Till varje gård hörde åkrar och ängsmark. Ängen gav foder till boskapen, som
gav sin gödsel till åkern där säden växte.
Idag ser du åkrarna som stenfria ytor,
med stenmurar eller uppkastade stenar
runtomkring.
FÄGATOR

När gräs och örter skördats på hösten kunde boskapen beta på ängen. Fram till dess
gick de på betesmarkerna utanför byn.
Boskapen vallades till och från byn längs
fägatorna – smala upptrampade stigar
mellan stenmurar och flätade staket.
Har du barn med på utflykten kan ni
tillsammans fundera på hur det kan ha
låtit när djuren trampade fägatan fram.
Vad kan vallpojkarna och vallflickorna ha
ropat för att mana på dem?
174

SÅDAN GÅRD, SÅDAN GRAV

För att få mer kunskap om platsen har
arkeologer undersökt delar av byn och
några av gravarna. En av gårdarna i byn
är större än de andra, och en av gravarna
är markerad med en stor rest sten. Det är
en mansgrav som har rikare innehåll än
de andra, med föremål från andra länder.
Alla som dog i byn fick inte en egen
gravhög. Många fick sin sista viloplats i
en tidigare använd grav. Det här visar på
de sociala skillnader som fanns i samhället under järnåldern.
BRA ATT VETA

Området är mycket stenigt. En stig som
är cirka 1 kilometer lång utgår från
parkeringen, där det finns rastbord. Flera
informationstavlor finns i området.
Innanför stängslet finns betande djur
som håller markerna fria från buskar och
högt gräs.

”Norra Europas
bäst bevarade
järnåldersby”
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Tips på likande
utflyktsmål
Skäftekärr arkeologiska
friluftsmuseum
I närheten av Rosendals järnåldersby ligger
Skäftekärr arkeologiska friluftsmuseum,
där det finns en rekonstruerad järnåldersgård. Här kan du se hur ett järnåldershus
ser ut med väggar och tak, och när det är
öppet kan du också kliva in i det. Före ningen Fornverkstan ordnar guidningar
och andra aktiviteter. Besök deras webbplats för mer information.
Skedemosse offerplats och museum
Skedemosse på mellersta Öland var en
av Skandinaviens viktigaste offerplatser
under järnåldern. Se sida 224.
Gravfält
Öland är fullt av spår av från järnåldern.
Längs landsvägarna på både östra och västra sidan av ön passerar du många gravfält.
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Skäftekärr arkeologiska friluftsmuseum
ligger i närheten.

 Ta sig hit
Rosendal ligger på norra
Öland i Böda Ekopark.
BIL Kör väg 136 mot Böda.
I rondellen vid Böda Sand
är det skyltat till Rosendals
järnåldersby. Därifrån är det
1 kilometer.
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Bödakustens östra
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Bödakustens långa sandstränder lockar badsugna semesterfirare. Inåt land
övergår sandstränderna i sanddyner och
flygsandfält. Detta är ett lyckoland för
många insekter och fåglar.
SE OCH GÖRA

Låt den fina sanden sila mellan tårna, ta
en simtur i havet eller en barfotapromenad
vid vattenbrynet.
Vandra över tallbevuxna sanddyner. I
den glesa tallskogen vid Fagerrör möter
du gamla träd med förgrenade stammar
som vrider sig i krumbukter. De äldsta är
upp emot 200 år.
Vill du färdas på nostalgiskt vis? Kolla
upp tidtabellen för museijärnvägen som
går tur och retur genom reservatet från
Fagerrör upp till Trollskogen.

BRA ATT VETA

Vandringsleden Bödaleden sträcker sig
genom området, och flera mindre skogsvägar finns där du kan ta dig fram
på cykel.
Toalett finns i anslutning till badstränderna vid Lyckesand, Homrevet
och Fagerrör.
Tänk på att hålla hunden kopplad.
Det är inte tillåtet att elda eller tälta inom
reservatet.
LYCKOLAND FÖR MÅNGA ARTER

Erosion
Har du funderat på var de små millimeterstora
sandkornen kommer ifrån? De är rester av
bergskedjor, bildade för miljarder år sedan.
Under en ofattbar tidsrymd har de slipats och
förflyttats av regn, snö, is, vågor och vind.
Den process som kallas erosion.
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Exempel på häckande fåglar är svärta,
småskrake och större strandpipare samt
rovfåglar som havsörn och fiskgjuse. Höst
och vår rastar många sjöfåglar längs med
kuststräckan.
Vid kusten norr om Tomtskog har
man hittat över 20 sällsynta insektsarter.
Exempelvis myrlejonslända, kretsfly, stor
lavspinnare och reliktbock.
Även sällsynta lavar och svampar finns
i området, som mjölig klotterlav, rosa
skärelav och svampen vintertagging.
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”Att se världen i ett
sandkorn och en
himmel i en vildblomma, att hålla
oändligheten i
sin kupade hand
och evigheten i en
timma”
		

WILLIAM BLAKE

Storfläckig pärlemorfjäril.

 Ta sig hit
Reservatet ligger på nordöstra Öland mellan naturreservatet Trollskogen i
norr och Böda camping
i söder.
BIL Parkering i anslutning
till badstränderna vid
Lyckesand, Homrevet och
Fagerrör och i Trollskogen.
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Upptäck Bödakustens östra
1

MUSEIJÄRNVÄGEN

Från Fagerrör går museijärnvägen mot
Trollskogen, se sida 157.
2

ÄNGJÄRNSUDDEN

På Ängjärnsudden befinner du dig på
Ölands ostligaste punkt.
3

TALLSKOGEN

Den mäktiga vindpinade tallskogen och
sanddynerna.
4

HOMREVET

En av badstränderna utmed Ölands längsta sandstrand.
5

BÖLINGE BACKE

Den största dynen i området är Bölinge
backe som reser sig närmare 10 meter
över marken nedanför.
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Byrums raukar
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Ölands enda raukfält är ett spännande kustlandskap som också är rikt på
fossiler. Inom området finns sammanlagt cirka 120 raukar i olika storlekar; stenformationer som mejslats ut
ur berggrunden av havets ständiga
vågrörelser.

SE OCH GÖRA

De minsta raukarna finns i norra delen
och är knappt 1 meter höga. I södra delen
ökar de i storlek och är upp till 4 meter
höga. I den södra delen kan du också se
mängder av fossil.
Utanför raukarna skjuter jämna kalkstenshällar ut i vattnet. Det har troligen
bidragit till att raukbildningen avstannat,
eftersom hällarna hindrar vågorna från att
fortsätta svarva ut berggrunden.
Ovanför raukarna reser sig en stenig
brant som kallas klint. Däruppe ligger en
strandvall med enstaka tallar och nyponoch enesnår. I juni–juli blommar här
blåeld och tulkört.
BRA ATT VETA

I närheten

Det är förbjudet att knacka loss fossil
ur raukarna. Det är inte heller tillåtet
att plocka fossil på stranden och ta med
sig hem.
SÅ BILDADES KALKSTEN, RAUKAR &
FOSSIL

Horns kungsgård
Naturreservatet Horns kungsgård är ett
fint utflyktsmål med i stort sett samtliga
öländska naturtyper representerade.
Hagmarker, lövskogar, alvarmarker och
torrängar, lövängar och klintkust. Se
sida 184.

”Ölands enda raukfält är ett spännande
kustlandskap”
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För omkring 490 miljoner år sedan
började ursprunget till Ölands mäktiga
kalkstenslager. Under mycket lång tid
sedimenterade lerpartiklar och kalkhaltiga
fragment av djurskal på havsbottnen, och
sakta byggdes kalkstenen upp. Raukarna
vid Byrum har bildats när vågor slipat
bort mjukare kalksten.
Spår av tidigt liv finns i bergrunden i
form av fossil som är förstenade rester
och lämningar av djur och växter. Efter att
dessa urtida organismer dött och hamnat
på havsbottnen har de med tiden täckts av
material. Materialet har pressats samman
under tryck och så småningom bildat en
bergart som till exempel kalksten, där
organismernas former bevarats.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger cirka
8 kilometer nordost
om Löttorp.
BIL Ta av mot Byrum,
antingen från Löttorp eller
Böda. Åk cirka 8 kilometer
respektive 6 kilometer.
Följ sedan skyltning till
reservatets parkering.
Ortoceratit.
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Trilobit.

Ortoceratiter, trilobiter &
kristalläpplen
Det fossil som är lättast att hitta är urtidsbläckfiskar, så kallade ortoceratiter.
Trilobiter är en annan djurgrupp som
finns representerad som fossil. De levde
i haven för cirka 560–250 miljoner år
sedan. Trilobiterna tillhör leddjuren och
är avlägsna släktingar till de nu levande
kräft- och spindeldjuren. Det som finns
bevarat av trilobiterna är deras skal, som
de tros ha ömsat ungefär som nutida
kräftdjur gör.
I kalkstenen kan du också se exempel
på ett runt litet fossil som vetenskapsmannen Carl von Linné kallade kristalläpplen. När hålrummet inuti fossilet
är synligt, det som en gång var djurets
kroppshåla, kan du se små glittrande
kristaller av kalcit.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Fossilet representerar en utdöd grupp
tagghudingar; det är alltså en avlägsen
släkting till våra nutida sjöborrar.
UTFORSKA UTAN ATT SKADA

Fossil är vackra urtidsrester och en tydlig
vittnesbörd om landskap och miljöer som
existerade här för miljontals år sedan.
Men det finns inte obegränsat med fossil,
och de kommer inte att återbildas. Respektera därför de regler som finns. I naturreservat och andra skyddade områden är
det förbjudet att samla fossil.
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Horns kungsgård
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Horns kungsgård är en stor gård med
medeltida anor som Gustav Vasa inrättade
till kungsladugård. Reservatet rymmer i
stort sett samtliga öländska naturtyper
– ett naturupplevelsens smörgåsbord.
Hagmarker, lövskogar, alvarmarker och
torrängar, lövängar och klintkust. Markerna vid Hornsjön som är Ölands enda insjö
är rika på fornlämningar.

Hornsjön – fin fågelsjö
Hornsjön var tidigare en vik av Östersjön, men
genom landhöjningen sänktes viken drygt
en meter i början på 1900-talet och snörptes
då av. Över stora delar av botten växer täta
mattor av kransalger, vilket är typiskt för sjöar i
extremt kalkrika områden.
Här häckar skäggdopping, brun kärrhök,
sothöna och vattenrall. Alla slags tärnor kan
ses söka föda i sjön. Om våren bjuder bland
annat näktergal, grönsångare och rosenfink på
en intensiv konsert i strandskogen.
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SE OCH GÖRA

Vid Hornsjön kan du få uppleva både
fiskgjuse och skräntärna. Sena vårkvällar
kan du lyssna till rördrommens spel och
se fladdermössen jaga över vattnet. 12
av Sveriges 18 fladdermusarter finns i
området; barbastell och trollfladdermus är
exempel på de mer sällsynta.
I den vackra slåtterängen vid Skogsgärdet trivs många orkidéer, och i
lundarna sjunger halsbandsflugsnapparen.
Längs Hornsjöns västra strand breder
lummiga ädellövskogar ut sig. Där kan du
njuta av vår- och försommarblomster som
blåsippor, tandrot och liljekonvalj. Och
på de vida betesmarkerna som sträcker ut
sig mellan Hornsjön och kusten blommar bland annat nattviol, gullvivor och
prästkragar.
Horns udde är en 6–7 meter hög strandklint där lossbrutna grova block vilar intill

I närheten
Gravfältet Vi alvar
Här kan du se stensättningar som
markerar flera gravar från järnåldern.
De flesta av dem är exempel på den
gravform som kallas ”liggande höna”.
I kanten av gravfältet finns också
spår av en skurkvarn, en vinddriven
anläggning för att slipa kalksten. Senare i historien användes Vi alvar som
avrättningsplats! Få reda på mer vid
besöksmålets informationstavla.
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”Ett naturupplevelsens
smörgåsbord”

 Ta sig hit
Reservatet ligger cirka
3 kilometer från Byrums
Sandvik, cirka 5 kilometer
nordväst om Löttorp.

BIL Från väg 136: Ta av
mot Löttorp, kör mot
väster. Efter 4 kilometer
följer du vägvisning mot
norr via skylt Horn 2.
Det är nu cirka 1 kilometer till den första
parkeringen. Kustområdet
i norr når du genom att
fortsätta ända fram till kusten innan du
svänger höger. Därifrån är det cirka 4 kilometer till parkeringen.

strandlinjen. Under den överhängande
klinten finns en koloni hussvalor. Utsikten
över Kalmarsund med nationalparken Blå
Jungfrun i profil är storslagen.
På Horns kungsgård kan du uppleva
historiens vingslag i landskapet. Husgrunder visar oss var järnåldersbönderna
bodde och rester av stenhägnader, var de
hade sina inhägnade åkrar och slåtterängar. På gårdens alvarmarker finns flera
gravfält, och ute på Klosterholmen finns
spår efter en medeltida befäst storgård.
BRA ATT VETA

Hundar ska hållas kopplade. Det är inte
tillåtet att göra upp eld eller tälta inom
reservatet.
KUNGSLADUGÅRDEN

Horn var under medeltiden en by där
Roma kloster på Gotland tidvis ägde
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flera gårdar. Kungsladugården grundades på
1500-talet av Gustav Vasa och skulle fungera som mönstergård för traktens jordbruk.
Gården sköttes av en fogde och med tiden
började Horns torpare utföra dagsverken där.
Vid sidan om jordbruket har Horns kungsgård haft biodling på 1500-talet och brännvinsbränneri på 1800-talet. Fiske och framför
allt ålfiske var ett viktigt tillskott. Horns
kungsgård levererade kött, fläsk, fårost och
honung till det kungliga förrådet i Stockholm.
Idag arrenderar staten ut gården. Markerna
sköts med hjälp av boskap som betar
hagmarkerna och efterbetar ängarna efter
slåttern.
I slåtterängen finns även hamlingsträd.
Huvudbyggnaden består av en stor salsbyggnad under brutet tak. 1941 förstördes
många av byggnaderna vid en brand, men
flera byggdes upp på samma plats.
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Upptäck Horns
kungsgård
1

SKOGSGÄRDET

Blicka ut över orkidéer som brudsporre,
jungfru Marie nycklar och den fantasieggande salepsroten.
2

KLOSTERHOLMEN

Här kommer du nära Hornsjön. Ute på
Klosterholmen finns en ruin efter medeltida befäst storgård. Gården har varit
omgiven av vallgravar som numera är
torrlagda eftersom Hornsjöns yta har
sänkts. Idag kan du se rester efter kajplats,
bebyggelse och vallgrav.
Som namnet Klosterholmen antyder
har stenruinen som finns här länge kopplats till klosterverksamhet. Numera vet
man att det inte är så, gården har troligen
sysslat med handel.
3

En del av ruinen på Klosterholmen.

STENSTRANDEN

När du promenerar vid stenstranden kan
du både beundra utsikten mot Blå Jungfrun och sjöbodläget Fornbodar, som
smälter in fint i landskapet.
4

BETESMARK MED STORA EKAR

I den ljusa betesmarken reser sig imponerande ekar. Skalbaggar som läderbagge
och mindre ekbock trivs i de gamla grova
ekarna. Läs mer om eklandskapet på
sida 124.
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Knisa mosse
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Vid naturreservatet Knisa mosse kan
du uppleva ett rikt växt- och djurliv i
våtmarker, betesmarker, skogsdungar
och kust. Fornlämningarna i anslutning till mossen visar att området har
varit intressant för människor under
många hundra år.

”Många fåglar
att spana på”
BRA ATT VETA

Runt Knisa mosse finns en strövstig på
cirka 4,7 kilometer. På några sträckor
finns spänger, men när det är mycket
vatten under höst, vinter och tidig vår
är det bra att ha stövlar.
Från parkeringen till fågeltornet är
det cirka 400 meter att gå.
Delar av reservatet har beträdnadsförbud
1/4–15/8, med undantag för strövstigen.
Det är inte tillåtet att göra upp eld eller
ta med okopplad hund i reservatet.
FÖRHISTORISKA VÅTMARKER

SE OCH GÖRA

Följ strövstigen och njut av omgivningarna. Besök fågeltornet med utsikt över
mossen. Det finns många fåglar att spana
på; ett tips är att ta med kikare, kamera
och termos. Med lite tur kan du få se den
ovanliga ängshöken kretsa över markerna
under försommaren.
Under vår och försommar kan du njuta
av många olika orkidéer som blommar på
strandängar, i kärr och torrare gräsmarker.
Här växer exempelvis honungsblomster,
ängsnycklar, krutbrännare och kärrknipprot. I kalkstenshällarnas grunda vattensamlingar som torkar ut på sommaren,
så kallade vätar, växer kalkkrassing och
dvärgkämpar.
Är du intresserad av fjärilar ska du
besöka reservatets ängar som ligger direkt
norr om parkeringen. Här flyger flera olika arter när markerna blommar som mest.
I södra delen av Knisa mosse finns flera
gravfält liksom husgrunder och spår av
hägnader; lämningar efter en järnåldersby.
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Våtmarksområdet som hör till Knisa
by har sedan förhistorisk tid nyttjats av
människan för fiske, jakt, slåtter och bete.
Det närmare 400 meter långa gravfältet
är en del av ett stort fornlämningsområde
i sydöstra delen av naturreservatet Knisa
mosse. De många olika gravtyperna visar
att man levt här under en mycket lång
tid, troligen redan från bronsåldern.

I närheten
Knisa lövskog
Granne med Knisa mosse ligger reservatet
Knisa lövskog, parkeringen är gemensam
för de båda områdena. Knisa lövskog
bjuder på ängar, sumpskogar och lummiga
lundar med en stor mångfald av blommor,
fåglar, lavar, mossor och småkryp. Här hittar du också spännande fornlämningar.
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Historia
Knisa mosse är en av Ölands få odikade
våtmarker. Den värdefulla mossen klarade
sig undan utdikningsvågen som tog fart
i slutet av 1800-talet, då ny odlingsmark
skapades till en växande befolkning.
1931 fridlystes våtmarken under namnet
Drottning Victorias fågelskyddsområde. I
sin bok Sällsynta fåglar hade författaren
och fotografen Bengt Berg uppmärksammat det rika fågellivet i myren. På den tiden
häckade bland annat svarttärna, rödspov
och svarthakedopping i våtmarken. Knisa
mosse blev det första öländska träsk som
skyddades för sitt rika fågelliv.
Många fågel- och växtarter är beroende
av välskötta marker, och tyvärr sköttes inte
Knisa mosse på rätt sätt efter fridlysningen
eftersom slåtter och bete förbjöds i området. På 1960-talet hade området förlorat
mycket av sitt rika fågelliv på grund av
förbudet. Under 1990-talet inleddes ett
naturvårdsarbete med röjningar, slåtter
och bete, ett arbete som fortsätter.
En förhoppning är att återfå bland annat
rödspov som häckande art.

 Ta sig hit
Reservatet ligger strax
utanför Knisa by.
BIL Strax söder om
Sandvik på nordvästra
Öland, cirka
3 mil från Löttorp 400
meter sydväst om Knisa
by finns parkering.

Kärrspira trivs på fuktig mark.
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BUSS Närmaste busshållplats finns vid väg
136. Vänd dig till Kalmar
länstrafik för tidtabell.
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QRKOD
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Upptäck
Knisa mosse
1

KUSTSTRÄCKAN

Vid kuststräckan kan du vandra utmed
en smal asfalterad väg – den gamla kustvägen. Utmed den finns både förhistoriska
husgrunder och gravar. Den vackra
kustmiljön med klinten ner mot havet
och utsikten mot Blå jungfrun är ett
omtyckt utflyktsmål och badställe.
2

FÅGELTORNET VID MOSSEN

Härifrån kan du både njuta av utsikten
och spana på fågellivet.
3

HORVORNA

Horvorna är gamla åkrar som har brukats
åtminstone sedan 1700-talet; kanske bröts
de för första gången under järnåldern.
Numera används de som slåtterängar och
bjuder på vacker blomning under vår
och sommar.
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Södviks sjömarker
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Längs Södviken på nordöstra Öland
finns några av landskapets vackraste och
mest värdefulla havsstrandängar, skapade genom årtusenden av bete. Södviks
sjömarker är boplats och rastplats för
många fåglar. Hit lockas stora skaror av
fågelskådare varje år.

SE OCH GÖRA

Rödspov är en av vadarna
du kan se här.

I närheten
Jordhamns skurverk – byggnadsminne
Att bearbeta sten var förr en viktig inkomstkälla för de öländska bönderna. Skurning
kallades processen att slipa kalksten. Ölands
enda bevarade vinddrivna skurverk är vackert
beläget vid havet i Jordhamn. Intill finns en
så kallad skurvandring, en enkel anordning
som drevs av oxar. Det var omkring 1860 som
vinddrivna skurverk började användas.
Jordhamn ligger cirka 7 kilometer från
Södviks sjömarker, norr om Sandvik på öns
västra sida.
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Gör dig redo för fågelskådning! Många
fåglar trivs på öppna, välbetade sjömarker.
Här runt Södviken betas sjömarkerna
fortfarande, och kan erbjuda boplatser åt
vadare som större strandpipare, skärfläcka,
rödspov och brushane.
Exempel på andra häckande vadarfåglar i området är kärrsnäppa, tofsvipa
och rödbena.
Markerna är också viktiga för flyttfåglar,
som rastar här framför allt under hösten.
Några av dem är kustsnäppa, småsnäppa,
kustpipare och prutgås.
I området kan du också se fornlämningar
i form av hägnadsrester och gravfält.
BRA ATT VETA

Tänk på att det under vår och sommar
råder beträdnadsförbud på strandängarna,
för att skydda de häckande fåglarna.
Det är tillåtet att tälta max ett dygn.
Hundar är välkomna om de hålls kopplade.
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LEVANDE SJÖMARKER

Kuststräckan mellan Södvik och Östra
Vässby skiljer sig från övriga delar av
Ölands sjömarker. Kusten är här långgrund
och flikigare än vanligt, och ute i viken
finns många små öar och grund. Det som
idag är land låg länge under havets yta.
Den extremt flacka kusten gör sjömarkerna
ovanligt breda och variationsrika.
Sjömarkerna har formats av människan,
som under årtusenden låtit sina kor och får
beta här. Fornlämningar finns framförallt
i de västra delarna av området som tidigt
steg ur havet. Betet har skapat ett öppet
landskap.
Många växter är beroende av den sortens
marker. Några trivs bäst närmast stranden,
till exempel smultronklöver, gåsört, kustarun och strandkrypa. På mer höglänt
betesmark växer majviva, älväxing, backtimjan och backklöver.
I partier av strandängen som ibland torkar ut växer baltisk strandmalört, strandnål,
glasört och saltört.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger
cirka 1,5 kilometer
sydost om Södvik på
norra Öland.
BIL Reservatet nås via
en mindre väg med
början i Södviks by,
norr om affären, skyltat
Ö Södvik. Reservatets
parkering ligger vid
vägslutet. Observera
att bussar inte kan
vända där.

”Gör dig redo för
fågelskådning”
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Upptäck
Södviks sjömarker
1

FÅGELSKÅDARPLATTFORMEN

Plattform med informationstavlor.
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Lär känna Ölands sjömarker
Ölands östra kust kantas av vidsträckta
sjömarker. I detta vackra landskap vistas
många fåglar. Betesdjur håller sjömarkerna
öppna, vilket är nödvändigt för att det myllrande växt- och djurlivet ska finnas kvar.
BLOMSTRANDE BETESMARKER

Rester av stenmurar, husgrunder och
gravar från järnåldern vittnar om att
ölänningarna levt och låtit sina djur beta
i markerna närmast Östersjön i över
tvåtusen år. Långt innan kyrkor och
radbyar byggdes gick djuren och betade
här, precis som idag.
Tack vare att markerna betats under så
lång tid har de blivit ett hem för många
växter som trivs i öppna marker.

• Kustarun
• Majviva
• Trift
• Älväxing
• Krissla
• Flugblomster.

SJÖBODPLANEN – BYNS SJÖBODAR

Utmed Ölands östra kust finns många små
fiskelägen. En så kallad sjöbodplan var
gemensam för en by, och varje gård hade
sin egen sjöbod. Bodarna som byggdes
av trä eller sten användes till förvaring
av redskap och som övernattningsplats i
samband med fisket.
På sjöbodplanen fanns också en garn
hage där näten hängdes upp för torkning.
Du kan fortfarande se resterna efter
garnhagarna i form av låga stenmurar
eller stenrader.

HEM & RASTPLATS FÖR MÅNGA FÅGLAR

Strandskata, kärrsnäppa, skärfläcka och
andra sällsynta fåglar bygger bo i de
öppna markerna, där de lätt kan hitta föda
och upptäcka faror. Skärfläckan är helt beroende av betade sjömarker för att kunna
överleva och fortplanta sig.
Under hösten rastar flyttande fåglar i
mängd på sjömarkerna, och passar på att
äta upp sig inför nästa etapp i flytten. De
har ett välfyllt skafferi här på de fuktiga
markerna och i det grunda vattnet.
Vid ett besök på hösten kan du få se
en del av dessa ovanliga fåglar, som sandlöpare, prutgäss, småsnäppor och myrspovar.
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Getväppling.
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Visa hänsyn
Du är välkommen att njuta av sjömarkerna
och spana på fåglar, men kom ihåg att visa
hänsyn.

•
• Stäng grindar efter dig.
• Stör inte de betande djuren.

Utflyktsmål
Skyddade områden där du kan uppleva
Ölands sjömarker:

Sydlig kärrsnäppa med unge.

• Karsnabben
• Högby hamn
• Södviken, se sida 192
• Östra Vässby
• Högenäs orde
• Frösslunda sjömark
• Hulterstad sjömark med
Görans dämme
• Gammalsby sjömark, se sida 250.

”Njut av sjömarkerna
och spana på fåglar”
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Södra Greda löväng & järnåldersby
NATURRESERVAT & JÄRNÅLDERSBY | BORGHOLMS KOMMUN
| ÖLAND

Intill sjömarkerna ligger Södra Greda
löväng med rik flora och fauna, en av få
slåtterängar på Öland som fortfarande
slås årligen. Under utflykten kan du också uppleva järnåldersbyn med utsikt mot
havet. Den smala åsen söderut leder till
de fina lämningarna.

BRA ATT VETA

Vandringen fram och tillbaka till järnåldersbyn är cirka 2 kilometer, och innehåller stättor.
Tänk på att det finns betande djur i området, kom ihåg att hålla hunden kopplad.
Inom naturreservatet är det inte tillåtet att
göra upp eld eller tälta.
ÄNGEN

SE OCH GÖRA

Ett perfekt utflyktsmål en försommardag!
I luften pilar svalor och tornseglare
och i trädens lummiga grönska sjunger
halsbandsflugsnapparen sin lite kärva visa
tillsammans med lövsångare och trädpiplärkor. Följ den markerade strövstigen
genom ängen och möts av gökblomster,
Jungfru Marie nycklar, nattviol, prästkragar och jungfrulin.
Fortsätt längs stigen på åsen så kommer
du till betesmarken där husgrunderna från
järnåldern ligger på rad. Följ den forna
strandvallen söderut mot kusten. Här ligger resterna efter boningshus och fähus.
På en informationstavla finns lämningarna
utritade. Kan du hitta alla husen?
Ett tips är att ta med matsäck för en fikastund bland blomster och fornlämningar,
med utsikt mot havets horisont. Har du
barn med på utflykten kan ni tillsammans
fundera på om människorna som bodde
här för så länge sen hade namn på sina
djur, och vad de i så fall kan ha hetat.
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Ängen är rik på träd och buskar, främst
ek och hassel. Det finns några askar kvar,
men tyvärr har askskottsjukan dragit fram
här som på så många andra ställen på
Öland. Flera av askarna bär spår efter så
kallad hamling, regelbunden beskärning
för att samla lövkvistar åt boskapen inför
vintern.
Längs den låga strandvallen i väster
är gräsmarken torr, här trivs arter som
fårsvingel, axveronika, backtimjan, solvända och gulmåra. På våren finner du här
orkidéer i mängder, främst Adam och Eva.
Öster om strandvallen finns örtrik, fuktig gräsmark. Exempel på arter är brunört,
majviva, krissla och blåtåtel.
Lövängens svampflora är också intressant. På flera av ekarna växer sällsynta
tickor som blekticka, oxtungsvamp och
saffransticka. På marken växer bland
annat kalkrödling, vintråding och brunluddig roting.
Sist men inte minst har ängen ett rikt
fågelliv, med bland annat rosenfink och
halsbandsflugsnappare som häckar här.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger på östra
Öland, cirka 2 mil nordost om
Borgholm.
BIL Från Södra Greda by
finns skyltning österut till
naturreservatet. Parkeringsplats finns intill.
BUSS Det är inte möjligt
att köra ner till parkeringen
med buss.

Rosenfink häckar vid lövängen.

Attraktivt läge i alla tider
I alla tider har vi människor ofta bosatt oss
med vatten inom räckhåll. Det finns många
platser längs Ölands ostkust där du kan
se järnålderns husgrunder. Gräsmarkerna
vid havet gav bra bete och vinterfoder åt
boskapen. Havet erbjöd fiske och jakt på
säl och sjöfågel – och säkerligen njöt man
då som nu av havsutsikten.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

199

200

Upptäck
Södra Greda
löväng &
järnåldersby
1

3

JÄRNÅLDERSBYN

Här i Södra Greda låg en by för mer än
1 500 år sedan. På åsen ligger tretton utspridda husgrunder och ett nätverk av låga
stenmurar. Några av byns gravar finns
längre bort, söder om byn.

ORKIDÉRIK DEL AV ÄNGEN

I ängens västra del trivs orkidéer som
Adam och Eva och göknycklar.
2

Huset har främst utnyttjats som
förvaringsplats för redskap och seldon,
men troligen också som skydd vid
arbetet ute på åker och äng.

FÅRHUSET

Den lilla byggnad som kallas fårhuset
fanns här redan i början av 1800-talet.

4 JÄRNÅLDERSGÅRDEN
På informationstavlan ser du hur gården
med sina två hus kan ha sett ut under järn
åldern. Kliv över de låga vallarna in i de
forna husen och föreställ dig hur järnåldersfamiljen umgicks här.

Sankt Pers nycklar i blom.
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Petgärde- & Djurstadträsk
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Två grannreservat med våtmarker som
framför allt är kända för sitt fågelliv. Här
trivs också många arter av skalbaggar
och fjärilar. Odling och bete har förekommit runt området under lång tid, och
håller markerna öppna än idag.

BRA ATT VETA

Strövstigar leder till två fågeltorn invid
kanten av träsken.

SKALBAGGAR & FJÄRILAR

SE OCH GÖRA

Under våren finns både rastande och
häckande fåglar på plats, vilket kan ge en
mäktig sinnesupplevelse. Under sommaren kan du njuta av att se fåglarnas
häckningsbestyr och duniga ungar som
kurar i en tuva eller simmar på rad efter
en förälder.

• ängshök
• pungmes
• brushane
• rödspov
• dvärgbeckasin
• prutgås
• bläsgås
• småfläckig sumphöna
• svarthakedopping
• årta
• skedand
• gulärla
• rörsångare
• kärrsångare.
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I Petgärdeträsk finns sällsynta skalbaggar som brun sammetslöpare, guldgrön
sammetslöpare, större korslöpare och
kortvingarna Acrotrichis brevipennis
och Gyrophaena lucidula. Den mycket
sällsynta fjädervingen Ptilium caesum
påträffades första gången i Sverige vid
Petgärdeträsk 1978, och är fortfarande
bara känd från Öland.

I närheten

Bruddesta fiskeläge
Vacker kustmiljö med charmiga sjöbodar,
flera byggda i kalksten med vasstak. Bruddesta fiskeläge är ett byggnadsminne som
ligger 5–6 kilometer från Djurstad.
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 Ta sig hit
Reservaten ligger på
Ölands östra sida cirka 1,7
mil nordost om Borgholm
och cirka 5 kilometer
söder om Föra.
BIL Parkeringsplatser
finns längs landsvägen vid
entrén till reservaten.

Slåtter & bete
Med hjälp av slåtter och bete förhindrar man
förbuskning och igenväxning. Det gynnar både
växt- och djurlivet i området.
-
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Upptäck
Petgärde- &
Djurstadträsk
1

FÅGELTORNET I PETGÄRDETRÄSK

I Petgärdeträsk finns många av Nordens
sällsynta fågelarter. Till exempel har du
god chans att se pungmes – en ovanlig
art också på Öland. Exempel på andra
häckfåglar i våtmarken är:

• årta
• skedand
• snatterand
• gravand
• sothöna
• kricka
• grågås
• kanadagås
• knölsvan
• rödspov
2

• rödbena
• enkelbeckasin
• tofsvipa
• större strand
pipare
• gulärla
• rörsångare
• kärrsångare
• sävsparv.

FÅGELTORNET I DJURSTADTRÄSK

I Djurstadträsk häckar ungefär 20 fågelarter som är knutna till våtmarker. Till de
vanligaste hör:

• enkelbeckasin
• tofsvipa
• rödbena
• buskskätta
• sävsparv
• rörsångare
• trana

• gräsand
• skedand
• gravand
• vattenrall
• brun kärrhök
• grågås.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Spana efter pungmes i Petgärdeträsk.
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Borga hage
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Borga hage är en del av den forna
strandskogen. En kustlövskog som
tidigare hängde samman och sträckte
sig längs kusten mellan Borgholm
och Färjestaden. I reservatet finns
lövskog med ek och hassel och närmare Kalmarsund finns öppna betesmarker. Området är extra populärt
tack vare närheten till Borgholms
slottsruin och Solliden.

SE OCH GÖRA

Promenera, cykla och jogga. Om du följer
Strandvägen kan du uppleva de riktigt
gamla, fina ekarna och ett hav av sippor
om våren.

BRA ATT VETA

Det finns flera stigar och vägar i reservatet.

VÄRDEFULL LÖVSKOG

I närheten
Borgholms slottsruin
Borgholms slottsruin är omöjlig att missa. I
området finns också sevärdheter som Karl
den femtondes jaktsten och drottning Victorias byst. Mer information finns på Statens
fastighetsverks webbplats.
Solliden
Till Sollidens slott hör vackra parker och trädgårdar, här ordnas utställningar och aktiviteter. Mer information finns på Sollidens Slotts
webbplats.
Borgholm
Upplev Borgholm stad. Alldeles intill reservatet finns dessutom vacker bebyggelse från
Borgholms badortsepok vid 1800-talets slut.
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Så länge Borgholms slott användes som
försvarsanläggning låg här öppna hagmarker med några få ekar och hassel.
När betet upphörde i slutet på 1800-talet
började området växa igen till den skog vi
ser idag, med hassellundar och buskage.
-

-

”Ett hundratal
sällsynta arter i ett
kungligt landskap”
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

 Ta sig hit
Reservatet ligger
söder om Borgholm
och gränsar till Borgholms slottsruin och
till Solliden.
Ekoxar.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

BIL Från väg 136 tar
du av till slottsruinen
strax söder om Borgholm. Det går också
bra att komma norrifrån, från Borgholm
utmed Strandvägen.
Parkeringsplatser finns vid Borgholms
idrottsplats och vid slottsruinen.
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Upptäck
Borga hage
1

FYREN & FYRPLATSEN

Gamla stensatta vägar leder ut till Kråkudden som varit fyrplats sedan 1860-talet,
då farleden genom Kalmarsund förbättrades. Borgholms båtklubb håller fyren tänd
mellan första maj och sista september.
2

BOMBKRATERN

En julinatt 1942 fällde ett okänt flygplan
flera bomber nära Borgholm. Den största
sprängbomben bildade denna krater. Läs
mer på platsens informationstavla.
3

TORPET LUGNET

I en glänta med äppelträd ligger resterna
av torpet Lugnet som skomakare August
och hans fru Sofia byggde på 1860-talet.
Torpet var ett av många under Borgholms
kungsgård. Torparna betalade ”hyra” för
marken genom att göra dagsverken på
Kungsgården.

Hagtorn.
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Besök en fornborg
Tips på likande
utflyktsmål

Ölands fornborgar är av en typ som ofta
kallas ringborg. På Öland som till skillnad
från Småland saknar markanta höjder
har man anlagt höga borgmurar i sten.
Muren har legat i en cirkel eller oval kring
husen innanför. De flesta verkar ha byggts
på 300-talet och använts för olika syften
fram till 600-talet. Många har sedan återanvänts flera gånger senare i historien.

Gråborg – Ölands största fornborg
I Borgs by ligger Gråborg, Ölands
största fornborg. På plats finns information om borgen och dess historia. Se sida 230. Är du sugen på en
längre vandring finns en led mellan
Gråborg och Ismanstorps borg.

ISMANTORPS BORG
FORNBORG | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Inbäddad i Mittlandsskogens grönska
ligger den bäst bevarade fornborgen i
Kalmar län. Alla 95 husgrunder ligger
kvar. Att borgen haft nio portar gör att
den sticker ut, bland möjliga förklaringar
finns kopplingar till fornnordisk mytologi
där talet nio är betydelsefullt. Borgen användes år 300–600, och till viss del också
under 900–1200-talen.
Besöka

Ismantorps borg ligger mitt på Öland, det
är skyltat från vägen mellan Rälla och
Långlöt till parkering med toalett.

Statens
fastighetsverks webbplats.
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TRIBERGA BORG
FORNBORG | MÖRBYLÅNGA KOMMUN | ÖLAND

Triberga borg byggdes på järnåldern,
och liksom flera andra borgar på Öland
användes den troligen även vid medeltidens början. Den ligger vid en gammal
vägsträckning som börjar vid Triberga
läge och leder över Stora alvaret vidare
mot Resmo kyrka, på den västra sidan.

-

Besöka

Triberga borg ligger 1 kilometer väster
om byn Triberga, i kanten av Stora
alvaret. Skylt finns från vägen genom
Triberga by.

EKETORPS BORG
FORNBORG | MÖRBYLÅNGA KOMMUN | ÖLAND

Eketorps borg är rekonstruerad och ett
av Ölands mest uppskattade besöksmål.
Arkeologiska utgrävningar på 1900-talet
visade att borgen mitt på Stora alvaret
nyttjats i tre olika perioder, från år 300 till
1 300. Cirka 25 000 föremål påträffades
under utgrävningarna! Några av fynden
finns att se i borgens museum.
-

Besöka

Eketorps borg ligger på Stora alvaret
på södra Öland. För besöksinformation,
öppettider och aktuella evenemang se
Eketorps Borgs webbplats.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Halltorp
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Vandra genom lövskog och äng i Halltorp.
Området räknas till ett av de artrikaste i
Sverige. De mest exklusiva arterna bor i
de uråldriga ekarna i Halltorps hage. Vid
1900-talets början försvann ängsskötseln
och betesdjuren blev färre. Det ledde till
att markerna växte igen. Idag röjs och
betas så gott som hela reservatet igen.

Sällsynta orkidén guckusko.

SE OCH GÖRA

Att se de majestätiska ekjättarna i
Halltorps hage är ett måste. Har du tur får
du se ekoxar flyga.

Gnagspår från större ekbock.

BRA ATT VETA

Ledsystemet är färg- och figurmarkerat
för att så många som möjligt ska kunna
använda det.

Jätteekar att vara rädd om
Fram till 1900-talets början fanns många ekar
i Halltorp. Idag kan du se låga omfångsrika
stubbar som ett minne av de tusentals gamla
ekar som sågades ner 1918.
-
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”Se de majestätiska
ekjättarna”

 Ta sig hit
Reservatet ligger cirka
8 kilometer norr
om Glömminge.
BIL Följ vägskyltar från
väg 136. Cirka 1 kilometer ner längs avtagsvägen ligger reservatets
parkering, intill den del
av reservatet som kallas
Halltorps hage.
-

ARTRIKT

I århundraden har bönder haft djur på
bete och hämtat hö och lövruskor från
lövängar i Halltorp. Det har tillsammans
med den kalkrika jorden banat väg för den
rika blomstern. Och de öppna markerna
har gynnat ljusälskande ek, ask och alm.
De nu gamla ädellövträden bidrar till
Halltorps mångfald eftersom de är hem
för så många arter.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

sig på de mängder med insekter som finns
bland träden och vid de blomsterrika
markerna. Fåglarna jagar på dagen och
fladdermössen jagar om natten.
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Upptäck Halltorp
1

SPÅNGEN (700 M)

En spångad rundslinga bland gammelekarna. Här finns bänkar och en större
plattform med rastbord.
2

ÄNGSSTIGEN (1,4 KILOMETER)

Denna led tar dig genom ängen där sällsynta guckuskon blommar vid månadsskiftet maj–juni. Leden fortsätter in i
Halltorps hage och ansluter till träspången
som passerar gammelekarna.

4 STRANDÄNGSSTIGEN
(3,5 KILOMETER)

Denna led löper längs hela strandängen.
Passerar öppna betade strandängar och
blommande skogsbryn med äldre ekar
som söker sig mot ljuset. Leden gör en
böj in i den betade solöppna skogen i och
sedan vidare söderut till en trolsk plats
med flera stora flyttblock. Vid en stor
glänta mitt i reservatet finns ett rastbord.
5

GÄSTGIVARPROMENADEN
(2,8 KILOMETER)
3

Leden som börjar vid Halltorps gästgiveri
följer brukningsvägen ned i naturreservatet, där den passerar ängen och solöppen betad skog med flera äldre ekar. På
våren är denna promenad en vandring
genom hav av blå-, vit- och gulsippor. En
sträcka går längs den betade strandängen
med bryn mot skogsmarken. I vattnet ses
ofta knölsvan och gravänder.
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GRODSTIGEN (2,1 KILOMETER)

Första sträckan följer spången intill
gammelekarna Därefter går stigen vidare
genom avenbokskog och betesmark med
ekar och hamlade lindar. I våtmarkerna kan
du få syn på långbensgrodan om våren.
6

LILLA LUNDSTIGEN (1,6 KILOMETER)

Första sträckan följer leden spången där
du kan fascineras av gammelekarna och
spana efter insekter. Sedan gör leden en
sväng genom betesmarken och viker av
mot strandängen.
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Rälla–Ekerum
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

I isälvsdeltats sandiga marker och
de lummiga lövskogarna trivs ett
stort antal hotade insekter. Här kan
du njuta av ädellövskog, gles sandtallskog med gamla solbelysta
tallar och öppna blomrika sandgräsmarker innanför smala stränder med
klappersten eller vit, finkornig sand.
Under den glittrande vattenytan
finns grunda havsmiljöer med artrika ålgräsängar.
SE OCH GÖRA

I Rälla–Ekerum kan du ägna dig åt aktiviteter som vandring, löpning, cykling, ridning, bad och bär- och svampplockning.

åldern. I historisk tid har Rälla varit både
kungsladugård och jägmästarboställe.
Mer eller mindre hela området har genom
århundradena brukats som åker, äng eller
betesmark.
BRA ATT VETA

Centralt i området finns en begravningsplats och minneslund som inte ingår
reservatet.

-

-

ISÄLVSDELTATS VÄRDEFULLA MILJÖER
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Det så kallade Rällafältet skapades
för runt 14 000 år sedan. Inuti och vid
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Ekar
I naturreservatet Halltorps hage (sida 212)
som ligger precis norr om Rälla–Ekerum
finns flerhundraåriga ekar som är döende.
Ersättare till de gamla grova ekarna behövs
för att arter som är beroende av dessa
värdträd ska överleva, däribland den större
ekbocken.

inlandsisens kant forsade smältvatten ut
tillsammans med stenar, grus och mindre sandkorn som slipades i den kraftiga
friktionen. När sand spred ut sig över ett
större område bildades deltan. Rällafältet
är ett sådant delta.

 Ta sig hit
Reservatet ligger på
mellersta Ölands västra
sida i höjd med Rälla
samhälle.

BIL Parkeringen vid
naturreservatet Halltorps
hage ansluter till Rälla–
Ekerum. Du kan också
parkera vid infarten till
Rälla gård i reservatets
östra del, vid minneslunden och vid väderkvarnen på Ljungheden.
BUSS Busshållsplatser finns invid väg 136
bland annat i Rälla. Vänd dig till Kalmar
länstrafik för tidtabell.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck
Rälla–Ekerum
1

LJUNGHEDEN

Denna sandhed omges av tallskog vilket
ger ett varmt och skyddat mikroklimat.
Här växer förutom ljung bland annat
islandslav, gulmåra, blåmunkar, backtimjan och det ovanliga hedblomstret. Intill
vägen står en väderkvarn som flyttats hit
från Västra Sörby.
2

KALKSTENSTRAPPAN VID STUGBYN

Kring Stugbyns gamla semesteranläggning finns en del kulturhistoriska lämningar. Ett exempel är den långa stentrappan som från tallskogen leder ner för
isälvsbranten.
3 STRANDPROMENADEN &
EKMILJÖERNA

Nedanför tallskogen mot vattnet breder
lövskogen ut sig. Här kan du promenera
på mjuka naturstigar bland fina gamla
ekar. Stigen passerar även ett gravröse
som kan vara från bronsåldern.
4

DEN STORA FÅNGSTGROPEN

1723 tog kung Fredrik ett 50-tal vildsvin
till Jägmästarboställets marker. Här finns
en stor rund grop som tros ha använts vid
vildsvinsjakt. Stenvallarna intill kan vara
rester av fångstarmar som gjorde det lättare att leda in djuren i fångstgropen.
5

TOMTESTIGEN & TALLSKOGEN

Mysiga Tomtestigen löper mellan parkeringen vid Rälla Gård och minneslunden
genom en öppen högrest tallskog.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Karum

”Hotade åkerogräs
i småskaligt odlings- 		
landskap”

NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Karum på mellersta Öland är ett småskaligt odlingslandskap med en blandning av små åkrar, alvarmarker, slåtterängar och lövskogar. Det här är en av
landets viktigaste platser för bevarande
av gamla åkerogräs och odling av
Gotlandsråg, som numera kallas
Karumråg här. I reservatet finns spår
från många olika tidsperioder från äldre
järnålder och framåt. Se den berömda
skeppsättningen Noaks ark på alvarets
gravfält.

SE OCH GÖRA

Vandra i ett omväxlande landskap med
förhistoriska smultronställen och upptäck
spår av äldre tiders jordbruk. Börja vandringen genom byns inägomark på gamla
brukningsvägar utmed blomstrande ängar
och åkrar, och fortsätt ut mot betesmarker,
lövskogar och alvar som förr var byns
utmark. Läs mer om denna markindelning
och Världsarvet södra Ölands odlingslandskap på sida 242.
Det fårbetade gravfältet på Karums
alvar med den ståtliga skeppssättningen
Noaks ark är fascinerande alla årstider. På
våren när backarna färgas av blommande
gullvivor, St Pers nycklar och mandelblom. På sommaren när blåvingarna fladdrar över backtimjans tuvor. En knastertorr
sensommardag när nästan det enda som
lyser grönt är den förtjusande men giftiga
tulkörten som lämnats kvar av fåren.
Eller på hösten när de resta stenarna står
tysta och hemlighetsfulla i morgondiset,
och man tycker sig förflyttad till Ölands
forntid.
Läs mer om Ölands alvarmarker
på sida 228.

I närheten
Karås & Västra äng
Vid parkeringsplatsen intill Karum finns information om Karum och de två grannreservaten
Karås och Västra äng.
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Anrika marker
Karums marker har varit bebodda under
mer än 2 000 år. Bynamnet Karum är från
järnåldern. Ka- kan komma från personnamnet Kadhi och -rum betyder en öppen
plats i landskapet. Spår visar att byn under
järnåldern kan ha haft 8–9 gårdar.

BRA ATT VETA

Inom reservatet finns ett antal markerade
leder att välja på, däribland den knappt
3 kilometer långa Karumleden.
Mittlandsleden går igenom reservatet,
du kan utgå från parkeringen vid Noaks
ark eller parkeringen i byn.
Det är inte tillåtet att göra upp eld i
reservatet, men du kan tälta i upp till
ett dygn.
BLOMSTERKRAFT PÅ ÅKRAR OCH
ÄNGAR

Karums åkrar ser inte ut som modernt
brukade åkrar. Här har man återgått till
en äldre metod som kallas tresäde. Rågen
som sås är av den gamla sorten Gotlandsråg, här kallad Karumråg. Den är särskilt
väl anpassad till Ölands speciella klimat
och jordmån.
Tack vare det äldre brukningssättet har
en rad ovanliga åkerogräs blivit synliga
igen. Bland annat råglosta, klätt, åkerranunkel och sommarklynne.
Även ängarna har tack vare områdets
skötsel börjat återfå det utseende och de
blommor som de hade för 100 år sedan.
Här växer allt från prästkrage och vildlin,
till korskovall, höskallra, ängsvädd och
olika orkideer.
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Krutbrännaren spirar i Karum.

 Ta sig hit
Reservatet ligger på
mellersta Öland.
BIL Sväng österut från
väg 136 i Rälla, mot
Högsrum. Håll vänster
mot Gärdslösa där vägen
delar sig. Efter cirka 1
kilometer når du parkeringen vid Noaks ark.
Efter ytterligare 1 kilometer följer du skyltning
mot Karum. Parkering
finns på höger sida innan
byn. Bussparkering finns på vänster
sida när du svängt av mot Karum.
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Råglosta, ett av de
hotade åkerogräsen.

Upptäck Karum
1 GRAVFÄLTET MED NOAKS ARK
Bland stensättningarna på det vackert belägna gravfältet finns Noaks ark, en av Ölands
mest kända fornlämningar som är från
yngre bronsåldern 1100–500 f.Kr. Det är
en skeppssättning; en grav som har formen
av ett skepp. Noaks ark har höga stenar i
för och akter och relingen markeras av småsten. Raderna tvärs över är ovanliga – de
skulle kunna gestalta roddarbänkar. Bumlingen i mitten kan markera masten. Gå
fram och titta!

Sedan mitten av 1990-talet brukas åkermarken återigen på gammalt sätt, men med
moderna maskiner och utan gödsling.
På kartan markeras 3 av sammanlagt 33
små åkrar som brukas i tresäde. Där finns
gott om åkerogräs, både vanliga och mer
sällsynta sorter.

2 INFORMATIONSPLATS
Informationstavlor under tak där du får reda
på mer om områdets natur- och kulturhistoria. Intill finns rastbord. En bra utgångspunkt för promenader på vägar och stigar.

5 HUSGRUND FRÅN JÄRNÅLDERN
Kvar från både förhistorisk och historisk tid
finns ett stort antal stensträngar, odlingsrösen, brukningsvägar och husgrunder.

SLÅTTERÄNGAR
Slå dig ned på bänken och njut av en av Karums femtiotal små ängar. Kanske får du syn
på en blåvinge eller en bastardsvärmare.
4

3 ÅKRAR I TRESÄDE
I slutet av 1800-talet odlade man här i
tresäde. Det innebär att man i ett roterande
system odlade råg år ett, korn år två, och lät
åkern ligga i träda år tre.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

223

Rönnerum–Abbantorp
NATURRESERVAT | BORGHOLMS KOMMUN | ÖLAND

Rönnerum–Abbantorp ligger i hjärtat av
Mittlandsskogen och består av ädellövskogar, betade torrängar, kalkfuktängar
och våtmarker. I reservatet finns många
spännande arter och Sveriges största
avenbokskog. Centralt i området ligger
Rönnerums fornby, en av Ölands många
fina områden med husgrunder och
stensträngar från järnåldern.

SE OCH GÖRA

BRA ATT VETA

De öppna betesmarkerna vid Rönnerums
fornby är omgivna av ädellövskogar. Det
är en skön upplevelse att vandra över de
grönskande ängarna en försommardag när
askarna håller på att veckla ut sina blad
och hagtornen blommar i vitt.
I skogen får du sällskap av fåglarnas
sång, här kan du höra:

Mittlandsleden går genom reservatet, och
går att ansluta till från båda parkeringarna.
Det är inte tillåtet att göra upp eld, och
hundar ska hållas kopplade inom reservatet.

• grönsångare
• härmsångare
• svarthätta
• halsbandsflugsnappare

• stenknäck
• lövsångare
• bofink
• rödhake.

Reservatet hyser också några mer ovanliga häckfåglar som bivråk och mindre
flugsnappare.
Ett tips är att vandra en tur som låter
dig uppleva Rönnerums fornby och två till
spännande besöksmål alldeles i närheten
av reservatet: Odens flisor och Ismantorps
fornborg (sida 212).
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I närheten
Skedemosse
Missa inte Skedemosse på mellersta Öland
– en av Skandinaviens viktigaste offerplatser från järnåldern.
På Skedemosse Museum får du veta mer
om de unika guldfynden, offerplatsen och
järnåldern på Öland. En 5 kilometers vandringsled leder ut till den forna offerplatsen.
Mer information och öppettider: se Skedemosse Museums webbplats.
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FRODIG LÖVSKOG

Rönnerum–Abbantorp, som är en del
av Mittlandsskogen, är rikt på ädellövträd som ek, ask och våra tre almarter,
lundalm, skogsalm och vresalm. Här finns
dessutom ett område som domineras av
avenbok.
Kring de gamla trädstammarna slingrar
sig murgröna, på marken blommar sippor
om våren och under sommaren violer,
den ovanliga skogsveronikan och en och
annan orkidé.
Här trivs kräsna lavar som bara växer
på gamla ädellövträd i skogar med hög
och jämn fuktighet. Även ljuskrävande
marksvampar som blomspindling och
slöjröksvamp trivs i området. På blommande hagtorn mår den mindre ekbocken
gott.
Förr i tiden släpptes boskapen ut på
bete i skogen här, och gemensamt för
många av de ovanliga arterna är att de är
knutna till ett landskap som påverkats av
bete i generationer, där det vuxit ek, hassel och andra ädellövträd sedan länge.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

 Ta sig hit
Reservatet ligger
cirka 2 kilometer
sydost om Högsrums kyrka.
BIL Området kan
nås från allmänna
vägen HögsrumIsmantorp. Parkering finns vid Odens
flisor. En annan
parkering vid reservatet når du via en
mindre enskild väg
från Rönnerums by.
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Upptäck Rönnerum–
Abbantorp & Odens flisor
1

RÖNNERUMS FORNBY

Fina lämningar efter järnåldersböndernas
hus och hägnader. Även bybrunnen finns
bevarad, liksom en mängd odlingsrösen
med små åkertegar emellan.
2

ODENS FLISOR

En av Ölands mest kända fornlämningar
är en del av ett gravfält med ett 40-tal
gravar. Odens flisor består av två mäktiga
kalkstensflisor, 2,5–3 meter höga. Ingen
vet hur gammalt namnet är men graven är
från yngre järnåldern, 400–1050 e.Kr.
Enligt sägnen var flisorna ursprungligen en enda sten som sprack när asaguden
Oden stack sitt svärd genom den för att
tjudra sin åttafotade häst, Sleipner. På
platsens informationstavla kan du läsa
mer om vad denna sägen säger.
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3

RUNDTUR MED NATUR & KULTUR

En vandring mellan Odens flisor, den
spännande Ismanstorps borg och Rönnerums fornby och tillbaka till Odens flisor
tar dig till tre av mellersta Ölands mest
sevärda järnåldersmiljöer. Det är också ett
av de bästa sätten att uppleva Mittlandsskogens mångskiftande natur! Rundturen
är drygt en mil och du kan även utgå från
Rönnerums fornby eller Ismanstorps borg.
4

AVENBOKSKOGEN

Sagolikt vacker i lövsprickningen och när
vitsipporna blommar.
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Lär känna Ölands alvar
Alvaren på Öland visar upp ett av
Sveriges mest säregna kulturlandskap,
mycket kargt och oändligt vackert. Stora
alvaret på södra Öland är världens största alvarområde på 26 000 hektar. Landskapet vilar på en grund av kalksten och
på stora delar av alvaren går berggrunden i dagen, i så kallade hällmarksalvar. Den speciella naturen har gjort det
möjligt för växter och djur som försvunnit från övriga Sverige att leva vidare här
som relikter, rester från andra tidsepoker
av varmare och kallare klimat. Det är
arter som är anpassade till en extrem
miljö av kalk, torka och bete.

”Kargt, och oändligt
vackert”

BLANDAD FLORA

Här finns fjällarter som masklav och fjällnejlika. Men också sydeuropeiska växter
som bergskrabba och såpört. Ölandstoken
är en buske som kännetecknar Stora alvarets fuktiga gräsmarker. Ölandssolvända
och alvarmalört är exempel på endemiska växter, det vill säga växter som inte
finns någon annanstans i världen. Under
försommaren bjuder Sankt Pers nycklar,
Adam och Eva och de andra orkidéerna
på en imponerande blomning.
FÅGLAR & SMÅKRYP

Liten borstspinnare, alvarsnäcka och
rosenvingad gräshoppa är exempel på
arter som är mycket sällsynta i andra
miljöer. Alvarets karaktärsfåglar
är främst:

• ljungpipare
• sånglärka
• törnskata
• stenskvätta
• ängshök.
KULTURHISTORISKA
LÄMNINGAR

Alvaren kan tyckas som ett öde landskap,
men här finns förutom all biologisk mångfald ett otal kulturhistoriska lämningar
från många olika tidsperioder.
UTFLYKTSMÅL

Stora alvaret har flera fina utflyktsmål.
Ett är storslagna Gettlinge gravfält med
utsikt över alvaret i öster. Ett annat är
Tingstad flisor som syns vida omkring,
de tre meter höga flisorna bär på spännande historia.
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Exempel på naturreservat
att besöka:
Stora & Lilla Vickleby alvar med sina orkidéblomningar.
Dröstorps alvar och ödeby med lämningar
efter en by som övergavs på 1800-talet.
Gynge & Mysinge alvar med Möckelmossen
som erbjuder fågelskådning och ibland
skridskoåkning, se sida 238.
Södra Karlevi alvar
Hulterstad alvar
Solberga alvar
Lilla Dalby alvar, se sida 246.

Gettlinge gravfält.

Bergskrabba.

Vad är alvar?
Alvaren är ett sedan årtusenden betat
landskap som består av ett tunt lager
jord på kalkstensberggrund. Öland är det
landskap som är fattigast på nederbörd,
och klimatet under högsommaren är nästan ökenlikt. Temperaturskillnaderna och
växlingarna mellan väta och torka är stora,
vilket skapar mycket speciella förutsättningar för växter och djur.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Jordtorpsåsen & Borgs by
med Gråborg
NATURRESERVAT & FORNBORG | MÖRBYLÅNGA KOMMUN |
ÖLAND

Reservatet är beläget i den sydvästra
delen av Mittlandsskogen och är ett
populärt utflyktsmål och strövområde.
Här sträcker sig den cirka två kilometer
långa Jordtorpsåsen genom landskapet.
Reservatet rymmer artrika ängar, hässlen, kärr och fascinerande fornlämningar
som kröner åsen. I närliggande Borgs
by kan du uppleva en genuin öländsk
bymiljö med väderkvarn, vackra slåtterängar och Ölands största fornborg –
Gråborg.
SE OCH GÖRA

Vår och sommar är bästa tiden att uppleva
Jordtorpsåsen. Till besökarna hör skolklasser och föreningar som kommer hit
för att studera natur, kulturhistoria och
geologi. Besöksmålet bjuder på blomsterprakt med bland annat flera sorters orkidéer.
Under järnåldern användes åsen som
gravplats och i reservatet finns två gravfält
med runda stensättningar. Härifrån är det
heller inte långt att vandra till Borgs by,
där du kan promenera och uppleva byn,
en medeltida kapellruin, Gråborg och
vackra Borgs ängar.
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BRA ATT VETA

En vandringsled går in i reservatet upp
och vidare längs åsen och därefter tillbaka
till parkeringen. Det går också bra att
fortsätta utmed åsen utanför reservatet i
ytterligare cirka två kilometer österut
till Gråborg.
Åsens sidor är delvis brant sluttande.
Området betas, därför finns stättor utmed
leden. Det är förbjudet att tälta och göra
upp eld. Hundar ska hållas kopplade.
Borgs by med Gråborg förvaltas av
Kungliga Vitterhetsakademien. Här går
också betesdjur. För besöksinformation, se
Kungliga Vitterhetsakademiens webbplats.
HOTSPOT FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Solvarma, mer eller mindre torra och
örtrika backar, sluttningar och åsar är ofta
så kallade hotspots för den biologiska
mångfalden i landskapet.
Jordtorpsåsens naturreservat är utan
tvekan en sådan hotspot. Tack vare den
mosaiken av naturtyper och att hela
området under lång tid betats finns här en
mycket stor artrikedom av såväl växter
som svampar och insekter.
Många arter av vildbin bygger sina bon
i de sandiga markerna och hämtar nektar
och pollen från den örtrika omgivningen.
Området också är rikt på fjärilar.
Om våren leker långbensgroda,
åkergroda och större vattensalamander i
kärren på båda sidor om åsen. Flera arter
av trollsländor trivs också här. I skogens
norra hässle är svampfloran unik med ett
stort antal sällsynta arter.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Slåtterblomma.

Strandvall formad av havet
Åsen har troligtvis bildats då havsnivån var
högre än den är idag. Då kastade havet vid
kraftiga stormar upp material på stranden.
Havsytans nivå har sedan dess ändrats
flera gånger, medan vågsvallen har format
strandvallen. Nu har havet dragit sig undan, och låtit grönskan ta över.

 Ta sig hit
Reservatet ligger knappt
2 kilometer utanför
Algutsrum.
BIL Vid vägkorsningen intill
Algutsrums kyrka; ta av mot
Jordtorp. Efter en knapp
kilometer finns en skylt
som visar avtagsvägen mot
höger till Jordtorpsåsen.
Grusvägen fram till reservatets parkering är en drygt
1 kilometer lång.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Fläcknycklar kan ses
på Borgs ängar om våren.

Upptäck
Jordtorpsåsen
& Borgs by
med Gråborg

Från slutet av 1100-talet till omkring 1300
återanvändes Gråborg, sannolikt som centrum för handel och förvaltning för mellersta Öland. Då förstärktes borgen med
bland annat med två murade porttorn. Det
medeltida portvalvet i väster ännu är bevarat. Läs mer om Ölands fornborgar och se
fler besöksvärda exempel på sida 210.
3

1

GRAVFÄLTEN

Totalt har cirka 150 förhistoriska gravar
registrerats på åsen. Två gravfält ligger
inom reservatet och har förmodligen
anlagts under äldre järnåldern. Gravfälten
ligger cirka 50 meter från varandra och
består av 5 runda stensättningar vardera.
2

GRÅBORG

Gråborg byggdes som en väldig försvarsanläggning omkring 300 e. Kr., och
användes därefter fram till omkring 700
e. Kr. Muren som är 640 meter lång hade
ursprungligen många små portar.
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BORGS ÄNGAR

Ängarna som fortfarande sköts som
slåtterängar är särskilt vackra på våren när
orkidéerna blommar. Gå på markerade
stigar av hänsyn till ängsblommorna, och
slå dig ned vid rastplatsen.
S:T KNUTS KAPELL
Intill Gråborg finns den medeltida kapellruinen S:t Knuts kapell. Kapellet, som var
vigt till det danska kungahelgonet Sankt
Knut, användes av invånarna i Gråborg
och Borgs by. Det byggdes under slutet av
1100-talet och övergavs på 1500-talet.
4
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Beijershamn
NATURRESERVAT | MÖRBYLÅNGA KOMMUN | ÖLAND

Historien om Beijershamn skulle kunna
sammanfattas som ett lyckat misslyckande.
Det som skulle bli en viktig hamn är idag
en av Ölands viktigaste lokaler för fåglar
vid vatten. Reservatet är dessutom mycket rikt på fjärilar.

BRA ATT VETA

Mörbylångaleden passerar genom området, och flera rundslingor finns i reservatet. Pirpromenaden ut till pirspetsen
och tillbaka är 5 kilometer, stora delar av
leden passar bra för barnvagn och rullstol
med motor eller ledsagare.
För att skydda flyttande och häckande
fåglar i Beijershamn råder beträdnadsförbud under delar av året. Det är då bara
tillåtet att vistas på lederna och fågelskådarplattformarna. Du som surfar ska
under denna period undvika de områden
som är markerade på kartan.
RIKT INSEKTSLIV

SE OCH GÖRA

Från stigen som leder ut mot piren och
fågeltornen får du en bra överblick av
området och dess fågelliv. Totalt har långt
över 200 olika fågelarter observerats vid
Beijershamn.
Vandra, fågelskåda och betrakta fjärilarna bland blomstren.
Vattenmiljöerna söder om piren är också mycket bra för vind- och kitesurfing.
Det går att surfa här under perioden första
november till sista mars.

Innanför den gamla lövskogen i östra
delen av naturreservatet ger vindskyddade
och solvarma gläntor goda förutsättningar
för insektslivet.
Inte mindre än 650 av totalt 950 svenska fjärilsarter har setts i naturreservatet.
För att blomningen på vår och sommar
ska bli extra rik för fjärilarna sköts flera
av torrängarna genom slåtter. Gräs och
örter slås av först i slutet av sommaren,
vilket ger insekterna gott om mat i form
av pollen och nektar.

Hamnen som blev fågelparadis
I mitten av 1800-talet byggdes en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn.
Men den var felkonstruerad och började
snabbt slamma igen. Efter 15 år togs hamnen
helt ur bruk.
Säv och vass vandrade in och med tiden
skapades en unik miljö med strandängar,
vassar och öppna vattenytor. Tillsammans
med den grunda viken och sandreveln blev
Beijershamn en av Ölands viktigaste fågellokaler. (Platser där fåglar förekommer i större
antal kallas för fågellokaler.)
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”Vandra, fågelskåda och betrakta
fjärilarna”
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

 Ta sig hit
Reservatet ligger
ligger längs kusten
cirka 7 kilometer
söder om Färjestaden.
BIL Följ skyltning mot
Beijershamn från
väg 943.
BUSS Busshållplats
finns vid väg 943
där man svänger ner
till Haga park, Beijershamn. Vänd dig till Kalmar länstrafik
för tidtabell.
CYKEL Cykelväg finns både från Färjestaden
och Mörbylånga. Du behöver dock vika av
från den och cykla sista biten på bilvägen
till Beijershamn.
Gulärla – en av alla fågelarter
du kan skåda här.

I närheten
Karlevistenen
Missa inte Karlevistenen norr om Beijershamn.
Det är en av landets märkligaste runstenar!
Följ vägvisning från landsvägen eller vandra
hit på stigar från naturreservatet eller Mörbylångaleden.
Vickleby ädellövskog
Naturreservatet Vickleby ädellövskog ligger
granne med Beijershamn.

Karlevistenen.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Upptäck
Beijershamn &
Karlevistenen
1

PIREN

En promenad ut på den långa piren bland
böljande vass är en fin upplevelse.
2

FJÄRILSBOKEN

Vid ängen i anslutning strandvallen finns
skyltinformation i form av en fjärilsbok som
visar några av de fjärilsarter du har chans att
se vid ditt besök.
3 FÅGELTORNEN & SPÅNGEN ÖVER
VÅTMARKERNA

Vyerna från fågeltornen är storslagna. I
fågeltornen finns informativa skyltar om de
fågelarter du kan se. Kom närmare våtmarkernas invånare genom att promenera
på spängerna över våtmarken.
4

VASSPLATTFORMEN

Vill du uppleva fågellivet i stillhet på så nära
håll som möjligt? Besök då vassgömslet i norr.
Det är lite längre att gå hit men väl värt ett
besök. Glöm inte att ta med fika!
5

Studera fjärilar på plats.

KARLEVISTENEN

Ölands äldsta runsten restes för omkring tusen
år sedan, troligen i slutet av 900-talet, efter
den danske hövdingen Sibbe den gode. Forskarna tror att hövdingen avled under en resa
och begravdes skyndsamt på land av sitt följe.
Karlevistenen står på sin ursprungliga plats
och dikten i runskriften är den enda på versmåttet dróttkvætt som finns bevarad i original.
Parkering och informationstavla finns på
platsen som förvaltas av Statens fastighetsverk.
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Gynge & Mysinge alvar
NATURRESERVAT | MÖRBYLÅNGA KOMMUN | ÖLAND

Denna del av Stora alvaret är öppen,
präglad av tunna jordar och årtusenden av bete. Växtlivet i det storslagna
landskapet är artrikt. Sjön Möckelmossen är välkänd för sitt rika fågeloch insektsliv och ett populärt
utflyktsmål.
SE OCH GÖRA

Ströva över vackra alvarmarker, spana på
fåglar och blomster som spricker fram på
hällarna. I området finns också synliga
lämningar från forntiden.
-

Under hösten kan du se tranor rasta och
på vintern är det inte ovanligt med sångsvanar och havsörn i området. Kanske får
du syn på en under en skridskotur på den
frusna sjön? Då går det även att se gäddor
simma under isen.

”En stor artrikedom”
BRA ATT VETA

Från parkeringen vid Möckelmossen går
en vandringsled med en spång över de
blötaste partierna. Kommunens vandringsslinga Möckelmossen–Bårby källa utgår
också från parkeringen, den går söderut
utanför reservatet och är markerad med
små stenrösen.
Tänk på att hundar ska hållas kopplade.
Du kan tälta en natt på samma plats inom
reservaten, och i Mysinge kan du göra
upp eld på anvisade platser.
VÄXTLIV

Att hästar, nötdjur och får har betat här
har tillsammans med vedhämtning gett
ett öppet alvar, och skapat förutsättningar
för en stor artrikedom. Här finns gott om
bergskrabba, liten sandlilja, fjällnejlika,
gullborste och såpört. På försommaren
finns här några av Ölands bästa växtlokaler för orkidéer. Till de sällsynta
arterna hör honungsblomster och småtörel. Alvarmalört och ölandssolvända är
exempel på endemiska arter, det vill säga
växter som bara har hittats på Öland.

I närheten
Mysinge hög
En av Ölands största gravhögar. Från
Mysinge hög har du fin utsikt över
Mörbylångadalen åt väster och alvaret åt
öster. Det är skyltat från landsväg 136.
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 Ta sig hit
Reservaten ligger
öster om Mysinge
och Gynge vid
väg 136.
BIL Väg 26 mellan
Resmo och Stenåsa
går genom Gynge
alvar. Rastplatsen
vid Möckelmossen
är en bra utgångspunkt för besök i
Gynge & Mysinge.
Här finns parkering.
Liten sandlilja.
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Upptäck Gynge
& Mysinge alvar
& Mysinge hög
1

MÖCKELMOSSEN

Vid denna fågelsjö finns också många
sorters fjärilar, inklusive en del småfjärilsarter som bara finns på Öland.
2

GYNGE ALVAR

Ett bra ställe för att upptäcka en unik
naturtyp – det vidsträckta, artrika och
mångformiga alvaret. Läs mer om Ölands
alvar på sida 228.
3

FORNLÄMNINGAR

Ett spännande exempel på områdets
fornlämningar ligger ett par hundra meter
söder om alvarvägen. Här finns resterna
av fem hus från järnåldern.
4

MYSINGE HÖG

En av Ölands största gravhögar kan vara
från äldre bronsåldern, 1800–1500 f.Kr.
Gravar som den här var till för överklassen, andra begravdes ofta i rösen vid
den tiden. På platsens informationstavla
kan du läsa om sägner och spökhistorier
kring Mysinge hög.

Purpurknipprot.
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Lär känna världsarvet Södra
Ölands odlingslandskap
VÄRLDSARV | MÖRBYLÅNGA KOMMUN | ÖLAND

I världsarvsområdet Södra Ölands
odlingslandskap kan vi bättre än
på många andra håll följa berättelsen om människans och naturens
samspel genom årtusenden. Här
har förfäderna till dagens bönder
format det landskap som nu är ett
världsarv. Anpassningen till öns
naturliga förutsättningar har skapat en unik biologisk mångfald
och bevarat enastående miljöer
och fornlämningar.
MÄNNISKAN & MARKERNA

Öland är till ytan Östersjöns tredje största
ö, varav världsarvsområdet utgör drygt en
tredjedel. Ön har varit bebodd av människan sedan inlandsisen drog sig tillbaka.
Men människans påverkan blev genomgripande först under yngre stenåldern,
då man började bedriva jordbruk och
boskapsskötsel. I landskapet finns
husgrunder och murar efter järnålderns
bönder.
I äldre tider gjordes en indelning i
inägojord och utmark. Inägorna bestod
av åker och äng, medan utmarkens alvar
och sjömarker användes som betesmarker.
Utmarkerna är säregna och artrika miljöer,
se Ölands alvar, sida 228, och Ölands
sjömarker sida 196.
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När jordbruket förändrades under
1800-talet upphörde indelning i inägor
och utmark på svenska fastlandet och på
andra ställen i Europa. Utmarken övergavs och blev skogsmark. På Öland bevarades den gamla indelningen, eftersom
naturförutsättningarna inte tillät något
annat.
Idag odlar ölänningarna den jord som
odlats sedan många generationer tillbaka
och låter sin boskap beta de marker som
har betats i tusentals år. Det är det som är
grunden i det öländska världsarvet.
BEBYGGELSE FRÅN MEDELTID TILL
1800-TAL

Det var under mitten av 1200-talet och i
början av 1300-talet som jordbrukslandskapet delades in i inägojord och
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

 Ta sig hit
BIL Ta väg 137 över Ölandsbron, därefter väg 136 söderut
vid Färjestaden.
FÄRJA Färjan Dessie går
sommartid mellan Kalmar
och Färjestaden.
BUSS Buss från Centralstationen i Kalmar mot
Färjestaden eller Mörbylånga.
Vänd dig till Kalmar länstrafik
för tidtabell.

”Södra Öland är ett
unikt odlingslandskap”
utmark. Åker- och ängsområden samlades
ihop till ett enda stort gärde som alla byns
gårdar ägde andelar i. I kanten mellan
inägojorden och utmarken samlades
gårdarna på en gemensam bytomt. Varje
gård fick sin del av bytomten och bildade
radbyar där gårdarna låg på rad längs
landsvägen. Ju bredare tomten var desto
större andel hade gården i byns inägojord.
För att skydda grödorna från tamboskap
och vilda djur hägnades åker och äng in
med stenmurar. Utanför byarnas gärden
låg utmarkens alvar och sjömarker, där
boskapen gick på bete under sommaren.
Fåren vallades av en herde.
Så fungerade byarna fram till 1800talets första hälft då byarna skiftades.
Syftet var att fördela all jord mellan byns
gårdar. Alla fick del i de olika markslagen
som fanns, det vill säga åker, äng, alvar och
sjömark. Vid den här tiden byggdes många
av de typiska öländska stenmurarna.
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

Vad är världsarv?
FN-organet UNESCO antog
världsarvskonventionen 1972.
Konventionen skyddar kultur- och naturobjekt, och tanken är att världsarven ska
överlämnas till kommande generationer i
gott skick. Med en utnämning till världsarv
följer krav på att skydda de värden som
finns inom området.
Södra Ölands odlingslandskap fördes in
på världsarvslistan år 2000, med Världsarvskommitténs motivering: ”Södra Ölands
landskap är präglat av dess långa kulturhistoria och anpassningen till de naturliga förutsättningarna i form av platsens
geologi och topografi. Södra Öland är ett
unikt exempel på mänsklig bosättning där
de olika landskapstyperna på en enskild ö
tagits till vara på ett optimalt sätt.”
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Utflyktsmål
1

MÖRBYLÅNGADALEN

Ett av Sveriges bördigaste odlingsområden, med radbyar och vidsträckta vackra
vyer. I det milda klimatet och de kalkrika
jordarna odlas grödor som ärtor, bruna
bönor och den nya grödan sötpotatis.
2

RADBYN SÖDRA KVINNEBY

Södra Kvinneby är en av flera välbevarade
radbyar på Öland.
3

DRÖSTORPS ÖDEBY

Från Skarpa Alby kan du vandra ut
till Dröstorps ödeby som anlades på
1700-talet.
4 VANDRINGSLEDER PÅ STORA
ALVARET

För den som vill vandra på Stora alvaret finns det flera leder att välja mellan.
Några exempel är Stora alvarleden,
Gösslundaleden, Örnkulleleden och
vandringsleden Bårby källa. Fler förslag
på vandringsleder i världsarvet finns på
Mörbylånga kommuns webb.
5

MÖCKELMOSSEN

På vägen rakt över det Stora alvaret
mellan Resmo och Stenåsa finns en rastplats vid en alvarsjö som heter Möckelmossen. (Sida 238.)
6

GAMMALSBY SJÖMARKER

Mellan Seby läge i norr och Gräsgårds
hamn i söder ligger ett lättillgängligt område där det finns parkering på båda sidorna.
7

SCHÄFERIÄNGARNA I OTTENBY

Längst ner i söder ligger ett stort område
som under lång tid har används som
slåtteräng. Idag betas hela området
förutom de nordöstra delarna där slåttern
har återupptagits.
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På 1540-talet tillhörde markerna byn
Ottenby med 19 gårdar, som Sveriges
kung Gustav Vasa gjorde till kungsladugård. (Sida 262.) Hit hörde ett så
kallat schäferi, det vill säga en
anläggning för fåravel, och ett stuteri
– en anläggning för hästavel.

Mer om världsarvet
Läs mer på följande
webbplatser:
Mörbylånga kommun
Svenska Unescorådet
Institutet för folk och
språkminnen.

•
•
•
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Lilla Dalby alvar
NATURRESERVAT | MÖRBYLÅNGA KOMMUN | ÖLAND

Lilla Dalby som är en del av Stora
alvaret kan ge ett kargt första intryck.
Men ett besök visar både variation
och artrika miljöer. Området rymmer
allt från våtmarker och trädbevuxna
höjdryggar till ett flackt och öppet
hällmarksalvar. Kulturhistoriska spår
finns bland annat från den tid då
Öland hade en egen järnväg.

Cirka 100 meter österut längs banvallen
ligger en rastplats med eldstäder, ved,
rastbord och dass. Här finns även luft
till cykeln.
Det är inte tillåtet att tälta mer än
en natt på samma plats. Hundar ska
hållas kopplade.
ALVARFLORA

På den tunna jorden som varit betad
i tusentals år finns en speciell och
artrik flora. Axveronika, brudbröd,
fältsippa, humlelusern, jordklöver,
knölsmörblomma och stor fetknopp är
några arter som förekommer rikligt.
Men här finns också möjlighet att hitta
mer sällsynta arter som fjällnejlika och
nattviol. På en del ställen blommar
orkidéer som krutbrännare och Adam
och Eva i stor mängd på försommaren.

SE OCH GÖRA

I våtmarkerna häckar bland annat enkelbeckasin och rödbena. Ute på alvaret kan
du höra karaktärsfåglar som ljungpipare,
stenskvätta och buskskvätta. Det kan hända att du hoppar till när den rosenvingade
gräshopparen skuttar upp från marken.
Kanske får du också se den eleganta ängshöken komma seglande över alvarmarken,
på jakt efter sorkar, möss eller småfåglar.
Fornlämningar finns att se i området
– förhistoriska gravar och flera odlingsrösen. Landskapet korsas också av typiskt
öländska stenmurar.
Här och var ligger stenar och block
som lämnats efter inlandsisen. Två stora
flyttblock har fått namn – Millerstenen
och Tokstenen.
BRA ATT VETA

Det finns flera vandringsleder som utgår
från parkeringsplatsen. Du kan också
följa banvallen vidare ut ur reservatet,
söderut till Penåsa ödeby eller norrut till
Tingstad flisor.
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I närheten
Penåsa ödeby & banvallen
Byn Penåsa övergavs vid 1800-talets mitt.
Penåsa ödebys husgrunder, fägata, brunn
och små inhägnade åkrar vittnar om en tid då
människorna livnärde sig på mager jord med
små medel.
Banvallen är ett annat minnesmärke över
en svunnen tid. Mörbylångaleden går längs
den gamla banvallen rakt över alvaret och
passerar både mellan och genom reservaten.
Vid både Penåsa rastplats och Skärlöv rastplats
finns ruiner efter banvaktarstugor. Stugorna
byggdes 1910 av Ölands järnväg som bostäder åt de som skulle kontrollera spåren och
banvallen. Järnvägen var i bruk 1910-1961 och
byggdes bland annat för för att transportera
sockerbetor.
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Kavalleriets hästar
Ölandsbönderna har genom tiderna varit
kända för sin uppfödning av unghästar, så
kallade remonter, som pågick ända in på
1950-talet. Betet på de kalkrika alvarjordarna
på södra Öland gav stark benstomme åt
hästarna som såldes till kavalleriet.

Ett tips är att följa banvallen från
reservatet till Tingstad flisor.

Krutbrännare.

 Ta sig hit
Reservatet ligger intill
Kastlösa by.
BIL Följ väg 136 söderut till Kastlösa. Sväng
österut mitt inne i byn
vid skylt mot naturreservatet. Kör ut längs
banvallen och du
kommer fram till en
parkeringsplats.
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Bjärby naturreservat

Parteby naturreservat

Alvlösa naturreservat

Hammarby-Smedby naturreservat
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Upptäck
Lilla Dalby alvar
1

TOKSTENEN

Flyttblocket Tokstenen som även kallats Store
stenen ska enligt sägnerna ha kastats dit den
ligger av en jättekärring i Småland, och vara ett
spökställe.
2

GRAV MED MITTBLOCK

Forntida gravfält där en av de runda gravarnas
mitt markeras av ett stort stenblock.
3

MILLERSTENEN

Flyttblocket användes som gränsmärke mellan
Hulterstad socken och Kastlösa socken redan
innan mittmuren uppfördes, och fick styra mittmurens dragning. Enligt folktradition har en
jätte kastat stenen, det är en vanlig sägen kring
flyttblock runt om i landet. Namnet millersten
kan härledas från mellansten, det vill säga stenen mellan två socknar.
4

ROSAMOSSEN

Vid Rosamossen liksom Penåsabäckens våtmarker häckar ljungpipare, enkelbeckasin,
tofsvipa och rödbena. Vissa år häckar också den
sällsynta ängshöken i reservatet.
Tänk på att visa hänsyn till fågellivet under
häckningstid, speciellt kring våtmarksområdena.

Ljungpipare.
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Gammalsby sjömarker
NATURRESERVAT | MÖRBYLÅNGA KOMMUN | ÖLAND

Reservatet rymmer typiska sjömarker
med en öppen landskapsbild. Östra
Ölands sjömarker är ett av Europas
värdefullaste fågelområden. Ön
Gammalsbyören, den långa kustremsan
med varierande miljöer och att markerna
betas och hålls öppna – det är vad som
skapar förutsättningar för det rika
fågellivet. Fornlämningar visar att
människor har levt i dessa marker under
förhistorisk tid.

SE OCH GÖRA

Gammalsby sjömarker är en bra och tillgänglig plats för fågelskådning sommar
och höst.
Storspov, strandskata, skärfläcka, rödbena och gravand tillhör karaktärsarterna.
Här förekommer också hotade arter som
sydlig kärrsnäppa, rödspov och småtärna.
Området gästas dessutom årligen av ett
stort antal arktiska vadare och gäss.
Fridfullt betande kor i eftermiddagssolen är också en härlig syn, liksom
blomstrande göknycklar och honungsblomster på strandängen om våren.
De äldsta kända spåren efter människors närvaro i reservatet är husgrunder,
stensträngar och gravrösen. Tack vare
markernas långa tradition av slåtter och
bete kan du enkelt få syn på många av
dessa fornlämningar i landskapet. Bland
senare tiders kulturlämningar i området
finns ett antal skyttevärn från 1940-talet.

 Ta sig hit

I närheten
Seby läge
Vid Seby läge finns fina orkidémarker och
en pir ut i havet. Det finns också en badplats
med brygga, eldstad och rastbord.
Gräsgårdshamn
En genuin fiskehamn där du kan strosa och
insupa doften av färsk fisk, tång och hav.
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Reservatet ligger på
sydöstra Öland öster
om byarna Torngård
och Gammalsby.
BIL Reservatet nås
lättast från Seby läge i
norr eller från Gräsgårds hamn i söder.
På båda sidor finns
parkeringsplatser.
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Betydelsefullt bete
Sjömarkerna inom reservatet betas till
största delen ända ut i vattnet. Om strandzonen inte betas tar gärna högvuxen flora
över helt, och en bård bildas mot vattnet
med bland annat hundkex, nässlor och
skräppor. Därför gynnar betet många fågelarter i deras sökande efter föda, däribland
vadare som skärfläcka, rödbena och större
strandpipare.

BRA ATT VETA

Mörbylångaleden passerar genom
reservatet.
Beträdnadsförbud gäller i en del av
reservatet 1 april–31 juli, för att skydda
fågellivet.
Genom området med beträdnadsförbud
går en strövstig som är tillgänglig året
runt. Det finns två skådarplattformar.
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Du får alltså gå på den markerade stigen
och vistas på plattformarna även under
beträdnadsförbudet.
Att tälta, förtöja eller ankra båt är tilllåtet högst ett dygn på samma ställe. Det
är inte tillåtet att göra upp eld och hundar
ska alltid hållas kopplade inom reservatet.
SÄKERHET & FÖDA FÖR FÅGLARNA

De öppna markerna och grunda bottnarna är viktiga för häckande och rastande
fågel. Gammalsbyören är en långsträckt ö
cirka 200 meter från land i reservatet. Där
häckar bland annat silvertärna, svärta och
ejder. Att ön är helt fri från buskar och
träd är positivt för markhäckande fågel,
då äggtjuvar som kråkan ofta använder sig
av högre träd och buskar som utkiksposter.
Också området mellan land och Gammalsbyören är viktigt för fågellivet. Här kan
måsfågel, simfågel och vadare leta föda
på grunda bottnar och bland vallar av tång
som spolats upp på stränderna.
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Upptäck
Gammalsby
sjömarker
1 SKÅDARPLATTFORMEN VID
STRANDÄNGEN

Från denna plattform har du god utsikt
över Gammalsbyören och den grunda
tångviken där det ofta rastar stora flockar
med vadare under sommar och höst.

Skärfläcka.

2 SKÅDARPLATTFORMEN NÄRA
GRÄSGÅRDS HAMN

Från denna lättillgängliga plattform har du
god utsikt över södra delen av Gammalsbyören, och kan se otaliga änder och annan
sjöfågel i sundet.
3

ÅLBROAR

Nere vid stranden finns ett antal stenpirar som sträcker sig ut i vattnet. Pirarna
är rester efter gamla ålbroar. Ålbroar
användes fram till till 1900-talets mitt när
man fiskade ål med ryssjor från stranden.
Denna typ av ålfiske var särskilt vanlig
på östra sidan av Öland, där det var mer
långgrunt.
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Vandra i Kalmar län
Att vandra är stärkande för kropp och själ, och ett enkelt sätt att uppleva
natur- och kulturmiljöer. Du kan vandra nästan överallt i Kalmar län. Vandra
kort eller långt, i en timme eller två. Ge dig ut på en dagstur eller flera dagars
äventyr med övernattning utmed vandringsleden. Flera av de längre lederna
ansluter till varandra, för den som vill ha en verklig utmaning!
UPPTÄCK LÄNETS UNIKA NATUR OCH
KULTUR TILL FOTS

I de flesta av de utflyktsmål som finns
med i den här utflyktsguiden finns kortare
leder och rundslingor som också passar
ovana vandrare. Genom flera områden
passerar även längre vandringsleder.
Att uppleva länets unika mångfald av
natur- och kulturmiljöer till fots är något
alldeles speciellt. Du hinner insupa vackra
vyer, historiska vingslag och dofter, och
få syn på djuren i naturen.
Kalmar län bjuder på massor av
vandringsmöjligheter. Allt från storslagna
Uknadalen, skiftande skärgårdar, alvar
och idylliska Bråbygden och Djursdala
till Vilhelm Mobergs och Astrid Lindgrens hembygder, Blå jungfruns utmaningar, glasbruksrundor, Mittlandsskogen
och öländska borgar och lämningar med
hisnande historier. Bara din egen
upptäckarlust sätter gränserna!
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TIPS TILL DIG SOM VILL BÖRJA
VANDRA
Börja med kortare turer, följ markerade
leder och använd karta.
Gå i bekväma skor som du använt
tidigare.
Kläder efter väder, ta med jacka eller
tröja och keps.
Ta gärna med extra strumpor.
Plåster är bra att ha till hands.
Ta alltid med vatten, och gärna matsäck
även inför kortare vandringar.

•
•
•
•
•
•

VANDRINGSLEDER
5–20 MIL

Tänk inte allt eller inget – du måste inte
ta dig an hela sträckan. Många av lederna
är indelade i etapper, och du kan också
planera din egen slinga.

• Sevedeleden, Vimmerby kommun
• Tjustleden, Västerviks kommun
• Lönnebergaleden, Hultsfreds kommun
• Ostkustleden, Oskarshamns kommun
• Mönsteråsleden, Mönsterås kommun
• Kalmarsundsleden, Kalmar och Torsås
kommuner
• Utvandrarleden, Emmaboda med flera
kommuner
• Dackeleden, Nybro kommun
• Torsåsleden, Torsås kommun
• Gullaboleden, Torsås kommun
• Mörbylångaleden, Mörbylånga kommun
• Mittlandsleden, Borgholms kommun
KORTARE LEDER & RUNDSLINGOR

Det finns gott om kortare vandringsleder och rundslingor som föreningar
eller kommuner sköter om. Här är några
exempel.

• Loftaleden, Västerviks kommun,
2 mil rundslinga
• Gladhammarslederna rundslingor,
•
•
•
•

Västerviks kommun, 8,8 kilometer/
1,3 mil
Djursdalarundan, Vimmerby kommun,
7 kilometer rundslinga
Brantestads naturrunda, Vimmerby
kommun, 9,9 kilometer rundslinga
Hammarsjön runt, Hultsfreds kommun,
1 mil
Bråbygdens vandringsled, Oskarshamns kommun, 9 kilometer

• Krokshultsbygdens vandringsled,
Oskarshamns kommun, 1,8 mil lång
• Jonas Stolts kyrkväg, Högsby kommun,
1,2 mil
• Kevershälls vandringsled, Mönsterås
kommun, 5–7 kilometer rundslinga
• Svartö naturstig, Mönsterås kommun,
2,8 kilometer
• Örsjö vandringsled, Nybro kommun,
5,5–7,5 kilometer
• Stampaleden, Emmaboda kommun,
7 kilometer
• Ljungbyleden, Kalmar kommun,
2,5 kilometer
• Dackeleden, Torsås kommun,
3 mil rundslinga
• Hornsjöleden, Borgholms kommun
• Gösslundaleden, Stora alvaret,
•

Mörbylånga kommun, 7 kilometer
rundslinga
Bårby källa, Stora alvaret, Mörbylånga
kommun, 1,8–6 kilometer rundslinga.

Mer information om vandringsleder
och rundslingor finns på kommunernas webbplatser.

VANDRINGENS HÄLSOEFFEKTER
Att vandra är både skonsamt och enkelt, du
kan välja svårighetsgrad och intensitet, ge dig
ut på egen hand eller i sällskap med någon.
Du kan med andra ord utgå från dina förutsättningar, njuta och samtidigt nå hälsoeffekter. Bland annat ökad fettförbränning,
lägre blodtryck och mindre risk för hjärtsjukdom, diabetes och benskörhet. När du
vandrar i terräng aktiveras fler muskler, och
du får mer konditionsträning.
Forskning visar att rörelse motverkar stress,
och dessutom att själva vistelsen i naturen
får din puls att gå ned och halten av stresshormonet kortisol i ditt blod att minska.
255

Albrunna Lund
NATURRESERVAT | MÖRBYLÅNGA KOMMUN | ÖLAND

Albrunna lund ligger som en lummig oas mellan alvar och åkermark.
Strosa genom lövlunden och njut av
fågelsång och blomster. Här finns
också mossklädda skyddsvärn från
andra världskriget.

SE OCH GÖRA

Besöker du lunden om våren får du uppleva ett intensivt fågelliv då svarthättor,
bofinkar, andra sångare och trastar håller
konsert. Med lite tur hör du även den ovanliga sommargyllingen.
På de örtrika ängarna i norra delen lyser
den klargula våradonisen, som i Sverige
endast förekommer på södra Öland och
Gotland.
De skyddsvärn som uppfördes på platsen
under andra världskriget är fascinerande
att se. Ett annat minne från svunna tider är
resterna av en utedansbana som länge var en
viktig samlingsplats för bygdens ungdomar.
BRA ATT VETA

I närheten
Albrunnastenen
En stor sten är rest ute på en åker
mellan infartsvägen till naturreservatet
Albrunna lund och Albrunna; öster
om väg 136. Den fyra meter höga
kalkstensflisa som stått där i lutande
position åtminstone sedan järnåldern
föll genom en olyckshändelse och gick
i bitar 2014. Tre år senare restes en avgjuten kopia på platsen. I samma veva
undersöktes marken kring stenen och
arkeologerna fann spår av en 29 meter
lång skeppssättning som har ingått i
ett gravfält.

En vandringsled löper som en slinga genom området, och längs den finns två rastplatser med bord där du kan äta matsäck.
Vid ingången intill området finns ytterligare ett bord och en informationstavla.
Kom ihåg att hålla hunden kopplad när
du går i reservatet. Det är inte tillåtet att
plocka eller gräva upp växter eller växtdelar,
men bär och matsvamp kan du plocka.
SÄLLSYNTA ARTER I LUNDEN

En mycket sällsynt småfjäril som kallas
björnlokeskärmmal har påträffats i lunden.
Här finns också en rik svamp- och lavflora.
På ädellövträdens bark trivs till exempel
liten ädellav, som här har en av sina få
växtplatser på Öland. Andra sällsyntheter är
violfingersvamp, borstriska och bleksopp.

Lövträd i olika åldrar
Medelåldern bland lövträden i den
äldsta skogen som finns i lundens mitt
är omkring 100 år. Flera ekar med vida
kronor är betydligt äldre. De spirade
upp när markerna var mer öppna då
hela lunden brukades som slåtter- och
betesmark.
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 Ta sig hit
Reservatet ligger söder
om Albrunna by.
BIL Området kan lätt nås
från län sväg 136. Söder
om Albrunna by svänger
du österut upp mot
lunden på brukningsvägen strax söder om
Albrunnastenen. Där
finns en parkeringsplats.

Våradonis även kallad
Arontorpsros är fridlyst.

UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN
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Skyddsvärn.

Upptäck Albrunna lund
& Albrunnastenen
1

DEN ÄLDSTA SKOGEN

Ek och ask med inslag av lundalm, lönn
och lind. Här är medelåldern 100 år men
många ekar är betydligt äldre. Besöker
du lunden i april och maj får du uppleva
massblomning av gul- och vitsippor.
2

ALBRUNNA SKYDDSVÄRN

Under andra världskriget beordrades ett
kompani att bygga ett tiotal skyddsvärn
här. Det ingick i försvarsåtgärder för att
bevaka och försvara det strategiskt viktiga
hamnområdet och den i krigstider viktiga
cementindustrin i Degerhamn. Traktens
bönder bidrog med sten från åkrarna som
krossades och blandades med cement till
betongblocken. Värnen doldes under jord
UTFLYKTSGUIDEN KALMAR LÄN

och uppmurad kalksten, inreddes med
träbritsar och en kamin med skorstensrör.
De användes som skyddsrum för cementfabrikens arbetare.
3

ALBRUNNASTENEN

Landmärket Albrunnastenen markerar
platsen för en skeppssättning. Själva
originalflisan kan vara från järn- eller
bronsålder, man vet inte säkert.
4

ÄNGARNA

Ängarna inne i lunden slås varje år vilket
ger en rik flora med blodnäva, brudbröd
och backsmultron. Den stora sevärdheten
här är trots allt den fridlysta våradonisen
som blommar i april och maj.
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Ottenby
NATURRESERVAT | MÖRBYLÅNGA KOMMUN | ÖLAND

På Ölands södra udde ligger naturreservatet Ottenby, ett av de största
reservaten i Kalmar län. Anrika
Ottenby kungsgård som är ett av
Sveriges största jordbruk förvaltar
ännu markerna. Här finns vidsträckta
sjömarker, buskmarker med tok och
hagtorn och lövskogslund. Fågelskåda bland mängder av rastande
och häckande arter, spana efter sälar
och se spännande historiska lämningar. I Ottenby finns mycket att uppleva
för stora och små!I

BRA ATT VETA

Det finns fyra markerade vandringsleder
och flera omarkerade stigar och vägar. När
beträdnadsförbud råder är endast markerade leder och stigar tillåtna att vistas på i
vissa delar av reservatet, se kartan.
Övernattning och camping är förbjudet.
för
Besök
information om öppettider, utställningar,
guidningar och andra aktiviteter.
LIVET I LUNDEN

I lunden häckar ett 40-tal fågelarter. Till
de vanligaste hör bofink, lövsångare, stare
och härmsångare. Med lite tur kan du
dessutom få höra eller se sommargylling
och mindre flugsnappare.
Ottenby lund är en blandlövskog med
många gamla och grova ekar, de äldsta är
över 400 år. Ekarna är hem åt många sällsynta och utrotningshotade insekter och
lavar. Ett exempel är daggklotterlav, som i
hela landet endast är känd från en enda ek
i Ottenby lund. Läs mer om eklandskapets
betydelse på sida 124.

SE OCH GÖRA

Vid Ölands södra udde ligger Ottenby
fyrby. Du som tar dig upp för de 197
trappstegen i fyren Långe Jan belönas
med en magnifik utsikt över hav och land.
Ett stenkast från fyren erbjuder naturum
Ottenby information om områdets natur
och historia.
Besöker du Ottenby lund på våren får
du se blommande orkidéer på Kyrkängen.
Vid sjöarna i lunden spelar grodor och
paddor, och du har också god chans att se
dovhjortar ströva omkring. Fågelkören på
försommaren är enastående.
I buskmarkerna håller törnskata och
buskskvätta till. Småtärna, roskarl och
strandskata kan du se vid södra delen av
fyrvägen. Och på Schäferiängarna häckar
ett stort antal vadare och änder, bland
annat den sydliga kärrsnäppan.
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Ottenby kungsgård
En av fem kungsgårdar som Gustav Vasa
anlade på Öland. Syftet med kungsgårdarna var att tjäna som mönstergårdar
för traktens bönder, och avelsgårdar för
hovets räkning. Vid Ottenby kungsgård
uppförde Gustav Vasa en anläggning för
fåruppfödning; ett så kallat schäferi. Än
idag kallas markerna där fåren betade
för Schäferiängarna, och Ottenby lund
har nyttjats som kunglig jaktpark sedan
1600-talet. Nuvarande bebyggelsen på
själva gården vid entrén till naturreservatet
är främst från 1800-talets början eller mitt.
För mer information se Statens fastighetsverks webbplats.
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Brukade markers biologiska
rikedom
Lämningar från sten- och järnålder visar på
att Ottenby varit något av en centralbygd.
Under medeltiden var det en stor bondby,
och på 1500-talet anlades kungsgården
här. Fågelliv och växter har under århundraden anpassat sig till livsvillkoren i
de öppna markerna. För att strandängar
och andra öppna betesmarker fortsatt ska
vara öppna är det nödvändigt att Ottenbys
marker sköts med bete och slåtter.

 Ta sig hit
Reservatet ligger på
sydligaste Öland.
BIL Kör väg 136 mot
Ottenby. Parkeringar
finns vid Ottenby
kungsgård som är entrén till reservatet och
vid naturum längst
ner på Ölands södra
udde. Ytterligare två
parkeringar finns vid
Ottenby lund.
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Sveriges högsta fyr Långe Jan.

Upptäck Ottenby
1

OTTENBY FYRBY

Ottenby fyrby där naturum ligger är
statligt byggnadsminne. Här reser sig
Långe Jan – Sveriges högsta fyr och ett av
Ölands mest kända landmärken.
Vid Ottenby fågelstation ringmärks
tusentals fåglar årligen för att samla
kunskap om fåglars flyttning. Den vackra
himmelsblå byggnaden intill är ritad av
arkitekt Jan Gezelius och byggd år 1961
som fågelmuseum.
2

SÖDRA LUNDTORNET

Södra lundtornet är ett högre utsiktstorn
med vy över Ottenbylund, Schäferiängarna och Södra lundsjön.
3

KANONTORNET & STENGÖMSLET

Fågelskådarplattformen Kanontornet
erbjuder utsikt över Schäferiängarna.
Härifrån leder en träspång vidare till
stengömslet, en utsiktsplats med vy mot
lagunen och sandreveln.
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4

SANKT JOHANNES KAPELLRUIN

Vid denna medeltida kapellruin finns en
taktil bronsmodell av hur kapellet kan ha
sett ut.
5

KUNGSSTENARNA

Två resta stenar på ett gravfält från järnåldern. Namnets ursprung är okänt men
sägenomspunnet.
6 KYRKHAMNS FISKE- & HANDELSPLATS

Lämningar efter Kyrkhamn som i 500 år
var Ölands största och viktigaste fiskeläge.
7

ORMINGE RÖR

Det storslagna gamla sjömärket Orminge
rör. Här kan du också passa på att spana
efter havsörn.
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Elda & tälta
Att vara ute i naturen och kunna övernatta och laga
mat är en härlig upplevelse. Allemansrätten ger oss
stora möjligheter att göra just det på många platser.
I skyddad natur kan det finnas särskilda föreskrifter
som reglerar allemansrätten. Det kan till exempel
bero på att markerna är extra känsliga eller att
det inte är lämpligt att göra upp eld. Här är en
översikt över vad som gäller i våra naturreservat och nationalparker – använd den
när du planerar ditt besök.

Kommun/Reservat

Här får du
tälta en natt
på anvisad
plats

Här får du tälta en natt
*Du behöver markägarens eller länsstyrelsens medgivande

Här får du
tälta
två nätter

Här får du göra
upp eld på
anvisad plats

Här får du bara
använda
medhavd grill
eller friluftskök

Västervik
Björkö

•
•
•

Forsby
Hultserum

•
•
•

Kvarntorpet

•

Mörtfors
Nabben

•
•

Norra Tjust skärgård
Risebo
Rågö

•
•

Stora Vrången

•

Södra Malmö
Trässö
Vårum
Västra Marströmmen
Yxnevik

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Oskarshamn
Blomsfors
Bockemålen
Emsfors-Karlshammar
Hulteglänn
Humlenäs
Köksmåla
Lämmedal
Misterhults skärgård
Mörtfors
Norra Göten
Runnö
Späckemåla
Stamsjövägen
Ölvedal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kommun/Reservat

Här får du
tälta en natt
på anvisad
plats

Här får du tälta en natt
*Du behöver markägarens eller länsstyrelsens medgivande

Här får du
tälta
två nätter

Här får du göra
upp eld på
anvisad plats

Här får du bara
använda
medhavd grill
eller friluftskök

Hultsfred

•

Björnnäset

•

Knästorp

•
•

Sällevadsåns dalgång
Högsby
Aboda

•
•

Allgunnen

•
•
•
•
•
•

Berga
Getebro
Kyllen
Lixhultsbrännan
Rudalund
Åsebo

•
•
•
•

•

Mönsterås

•

Emsfors-Karlshammar
Lövö
Vållö

•

•
•

•
•
•

•

Åby
Kalmar

•

Bokenäs

•
•
•

Horsö-Värsnäs
Lindö
Svinö

•

Vinterbo
Nybro

•
•

Allgunnen
Smedjevik

•

Svartbäcksmåla

•
•

Mossberga-Vipetorp
Rönnerum-Abbantorp
Petgärdeträsk

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skeppersäng
Strandskogen
Strandtorp
Södviks Sjömarker
Tomteby
Vanserum-Bäck
Vargeslätt
Östra Vässby Sjömarker

•
•
•
•

Mörbylånga
Albrunna alvar
Alvlösa
Bjärby alvar
Dröstorp
Frösslunda sjömark
Gammalsby sjömark
Gillsättra
Gynge och Mysinge alvar
Gårdby alvar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
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ELDA & TÄLTA
Kommun/Reservat
Gårdby sandhed
Hammarby-Smedby alvar
Hulterstad alvar
Hönstorp
Karlevi norra och södra alvar
Klinta-Stora Smedby alvar
Konungsbacken
Kvinnsgröta alvar
Lenstad
Lilla Dalby alvar
Långrälla-Borg
Mellstaby alvar

Här får du
tälta en natt
på anvisad
plats

Här får du tälta en natt
*Du behöver markägarens eller länsstyrelsens medgivande

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Här får du
tälta
två nätter

Här får du göra
upp eld på
anvisad plats

Här får du bara
använda
medhavd grill
eller friluftskök

•
•
•

Torsås

•

Strömby

•

Örarevet
Emmaboda

•*

Ekensberg

•

Borgholm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byrum
Böda Backar
Bödakustens Västra
Hagelstad
Hjälmstad sjömarker
Ismantorp
Karum
Karås
Knisa mosse
Knisa lövskog
Lindreservatet
Marsjö sjömarker
Mossberga-Vipetorp
Rönnerum-Abbantorp
Petgärdeträsk

•

Strandskogen
Strandtorp
Södviks Sjömarker
Tomteby
Vanserum-Bäck
Vargeslätt
Östra Vässby Sjömarker

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skeppersäng

•

•
•
•
•

Mörbylånga
Albrunna alvar
Alvlösa
Bjärby alvar
Dröstorp
Frösslunda sjömark
266

•
•
•
•
•

•
•
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Kommun/Reservat

Här får du
tälta en natt
på anvisad
plats

Gammalsby sjömark
Gillsättra
Gynge och Mysinge alvar
Möckleby-Gårdstorp alvar
Parteby alvar
Ryd
Solberga alvar
Stora och lilla Vickleby alvar
Stormaren
Vickleby ädellövskog
Åby sandbackar

TYSTA PLATSER
Ljusföroreningar är ett begrepp
som blivit vanligare på senare
år. Det är ibland svårt att hitta
platser utan ljus och verkligen
uppleva mörkret. Grönhögens
astronomiska förening tipsar om
dessa öländska platser som bra
för stjärnskådning. Men det går
förstås lika bra att bara göra ett
besök och uppleva mörkret.
Borgholms kommun
Trollskogen
Hultsfreds kommun
Sällevadsåns dalgång
Högsby och Nybro kommun
Allgunnen
Mörbylånga kommun
Stora Alvaret
Oskarshamns kommun
Blå jungfrun nationalpark
Torsås kommun
Örarevet
Vimmerby kommun
Norra Kvills nationalpark
Västerviks kommun
Stjälkhammar
Ålhults urskog

Här får du tälta en natt
*Du behöver markägarens eller länsstyrelsens medgivande

Här får du
tälta
två nätter

Här får du göra
upp eld på
anvisad plats

Här får du bara
använda
medhavd grill
eller friluftskök

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MÖRKA PLATSER
Mörka och tysta platser har blivit
en bristvara och något vi söker
vi vår upplysta och ständigt uppkopplade värld.
Vi har listat några naturreservat
och nationalparker i länet för
dig som verkligen vill uppleva
stillheten och frånvaron av mänskliga ljud. För det måste givetvis
tilläggas; naturen i sig är inte tyst!
Vinden, havets vågor, åarnas brus,
fågelsång och knakande gamla
träd är ljud som du med största
säkerhet kommer att uppleva i
dessa områden. Men vi hoppas att
frånvaron av mänskligt ljud ska ge
en ny dimension till ditt besök.

TILLGÄNGLIGA PLATSER
Dessa reservat har relativt god tillgänglighet. På nästan alla platser
finns tillgänglighetsanpassade
toaletter/dass. Leder är anpassade
för barnvagnar, rullatorer och på
flera platser också rullstol och
permobil. Det finns vilobänkar
och rastbord. För att få mer information om enskilda platser,
besök sidan Besöksmål på Länsstyrelsens webb, eller hör av dig
till oss på 010-223 80 00.

Borgholms kommun

Svinö

Byrum
Halltorpshage
Horns Kungsgård
Karum
Karås
Nepuni åkrar
Petgärdeträsk
Trollskogen
Mörbylånga kommun
Albrunna alvar

Borgholms kommun
Halltorp
Trollskogen
Kalmar kommun
Mörbylånga kommun
Beijershamn
Ottenby
Vickleby ädellövskog
Gynge-Mysinge vid Möckelmossen
Oskarshamns kommun
Humlenäs
Vimmerby kommun
Norra Kvill
Kvill

Karlevi norra och södra alvar
Ottenby
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Foto
Här är en referenslista för foton i Utflyktsguiden. Sida 9: Anna Lindberg, sida 11: Anna Lindberg, sida 15: Anna Lindberg, Helena
Lager, sida 19: Krister Sand, sida 20: Anna Lindberg, sida 22: Anna Lindberg, sida 24-25: Malin Miller, sida 26: Anna Lindberg, sida
27: Anna Lindberg, 29: Anna Lindberg, sida 31: Anna Lindberg, NASA, sida 33: Anna Lindberg, Sigge Sundström, sida 35: Anna
Lindberg, sida 37: Anna Lindberg, 39: Anna Lindberg, Aron Edman, Malin Miller, sida 41: Anna Lindberg, Malin Miller, sida 43:
Veronica PalmVästerviks Museum, sida 45: Coco Dedering, Västerviks Museum, sida 47: Adam Kumiszcza, Anna Lindberg, sida
49: Anna Lindberg, sida 50-51: Anna Lindberg, sida 52: Jerry Svensson, sida 53: Coco Dedering, sida 55: Anna Lindberg, sida 57:
Anna Lindberg, sida 59-61: Per Lindegård, sida 63: Per Lindegård, Susanne Eriksson, sida 65: Anna Lindberg, Krister Sand, sida 67:
Jiří Berkovec, sida 69: Daniel Cluer, sida 71: Anna Lindberg, Francis C. Franklin, sida 73: Anna Lindberg, Daniel Cluer, sida 74: Coco
Dedering, sida 75: Länsstyrelsen Kalmar, sida 76: Malin Miller, sida 77: Charlotta Larsson, Flygfoto Leif Gustavsson, sida 79: Malin
Miller, sida 81: Anna Lindberg, Rob Zweers, sida 83: Anna Lindberg, Daniel Cluer, sida 84: Liselotte Källström, sida 85: Coco Dedering, Frida Persson, Nicklas Bergström, sida 87: Flygfoto Leif Gustavsson, sida 89: Charlotta Larsson, sida 91-93: Charlotta Larsson,
sida 95: Thorbjörn Svahn, sida 96: Sebastian Bergström, sida 97: Kalmar läns museum, sida 98: Visit Torsås, sida 99: Kalmar läns
museum, sida 101: Anna Lindberg, Andreas Weith, Malin Miller, sida 105: Anna Lindberg, Martin Lagerlöf, Sida 107: Claes Andren,
Roland Persson, sida 108: Klosterruin Kronobäcks Vänner, sida 109: Mönsterås Kommun, sida 111: Alpo Roikola, Coco Dedering,
sida 114: Susann Johannisson/Kalmar läns museum, 115: Coco Dedering, Susann Johannisson/Kalmar läns museum, sida 117:
Coco Dedering, sida 119: André Chatroux, Charlotta Larsson, Helena Lager, Sigge Sundström, sida 121: Charlotta Larsson, sida
122: Coco Dedering, sida 123: Charlotta Larsson, Coco Dedering, sida 127: Aron Edman, Johan Teiffel, Jonas Hedin, sida 129:
Daniel Cluer, Johan Teifel, Jonas Hedin, sida 131: Coco Dedering, sida 133: Coco Dedering, sida 135: Flygfoto Leif Gustavsson,
sida 137: Anna Lindberg, Erik Nordlind, sida 139: Anna Lindberg, Coco Dedering, sida 141: Erik Nordlind, Martin Hägerås, sida
142: Coco Dedering, sida 143: Susann Johannisson/Kalmar läns museum, sida 145: Birthe Pedersen Sieurin, Lotta Lamke, sida
147: Coco Dedering, Per Melin, sida 149: Coco Dedering, sida 151: Coco Dedering, Malin Miller, sida 153: Coco Dedering, Green
Yoshi, Malin Miller, MartinMecnarowski,sida 155: Anna Lindberg, Martin Vavřík, Stina Nilsson, Sida 157 Coco Dedering, sida 158:
Martin_Mecnarowski, sida 159: Archenzo, Coco Dedering, sida 161: Coco Dedering, Stina Nilsson, sida 163: Coco Dedering,
Stina Nilsson, sida 164: Bernd Haynold, sida 165: Anna Lindberg, Charlotta Larsson, sida 167: Andrej Chudy, Charlotta Larsson,
sida 171: Anna Lindberg, Coco Dedering, sida 173: Anna Lindberg, Coco Dedering, sida 174: Liselotte Källström, sida 175: Coco
Dedering, Sveaskog, sida 176: Coco Dedering, sida 177: Coco Dedering, Malin Miller, sida 179: Coco Dedering, Malin Miller, sida
181: Anders Johansson, Anita Heimdahl, sida 183: Daniel Cluer, Therese Säfström, sida 187: Charlotta Larsson, sida 189: Anita
Heimdahl, Coco Dedering, sida 191: Charlotta Larsson, Coco Dedering, sida 192: Coco Dedering, Frank Vassen, sida 195: Coco
Dedering, Josefin Östangård, Malin Miller, sida 196: Coco Dedering, Josefin Östangård, Malin Miller, sida 197: Coco Dedering,
sida 199: Adam Kumiszcza, Coco Dedering, Johan Jansson, Josefin Östangård, sida 201: Coco Dedering, Johan Jansson, sida
203: Anita Heimdahl, Josefin Östangård, sida 205: Charlotta Larsson, Martin Mecnarowski, Ronnie Robertson, sida 207: Charlotta
Larsson, Jonas Hedin, sida 209: Charlotta Larsson, Coco Dedering, sida 210: Flygfoto Leif Gustavsson, sida 211: Coco Dedering,
sida 212: Anna Lindberg, Charlotta Larsson sida 213: Anna Lindberg sida 215: Charlotta Larsson, sida 217: Coco Dedering, sida
219: Malin Miller, sida 220: Coco Dedering, Josefin Dedering, sida 221: Anna Lindberg, sida 223: Anna Lindberg, Coco Dedering,
sida 224–225: Coco Dedering, sida 227: Anna Lindberg, Coco Dedering, sida 229: Ann Moreau, Coco Dedering, Malin Miller, sida
231: Coco Dedering, Malin Miller, sida 233: Coco Dedering, Malin Miller, sida 235: Coco Dedering, Mats Wallin, sida 237: Coco
Dedering, sida 238: Länsstyrelsen Kalmar län, sida 239: Britta Fahlström, sida 243: Ann Moreau, Britta Fahlström, Ivar Leidus,
Josefin Östangård, sida 242: Emma Rydnér, sida 244: Ann Moreau, Emma Rydnér, sida 247: Coco Dedering, Malin Miller, sida 249:
Coco Dedering, Durkadenz, sida 251: Charlotta Larsson, sida 253: Andreas Trepte, Charlotta Larsson, Coco Dedering, sida 257:
Anna Lindberg, Charlotta Larsson, Coco Dedering, sida 259: Anna Lindberg, Coco Dedering, sida 261: Charlotta Larsson, Coco
Dedering, Helena Lager. sida 263: Coco Dedering.
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Välkommen ut
i vårt vackra län
I den här guiden har vi valt ut 70 av alla
länets naturreservat och kulturmiljöer på
fastlandet och Öland. Vi hoppas att du som
bor i länet liksom du som är på besök ska
hitta ut i naturen och uppleva spännande
besöksmål. Upptäck nya favoritställen rika
på biologisk mångfald och fascinerande
kulturhistoria. Här finns mycket att se
och göra!
•
•
•
•
•
•
•

Ströva i en trolsk skog.
Fika med havsutsikt.
Klättra upp i en fyr.
Färdas längs gamla järnvägar.
Paddla i skärgården eller en meteoritsjö.
Ta en skridskotur på alvaret.
Lär dig om Glasriket, fornborgar
och fossiler.
• Plocka bär och upptäck vackra växter
och fåglar.

Upptäck Kalmar län är till för att vägleda
och inspirera såväl ovana besökare som
erfarna vandrare och fågelskådare. Kartor
visar vägen till olika stigar, rastskydd och
utsiktsplatser, och symboler ger översikt
kring bland annat tillgänglighet.
PLANERA NÄSTA UTFLYKT NU!

Skanna QR-koden och du
kommer till vår webbsida med
den digitala versionen av
utflyktsguiden.

www.lansstyrelsen.se/kalmar

