
NATURRESERVAT I KALMAR LÄN

Krokshult

Vägbeskrivning
Krokshult ligger utefter den väg som går mellan Kristvalla
och Mörlunda. Från Oskarshamn tar du väg 23 västerut.
Efter 8 km finns skylt till höger mot Kristdala. Från
avtagsvägen till Kristdala är det 16 km. I Kristdala följer du
skylt mot Krokshult, efter 6 km är du framme.

Våra naturreservat är extra utsatta för slitage och därför
gäller speciella regler. Inom Krokshults naturreservat är det
förbjudet att:
§ förstöra, ta bort eller skada fasta naturföremål,
§ plocka eller gräva upp växter,
§ samla insekter,
§ störa djurlivet,
§ skada eller förstöra hägnadsanordningar, stenrösen eller

dylikt,
§ beträda besådd åker eller åker i vall,
§ årligen under tiden 1 april till 1 augusti beträda slåtter-

markerna
§ medföra okopplad hund,
§ göra upp eld,
§ tälta eller ställa upp husvagn eller liknande,
§ framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel,
§ utnyttja området för tävlings eller övningsändamål samt,
§ göra vetenskapliga undersökningar utan länsstyrelsens

tillstånd

Området runt Krokshult är småbrutet med
gärdesgårdar, murar, små åkrar och ängar, träd och
fuktpartier. Precis som mycken odlingsmark sett ut i
södra Sverige under hundratals år. Många arter
hittar här den livsmiljö som det moderna jordbruket
inte kan erbjuda. Den gula slåttergubben är en
hävdgynnad växt som du hittar i markerna runt
Krokshult.
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Det unika med Krokshult är slåtter-  och
betesmarkerna som hävdats på samma

sätt i flera hundra år. Det har blivit ett and-
ningshål för arter som försvunnit i takt med
att jordbruket rationaliserats.

Krokshults naturreservat är ett exempel på det äldre,
småskaliga jordbruk som dominerade södra Sverige
en god bit in på 1900-talet. Gården består av små
åkrar, ängs- och hagmarker omgärdade av trägärdes-
gårdar, skog och skogsbete på utmarken.

Den långa traditionen av slåtter och bete har gjort
att växter, som behöver just den typen av hävd, finns
kvar i Krokshults marker. Här hittar man arter som
t. ex. fältgentiana, spindelört, klasefibbla,
slåtterfibbla, kattfot,
j u n g f r u l i n ,
ängsvädd,
gullris, brud-
sporre och
sträv nejlik-
rot.

Äng är åkers moder...
Ängen var förr det viktigaste markslaget. På ängen
växte vinterfodret till gårdens djur. Ängen avgjorde hur
mycket djur en gård kunde utfodra, antalet djur av-
gjorde i sin tur hur mycket gödsel man hade att tillgå,
och det bestämde hur stora åkrar som kunde odlas.
Den här kedjan är ursprunget till det gamla talesättet
”Äng är åkers moder”.

Någon vecka efter midsommar slogs de torra äng-
arna med lie, de blöta fick dröja till fram i augusti. Grä-
set torkades till hö och sparades till vintern. Ett sätt att
komplettera vinterfodret var att skära och samla in löv-
ruskor från träden, att hamla. I Krokshult är det fram-
förallt ask som har hamlats.

1 Gårdstunet
2 Klarbärslunden. Klarbär var viktigt för självhushållningen, man sålde

också klarbär på Oskarshamns marknad.
3 Grunden till en tidigare linbastu. I bastun torkades linet efter skörden.
4 En av byns allra äldsta åkrar
5 Här börjar byns fägata, den väg där djuren togs ut på betet i utmarken,

förbi åkrar och ängar.
6 Före detta humlegård. Humle importerades till Sverige i stora mängder

för att används i öltillverkning . Staten hade intresse i att mer humle
odlades inom landets gränser och understödde humlegårdarna.

7 Här är områden med lång hävd där växtligheten är särskilt intressant.
Du hittar de växter som räknas upp till vänster.

8 Hamlade träd
9 Husgrunden efter torpet Bygget.

Nybyggaranda i Krokshult
Prover i marken har visat att marken vid Kroks-
hult började röjas för bosättning under tidig medel-
tid (1100-1300-talen). De nybyggare som kom hit
möttes av mager barrskog med blåbär och lingon.
Några små områden var mer näringsrika med ör-
ter och gräsarter. I sänkorna fanns mossar och
kärr. Först användes markerna till bete, sedan till-
kom slåttermarker och sist bröts åkrar upp. Den
bästa odlings-
marken var
uppodlad
redan på
1300-talet.

Runtom i Krokshult finns hamlade träd.
Träden har fått det här typiska
utseendet efter att under många år ha
blivit beskurna på löv, som sedan

torkats och använts till vinterfoder.


