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VÄLKOMMEN UT

Naturen erbjuder oumbärliga tjänster för oss.  

Dessa tjänster består av allt från frisk luft, rent vatten 

och mat, men också viktiga värden som rekreation 

och välmående. Naturen läker och har stor betydelse 

för vårt välbefinnande. Vi har ett ansvar att bevara 

naturen för kommande generationer.

Den här guiden innehåller beskrivning och bilder  

på över 41 vackra naturområden runtom i Vetlanda  

kommun. De är utvalda för att platserna har intressant 

natur och hyser sällsynta eller hotade arter.  

Dessa miljöer är mycket viktiga för den biologiska 

mångfalden och ofta är naturen känslig för störningar.  

Rör dig därför ute i naturen med respekt till marken 

och med hänsyn till växter, djur och människor.  

 

Vissa områden ligger i närheten av tätorter och dit  

du kan ta dig till med cykel eller till fots. Andra ligger 

längre ut i skogen och där det behövs en bil för att  

ta sig till platsen. Varje uppslag beskriver hur du kan  

ta dig till området och om det är naturreservat,  

kommunal eller privat markägare. På kommande sidor 

kan du läsa mer om tillgänglighet och vad som gäller 

när du rör dig ute i skog och mark. Vetlandas historia 

och natur beskrivs också längre fram i boken. l 

Hanna Karlsson

Projektledare
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41 utvalda 
platser

23 natur-
reservat

Skäggmes Foto: Tomas Claesson
Sexfläckig bastardsvärmare

Foto: Ingela Carlström
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FÖRORD 

Vetlanda kommun är till ytan den största kommunen  

i Jönköpings län. Vi kan med säkerhet säga att vi har  

både hjärterum och stjärterum. Här finns de djupa,  

milsvida, småländska skogarna, kullar och dalar.  

Lägg där till att vi har 350 sjöar, så att det finns något  

att se, det kan du lita på. 

Vi har en naturvårdsplan och i den är det bestämt  

att vi ska ta fram en naturguide. Sagt och gjort – i din  

hand håller du en guide som medarbetare med stort  

hjärta och gedigen kunskap om naturen har tagit fram.  

Med denna guide vill vi göra det enklare för både  

kommuninvånare och besökare att hitta ut. 

Vetlandas natur är rik på naturupplevelser och vem  

vet, kanske har du ditt nästa äventyr runt hörnet.  

Här finns många intressanta naturområden och  

spännande utflyktsmål. Förutom 23 naturreservat har  

vi även ett kulturreservat. I den här guiden kan du  

läsa mer om hela 41 utvalda platser. Genom att visa  

upp de här områdena för fler människor hoppas vi  

att fler ska välja att utforska naturen på hemmaplan.  

Det ger en vinst både för miljön och för  

naturen i sig. l

Kommunstyrelsens ordförande
Henrik Tvarnö





Så långt som min blick kan svepa i fjärran ut 

stå skogarnas blåa vidder förutan slut, 

och speglande himlens klarhet i soligt blänk  

små leende sjöar glimta med pärlestänk. 

Här vill min längtan vila, vaggad till ro, 

hägnad av skog och rymder, lycka och tro.  

Långt ifrån jäkt och villa mitt hjärta gror, 

blommar i ödemarken, där friden bor.

 

 

Ur Sång till Småland,  

Pälle Näver



Tillgänglighet
Tillgänglighet är en färskvara. Beskrivningen av tillgänglighet är en bedömning 
utifrån när boken skrevs. När det beskrivs att framkomlighet är möjlig för  
rullstol kan det ändå behövas någon som puttar på. Gör en egen bedömning  
för tillgängligheten på området utifrån beskrivning och bilder för  
respektive område.

Gradering
Tillgängligheten på de olika platserna har graderats på en tregradig skala.  
Varje färg representerar en viss typ av tillgänglighet. För varje område används 
symboler för att visa service och vad du kan få se på varje ställe. På sidan  
13 följer en teckenförklaring som du kan återvända till. För mer information  
kan du kontakta Länsstyrelsen i Jönköping gällande naturreservaten  
eller Vetlanda kommun för övriga områden.

Framkomlighet med ansvar
Bedömningen är gjord utifrån barmarkssäsongen. Räkna därför inte med  
framkomlighet överallt under vinterhalvåret. Många vägar är privata eller enskilda,  
kör försiktigt och respektera uppsatta skyltar. Tänk på hemfridszonen vid besök  
ut till platserna och parkera med hänsyn till boende. Om det inte finns en  
anvisad parkeringsplats är det markerat i guiden utifrån var det bedöms vara  
mest lämpligt. Du är själv ansvarig för att inte blockera framkomligheten, parkera  
därför bilen med sunt förnuft så det inte skapar problem för markägaren. Även 
små skogsvägar används av nyttotrafik så som traktorer, timmertransporter  
med mera. Ta bussen eller cykla så slipper du tänka på detta.
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Markerade leder eller stigar. Går att  
uppleva delar av området med rullstol, 
barnvagn och lättframkomlig promenad.

Inga markerade leder eller stigar.  
Utmanande och kräver god fysik och/eller 
naturvana. Gör en egen bedömning  
utifrån beskrivning. 

Markerade leder eller strövstigar. På sina  
ställen kuperat. Betesmarker ingår också i  
denna kategori. Gör en egen bedömning  
utifrån beskrivning.

Gör egen 
bedömning  
utifrån  
beskrivning  
för varje  
område.

11



12

Checklista

Innan du ger dig ut för äventyr ute i naturen kan det 

vara bra att tänka på om det behövs någon speciell 

utrustning. Att vara förberedd inför sitt besök kan göra 

upplevelsen i naturen så mycket trevligare. För att  

hjälpa dig en bit på vägen kommer här en checklista 

att titta på innan du lämnar hemmet.

Stövlar, för blöta områden

Myggmedel

Kompass/GPS 

Första hjälpen-kit, om  
olyckan skulle vara framme

Fika (glöm inte skräppåse)

Kikare

Lupp

Litteratur
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Teckenförklaring  
symboler

Parkeringsmöjlighet Informationsskylt Utsiktsplats Dass

Fikabord

Botanik

FåglarUtsiktstorn 

Fågeltorn

Geologi Mossor, lavar,  
svampar

Vindskydd

Eldplats Strövstig

Naturreservat 

Vandringsled 
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Allemansrätten
Ut och njut och 
visa hänsyn till  
djur och natur.

Dags för upplevelser i naturen

Det finns många möjligheter  
till naturupplevelser runtom i  
kommunen, vissa områden  
kräver lite mer av besökaren,  
medan andra har uppmärkta  
leder. Oavsett erfarenhet och  
förutsättningar finns det något  
som alla bör känna till när du  
vistas i naturen. Det gäller  
allemansrätten. Den ger oss  
en unik frihet, men med ansvar.  
 Den välkända grundregeln  
berättar om vad allt handlar  
om; Inte störa och inte förstöra.  
Innan du ger dig ut för ett  
äventyr i naturen ska du läsa  
på vad som gäller för just det  
området. För att hjälpa dig på  
traven kommer några viktiga  
punkter här. 

TA MED SKRÄPET HEM
Det tar lång tid för naturen att bryta ner 
skräp. På de flesta platser som nämns  
i boken finns det inga soptunnor. Ta därför 
med en extra påse att lägga skräpet i. Hjälp 
miljön och djuren genom att också plocka 
upp skräp du stöter på ute i naturen.

RESPEKTERA PRIVAT OCH ODLAD MARK
Allemansrätten ger oss möjlighet att röra 
oss fritt på många platser. Däremot är 
det viktigt att respektera hemfridszonen. 
Det är området närmast bostaden där den 
boende har rätt att få vara ifred. Passerar 
du ett bostadshus ska du hålla behörigt 
avstånd. Ofta går vägar genom gården och 
du får passera, men däremot inte sätta dig 
ner för att äta matsäck eller slå upp ett tält i 
närheten av bostadshuset. 

När du rör sig i skog och mark kan du 
ibland stöta på odlad mark. Det är inte 
tillåtet att gå på en åker från sådd till skörd. 
Om du går på en åker där det växer odlad 
gröda kan du förstöra en del av skörden 
genom att trampa ner växtligheten.
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Samma sak gäller för skogsplanteringar. 
De små plantorna är svåra att se och risken 
finns att du trampar sönder de små träden. 
Det är alltså bättre att gå runt om du stöter 
på plantering eller odlad mark. 

PLOCKA VILDA VÄXTER,  
BÄR OCH SVAMP
Du får plocka bär, svamp och blommor 
när du är ute i skog och mark – så länge 
det inte är fridlysta arter! Du får även 
plocka frön, nötter och kottar från marken. 
Det är ditt eget ansvar att hålla koll på vilka 
arter som inte är tillåtet att plocka. Vissa 
fridlysta arter får inte plockas överhuvud-
taget, medan andra får du plocka en liten 
bukett till dig själv. I Sverige är till  
exempel, alla orkidéarter fridlysta men 
även ett antal svampar, lavar och mossor.

Tänk på att mossor och lavar växer  
väldigt långsamt, så plocka försiktigt och  
i mycket små mängder.

Många platser i guiden hyser flera  
hotade och sällsynta arter. Låt därför 
blommorna stå kvar så att de kan fröa av 
sig och ge nya blommor. Det ger också fler 
möjlighet att njuta av färgprakten.

I skyddade områden kan speciella regler 
gälla, läs på om det specifika området om 
du planerar plocka något. 

DAGS ATT SLÅ LÄGER
Det är tillåtet att tälta i naturen så länge 
du tar hänsyn till marken och inte stannar 
längre än något dygn. Det är viktigt att 
marken inte tar skada. Campa därför inte 
på känsliga marker så som lavmarker eller 
lövängar. Det är heller inte direkt lämpligt 
att campa i en beteshage om man inte vill 
bli väckt av ett gäng morgonpigga kossor. 

Vid toalettbestyr och när nöden trycker 
på söker du upp en plats där du tror inte 
så många kommer vistas. Gräv ner pappret 
eller ta med hem, om du inte kan elda upp 
det på plats. Det är också en fördel om det 
går att gräva en grop innan du uträttar  
dina behov. Tänk på att inte vara för nära  
vattendrag eftersom det kan förorena 
vattnet.

ELDNING
Allemansrätten ger egentligen ingen själv-
klar rätt att elda ute i naturen. Du får göra 
upp en eld om det inte finns risk att den 
sprider sig eller skadar växter och djur.  
Det är därför viktigt att du har rätt kunskap 
och ser till att elden inte skadar marken 
samt släcker ordentligt. Bästa underlaget är 
iordningsställda eldstäder, grus eller sand, 
medan torvmark, mossa eller skogsmark är 
mindre lämpligt. Elden kan sprida sig eller 
ligga och pyra i dessa marker för att senare 
flamma upp. 

Det är inte tillåtet att elda på klippor 
eftersom de kan spricka och få sår som 
aldrig läker.

Korallrot är en orkidé Foto: Ingela Carlström
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När du ska göra upp eld får du ta kvistar, 
grenar och kottar som ligger på marken. 
Det kan vara svårt att hitta torr ved.  
Därför kan det vara smart att ta med sig 
egen ved, då vet du att den är torr och att 
det finns tillräckligt för att göra upp en eld. 
Det är inte tillåtet att ta bark eller näver 
från stående träd. Skada inte grov död ved 
så som stående eller liggande träd eftersom  
de är boplats för många olika insekter, 
svampar och djur. I naturreservat och  
andra skyddade områden kan speciella 
regler gälla. Kolla upp i förväg vad som 
gäller innan du planerar för grillning i ett 
skyddat område. Elda aldrig andra sopor 
än toalettpapper.

HUNDAR
Det är klart att hunden ska få hänga med 
på äventyr i naturen, men den får inte störa 
eller skrämma vilda djur. Ta inte in hunden 
i en beteshage med djur. Det kan skapa 
onödig stress eller att betesdjuren ser  
hunden som ett hot och går till motattack. 

Mellan 1 mars och 20 augusti är det inte 
tillåtet för hundar att springa lösa. Detta 
för att skydda de vilda djuren under den 
känsliga tiden när de får ungar.  
Övrig tid på året ska hunden hållas under 
sådan uppsikt att den inte förföljer vilt. 
Undantag gäller för jakthundar.

SLÄPP INTE UT DJUREN
Du får passera genom beteshagar så länge 
du stänger grinden efter dig.

Djur på rymmen kan utgöra en livsfara 
för trafik och djuren själva. Du går alltid in 
i en hage på egen risk. Betesdjur utför ett 
viktigt arbete med att hålla markerna  
öppna. Det är därför viktigt att ta det  
försiktigt och visa hänsyn om du rör dig  
i en hage där det går djur.

Sammantaget är det sunt förnuft och 
respekt för omgivningen som gäller l

Ha en trevlig tur och ta hänsyn till  
djur och natur!

Kolla upp om det råder eldningsförbud  
där du är! Det är inte värt att starta en 
skogsbrand för att du bara skulle grilla  
lite korv. Elda inte nära träd, stubbar eller 
torrt gräs och elda inte om det blåser. 
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Sidenbi Foto: jakob wilhelmsson

Biologisk  
mångfald och 
skyddad natur
Definitionen av biologisk mångfald  
kan beskrivas som variations- 
rikedomen av liv i naturen. Det  
innebär en mångfald av ekosystem 
och naturtyper, mångfald av arter 
samt den genetiska variationen 
inom arterna. En förutsättning för 
artrikedom är varierade livsmiljöer.
 Genetisk variation inom varje art  
är en förutsättning för evolutionen. 
Om det finns en hög genetisk  
variation har arter större chans att 
anpassa sig och därmed överleva  
vid förändring i artens livsmiljö. 
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Varför ska vi bevara den biologiska mång-
falden? Den frågar har du nog hört flera 
gånger innan, men det går att vända på 
det och istället fråga; varför ska vi utarma 
naturen? Svaren på den frågan är omöjlig 
att besvara utan att använda argument 
som är kortsiktigt ekonomiska. Att bevara 
biologisk mångfald är däremot långsiktigt. 
Något att tänka på är att vi är beroende av 
den biologiska mångfalden på många sätt. 
Genom att bevara natur och arter står vi 
bättre rustade för framtiden. Sedan kan 
man också tänka att alla arter har rätt att 
överleva för deras egen skull. Varje art är 
unik och många har en genetisk historia på 
miljarder år. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Naturen utför en mängd olika gratis- 
tjänster. Dessa funktioner kallas  
ekosystemtjänster och vi människor är 
beroende av dessa tjänster i våra liv. Det  
är när naturen förändras som vi märker  
vilka funktioner som blir påverkade.

Några exempel på ekosystemtjänster är 
luft- och vattenrening, pollinering,  
mullbildning utjämning av flöden och  
nedbrytning av organiskt material.  
Genom att bevara natur, restaurera miljöer 
och ha ett hållbart markutnyttjande säkrar  
vi ekosystemtjänsterna för framtiden. 

SKYDDSVÄRDA TRÄD 
Träd spelar en viktig roll i landskapet.  
Det finns träd som är särskilt värdefulla  
genom att vara gamla och grova. Även 
grova döda träd och grova träd med hålor 
räknas som skyddsvärda. Dessa träd är  
viktiga för en mängd olika insekter,  
svampar, mossor och lavar. Fåglar och 
fladdermöss använder hålorna i träden 
för att göra bo, söka skydd eller leta föda. 
Skyddsvärda träd har alltså en stor  
betydelse för den biologiska mångfalden.

För åtgärder som kan påverka dessa  
träd negativt kan det krävas samråd hos  
Länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 6 §  
i miljöbalken.

Det är länsstyrelsen som tar fram 
förslag på nya Natura 2000-områden. 
Därefter är det regeringen som 
beslutar att föreslå områden till 
EU-kommissionen.  

Natura 2000
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SKYDDAD NATUR 
Genom att på olika sätt skydda områden 
mot exploatering eller ingrepp bevaras 
biologisk mångfald för framtiden. Syftet 
med att skydda områden kan också vara att 
trygga tillgången till natur för rekreation 
och friluftsliv. Det finns flera former av 
skydd. En vanlig skyddsform är natur- 
reservat. Syftet med reservatsbildning kan 
vara att bevara biologisk mångfald, vårda 
eller återställa värdefulla naturmiljöer, 
trygga tillgången för ett rörligt friluftsliv 
samt återställa eller nyskapa livsmiljöer 
för skyddsvärda arter. I Vetlanda kommun 
finns det (2022) 23 naturreservat och ett 
kulturreservat (Högarps by).

Nationalpark är den starkaste formen  
av skydd ett naturområde kan få. Syftet är 
att bevara ett större sammanhängande  
naturområde i väsentligt oförändrat skick 
för kommande generationer. Det finns 
ännu inga nationalparker i kommunen.

Närmaste nationalparker är Norra 
Kvill, Åsnen och Store Mosse. Många av 
de naturreservat och andra områden som 
är med i guiden är Natura 2000-områden. 
Dessa platser ingår i ett nätverk av EU:s 
mest skyddsvärda naturområden. Natura 
2000 skapades för att bevara och skydda 
värdefulla naturmiljöer samt för att hejda 
utrotningen av växter och djur. För varje 
Natura 2000-område finns en bevarande-
plan som beskriver områdets värden, vilka 
skötsel- och skyddsåtgärder som behövs 
samt eventuella hot. 

En annan form av skydd är strand- 
skyddet. Det omfattar alla hav, sjöar och 
vattendrag och gäller 100 meter från 
strandlinjen på både land och i vatten.  

Inom strandskyddsområdet är det  
förbjudet att utföra åtgärder som påverkar 
syftet negativt, exempelvis nybyggnad.  
Syftet med strandskyddet är att bevara 
goda livsvillkor för djur och växter samt 
trygga allmänhetens möjligheter till ett 
rörligt friluftsliv. 

Det finns också naturmiljöer som  
alltid är skyddade genom ett generellt 
biotopskydd. Till dessa hör alléer, källa 
med omgivande våtmark i jordbruksmark, 
odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, 
småvatten och våtmark i jordbruksmark, 
stenmur i jordbruksmark och åkerholmar. 
För åtgärder eller verksamheter som kan 
komma att påverka dessa naturmiljöer  
negativt krävs dispens hos Länsstyrelsen. 

FRIDLYSTA DJUR OCH VÄXTER
Om en art är fridlyst är det inte tillåtet  
att plocka, döda eller fånga in den.  
En fridlyst art kan vara sällsynt eller 
hotad. Det finns över 500 fridlysta arter 
i Sverige. Arterna är listade i bilaga 1 och 
2 i Artskyddsförordningen. Alla orkidéer, 
groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda 
fåglar är listade. Det finns även några arter 
av lavar, mossor och svampar som  
är fridlysta. l

VISSTE DU ATT

På tal om biologisk mångfald och 
pollinering: Vetlanda kommun har en 
stor artrikedom bland solitära bin och 
humlor. I kommunen har 179 arter 
noterats av totalt 260 arter i Sverige!
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Fridlysta arten ätlig groda

Trädgårdssandbi Foto: Jakob Wilhelmsson Rödlistade blomman mosippa
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Vetlandas natur
I Vetlanda finns en stor variation av 
naturtyper och områden med höga 
naturvärden. Det finns djupa skogar 
och orörda våtmarker, porlande 
bäckar och vattendrag, blommande 
ängar och naturbeteshagar.

Landskapet har också en varierande  
topografi med berg och dalar, åsar och  
sjöar. Toppar över 300 meter finns på 
många platser runt om i kommunen.  
Den lägsta punkten finns i Kvillsfors vid 
Emån på lite drygt 100 meter över havet.  
Geologin bestämmer de stora landform- 
erna i landskapet och lägger grunden  
för växtlighet och odling. Berggrunden  

är gammal, men landskapet geologiskt  
ungt och starkt präglat av de mäktiga  
inlandsisarna som drog fram över området 
för flera tusen år sedan. Överallt kan du 
finna spår efter isen och dess smältvatten.  
Isens egen jordart, morän, dominerar  
inom kommunen. Morän är avlagring av 
material som isen plockat upp, krossat och  
transporterat. Det är en blandning av 
kornstorlekar och allt är kantigt. Ett annat 
tydligt spår är de rullstensåsar som består 
av sten, grus och sand från inlandsisens 
isälvar. Denna typ av isälvsavlagring finns 
bland annat i Björköby, Drags udde,  
Nävelsjö och Böla.
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I Vetlanda är skog den dominerande  
naturtypen, men det är endast små  
fragment av skogen som har naturskogs- 
karaktär. Barrskogarna utgörs till största 
delen av planterade och ensartade gran-  
eller tallplanteringar med låga naturvär-
den. Äldre barrskogar med hög biologisk 
mångfald finns kvar som små öar.  
Skogar som inte kalavverkats har en  
variation av trädslag och grovlek, mycket 
död ved och flera utrotningshotade arter. 

Dessa skogar finns ofta på otillgängliga 
platser långt från bilvägar och nära mossar, 
på fastmarksöar på mossarna, berg- och 
rasbranter. I kommunen finns ett större 
område kring Korsberga, Milletorp och 
Lemnhult med relativt orörd skog.  
Här finns naturreservaten Stolpaberg, 
Svarta hål och Stora och Lilla fly. 

Det finns även värdefulla barrskogs-
områden i naturreservatet Tjusthult och 
Sällevadsån. Dessa områden kan du läsa 
mer om längre fram i guiden. 

Naturen runtom i kommunen är  
en tillgång att vara stolt över. Det finns  
utpekade miljöer som är typiska för  
Vetlanda kommun, men som är mer  
ovanliga i andra delar av landet. Syftet med 
att peka ut dessa miljöer är att motverka  
hemmablindhet. Ansvarsmiljöerna har 
höga biologiska värden och många  
rödlistade arter är knutna till dem. Vi kan 
därmed anses ha ett särskilt ansvar för att 
värna om och bevara dessa miljöer.

På nästa sida följer en beskrivning  
av de fyra miljöerna.

DÖD VED GER NYTT LIV
Den döda veden är viktig för den  
biologiska mångfalden i skogen. Död  
ved förekommer både i stående och  
liggande i form av högstubbar, torrträd,  
torrakor, silverstubbar och lågor. 

Källa: www.skogsstyrelsen.se

Slåttergubbe



24

Strandängar
Som namnet antyder återfinns strand- 
ängar intill vatten. I Vetlanda finns strand-
ängar vid sjöar och längs Emån mellan 
Ädelfors och Kvillsfors. Kommunen hyser 
fortfarande relativt stora arealer av strand- 
ängar. Förr i tiden var strandängarna 
mycket viktiga för bonden eftersom de gav 
en god skörd även vid torrår. De var så 
viktiga att vid skiftena under 1800-talet  
var man noga med att strandängarna  
fördelades rättvist. Vegetationen är 
särpräglad på de hävdade markerna som 
tidvis översvämmas. Arter som växer på 
hävdade strandängar är hirsstarr, krypvide 
och brunven. Till de lite mer ovanliga  
arterna hör kärrvial, ängsruta och  
strandviol. Strandängar hotas idag av 
igenväxning och naturtypen har minskat 

kraftigt de senaste decennierna. 
Strandängar är också en viktig kultur- 
historisk miljö. Många kvarstående 
ängslador vittnar idag om strandängarnas 
betydelse. På några ställen längs Emån  
har strandängarna restaurerats med  
positivt resultat. l

Kvillområden
Ett kvillområde är en särskild vattenmiljö 
där vattnet forsar långsamt fram i små 
bäckfåror i svag sluttning som bildats längs 
ett vattendrag. I och med den säregna 
miljön har kvillområden en speciell flora 
och fauna knuten till sig. Här kan man 
stöta på både rödlistade och vanliga arter, 
bland annat utter, flodpärlmussla, forsärla, 
hampflockel och den sällsynta ormbunken 
safsa. Vetlanda kommun har relativt stora 
och många kvillområden i jämförelse med 
övriga delar av  Jönköpings län.

Några exempel på kvillområde i Vetlan-
da är Illharjen och Strömmahult. Båda  
områdena kan du läsa mer om i guiden. l



Kalkbarrskog
Kalkbarrskogar är en barrträdsdominerad 
skog som uppkommit genom naturlig  
föryngring på basisk mark, ofta finns det  
en stor andel äldre barrträd. Skogen  
har alltså inte kalavverkats utan området 
har kontinuerligt varit bevuxen med  
barrträd under flera generationer.  
I kalkbarrskogar finns en i synnerhet  
rik och speciell kärlväxt- och svampflora  
där flera av arterna är rödlistade.  
Några exempel på sällsynta svampar som 
trivs i kalkbarrskogar är fjälltaggsvampar, 
jordstjärnor, blomkålssvamp och  
olika fingersvampar. Blåsippa, piprör  
och vispstarr är ofta karaktärsväxter för  
kalkbarrskogar.

I Jönköpings län är kalkbarrskogar  
ovanliga, men i Vetlanda kommun  

återfinns biotopen på flera ställen.  
Några värdefulla kalkbarrskogar finns 
bland annat i Sällevadsån och  
Kvilletorpsskogen. l

Ek- och ädellövhagar är en speciell typ  
av betesmark som är särskilt vanliga  
i Vetlanda, men som i resten av Sverige  
är mer sällsynt. Om man är uppvuxen  
i Vetlanda är detta ett vanligt inslag i  
landskapet och något som kanske inte  
anses särskilt ovanligt. Ädellövhagarna  
hotas idag av upphörd hävd och  
igenväxning som följd. När de gamla  
träden skuggans igen av sly dör träden  
efter hand och de arter som är beroende  
av solbelysta träd får allt svårare  
att klara sig.

De solexponerade gamla lövträden har 
mycket höga naturvärden. Speciellt grova 
och gamla ekar är särskilt värdefulla. Man 
brukar säga att omkring 1000 arter av 
lavar, svampar och insekter är knutna till 
just ek. Ekhagar med flerhundraåriga ekar 

Ek och ädellövhagar
förekommer på flera håll i kommunen, ofta 
i anslutning till gamla gods. Några exempel 
är Trishult och Vallby. Hagarna med 
blandade ädellövträd innehåller ofta ask, 
lind, alm och lönn. Många träd bär spår av 
äldre tiders hamling, enstaka ställen har 
ännu pågående hamling. Fina exemplar av 
ädellövhagar finns i Skirötrakten. l

25



Historia och brukande av  
Vetlandas jordbrukslandskap
I Vetlanda har människor brukat 
marken under lång tid. Överallt i 
landskapet syns spår av mänsklig 
aktivitet. Efter att inlandsisen  
dragit sig undan koloniserades  
området av däggdjur och  
människorna följde i dess spår.
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Boplatserna var tillfälliga och människorna 
livnärde sig på jakt, fiske och bär.  
För omkring 6000 år sedan introducerades 
jordbruket till Norden och människans 
påverkan på landskapet tilltog.  
För att få fram åkrar att odla på röjde  
och brändes små områden i skogen.  



När näringen sinade i marken röjdes ett 
nytt område fram och den gamla åkern fick 
växa igen och bli betesmark, innan träd  
och buskar tog över.

Ädellöven var en viktig tillgång som 
foder under vintern.

Under bronsåldern expanderade  
jordbruket och bronsåldersrösen går att 
finna i nästan hela kommunen. Kring  
Fröderyd, Lannaskede, Korsberga, Skirö 
och Stenberga finns det särskilt många.  
Det var under järnåldern som grunden för 
bebyggelsemönster och odlingsmarker  

lades på många håll. Nu fick bonden 
tillgång till järnskodda redskap vilket 
gjorde att tyngre jordar kunde odlas upp. 
Boskapen börjades stallas in under vintern 
och bofästningen blev därmed allt  
mer permanent.

Under järnåldern började man skörda 
gräs med hjälp av lie och skäror. Djuren 
utfodrades med hö från ängsmarkerna  
och gödsel till åkrarna togs från de  
vinterstallade boskapen. Det blev alltså  
ett flöde av näringsämnen från slåtterängen 
till åkrarna. Härav kommer det välkända 
uttrycket ”ängen är åkerns moder”.  
Denna form av jordbruk dominerade  
i Vetlanda långt in på 1800-talet. 

Under det senaste århundradet har 
jordbruket gått genom stora förändringar 
och blivit alltmer mekaniserat.

De småskaliga jordbruken har slagits 
ihop till större enheter. Det mosaikartade 
landskapet har ersatts med större arealer 
samtidigt som stenmurar tagits bort,  
ängar växt igen och hagmarker gödslats.  
Denna agrara revolution ledde till stora  
förbättringar för människan i form av  
högre produktion per areal och arbetad  
tid. Bieffekten är att landskapet blivit  
fattigare för växter och djur. l
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Ansvarsarter  
och rödlistan
I vissa av de listade naturområdena kan 
du stöta på någon av Vetlanda kommuns 
ansvarsarter. En ansvarsart är en rödlistad 
art starkt knuten till ett geografiskt område 
vars minskning markant skulle påverka 
den totala populationen. Det innebär att 
kommunenhar ett särskilt ansvar att 
bevara dessa arter. Totalt har åtta arter 
pekats ut och syftet är att gynna, men också 
att uppmärksamma arterna och stärka det 
symboliska värdet. Du kan läsa mer om 
ansvarsarterna längre fram i guiden.  
Rödlistan har fått alltmer uppmärksamhet 
under åren. Arter som vi upplever är  
vanliga kan ha minskat drastiskt på kort 
tid. Rödlistan tar upp växter, svampar och 
djur som är sällsynta, utrotningshotade 
eller i behov av särskild hänsyn. Att en art 
finns med på rödlistan innebär alltså att 
artens framtida överlevnad i Sverige är 
osäker. Det är ArtDatabanken, SLU, som 
är ansvariga för att sammanställa rödlistan 
och revidering sker vart femte år.

Rödlistan är ett viktigt verktyg i det 
nationella naturvårdsarbetet för att hindra 
förlusten av biologisk mångfald.  

I Sverige räknas 4 746 arter (cirka 20 pro-
cent av bedömda arter i landet) som hotade 
eller nära hotade enligt rödlistan 2020.  
För Vetlanda kommun är över 400 arter  
upptagna på rödlistan där kärlväxter, 
svampar och ryggradslösa djur är de  
artgrupper med flest arter på listan.

När du är ute i naturen och kanske  
hittar olika djur, växter och svampar kan 
du hjälpa forskarna genom att rapportera 
dina fynd till Artportalen, SLU.  
Det hjälper forskare och personer som 
jobbar med naturen att rikta insatser  
för att gynna arter.

Alla miljoner fynd i artportalen ökar  
kunskapen om arters utbredning.  
Fynddatan används som stöd i olika typer 
av myndighetsbeslut hos länsstyrelser, 
skogsstyrelsen och kommuner. l

Sävsparv, Foto: Tomas Claesson
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Den svenska  
rödlistans kategorier

Tallbit Foto: Tomas ClaessonFältgentiana

Spindelörtskinnbagge (nymf)  
Foto: Ingela Carlström
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Rödhake Foto: Tomas Claesson Storrams Foto: Ingela Carlström

Bastardsvärmare



31

NORDVÄSTRA
VETLANDA
Området bjuder på gammal och intressant historia med en lång tradition  

av brukande. Nordvästra Vetlanda har värdefulla våtmarker, höga  

ornitologiska värden och unika kvillområden. Flera av platserna ligger  

tätortsnära och går att ta sig till med kollektivtrafik eller cykel. l

Runneryds bokar

Nävelsjön 

Strömmahult 

Hultaby slottsruin 

Våtmark Knappshem 

Norrgårdsområdet 

Illharjen 

Hällarydsskogen 

Böla rikkärr
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Runneryds bokar 
Bokskog är en ovanlig naturtyp på höglandet. Bokarnas lövverk bildar ett 
tätt valv och det är få växter som trivs i skuggan, men boken själv trivs i 
skugga och kan föryngra sig inom beståndet. Under våren kommer  
marken till liv i form av vitsippor och andra tidigt blommande örter. 

INFORMATION
Runneryds bokar är ett av de minsta  
naturreservaten i kommunen. Det är  
bara 0,4 hektar, men bildades redan 1960. 
Området ligger i en sydsluttning med  
välutvecklad bokskog. Träden är gamla  
och grova, flera av dem är över 200 år. 

De gamla och grova träden är  
värdefulla för fåglar som kan hitta både 
mat och boplatser. I reservatet finns också 
död ved i olika former. Detta utgör en 
viktig livsmiljö för insekter, svampar och 
andra arter. Vägen fram till Runneryds 
bokskog är vacker och bjuder på småländsk 
landsbygd med böljande åkrar, beteshagar, 
djupa skogar och stora gårdar.

ENLIGT DEN GAMLA SVENSKA  
BONDEPRAKTIKAN KAN DU  
SPÅ VÄDRET MED BOKTRÄ: 
 
Vill du veta hurdan vintern vara må,
Så skall du Allhelgona Dag i skogen 
gå, Och därefter en bok uppleta,
Varpå du det skall få veta,
Där må du dig en spån avskära,
Är han torr, varm vinter vill dig nära,
Men är samma spån våt och fuktig,
Då kommer en kall vinter duktig.

TERRÄNG: Lätt

NATURRESERVAT

Grönsångare  
Foto: Tomas Claesson
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Ett besök vid Runneryds bokskog går bra 
att kombinera med ett besök vid  
Strömmahult, som går att läsa mer om på 
sidan 38. Det finns också en 25 kilometer 
lång cykelrunda ”Nävelsjörundan”, som tar 
cyklisten runt Nävelsjö socken och förbi 
Runneryds bokskog. Kartor finns att  
hämta på vetlanda.se

VÄGBESKRIVNING
Runneryds bokskog ligger 
10 kilometer nordväst om 
Vetlanda en bit utanför 
Runneryd. Följ vägen 
genom Näsby och efter 
cirka 5 kilometer kommer 
en korsning. Håll till 
vänster och fortsätt på 
vägen ytterligare ett par 
kilometer. Håll till höger 
mot Naglarp och  
naturreservatet ligger på 
vänster sida av vägen. 
Det går att parkera vid  

sidan av skogsbilvägen mitt emot  
reservatet. Tänk bara på att inte hindra 
framkomligheten. 

TILLGÄNGLIGHET
Det går att se Runneryds bokar från vägen. 
Det är lätt att orientera sig och reservatet 
omgärdas av åker och väg. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
På våren när vitsipporna blommar och 
längre fram på sommaren när boklöven 
har slagit ut. 

ARTER
Gulsparv, rödvingetrast, svavelticka, 
grönsångare, svartvit flugsnappare.

VISSTE DU ATT
Enligt det svenska blomsterspråket  
från 1849 skyddar en bokkvist sin  
älskade mot olycka.

Parkering Koordinater
57.475376, 14.911293
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Nävelsjön
En av kommunens största våtmarker. Det är en viktig rastplats och  
häckningslokal för fåglar. I mitten av 1800-talet sänktes Nävelsjön för att 
skapa mer jordbruksmark. Markerna övergavs så småningom och växte 
igen. Efter restaureringsåtgärder är det idag åter bete på Nävelsjön.

INFORMATION
Genom hävden hålls de värdefulla  
markerna öppna. Större delen av  
våtmarken är en starrmad och är skyddad  
som naturreservat. En starrmad är en 
våtmark som används till bete och slåtter. 
Vid högt vattenstånd, under vinter och vår, 
finns öppna vattenytor.

Här i Nävelsjön kan du få se många ovanliga 
arter som årta, skedand och brunand.  
Under våren finns det också möjlighet att få 
se bland annat sångsvan, kricka, tofsvipa, 
blå kärrhök och dvärgbeckasin.  
 

Sångsvan Foto: Tomas Claesson

Årta (hane) Foto: Tomas Claesson

TERRÄNG: Medel

NATURRESERVAT
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På stigen ner genom betesmarken kan  
du spana efter gullvivor, kattfot och 
mandelblommor. Under sommaren växer 
darrgräs, slåttergubbe, sommarfibbla och 
ängsvädd. Nere vid fuktängen kan det  
finnas kråkklöver, vattenklöver och 
svärdslilja. Nävelsjön är väl värt ett besök, 
syns inga fåglar kan blommorna bjuda på 
intressanta möten. Tänk på att ta hänsyn 
till betesdjuren. De gör ett viktigt jobb för 
att hålla markerna öppna.

VÄGBESKRIVNING
Nävelsjöns naturreservat ligger mellan 
Hjältaryd och Nävelsjö. Ta väg 127 mot 
Sävsjö. Sväng höger mot Rågsjö och följ  
vägen fram till informationstavlan. Här 
finns en anvisad parkering för ca 2 bilar. 
För att komma ner till reservatet måste 
du gå genom en beteshage. Följ orange 
markering.

TILLGÄNGLIGHET
Stigen ner mot reservatet är välmarkerad, 
men något kuperad och med stenar här  
och var. Vid tiden för denna guide var 
fågeltornet i dåligt skick. Kolla på  
Länsstyrelsens hemsida för uppdaterad 
information. Tänk på att betesdjur går  
här under sommaren. Glöm inte att  
stänga grinden. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår för fåglar och sommar för floran.

ARTER
Sävsparv, kråkklöver, vattenklöver, 
tofsvipa, årta, blåsuga, bockrot, 
darrgräs, grönvit nattviol, gullviva, 
mandelblomma och ängsvädd.

Parkering Koordinater
57.414256, 14.922463  
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Foto: Martin Stoltze



Väddgökbi
NOMADA ARMATA
 
Väddgökbiet återfinns på torrängar där  
det finns en stabil population av väddsand-
bin. Arten tar, likt en gök, över bon från 
väddsandbin. Värdarten är beroende av 
åkervädd och att det finns lämpliga platser 
med blottad sandig mark där de kan bygga 
bo. För att få syn på ett väddgökbi ska du 
spana på åkervädd. Arten är ganska stor  
och syns tydligt på blomman. 
 Båda arterna är starkt kopplade till när 
åkervädden blommar. Väddgökbiet flyger 
juni och juli och särskilt kring midsommar. 
Den förekommer sällsynt kring Götaland. 
Populationerna är ofta isolerade. I östra 
Småland verkar väddgökbiet ha en lite mer 
sammanhängande förekomst. I Vetlanda 
finns väddgökbi noterat på cirka 20 platser.   

Blommar: Juni-juli 
Längd: 10-12 mm
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Strömmahult
I Strömmahult finns ett kvillområde 
längs Emån med en rik kärlväxtflora. 
Här förgrenar sig vattnet i små åfåror 
där flera ovanliga arter noterats. På 
våren täcks marken av vitsippor och 
vattnet forsar fram genom kvillarna. 
Området är biotopskyddat tack vare 
sina höga naturvärden.

INFORMATION
Kvillområden är värdefulla miljöer  
och är en utpekad ansvarsmiljö i  
kommunen. Det finns hyfsat stora  
kvillområden i kommunen och den  
säregna miljön skapar förutsättningar  
för sällsynta arter. Tänk på att inte  
gå i vattnet, det kan skada musslorna  
som lever på botten. I ån har nämligen  
den hotade flodpärlmusslan noterats.  
Den är en av åtta arter som pekats  

ut som ansvarsart för Vetlanda kommun.  
Vilka arter som är med finns i inledningen 
av denna guide. Om just flodpärlmussla går 
att läsa mer om på sidan 66.

Intill kvillområdet finns en gammal 
kvarn. Den byggdes i början på 1870-talet 
och var i bruk i nästan 80 år. Tänk på att 
kvarnen och gårdsbebyggelsen är  
privatägd. Förbi Strömmahult passerar  
en 22 kilometer lång cykelled. Leden heter 
Norrasjön-Flögen runt och bjuder på  
vackra herrgårdsmiljöer, kultur och  
naturmiljöer. Kartor finns på vetlanda.se

Tibast Foto: Christina Karlsson

TERRÄNG: Lätt

PRIVAT MARK
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N

TILLGÄNGLIGHET
Det finns inga markerade stigar eller  
andra faciliteter. I Strömmahult går det  
att upptäcka mycket direkt från vägen.

VÄGBESKRIVNING
Strömmahult ligger ungefär 10 kilometer 
utanför Vetlanda. Från Vetlanda tar du 
enklast Hällingevägen och kör mot Flishult. 

Fortsätt förbi Flishult och håll till höger  
när vägen delar sig. Efter några hundra  
meter kommer du fram till två mindre  
broar. Då har du nått fram till  
Strömmahult.

Det finns ingen parkering, men det är 
möjligt att ställa bilen på de platser där 
vägen breddar ut. l

BRA ATT VETA 

MISSA INTE
Ett besök vid Strömmahult går fint  
att kombinera med besök i Runneryds 
bokskog, som du kan läsa mer om  
på sid 32.

ARTER
Tibast, storrams, safsa,  
flodpärlmussla.

Parkering Koordinater
57.447939, 14.960660  

Safsa
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Hultaby slottsruin
Hultaby slottsruin är speciell på många sätt. Trappan upp till borgen är  
som en riktig paradtrappa. Idag kanske inte trappan känns så pampig,  
men den har många år på nacken. Under sin storhetstid var nog  
borgen med sin trappa en mäktig syn.

INFORMATION
Omgivningen runt borgen är en fin bland-
lövhage med ek, asp och björkar. Många av 
träden är gamla och har håligheter. I hålen 
kan det bo fåglar, insekter och fladder-
möss. Hasselbuskar och enar bidrar med 
lummighet. Död ved och stenrösen ger 
variation och är viktiga för mossor, lavar 
och svampar. Området betas av får för att 
hålla landskapet öppet. I hagarna kan du 
hitta intressant flora så som slåttergubbe, 
rödblära och jungfrulin. Spana särskilt i 
gläntorna i hagen. Variationen av lövskog, 
blandskog, våtmarker och snåriga buskage 
ger möjlighet för flera arter att hitta livs-
miljöer. De blommande växterna lockar till 

sig insekter som blir viktig mat till fåglar. 
Här har gröngöling, stjärtmes, lövsångare 
och stare observerats. Slå dig ner  
någonstans och lyssna efter vilka fåglar 
som är på plats under ditt besök. 

Grönvit nattviol  
Foto: Ingela Carlström

TERRÄNG: Lätt

PRIVAT MARK
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Hultaby slottsruin är troligen en av de  
äldsta stenbyggnaderna i inre Småland.  
De äldsta delarna är från omkring  
1200-talets andra hälft och det som syns 
idag från början av 1300-talet. Runt om 
borgen har man hittat rester från inte  
mindre än åtta timmerhus. Inne i borgen 
har inga rester från eldstäder hittats, så det 
var troligen i husen människorna bodde.

TILLGÄNGLIGHET
Till ruinen leder en hårt packad bred  
grässtig. Gräset runt ruinen slås  
med slåtterbalk. 

I området går även får så du måste passera 
genom grindar. Tänk på att inte störa  
djuren och glöm inte att stänga grinden 
ordentligt efter dig. 

VÄGBESKRIVNING
Hultaby slottsruin ligger väster om  
Vetlanda. Ta väg 127 i lövhagsrondellen  
och kör 1,5 kilometer. Hultaby slottsruin 
ligger på höger sida och en parkering  
finns precis vid avfarten. Det går även att 
cykla eller gå hit. Följ den gamla banvallen 
mot Myresjö och tag av i höjd med ruinen.  
Det finns ingen tunnel så ta det försiktigt 
över 127:an. l

Gröngöling Foto: Tomas Claesson

Bästa tid  
att åka:

UNDER VÅR OCH  
SOMMAR NÄR BLOMMORNA  

BLOMMAR.

N

BRA ATT 
VETA

ARTER
Vätteros, blåsippa, 
darrgräs, tibast,  
gullviva, ormbär, 
tandrot, grönvit  
nattviol, smörbollar.
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Parkering Koordinater
57.418886, 15.036979
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Utter
LUTRA LUTRA
 
Uttern är med sin strömlinjeformade  
kropp och simhud mellan tårna perfekt  
anpassad till ett liv vid vatten. Där fångar 
den fisk, kräftor och groddjur. Uttrar 
använder sina morrhår för att hitta föda 
i det mörka vattnet. Kallt vatten är inget 
problem för en utter. Den har nämligen  
en mycket tjock päls som håller den torr 
och varm. Uttern kan vara svår att få syn 
på. Den är nattaktiv så störst chans är att 
se spår i snön eller när de åkt kana ner 
för slänter.  

Idag finns det omkring 4 000 uttrar i  
Sverige (Artdatabanken 2020), men 
uttern har varit nära att utrotas i Sverige. 
Miljögifter och jakt var ett stort hot mot 
den svenska utterstammen i mitten på 
1900-talet. Höga halter av PCB påverkade 
uttrarnas reproduktion negativt. Fram till 
att uttern fredades 1968 jagades den hårt 
för sin päls och för att de ansågs kon- 
kurrera om fisk. Idag hotas uttern av olika 
miljögifter och att bli påkörda i trafiken. 
I Vetlanda finns det chans att se utter i 
Illharjen, Saljen, Solgenån och Emån.  

Vikt: 5-12 kg 
Längd: 90-120 cm 
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Foto: Tomas Claesson
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Våtmarken i Knappshem
Området utgörs av en två hektar stor våtmark med varierat djup,  
flacka slänter och flera öar, perfekt för fågellivet. I norra delen finns  
en lövsumpskog.

INFORMATION
Våtmarken i Knappshem återskapades 
2021. Då gick den från att vara en  
dåligt fungerande jordbruksmark till en 
myllrande våtmark. Genom gamla kart- 
studier kunde man se att det tidigare varit 
våtmark här, men den dikades ut för att  
bli jordbruksmark. Från parkeringen går 
du utmed en lövridå där flera olika träd 
finns representerade. En solig dag är det 
vackert med solstrålarna som strilar ner 
mellan löven.

Följ stigen fram till bänken och du har 
en fin utsikt över nästan hela våtmarken 
härifrån. Här står en informationsskylt där 
du kan läsa mer om våtmarker och dess 
ekosystemtjänster. Våtmarken har ett  

Ekenässjön

genomsnittligt djup är omkring en  
halvmeter med vissa djuphålor ner till tre 
meter. Det tillsammans med flacka slänter 
och små öar skapar variation och gynnar 
fågellivet. Lövsumpskogen skapades också 
i samband med våtmarken. Gran höggs ur 
och löv plockades fram. Lövsumpskogar är 
ett viktigt inslag för många arter. En hög 
andel död ved och hålträd ger livsmiljöer 
till olika mossor, svampar och insekter. 
Här kan du få se den fluffiga lilla vita fågeln 

KOMMUNÄGT

TERRÄNG: Lätt

Stjärtmes Foto: Tomas Claesson 
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Parkering Koordinater
57.481816, 15.038830
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stjärtmes eller spillkråkan med sin svarta 
dräkt och tjusiga röda mössa. 

När denna guide skrivs är våtmarken 
precis grävd. Bilden visar hur området såg 
ut innan området var klart. Det kommer 
att hända en massa saker med växtligheten 
och djur som flyttar in. Upptäck hur  
området ser ut vid ditt besök och har 
förändrats jämfört med bilden. Skogen på 
vänstra sidan om stigen står på en fossil 
åker med omkring 100 röjningsrösen.

VÄGBESKRIVNING
Går att åka kollektivt till platsen med  
busslinje 322 eller 343. Hoppa av  
vid hållplats ”Bröderna Andersson”  
och promenera 400 meter fram till  
våtmarken. Med bil svänger du av  
väg 31/47 mot Sälleryd och följer vägen 
400 meter. Våtmarken ligger på  
vänster sida under kraftledningen.  
En grusad parkering för fyra bilar finns  
i direkt anslutning till vägen. 

TILLGÄNGLIGHET
Från parkeringen leder en två meter bred 
grusad stig fram till våtmarken.  
Här står ett fikabord och en informations-
skylt. Det finns en stig som ansluter till 
samhället och länkar vidare till övriga 
stigar i skogen. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår och höst.

ARTER
Spillkråka, stjärtmes, nötskrika,  
gärdsmyg, gräsand, kungsfågel.

ÖVRIGT
Projektet finansierades genom  
bidrag från LONA-våtmark och  
Naturskyddsföreningen. 

TIPS
Glöm inte kikare. Under vintern  
när det är tillräckligt med snö  
spåras längdskidspår förbi  
våtmarken.
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Norrgårdsområdet
Norrgårdsområdet är ett av de mest välbesökta i Vetlanda stad. Det används 
av skola, gymnasie, förskola och äldreboende som ligger i nära anslutning. 
Området närmast bebyggelsen är ett gammalt jordbrukslandskap, som  
utgörs av gamla betesmarker med varierande trädskikt och vegetation. 

INFORMATION
Ek är det vanligaste trädslaget med flera 
gamla och grova exemplar. Grov asp och 
sälg samt stora hasselbuskage utgör andra 
viktiga inslag i området. Under 2019  
restaurerades ett område på fyra hektar  
där ekar och andra grova lövträd frihöggs 
och får släpptes på bete för att hålla  
markerna öppna. Området hade inte  
brukats på många år och igenväxning  
hotade ängsfloran samt skuggade och 
trängde de grova lövträden. Här har nu 
backsippa, brudbröd, ängsskallra och stor 
blåklocka en ljusare framtid.

Bortanför det gamla jordbruks- 
landskapet breder barrskogen ut sig.  

Här dominerar gran med inslag av tall och 
olika löv. Området är rikt på fornlämningar 
och stenmurar sticker upp intill gamla  
åkrar. Det går att följa stigar och spår fram 
till Himlabackarnas våtmarkspark.  
Här finns ett fikabord med fin utsikt  
över dammen.

KOMMUNÄGT

TERRÄNG: Lätt
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Parkering Koordinater
57.434070, 15.085910  

TILLGÄNGLIGHET
Här finns ett stort antal stigar och ett 
elljusspår. På vintern spåras längdskidspår. 
Området är kuperat och underlaget  
varierar. På elljusspåret ligger flis eller  
grus medan övriga stigar är gräs eller 
skogsstigar där rötter och stenar sticker 
upp här och var.

VÄGBESKRIVNING
Norrgårdsområdet är beläget norr om 
gymnasiet i Vetlanda. Det går att komma 
in i området på ett flertal platser. Parkering 
finns nedanför Folkets park. Gå mot skogen 
mellan Norrgårdsskolan och gymnasiet så 
kommer du på spåren. l

Backsippa

N

Stare  
Foto: Tomas Claesson

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Lämpligt att besöka året om, men  
om det är växterna som lockar är 
sommaren bäst.

ARTER
Backsippa, liten blåklocka,  
ängsskallra, gökärt, lundstarr.

ÖVRIGT
Visa hänsyn till betesdjuren  
och ta med dig skräpet hem.
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Illharjen
Illharjen bjuder på äkta småländsk djungel. Området utgörs av  
en mosaik av naturmiljöer där kvillområdet är särskilt värdefullt.

INFORMATION
Illharjen är ett välbesökt reservat, speciellt 
av Vetlandabor. Det är lätt att ta Illharjen 
för given, men området hyser värdefulla 
naturmiljöer knutna till vattendrag och 
strandnära skogar samt den starkt hotade 
flodpärlmusslan. Här finns också  
lövskogar med gamla träd och död ved. 
Illharjen hyser en hög artrikedom av fåglar, 
insekter och kräldjur.

Illharjens kvillområde utgörs av Emån 
som förgrenar sig i olika bäckar och  
rännilar. Området sluttar svagt mot 
nordost och marken är rik på stenar och 
block. Lövskogen utmed vattnet över- 
svämmas regelbundet. Här är det rikt på  
torrakor och lågor och växtligheten är 
frodig tack vare tillförseln av näring i 

det strömmande vattnet. I utkanterna 
växer barrskog med inslag av löv. Arter att 
spana efter under besöket kan vara tibast, 
storrams, hampflockel och den sällsynta 
ormbunken safsa. Djurlivet är också rikt 
och intressant. Beroende på årstid finns 
här goda chanser att få se strömstare och 
kungsfiskare. Bland de lite mer blyga 
invånarna finns utter och hasselmus.

I nordöstra delen av området står ett 
fågeltorn. Här finns en grillplats och stora 
chanser att få se olika fåglar. Under vintern 
kan kungsfiskaren bjuda på ett besök.

Här finns en  
hög artrikedom  

av fåglar.

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Lätt

Tibast
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Rullstolsanpassad led: 875 m  
Illharjen och Mela: 2,3 km  
Illharjen runt: 1,7 km

N

VÄGBESKRIVNING
Illharjens naturreservat ligger i södra  
Vetlanda. Ta avfarten mot Korsberga  
i Hargenrondellen, sväng direkt vänster  
vid det stora tegelhuset som kallas  
Elhargen. Intill parkeringen finns  
en informationstavla.

TILLGÄNGLIGHET
Det finns flertalet stigar och leder i och  
runt Illharjen. Ta spången direkt vid  
parkeringen. Spången är cirka 300 meter 
lång och rullstolsanpassad. Där spången  
tar slut går en bro över Emån, här  
fortsätter ett nätverk av stigar. Här och  
var finns bänkar att sitta på och soptunnor 
är utplacerade på några ställen. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID ATT BESÖKA
Illharjen är ett häftigt resmål sommar 
som vinter. På vintern finns det chans 
att se spår från utter och på våren 
täcker vitsipporna nästan helt marken.

UPPTÄCK MER
Precis utanför reservatet ligger 
ett gravfält från yngre järnåldern 
(400-1050 e.kr). Här finns över 100 
synliga gravar. I Illharjens gravfält syns 
gravarna som runda stensättningar 
och högar. Det finns även så kallade 
treuddar och en ovanlig fyrudd. Längs 
Emån och dess biflöden är det rikt på 
fornlämningar vilket tyder på att de 
förr var viktiga som transportvägar.

ARTER
Utter, flodpärlmussla, öring, tibast, 
smörboll, hampflockel, forsärla,  
mindre hackspett, rörhöna.
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Parkering Koordinater 
57.413539, 15.09405  

Elharjen parkering
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Foto: Ingela Carlström
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Trollsmultron
DRYMOCALLIS RUPESTRIS
 
Trollsmultron har troligen fått sitt namn  
för att blommorna ser ut som smultron, 
men att de inte har söta bär som frukter 
utan små nötter istället. Trollsmultron växer 
i torrbackar, på solvarma klipphyllor eller i 
kanten av busksnår. Trollsmultron växer 
sällsynt i södra Sverige. Största hotet mot 
arten är att markerna växer igen på grund 
av utebliven hävd. Den tål dock inte för  
hårt bete och missgynnas även av  
gödselpåverkan. I Vetlanda går det att  
få se trollsmultron på ett 20-tal platser.  

Blommar: juni-juli 
Höjd: upp till 50 cm 
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Hällarydskogen
Naturreservatet Hällarydskogen utgörs av ett kvillområde som Solgenån  
och Hällarydskanal rinner genom. Kanalen grävdes i slutet på 1800-talet 
och nyttjades för energiutvinning. Idag är kanalen ett industriminne och  
en populär sträcka för promenad och kanotpaddling.

Runt vattendragen är träden gamla och 
området har en hög biologisk mångfald. 
Skogen här har en blandning av flera olika 
sorters trädslag och varierande ålder. 
Den är vad man kallar naturskogsartad. 
Här finns det gott om både stående och 
liggande död ved. Det ligger också död ved 
i vattnet. Kantzonen utmed vattendragen 
spelar en viktig roll i att beskugga vattnet 
och tillföra organiskt material.

I Hällarydskogen finns två sällsynta  
arter av taggsvampar (Hydnellum); 
dropptaggsvamp och svart taggsvamp. De 
finns bara på några få platser i kommunen. 
Svamparna lever i en symbios tillsammans 
med de gamla tallarna. De är vad man  

kallar mykorrhizasvampar och skulle  
tallarna sågas ner dör även svampen.  
Den varierade skogen har skapats både 
genom att det inte bedrivits produktions 
skogsbruk i området och att marken är  
näringsrik. Hällarydskogen är rik på  
fågelliv tack vare sitt strömmande vatten.

Vid besöket har du chans att få se  
strömstare, forsärla och den bländande 
vackra kungsfiskaren.  

Strömstare Foto: Tomas Claesson

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Medel
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I skogen trivs olika hackspettar så  
som mindre hackspett, spillkråka och  
gröngöling. Längs stranden på Solgenån 
växer en ormbunke som kallas safsa.  
Den är sällsynt och behöver syrerikt  
rinnande vatten för att trivas. En annan 
växt du kan stöta på är storrams, den är 
inte heller så vanlig och finns bara på  
ett tiotal ställen runtom i kommunen.

VÄGBESKRIVNING
Hällarydskogen ligger i Skede.  
Sväng vänster in mot Hembygdsgården  
och badplatsen i Skede. Följ vägen  
över vattnet och parkera vid dammfästet 

på höger sida. Därifrån går en stig ner till 
kanalen. Det är möjligt att åka kollektivt  
till Hällarydskogen. Ta busslinje 335, 344 
eller 354 och hoppa av vid hållplats ”Skede 
bruksvägen”. Härifrån är det 200 meter 
fram till reservatet.

TILLGÄNGLIGHET
Stigarna i Hällarydskogen är vältrampade 
och breda. Rötter och stenar sticker dock 
upp här och var. Stigarna följer kanalen 
och svänger sedan upp på en grusväg.  
Vill du inte gå på vägen är det bara att 
vända och gå tillbaka samma väg. l

BRA ATT 
VETA

ARTER
Utter, hasselmus,  
olvon, hampflockel, 
tibast, knärot, storrams,  
tallticka, dunmossa.

Parkering Koordinater
57.468213, 15.170727  

Svart Taggsvamp
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Böla rikkärr
Böla rikkärr ligger i ett vackert jordbrukslandskap där skog, betesmarker 
och hus ligger som en mosaik i landskapet. Det är ett av kommunens  
största rikkärr. Här finns en mängd sällsynta och ovanliga arter.

missgynnas av övergödning.INFORMATION
Vad som gör Böla rikkärr speciellt är att 
rikkärr idag är en sällsynt naturtyp. De som 
finns är viktiga att värna om. Alla typer 
av kärr får sitt vatten från nederbörd och 
tillrinnande källor. När det tillrinnande 
vattnet är rikt på mineraler så som kalk får 
kärret en speciell växtlighet knuten till sig. 
I rikkärret trivs då orkidéer och speciella 
mossor; brunmossor. Några exempel är 
gyllenmossa och röd skorpionmossa. Dessa 
är motsvarigheten till mossens vitmossor. 
Alla rikkärr innehåller dock inte orkidéer. 
Rikkärr varierar beroende på pH,  
mineralhalt, storlek, hävdhistoria med 
mera. Notera att rikkärret, trots namnet, 
fortfarande är näringsfattigt och  

Betesmarken mellan kärret och vägen  
är en öppen stenbunden betesmark.  
Enstaka grova ekar, några välvuxna enar 
och inslag av död ved ger variation  
till området. Här finns en rik ängsflora och  
insektsliv. Bland insekterna kan du få se 
den skimrande ängsmetallvingen,  
fem millimeter långa spindelörtskinn- 
baggen och åkerväddsantenmal  
vars värdväxt är åkervädd. Spana i stigarna 
som djuren trampat upp så kanske du får 
se en liten näpen växt som kallas råttsvans. 
Både rikkärret och beteshagen är rik på 
orkidéer. Här växer jungfru Marie nycklar, 
grönvit nattviol, kärrknipprot och  
ängsnycklar.

PRIVAT MARK

TERRÄNG: Medel

Ängsnycklar Foto: Ingela Carlström
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Ängsmetallvinge
Foto: Jakob Wilhelmsson

VÄGBESKRIVNING
Böla rikkärr ligger ca en kilometer utanför 
Skede samhälle. Det är möjligt att åka 
kollektivt till Böla rikkärr. Ta busslinje 354 
och hoppa av vid hållplats ”Skede Böla”. 
Från hållplatsen är det sedan 500 meters 
promenad fram till kärret. Med bil kör du 
genom Skede och svänger vänster vid Böla 
mot Skinnberga. Håll till vänster när vägen  
delar sig. Efter några hundra meter syns 
Böla rikkärr på vänster sida. Det finns  
ingen parkering, men är möjligt att ställa 
bilen i vägkanten. 

Tänk bara på att inte blockera  
framkomligheten.

TILLGÄNGLIGHET
Böla rikkärr ingår i en större betesfålla och 
under sommaren går betesdjur i hagen. 
Det finns inga markerade stigar eller andra 
faciliteter. Det är tack vare fortsatt hävd, 
genom bland annat bete, som de höga 
värdena bevaras.

Ta hänsyn till djuren om de går i hagen 
vid ditt besök, så att de ostört kan fortsätta 
med sitt viktiga arbete. l

BRA ATT 
VETA

BÄSTA TID FÖR 
BESÖK
Sommar

ARTER
Slåttergubbe, som-
marfibbla, spindelört, 
jungfrulin, snårstarr, 
brudborste, loppstarr, 
tätört, slåtterblomma, 
gräsull.

ÖVRIGT
• Ta inte in hund  
 i hagen  
• Ingång sker  
 på egen risk
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57.483099, 15.177759  
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Prästkrage

Vätteros
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NORDÖSTRA
VETLANDA
Här finns skogar med hög vildmarkskänsla och höjder med milsvid utsikt. 

I nordöstra Vetlanda kan du upptäcka kalkbarrskogar, kulturhistoria och 

naturbetesmarker i ett vackert kuperat landskap. På med stadiga skor och 

sedan är det bara att ge dig ut på äventyr. Området hyser höga botaniska 

värden och bjuder på en ovanligt rik svampflora. l
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Utsikt över landskapet

Kleva gruva med omgivande natur
Väl framme i Klevaområdet finns det massor att göra. Besök våtmarken 
i norra delen, gå in i gruvan eller ta dig upp på höjden och blicka ut över 
landskapet. På vägen upp kan du pausa och titta på olika lämningar  
från en svunnen tid. Missa inte den artrika betesmarken uppe på höjden. 

INFORMATION
På platån går det att se de gamla  
schakten ner i gruvan. Området är en  
viktig övervintringslokal för flera arter  
av fladdermöss. Notera fladdermus- 
holkarna som sitter i träden runt om i  
området. Betesmarken uppe på höjden  
har flera intressanta arter.

Här kan du se gullviva, darrgräs,  
prästkrage, och brudbröd. Hagen är rik  
på död ved och bland träden syns ek, sälg, 
asp, körsbär, gran och tall.

Flertalet stenrösen och stenmurar  
vittnar om att platsen tidigare varit  
små åkrar.  Brudbröd med tjärblomster i bakgrunden

KOMMUNÄGT

TERRÄNG: Medel
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Under sommaren går här betesdjur  
som håller området öppet och hjälper  
till att skapa ytor där blommorna kan  
fröa av sig. Lämna inget skräp i hagen och 
lämna hunden utanför. Intill den nedre 
parkeringen och norr om Klevaberget ligger 
ett våtmarksområde med omgivande skog. 

Här varierar växtligheten med olika 
starrarter. Vid ditt besök kan du spana 
efter bland annat dropptaggsvamp, som är 
en karaktäristisk art med röda droppar på 
hatten under tillväxten. Andra svampar du 
kan spana efter är svartvit taggsvamp och 
fjällig taggsvamp.

Södra delen av skogen är grönstens- 
påverkad vilket gör att området hyser 
flera intressanta arter. Bland floran kan 
nämnas tätört, slåtterblomma, ängsull och 
kärrsälting. Här finns också orkidéer som 
spindelblomster och ängsnycklar.

Betande djur i hagmarker gör  
landskapet rikt på värdefulla  
växter, insekter och fåglar.
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TILLGÄNGLIGHET
Området är kuperat, men iordningställt 
med skyltar och aktiviteter. Det är hård-
gjorda ytor fram till gruvstugan. För att 
komma upp till utsiktspunkten måste du ta 
dig upp för en kuperad och brant stig.  
Om Kleva gruva är öppet finns en mängd 
faciliteter att tillgå så som toalett, servering 
och guidningar. Titta därför hur öppet- 
tiderna ser ut inför ditt besök.

VÄGBESKRIVNING
Kleva gruva ligger 15 kilometer öster om  
Vetlanda. Kör till Holsbybrunn och sväng 
av Vetlandavägen vid skylten mot  
Kleva gruva. Följ skyltning tills du når  
destinationen. En del av sträckan är 
grusväg. Parkering finns intill vägen och 
om gruvan är öppen finns även parkering 
närmare gruvområdet. Ställ bilen och  
ta dig fram till fots. l

BRA ATT 
VETA

ARTER
Ormbär,  
grönvit,  
nattviol,  
jungfrulin,  
luddhavre,  
blåsippa, 
lundelm.

ÖVRIGT
Förutom 
naturen runt 
omkring bär  
Kleva gruva  
på intressant 
kulturhistoria.  
Du kan gå in 
i gruvan och 
testa flera olika 
aktiviteter.

Läs mer på 
klevagruva.se

N
N

Parkering Koordinater
57.458511, 15.257636 



61
Ängsull Foto: Ingela CarlströmDropptaggsvamp
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Tjusthult
Känslan av vildmark och orördhet är verkligen påtaglig i Tjusthult. Området 
bär få spår av mänsklig aktivitet och skogens ljud hörs utan störande brus. 
På de vackra hällmarkerna är det lätt att föreställa sig troll eller andra väsen.

INFORMATION
Tjusthult består av kuperad hällmarktall-
skog med ett större myrområde i norra 
delen. Reservatet hyser mycket höga natur-
värden. I området har omkring 400 arter 
av mossor, lavar, kärlväxter och svampar 
hittats. I den glesa tallskogen kan man 
stöta på både tjäder och orre, när det är 
säsong. Några arter som trivs i den gamla 

skogen är blåmossa, orkidén knärot och 
laven kortskaftad ärgspik. På hällmarkerna 
växer tallar som är nära 300 år gamla.

Den glest tallbevuxna mossen i norra 
delen bryts av med flera höga fastmarks-
holmar som är uppbyggda av inlandsisens 
grusavlagringar. Här finns också gölar 
omgivna av gungflyn. Dessa byggs upp  
av vitmossemattor. På myren kan du hitta 
någon av de tre arterna sileshår, som är en 
insektsätande växt med klibbiga hår där 
insekter fastnar.

Du får titta noga, sileshåren växer  
tätt mot marken och är väldigt små.  
Tänk på att det tar lång tid för lavar och 
mossor att växa, försök att ta dig varligt 
fram på hällmarkerna.Revlummer Foto: Ingela Carlström

TERRÄNG: Svår

NATURRESERVAT
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© Lantmäteriet, © LantmÃ¤teriet
VÄGBESKRIVNING
Ta väg 47 mot Alseda och sväng mot  
Vagnhester och Knivshult. Följ den  
slingriga vägen i ungefär 10 kilometer.  
På höger sida av vägen står en informa-
tionsskylt och där är det också möjligt  
att parkera bilen. Vid tiden då denna guide 
skrivs planeras en ny entré till reservatet. 
Kolla på Länsstyrelsens hemsida för  
uppdaterad information. Det finns  
ytterligare en entré till Tjusthult. Den  
utgår som en avstickare på Höglandsleden,  
som kallas Marssprången. 

TILLGÄNGLIGHET
Här finns inga markerade stigar eller leder. 
Terrängen är kuperad, men skogen är en 
relativt öppen tallskog och hällmark. Med 
hjälp av kompass eller GPS går det enkelt 
att orientera sig i området. l

BRA ATT 
VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Fin att besöka året om.

ARTER
Tallticka, gröngöling,  
kungsfågel, korallav, 
talltagel, korallrot,  
missne, stor revmossa, 
sparvuggla, pärluggla.

TÄNK PÅ ATT
Det inte är tillåtet att 
elda, tälta eller störa 
djurlivet genom när-
gånget beteende

MISSA INTE
Vandra på höglands- 
leden. Kartor över  
leden finns på  
vetlanda.se
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Mindre korsnäbb  
Foto: Tomas Claesson

Parkering Koordinater
57.473687, 15.340439  

Över 100
skalbaggsarter har 

noterats i reservatet
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Karlstorps tallskog
Det som gör Karlstorps tallskog speciell är den gamla hällmarkstallskogen. 
Träden har vuxit långsamt och är upp emot 250 år gamla. De stod alltså här 
redan på Gustav III:s tid.

INFORMATION
Skogen i reservatet är gles och luckig vilket 
gör att stammarna blir solbelysta. Området 
är rikt på grov död ved, här och var står 
silvertallar. Förekomsten av pansarbark, 
brandljud, solbelysta stammar och grov 
död ved utgör viktiga livsmiljöer för  
insekter, så som raggbock men är även  
intressanta för hålbyggande fåglar. Brand-
ljud är en skada från en brand ner mot 
marken på stammen. Tallens bark försöker 
läka skadan genom att valla in den och det 
blir som en glipa in till veden. Flera tallar i 
Karlstorps tallskog har minst tre brandljud 
i olika åldrar vilket betyder att tallarna 
överlevt minst tre skogsbränder.

På de gamla tallarna syns barken nästan 
som ett krokodilskinn. Det är bara riktigt 
gamla tallar som utvecklar denna bark  
som kallas pansarbark. Förutom den  
gamla tallskogen finns här även myrmarker 
och sumpskogar.

Ett besök i Karlstorps tallskog bjuder på 
varierad natur. De knotiga gamla tallarna 
ger ett mystiskt intryck och man kan nästa 
vänta sig ett troll bakom en sten.

TERRÄNG: Svår

NATURRESERVAT

Dropptaggsvamp
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N

VÄGBESKRIVNING
Kör norrut på väg 897 i Karlstorp.  
Sväng höger ut på väg 903. Karlstorps 
tallskog ligger på vänster sida in på en 
skogsväg (ej lämplig för låga bilar), håll  
till höger när vägen delar sig. Parkera på 
vändplanen och sedan är det bara några 
meter in till reservatet. 

TILLGÄNGLIGHET
Vid tiden för denna guide finns inga  
anordningar i reservatet. Det finns inga 
stigar utan du får upptäcka på egen hand. 
Ta med kompass eller GPS. l

BRA ATT VETA 

ARTER
Tjäder, spillkråka, blåmossa, orre, 
gammelgranslav, korallav, vedticka, 
revlummer, linnea, stor revmossa, 
knärot, dropptaggsvamp.

TÄNK PÅ ATT
Det är inte tillåtet att göra upp eld 
annat än med medhavd ved. Var rädd 
om de döda träden som står eller 
ligger ner. De utgör en viktig livsmiljö 
för många arter.

VI ÄR FULLA AV LIV!
Omkring hälften av de rödlistade arterna i skogen  
är beroende av död ved som föda, växtplats eller boplats. 
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Flodpärlmussla
MARGARITIFERA MARGARITIFERA
 
Flodpärlmusslans vetenskapliga namn 
betyder pärlbärare eller pärlbildare och 
pärlfiske har skett sedan medeltiden. 
Chansen att hitta en pärla var dock liten. 
Det tar mer än 20 år för en pärla att bildas 
och det är inte alla musslor som bildar en 
pärla. Pärlfiske är sedan 1994 förbjudet och 
arten är fridlyst i hela landet.  

Flodpärlmusslan kan bli mycket gammal. 
Världens äldsta kända blev 280 år och  
levde i Görjeån sydost om Jokkmokk  
(havochvatten.se). 

Flodpärlmusslan har höga krav på sin 
livsmiljö för att lyckas reproducera sig. 
Vattendraget behöver vara strömmande, 
ha permanent vattenflöde, grus- och  
stenbotten, relativt hög vattenhastighet 
samt klart, syrerikt och näringsfattigt  
vatten med stabila pH-förhållanden. 

Utöver dessa kriterier är flodpärlmusslan 
beroende av reproducerande bestånd av  
lax eller öring. De små larverna  
 (glochidielarver) måste lyckas fästa på  
en lax eller öring där de lever som parasiter 
på gälarna hos värdfisken. Arten har idag  
en obefintlig eller dåligt fungerande  
föryngring. Flodpärlmusslan har försvunnit 
från drygt en tredjedel av sina lokaler de 
senaste hundra åren. I Vetlanda finns  
flodpärlmussla i Emån, Solgenån, Gnyltån 
och Sällevadsån. 

Storlek: Upp till 16 cm 
Könsmogen vid 20 år,  
är då omkring 5 cm
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Drags udde
Naturreservatet ligger vid sjön Flen och bjuder på ett kuperat landskap. 
Reservatet består av en naturskog med främst tall och har höga  
geologiska värden.

INFORMATION
Från parkeringen kan du följa den tre ki-
lometer långa stigen, som leder dig genom 
det kuperade landskapet. Stigen går genom 
en lövbränna (ung lövskog) som kommit 
upp efter en naturvårdsbränning 2006. 
Naturvårdsbränning är en viktig insats 
för att gynna arter som är beroende av ett 

brandpräglat landskap. Lövskogen är en 
viktig del i den nordliga barrskogens  
dynamik. Efter lövbrännan börjar  
klättringen mot högsta punkten, som ligger  
45 meter över sjön, här är marken blockrik 
och brant. Det kan vara en utmaning att 
ta sig fram, men väl uppe belönas du med 
en vacker utsikt över sjön och skogarna 
runtomkring. Slå dig ner på en sten, pusta 
ut och njut av utsikten.

Stigen fortsätter sedan ner mot sjön 
där den passerar ett par badstränder och 
rastplatser där du kan göra upp en eld. 
Sista delen av stigen går på en rullstensås 
som bildades för 12 500 år sedan när 
inlandsisen smälte. Åsen är en så kallad 
getryggsås och består av stenar och grus av 

NATURRESERVAT

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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N

isälvsmaterial. Den här delen av stigen som 
går i nordöstra delen av reservatet är bred 
och mer lättgången. Det passar dig som har 
svårt att ta dig fram i besvärlig terräng.

VÄGBESKRIVNING
Drags udde ligger 6 kilometer öster  
om Pauliström. Ta väg 904 mot  
Silverdalen och följ vägen tills skylten om 
naturreservat dyker upp. Parkering finns 
precis när du svänger in mot reservatet.

TILLGÄNGLIGHET
Runt reservatet går en 3 kilometer  
välmarkerad stig, men den är kuperad  
och bitvis stenig. Är rörligheten begränsad 
kan det vara lättare att ta stigen på den  
nordöstra sidan av reservatet. l

Ljungögontröst  
Foto: Ingela Carlström

BRA ATT VETA 

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår, sommar & höst.

ARTER
Spillkråka, fiskgjuse, drillsnäppa,  
gammelgranslav, blåsippa, stor  
revmossa, västlig hakmossa, odon, 
pors, ljungögontröst.

TÄNK PÅ
Udden är ett fågelskyddsområde  
och av hänsyn till fågellivet råder 
tillträdesförbud mellan 1 april  
och 15 augusti.

TIPS
Vid parkeringen kan du leta efter  
en växt som kallas ljungögontröst.
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Sällevadsåns dalgång
Sällevadsån erbjuder en unik strömvattenbiotop där många arter  
är helt beroende av den speciella miljön. Ån är grund och har få  
lugnvattensträckor med en naturlig strandzon.

Sällevadsåns dalgång är väl värd ett besök. 
Här finns ett av södra Sveriges rikaste  
bestånd av flodpärlmussla. I reservatet 
trivs också öring och utter. Utmed stigen 
varierar miljön med en mängd olika  
biotoper. Här finns allt ifrån hällmarkstall-
skog och bergbranter till gransumpskog 
och örtrika bäckdråg (småbäckar).  
Området är rikt på död ved och de grova 
tallarna är viktiga för olika hålbyggande 
fåglar och vedlevande insekter.

Sällevadsåns botten utgörs av sten  
och grus där block är vanligt och växt- 
ligheten liten. Vid ett besök kan du få syn 
på strömstare som jagar föda i vattnet, 
olika dagsländor som susar förbi och intill 
stranden växer slåtterblomma, vårärt och 

spenört. Vid bäckdråg växer svart troll- 
druva, dvärghäxört och ängsvaxskivlingar.

Falkabergsleden ger besökaren en fin  
inblick i reservatet. Uppe på berget har 
du en fin utsikt över landskapet och och 
häftiga rasbranter. Ta med fika och sätt dig 
ner för att njuta av naturen.

 
lokal för  

flodpärlmusslan.

Svart trolldruva Foto: Ingela Carlström

NATURRESERVAT

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel

mycket viktig 
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VÄGBESKRIVNING
Parkering finns i södra delen av reservatet. 
Kör genom Järnforsen och sväng vänster ut 
på väg 127 mot Pauliström.

I höjd med Vensjön precis vid kommun-
gränsen svänger du höger in på  
parkeringen. Här står en informationstavla.

TILLGÄNGLIGHET
Från parkeringen går en 1,8 km lång led 
som kallas Falkabergsleden. Stigen  
är vältrampad, men området är kuperat 
och stenar sticker upp här och var.  
Leden kommer ut 100 meter norr om  
parkeringen. På sina ställen korsas leden  
av en vandringsled, se upp så att du  
inte följer fel markering. l

BRA ATT 
VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår och höst.

ARTER
Svartbräken, knärot, 
storrams, nejonöga, 
stor revmossa.

ÖVRIGT
Gå inte i vattnet, 
risken finns att skada 
den känsliga botten-
faunan, speciellt den 
rödlistade flodpärl-
musslan som har ett 
värdefullt bestånd i 
Sällevadsån.

VISSTE DU ATT:
Flottrensning har skett 
i ån och vissa delar är 
kraftigt rensade.  
Flera sträckor har 
restaurerats.

TIPS
Besök även natur- 
reservatet Drags udde. 
Läs mer på sidan 68.
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Ramseboudde
Ramseboudde bjuder på betesmark, breda skogsstigar, tallhällmarker  
med stora block och en fin badplats intill sjön Ramsen

INFORMATION
Från grusvägen går det att se betesdjur på 
båda sidor. I en hage betar dovhjort och 
i de övriga hagarna går det nötkreatur. 
Utgå från badplatsen och ta stigen som går 
utmed vattnet. Följ spåret runt viken och  
ut på själva Ramseboudde, vilket är namnet 
på själva halvön i sjön Ramsen. Om du har 
möjlighet kan du vika av från spåret och ta 
dig ut på udden. Här har endast avverkning 
skett i mindre omfattning på grund av den 
eländiga terrängen. Miljön är blockrik och 
marken täcks av olika lavar. Tall är den  
dominerande trädsorten. Känslan av vild-
mark är närvarande. Slå dig ner med utsikt 
över vattnet och spana efter fåglar.  
Gå till tillbaka till på spåret och följ det upp 
för backen. Beteshagarna ner mot vägen  

började betas sommaren 2021 området har 
restaurerats och lövträden lyfts fram, död 
ved har skapats och betesdjur släpptes på.

Innan restaureringen stod ekar och 
andra lövträd trängda bland sly och buskar. 
Betesdjuren är viktiga för att området inte 
ska växa igen. Sammanlagt tolv hektar 
höggs genom och stängslades.

KOMMUNÄGT

TERRÄNG: Lätt
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VÄGBESKRIVNING
Ramseboudde ligger söder om Pauliström 
intill sjön Ramsen. Sväng in till Ramsen- 
badet från Kvillsforsvägen. Här finns 
parkering för flera bilar. Det går att åka 
kollektivt till området, busslinje 335  
stannar bara 100 meter bort. 200 meter 
från busshållplatsen på västra sidan  
av fotbollsplanerna finns en tunnel under 
vägen som leder in i området.

TILLGÄNGLIGHET
Följ elljusspåret runt skogen och förbi 
beteshagarna. Stigen går genom skogen 
och underlaget är mestadels träflis. Vid 
badplatsen finns fikabord och grillplats. l

BRA ATT VETA 

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Området är intressant året om, men 
under sommaren är det särskilt fint 
med lövträden, betesdjur i hagarna 
och möjlighet till bad.

ARTER
Blåsippa, ek, ask, spindelört, storlom, 
knipa, mandelblomma, ljus solvända,  
tjärblomster.

TÄNKA PÅ ATT
Du går in i beteshagarna på egen risk. 
Håll avstånd till djuren

Blåsippa

N

VI FINNS I  
HAGARNA
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BLI EN 
FLORAVÄKTARE! 

svenskbotanik.se
/floravaktare/



Smalbladig
lungört
PULMONARIA ANGUSTIFOLIA
 
Smalbladig lungört är en liten ört som 
blommar tidigt på våren med blå blommor. 
Den växer på torrbackar, åkerholmar och 
grusåsar på kalkrik mark. Smalbladig lungört 
missgynnas av för hårt och tidigt bete. Den 
hotas också av att man lägger upp skräp 
på platsen den växer, gödselspridning och 
igenväxning. Vetlanda tillsammans med ett 
område i östra Västergötland utgör artens 
huvudsakliga utbredningsområde. Därför är 
det viktigt att hålla utkik efter denna raritet 
och hittar du en smalbladig lungört bör du 
rapportera det till Artportalen. Smalbladig 
lungört är fridlyst och gör sig bäst på  
platsen den växer. Arten övervakas av  
floraväktare, som är ett nätverk för  
miljöövervakning av hotade växter.

Blommar: Början av maj
Höjd: 10-30 cm
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Kvilletorpsskogen
Kvilletorpsskogen bjuder på en mycket intressant svampflora.  
Här är det inte matsvampar vi menar utan en mängd ovanliga  
och rödlistade arter av svampar.

INFORMATION
I Kvilletorpsskogen finns 
många spännande arter av 
svampar. De kan vara svåra 
att få syn på, men letar du i 
närheten av gamla träd går 
det med all säkerhet att få 
syn på någon spännande 
svamp. Några arter du kan 
hitta är orange taggsvamp, blomkålssvamp 
och tallticka. Svamparna har spännande 
form och färg. Låt gärna svamparna stå 
kvar så blir de till glädje för fler. Flera av 
arterna är kontinuitetskrävande  
mykorrhizasvampar knutna till gammal 
gran och tall. Detta betyder att svamparna 
behöver en skog med tillgång till gamla 

träd under lång tid. 
Mykorrhiza är ett intressant 
och viktigt samspel som 
många träd och svampar har. 
Mykorrhiza uppstår genom 
att små svamptrådar växer  
in i växtrötterna. Här sker  
ett utbyte av näringsämnen  
mellan organismerna.  

Mykorrhiza är ett viktigt symbiosför- 
hållande för mer än 80 procent av jordens  
växtarter och har stor betydelse för  
mångfalden i marken.

I Kvilletorpsskogen växer Smålands  
landskapsblomma, Linnea. Den lilla näpna 
blomman bildar långa revor som syns 
ovanpå mosstäcket.  

Linnea

Orange taggsvamp

TERRÄNG: Svår

PRIVAT MARK
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Linnea blommar under juni och juli med  
hängande vitrosa små blommor. Under 
våren blommar blåsippor fint i skogen.

VÄGBESKRIVNING
Kvilletorpsskogen ligger precis söder 
om Kvillsfors samhälle. Det går att åka 
kollektivt till skogen genom att ta buss 344 
och hoppa av vid hållplats ”Nyboholm”. 
Koordinater anvisar parkeringsmöjlighet 
på Ryttmästargatan. Du måste korsa väg 
47 för att ta dig in i skogen. En annan 
möjlighet är att ta den gamla banvallen in 
i Kvilletorpsskogen. Den går att nå från 
Östra Storgatan.  Tänk på att inte blockera 
framkomligheten. 

TILLGÄNGLIGHET
I Kvilletorpsskogen finns inga markerade 
stigar. Det finns däremot stigar som löper 
genom skogen. Stigarna är vältrampade, 
men rötter sticker upp här och var och det 
är bitvis något kuperat. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Fin att vara i året runt.

ARTER
Blåmossa, knärot, grönpyrola,  
blå taggsvamp, dropptaggsvamp,  
skarp dropptaggsvamp, svart  
taggsvamp, fjällig taggsvamp,  
blåsippa, linnea.

ÖVRIGT
När denna guide skrivs planeras  
området bli naturreservat. Kolla  
på Länsstyrelsens hemsida för  
uppdaterad information.
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Parkering Koordinater
57.406809, 15.517742  
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Harghults hagar
Markerna i Harghult ingår i ett utpekat värdefullt landskap. Marken är  
påverkad av grönsten, vilket syns tydligt på områdets rika flora. Det är torra 
markförhållanden och platsen är högt belägen. Bara utsikten är värd besöket!

INFORMATION
Harghult ligger högt. När du kommit fram 
till hagarna, stanna upp och titta ut över 
Emådalens fantastiska landskap. Här syns 
böljande åkrar och djupa skogar.

Harghult bjuder på variation och en stor 
artrikedom. Här finns lövhagar, torrbackar 
och gröna fält. Gå utmed grusvägen och 
njut av lugnet, naturens ljud och dofter.  
En av förutsättningarna för att värdena ska 
bevaras är fortsatt hävd genom bete och 
brukande av åkermark. Det är tack vare det 
aktiva brukandet som det fortfarande finns 
kvar ovanliga, hotade och vackra arter.  
I mitten av området finns en liten torr-
backe. Här kan du få syn på intressanta 
arter som korskovall, slåtterfibbla och 

spindelört. En mängd andra arter bjuder  
på färgprakt i denna lilla backe. Till alla  
blommor lockas en rad pollinerare.  
 Harghult är en viktig lokal för insekter 
och nya arter för länet har noterats här. 
Några vildbin som gärna besöker platsen är 
väddgökbi, fibblesandbi och dvärgsandbi.  
I backen växer enstaka enar som sedan 
övergår i en vacker lövhage. Området  
hänger ihop med en vall, beträd ej denna.

I södra delen av Harghultsområdet  
ligger en lövhage. På våren kan du leta efter 
kattfot, tibast och gullviva.

Det finns en mängd andra arter som 
ingår i färgprakten, men det är bäst att få 
uppleva själv.

Korskovall Foto: Ingela C
arlströ

m

TERRÄNG: Medel

PRIVAT MARK

TERRÄNG: Medel
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VÄGBESKRIVNING
Harghult ligger 1 kilometer utanför  
Kvillsfors. Ta av mot Harghult från väg  
47 precis innan Kvillsfors. Följ vägen och 
håll till vänster genom byn. Det går bra att 
ställa bilen vid avtagsvägarna, tänk på att 
inte blockera framkomligheten. Det går 
också att ta bussen mot Harghult.  
Ta linje 335 eller 344 och hoppa av vid 
Harghultsvägen, så har du ungefär en  
kilometers promenad fram till hagarna.

TILLGÄNGLIGHET
Det finns flera sätt att upptäcka Harghult. 
Det är möjligt att se mycket från vägen. 
Ställ bilen och strosa längs vägen. Håll 
avstånd till djuren om du väljer att gå in 
i hagen. Du går alltid in på egen risk i en 
beteshage. l

GLÖM INTE ATT STÄNGA GRINDEN  
OCH BETRÄD INTE ÅKRARNA.

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår & sommar.

ARTER
Trumgräshoppa, slåttergubbe,  
äkta johannesört, vippärt, spenört,  
rödklint, svinrot, backklöver,  
klöverblåvinge, blodsandbi.

Rör dig i området med hänsyn.  
Ritade områden är öppna för besök.
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Parkering Koordinater
57.392229, 15.510970
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Kopparödla Foto: Jakob Wilhelmsson

Mandelblomma Ladusvala Foto: Tomas Claesson

Humlebagge på brudborste



81

SYDVÄSTRA
VETLANDA
Sydvästra Vetlanda bjuder på en artrik flora bland mossor, lavar och örter. 

Här finns ett variationsrikt landskap med artrika betesmarker, gamla  

barrskogar med ett rikt fågelliv och områden med stora ädla lövträd som 

bok och ek. Flera av platserna har spännande stigar att följa. Här finns  

något både för den mer erfarne och nybörjaren. l

Boställagölen 

Äsprilla äng 

Linneåns mader 

Röshults bokskog 

Hörnebo skiffergruva 

Kråketorpsskogen 

Huvabacken 

Vintermossen 

Lilla Hult 

Kulla
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Boställagölen
Området kring Boställagölen utgörs av ett stort våtmarksområde. Det är 
huvudsakligen en tallbeklädd mosse, men det finns även större ytor av kärr 
och centralt i området finns Boställagölen som fått ge namn åt platsen.

INFORMATION
Våtmarken har höga naturvärden och  
storleken och den orörda vegetationen ger 
en riktig vildmarkskänsla. Här är tallarna 
knotiga och vitmossan ligger tät på marken. 
Området ligger precis innanför Fröderyds-
vägen, men det är svårt att föreställa sig att 
detta område finns så nära samhället.

Runt Boställagölen finns en markerad stig. 
Den är delvis spångad och leder besökaren 
genom våtmarken där det finns chans att se 
både älg och många olika fåglar. På marken 
växer lingon, tranbär och hjortron.  
Vitmossorna visar upp sin färgprakt  
och kan lysa upp i grönt, rött och gult.  
Det är rikligt med död ved vilket gynnar 
vedlevande insekter och fåglar. Skvattram 
och pors är ett vanligt inslag i området.
Vegetationen är känslig mot för mycket 
tramp, håll dig därför på stigen så att  
mossor och lavar inte tar skada.

VÄGBESKRIVNING
Boställagöl ligger sydost om Landsbro. 
I Landsbro svänger du ut på  Hjortron

KOMMUNÄGT

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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Fröderydsvägen och följer den 500 meter.  
Sväng vänster vid industriområdet 
(Landsbro S) och ta höger i T-korsningen 
ut på grusvägen. Efter knappt 100 meter 
syns entrén till stigen med en liten bro 
och informationsskylt. Här finns det plats 
för två bilar att parkera. Det går även att 
ansluta till området från vändplanen uppe 
vid Boställevägen i Landsbro. Följ orange 
markering på träden.

TILLGÄNGLIGHET
Det är viktigt att ha bra skor eftersom  
området under perioder kan vara blött. 

Runt Boställagölen finns en 2 kilometer 
delvis spångad stig. Intill gölen finns 
utsiktstorn och fikabord. Utanför stigen är 
våtmarken svårtillgänglig. Det finns inga 
soptunnor så ta med dig skräpet hem. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Fin att besöka året om.

ARTER
Större hackspett, spillkråka, älg,  
rådjur, kråkbär.

ÖVRIGT
Det finns ingen grillplats.  
I området gäller allemansrätten  
och det är viktigt att visa hänsyn  
till djur och natur.
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Parkering Koordinater
57.363137, 14.908992  
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indikatorarter 

Äsprilla äng
Äsprilla slåtteräng har skötts på ett traditionellt sätt under många år.  
Årligen samlas människor för slåtter och gemensamt gille.  
Tack vare kontinuerlig hävd har många sällsynta och intressanta arter  
noterats i området. Totalt har 20 indikatorarter noterats i ängen.

INFORMATION
Äsprilla slåtteräng har ett fuktstråk som 
löper genom området. Källpåverkan har 
gett en krävande flora som slåtterblomma 
och loppstarr. Slåtterängen är en så kallad 
sidvallsäng där ängsmarken ligger lågt  
med fuktig till blöt mark och varierande 
grundvattennivå under året.

Här växer fläcknycklar, jungfrulin,  
darrgräs, och spenört. Slå dig ner vid  
bordet och njut av alla blommor och 
surrande insekter. Efter slåttern efterbetas 
ängen. Det är därför viktigt att du tar med 
dig skräpet hem så att djuren inte får i sig 
något olämpligt. Slåtterblomma  

Foto: Jakob Wilhelmsson.

PRIVAT MARK

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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Smörboll 

TILLGÄNGLIGHET
Äsprilla slåtteräng ingår i en större  
betesfålla. Här går det betesdjur under 
sommaren. Glöm därför inte att stänga 
grinden och ta inte med hunden in.  
Fortsätt över hagen och ta sikte på  
trägärdesgården. Det finns ett fikabord 
uppställt i ängen.

VÄGBESKRIVNING
Äsprilla slåtteräng ligger i Äsprilla cirka  
5 kilometer söder om Landsbro. Sväng 
in på Fröderydsvägen i Landsbro och följ 
skyltning mot Äsprilla. Följ vägen fram 
till byn. En stor grind med en träskylt där 
det står ”Ängen” visar in. Det finns ingen 
parkering, men det går att ställa bilen 
i vägkanten. Tänk bara på att inte  
blockera infarten till åkrar och ställ dig 
inte på någons gårdsplan. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår och sommar.

ARTER
Jungfrulin, loppstarr, slåttergubbe, 
smörbollar, spenört, svinrot, ängsvädd, 
brudborste, höskallra.

ÖVRIGT
Slåtter och gemensamt gille årligen,  
kontakta Fröderyds hembygds- 
förening om du är intresserad av  
att medverka.
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Spindelört
THESIUM ALPINUM
 
Spindelört växer på magra, gärna sandiga 
marker så som torrängar, gräshedar och 
naturbetesmarker. Den är ganska liten och 
anspråkslös med små vita blommor. Arten 
hotas av igenväxning på grund av utebliven 
hävd samt gödselspridning. Dess huvudsak-
liga utbredning är i Småland och främst  
i de östra delarna. I Vetlanda kommun är 
den ganska vanlig, men eftersom utbred-
ningsområdet är begränsat nationellt gör 
det spindelörten känslig för förändringar  
i miljön. 

Det finns en skalbagge som enbart livnär  
sig på att suga växtsaft från spindelört.  
Den kallas spindelörtskinnbagge och är 
beroende av att det finns stabila bestånd 
med spindelört för att överleva.

Blommar: juni-juli
Höjd: upp till 20 cm
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Linneåns mader
Reservatet utgörs av ett våtmarkskomplex med rikkärr,  
mossar, fastmarksholme och såklart själva Linneån.  
Rikkärren har höga naturvärden och hyser många  
intressanta växtarter.

INFORMATION
Linneån omges av tallbevuxna mossar. 
Mossarna hyser ganska vanliga arter så 
som skvattram och pors. Det är i de öppna 
kärren som det finns sällsynta arter.  
Tack vare områdets kalkhaltiga berggrund 
har en mycket intressant flora utvecklats. 
Här går det att få se den regionalt sällsynta  
arten näbbstarr. Andra arter att spana 
efter i rikkärren är röd skorpionmossa, 
guldspärrmossa och tätört. Överallt hörs 
fåglarnas sång och rör du dig tyst kanske 
du får möta ett rådjur eller älg.

VÄGBESKRIVNING
Linneåns mader ligger 3 kilometer söder 
om Fröderyd. Ta till vänster ut på 

Tranbär

Tätört  Foto: Ingela Carlström

GISSA BAJSET ?
NATURRESERVAT

TERRÄNG: Svår
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Fröderydsvägen i Landsbro. Följ vägen 
fram till Årset och ta av till höger mot Asa. 
Här finns det två alternativ att ta sig  
fram till reservatet. Sväng till höger mot  
Nyatorp och efter 1 kilometer når du 
reservatsgränsen intill vägen. Det går också 
fortsätta mot Asa i 2  kilometer. Vid avtags-
vägen för Fredriksbergs gruvor går en liten 
skogsväg ner till höger. Härifrån är det  
800 meter till reservatet.

TILLGÄNGLIGHET
Det finns ingen specifik entré till Linneåns 
mader. Informationstavla och parkering 
har ännu inte iordningsställts. 
Det finns inga markerade stigar i reservatet 
utan du får upptäcka reservatet på egen 
hand. I reservatet är det ganska enkelt att 
orientera sig, men ta med kompass eller 
GPS för att inte gå vilse. l
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BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår och sommar när växtlighet,  

fåglar och insekter är igång.

ARTER
Skedvitmossa, krattvitmossa,  

knoppvitmossa, hjortron, gräsull,  

knärot, garnlav, korktaggsvamp,  

kråkklöver, slåtterblomma.

ÖVRIGT
Området har brukats under lång tid. Här 

finns masugnslämningar och rester av en 

hålväg. Rikkärren har historiskt brukats 

och fanns inritade på storskifteskartan 

redan 1803 som jordbruksmark.

Bildades 2017, drygt 33 hektar.

RÄTT SVAR PÅ BAJSET ÄR: 

ÄLGBAJS

Parkering Koordinater
57.295308, 14.846811  
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Röshults bokskog
Vägen fram till Röshult är vackert inramad av bokskog och andra lövträd. 
Det är nästan som att köra in i en grön tunnel. Här breder stora träd ut sig 
och skapar ett vackert grönt tak.

INFORMATION
Vid rastplatsen står informationsskyltar 
där du kan läsa om Hanna Kristina Rydell 
som i början på 1900-talet planterade de 
första bokarna. De har sedan förökat sig 
och täcker nu hela branten med grova träd. 
Från rastplatsen kan du ströva runt i 
skogen. Låt känslan styra vart du går. 
Det finns lite upptrampade stigar att följa. 
Tänk bara på att inte beträda åkrarna. 

Bokarnas löv bildar ett tjockt täcke på 
marken. Det är inte mycket som sticker 
upp genom lövtäcket, men under våren kan 
växtligheten utnyttja solljuset som tränger 
ner genom grenarna. Då kan marken täckas  
av vitsippor som ger hopp om ljusare tider. 
Solen ger Röshult ett ljusgrönt skimmer 
under sommaren och hösten bjuder på 
färgexplosion med alla löv på träden.
 Det är lite speciellt att se bokskog här på 
Höglandet. Det finns inte så många platser 
där bok växer i större omfattning. Boken 
har han- och honblommor på samma träd 
och är en så kallad sambyggare.  
Huvuddelen av utbredningsområdet är 
Skåne, Blekinge och Halland. 

hösten bjuder  
på färgexplosion 
med alla löv på 

träden.

Bokskogar  
karaktäriseras   
av träd med raka  
stammar med  
grå och slät bark.

PRIVAT MARK

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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Bok växer ofta i sluttningar och är  
ett hyfsat stormtåligt träd tack vare sitt 
djupa rotsystem.

VÄGBESKRIVNING
Röshults bokskog ligger mellan Huluboda 
och Ingaboda ungefär 15 kilometer söder 
om Landsbro. Ta av på Fröderydsvägen 
i Landsbro och följ vägen fram till Årset. 
Sväng höger ner mot Asa och fortsätt mot 
Ingaboda. Efter 7 kilometer når du  
rastplatsen som ligger på vänster sida.
 

TILLGÄNGLIGHET
Själva rastplatsen är plan och det går att se 
vackra träd härifrån.

Underlaget är gräs eller jord och kan 
bli mjukt vid regnigt väder. Det finns inga 
markerade stigar utan du får upptäcka 
området på egen hand. På rastplatsen finns 
informationstavla och fikabord. l

BRA ATT 
VETA
ARTER
Kruskantarell, bitter-
sopp, platt fjäder- 
mossa.

TIPS
Från rastplatsen kan du 
gå upp till Röshults äng 
och själva festplatsen. 
Ta vägen som går till 
vänster och följ den 
cirka 100 meter.

Härmsångare  

Foto: Tomas Claesson

Parkering Koordinater
57.248384, 14.829022  
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Hörnebo skiffergruva
Som namnet antyder är Hörnebo skiffergruva en gammal gruva  
där det har brutits skiffer. Gruvan var som mest aktiv under mitten  
av 1800-talet. Skiffret användes till takbeläggning och skiffer från  
Hörnebo finns till exempel på Gamla apoteket i Vetlanda

INFORMATION
Det är inte bara själva dagbrotten som är 
intressanta här. Området hyser nämligen 
en intressant moss- och lavflora tack vare 
sina stabila fuktförhållanden och tillgång 
på mineraler. På bergsväggarna växer 
mossor och lavar och på marken lummiga 
bräken. Skogen i området utgörs delvis av 
äldre barrskog. I Hörnebo finns flera  
känsliga och rödlistade arter, så som 
talltita, vedsäckmossa och olika arter av 
fladdermöss. Titta på hur mossorna och 
växtligheten förändras beroende på var 
du befinner dig. Det blir andra typer av 
mossor nere i gruvan jämfört med högre 
upp. Området är välbesökt och många har Svartbräken 

BÄSTA TID ATT ÅKA:
SOMMAREN DÅ  

BRÄKENVÄXTERNA VUXIT  
SIG STORA OCH  

LUMMIGA

PRIVAT MARK

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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N

letat mossor i Hörnebo. Det finns omkring 
hundra arter av mossor rapporterade!

Nere i schakten går en drygt 100 meter 
lång tunnel. En spång med ledstång leder 
in i mörkret och vattnet droppar utmed 
väggarna. Testa hur det känns att röra sig i 
tunneln utan ficklampa. Sedan öppnar det 
upp sig i första brottet och du befinner dig 
nu flera meter under mark.

TILLGÄNGLIGHET
Parkeringen är en grusad plan. Det går att 
läsa på informationstavlorna och se några 
av gruvhålen härifrån. För att ta dig ner i 
gruvan följer du en skogsstig och trappor 
ner. En bred spång leder in i gruvan.  
En ficklampa är bra att ta med.

VÄGBESKRIVNING
Hörnebo skiffergruva ligger 32 kilometer 
sydväst om Vetlanda. 

Kör ut på Fröderydsvägen från  
Landsbro. Följ vägen mot Huluboda och 
sväng vänster vid skylt mot Hörnebo gruva. 
Hörnebo skiffergruva ligger 7 kilometer 
nordväst om Ramkvilla. l

BRA ATT VETA

TIPS
Under sommaren arrangeras ibland 
konserter nere i gruvan. Under  
vintern är det mer kargt och vattnet  
i gruvan fryser. Inglamåla gruvor är  
ett närliggande utflyktsmål. 

ARTER 
Dvärghäxört, mindre vatten- 
salamander, blåsippa, klotpyrola,  
svartbräken.

Parkering Koordinater
57.235976, 14.854260  
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Kråketorpskogen
Reservatet utgör 200 hektar sumpskogar, kärr, tallmossar, gölar och  
barrblandskogar. I området trivs många olika hotade arter bland mossor, 
lavar, svampar och fåglar.

INFORMATION
Kråketorpskogen i Jönköpings län består 
av nästintill orörda våtmarker som omger 
en liten göl kallad Skoggölen. Våtmarkerna 
utgörs av öppna kärrytor. Närmast gölen 
finns gungflypartier av vitmossa, medan 
fastare mark består av rismossar med  
pors, ljung och lingon. Vid besöket kan  
du spana extra noga i de blöta partierna.  
Med lite tur kan du få se storsileshår.  
Det är en köttätande växt som fångar  
flugor och andra insekter på sina klibbiga  
glandelhår. De är inte så stora och växer 
nära marken, så det gäller att hålla  
ögonen öppna. I Kronobergs del har 
skogen har skogen nästintill inte påverkats 
av människor vilket har skapat ett unikt 

skogs- och våtmarksområde. Många av 
träden pryds av långa lavar som skägglav. 
De gamla träden har flera hål som gjorts  
av alltifrån hackspettar till insekter.  
Kråketorpsskogen i Kronbergs län är ett av 
Sydsveriges mest stormdrabbade reservat.

Storsileshår Foto: Ingela Carlström

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Svår
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Tjädertupp  

Foto: Tomas Claesson

VÄGBESKRIVNING
Kör genom Fröderyd fram till Årset. 
Ta höger mot Asa och följ vägen förbi 
Kallsjö och Huluboda fram till länsgränsen. 
Fortsätt ytterligare 2 kilometer och  
sväng höger vid naturreservatsskylten. 
Parkering är precis vid vägen. Följ den lilla 
skogsvägen några hundra meter fram till 
reservatet. För att komma till Kråketorps- 
skogen i Vetlanda kommun tar du höger 
innan bebyggelsen vid Holmeshultasjön 
och följer skogsvägen 800 meter tills du 
kommer fram till informationsskylten. Det 
finns ingen parkering, men det kan gå att 
ställa sig på sidan av vändplanen.

TILLGÄNGLIGHET
Kråketorpskogens naturreservat är delat 
mellan Jönköpings län och Kronobergs län. 
I Jönköpings län finns inga stigar  
I Kronobergs del finns parkering och en 
cirka 2 kilometer lång vandringsled. Leden 
är välmarkerad, men kuperad och på sina 
ställen stenig eller blöt. l

BRA ATT 
VETA

ARTER
Järpe, pärluggla, trana, 
enkelbeckasin, klock-
ljung, tranbär, nattskärra, 
orre, tretåig hackspett, 
törnskata.

ÖVRIGT
Bildades 1999 och utgör 
30 hektar i Jönköpings 
län och 200 hektar  
i Kronobergs län.

Parkering Koordinater
57.209795, 14.797490  
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MISSA  
INTE:

Vid ett ställe går  
en avstickare till  

Skärgöl på 400 m. 
Där går det sitta och  
titta ut över gölen på  

en liten bänk.

N
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Huvabackens naturreservat
I Huvabacken finns en mosaik av värdefulla naturmiljöer. 
Här bjuds det på strandskog, barr- och lövskog men också  
öppna miljöer som jordbruksmark. Reservatet hyser 
ett stort antal rödlistade arter.

GAMMAL SKOG
Skogen i Huvabacken har troligen aldrig 
kalavverkats. Skogen har istället formats 
genom plockhuggning, skogsbete och 
brand. Många av de arter som påträffats i 
området visar på just detta; signalarter som 
behöver lång skoglig kontinuitet.

Några exempel är vedtrappmossa, 
knärot och orange taggsvamp. Skogen är 
rik på död ved och på sina ställen  
förekommer barrskog som är så gammal 
att den är naturskogsartad. I reservatet 
växer tallar där många är över 200 år.  
Det finns även gamla solbelysta ekar  
och aspar.

Tack vare 
de gamla 
träden trivs 
spillkråka  
i området.
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MÅNGFALD
Förutom den varierade barr och lövskogen 
finns en strandskog intill Säbysjön. Södra 
delen av reservatet innehåller en bäckmiljö 
där flera intressanta och rödlistade arter 
har noterats. Bland annat den starkt hotade 
bladlevermossan timmerskapania och flera 
rödlistade taggsvampar.

Reservatet bjuder också på en intressant 
flora. Här växer ryl, månlåsbräken och 
sommarfibbla. Ryl växer i ljusa tallskogar 
och ofta tillsammans med lingon, knärot 
och Smålands landskapsblomma linnea. 
Ryl missgynnas om skogen eller fältskiktet 
växer sig för tätt. Ryl kan förväxlas med 
lingon, men ryl har mer långsmala blad där 
yttre delen är sågade.

VÄGBESKRIVNING
Huvabacken ligger söder om Puketorp. 
Sväng ner mot Södrasjön och håll  
utkik efter en mindre grusväg med en  
informationsskylt på vänster sida. l

BRA ATT  
VETA

MISSA INTE
Att ta dig upp för själva Huvabacken  
i östra delen av reservatet. Härifrån  
har du utsikt över landskapet.  
Glöm inte kikaren!

ARTER ATT LETA EFTER
Dropptaggsvamp, knärot, utter

TILLGÄNGLIGHET
Fikabord, 2km markerad skogsstig  
som är bitvis kuperad.

BESÖK ÄVEN
På andra sidan Södrasjön ligger  
naturreservatet Vintermossen sid 98.

N

Parkering Koordinater
57.253859, 14.921730  
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Vintermossen
Från Bäckaby, kör mot Puketorp och sväng ner mot Södrasjön.  
Det finns en parkeringsplats intill sjön. Här står informationsskylten  
för Vintermossen. För att komma till reservatet följer du skogsvägen  
som går utmed sjöns södra kant.

Vintermossen bildades som  
naturreservat för att skydda den mycket 
gamla och nästan orörda barrskogen. 
Tack vare sin ålder och att skogen fått 
vara ostörd under en längre tid har en 
barrnaturskog med hög andel död ved och 
variationsrika miljöer skapats. Barrskogen 
är luckig där träd ramlat ner på grund 
av exempelvis hårda vindar. Det skapar 
luckor med ljus i skogen där nya träd har 
möjlighet att etablera sig. Träden som fallit 
fortsätter gynna arter som lever av död ved. 
En mängd olika arter av svampar, mossor 
och insekter lever på den döda veden. Även 
stående döda träd utgör en viktig miljö för 
många arter.

Skogen är olikåldrig där gran är det  
dominerande trädslaget. Gamla tallar 
växer på hällmarkerna och det finns även 
inslag av asp, björk och al i skogen. När 
skogen får vara orörd en längre tid finns 
det chans för speciella arter att etablera sig. 
I området har flera signalarter av mossor, 
svampar och lavar hittats. Bland annat  
växer lunglav och grön sköldmossa här. 
Spindelblomster, knärot och missne  
blommar under vår och sommar.

Själva mossen, som gett reservatet sitt 
namn, ligger mitt i reservatet och är en 
tallbevuxen högmosse där marken  
domineras av olika ris och vitmossor.

Ärggrön kragskivling

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Svår



99

N

TILLGÄNGLIGHET
I vintermossen finns inga markerade stigar, 
men det går att ta sig fram på mindre 
stigar. Naturreservatet är kuperat och 
blockrikt. På sina ställen är det också blött. 
Det krävs naturvana för att ta sig fram och 
glöm inte kompass eller GPS.

INFORMATION
Skogsvägen som leder in i reservatet  
bjuder på en vacker utsikt över sjön.  
Vid reservatets början går det följa  
den lilla stigen in i skogen. Sedan är det 
bara att välja om du vill ta dig upp på  
hällmarken vid sjön, fortsätta djupare  

in i skogen eller ta till höger upp på  
höjderna. Landskapet är kuperat och  
marken blockrik. Vintermossen kräver sitt 
av besökaren och känslan av vildmark är 
hög. Tar du dig upp på höjderna får du en 
fin utsikt över skogen. Överallt syns spår 
från skogens djur; älgspillning eller  
vildsvin, som bökat efter något att äta.  
Här kan du höra spillkråkans klagande läte 
eller kungsfågelns lite mjuka och vemodiga 
sång. Det finns flera fina platser att slå sig 
ner på för att vila i den krävande terrängen 
och bara njuta av skogens ljud. Tänk på att 
allemansrätten inte gäller fullt ut och det är 
exempelvis inte tillåtet att göra upp eld. l

Blåmossa

Parkering Koordinater
57.249591, 14.920735 

BRA ATT 
VETA

MISSA INTE
Huvabacken norr om 
Vintermossen.

ARTER
Garnlav, skägglav, 
mattlummer, spindel-
blomster, vätteros.
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Lilla Hult
Lilla Hult öppnar upp sig med böljande kullar, vacker flora och  
tongivande träd. Området har mycket höga naturvärden och är  
ett Natura 2000 område.

INFORMATION
Här har markerna brukats under lång tid. 
Detta har gett upphov till ett landskap 
som idag hyser flera sällsynta och hotade 
arter. Därför är det viktigt att fortsätta 
hålla landskapet öppet med betesdjur och 
bevara områdets karaktär. Visa hänsyn 
till de viktiga betesdjuren genom att ta 
med dig skräp hem och inte ta med hund i 
hagen. På östra sidan av vägen är marken 
frisk till fuktig och sluttar svagt. Hagen är 
en fin representant av staggrik gräsmark. 
Förutom slåttergubbe trivs här knägräs, 
ängsvädd och såklart stagg. Enbuskar och 
några enstaka björkar ger variation.

Västra sidan utgör den stora hagen.  
I den ingår även några vallar, som inte 

får beträdas. Hagen är småkuperad med 
stenrösen, grova ekar samt asp och björk. 
Det finns fuktiga partier där jungfru Marie 
nycklar, loppstarr och slåtterblomma växer. 
På de friska ytorna kan du få se brudborste 
och jungfrulin. Ta dig upp på kullen och 
njut av fantastisk utsikt över landskapet. 

Fläcknycklar

PRIVAT MARK

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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Här böljar gräs i vinden, fåglarna spelar 
och insekterna surrar. 

Floran varierar allteftersom du rör dig 
genom området. Titta på hur marken ser ut 
och se skillnaden i vad som växer var. 

VÄGBESKRIVNING
Lilla Hult ligger 7 kilometer sydväst om 
Korsberga. Sväng mot Segelöv från väg 753 
och följ vägen genom Lilla Hult. Via 
Lindshammar tar du höger mot Södra 
Solberga sedan mot Stockseryd. Följ vägen 
några kilometer och sväng höger mot  
Segelöv, håll till vänster där vägen delar 
sig. Efter 300 meter är du framme i  
Lilla Hult. Det finns ingen parkering, men 
precis innan hagarna går det att parkera 
bilen vid sidan av vägen. Tänk på att  
inte blockera framkomligheten. 

TILLGÄNGLIGHET
Lilla Hult består av två större betesmarker. 
Det finns inga grindar eller markerade 

stigar. Flera arter av blommor, träd och  
kulturlämningar går att se från vägen.  
Själva vägrenen är artrik och bjuder på 
massor av insekter och blommor. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Under sommaren.

ARTER
Gökärt, stor blåklocka, darrgräs, 
sommarfibbla, grönvit nattviol, smör-
bollar, ängsskallra, ormrot, hirsstarr, 
ljus solvända, bockrot, sexfläckig 
bastardsvärmare.

ÖVRIGT
Tänk på att du går in i en hage på 
egen risk. Håll avstånd till djuren  
och ta med dig skräpet hem.

Parkering Koordinater
57.248299, 15.101612 
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Kulla
Området är i stort sett orört, men i norra delen vittnar grova aspar och  
en gammal trädgärdesgård om tidigare skogsbete. Skogen är rik på död  
ved och på vissa ställen är bergsväggarna nästan lodräta.

INFORMATION
Kulla naturreservat ligger precis intill 
Hedasjön en bit utanför Lindshammar. 
Området blev naturreservat för att bevara 
den naturskogsartade barrskogen och ett 
rikt växt- och djurliv. Kulla naturreservat 
bjuder på dramatisk natur med  
bergsbranter ner mot sjön. I norra delen  
av Hedasjön finns en våtmark medan södra 
delen av reservatet är flackare och torrare 
med högre andel tall.

I den varierade miljön med gammal 
skog, branta bergsväggar, död ved, våtmark 
och sumpskog trivs många olika arter 
speciellt insekter, svampar, mossor och 
lavar. Bland annat växer de hotade arterna 
skuggmossa och brokig tagellav i området. 

Andra arter att spana efter vid besöket  
kan vara gullpudra, lunglav och granticka.  
Vid våtmarkerna växer tall, pors och 
blåtåtel. Den flackare delen hyser vårfryle 
och harsyra.

Gullpudra Foto: Jakob Wilhelmsson 

Lunglav

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Svår
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VÄGBESKRIVNING
Kör genom Lindshammar samhälle och 
sväng höger efter 3 kilometer vid Boestad 
busshållplats, precis efter Hedasjön.  
Ta direkt höger igen och följ vägen knappt 
1 kilometer. En mindre skogsbilväg går ner 
till höger och där syns en vägbom.  
Det finns ingen parkeringsplats, men det 
går att ställa bilen i vägkanten.

Tänk bara på att att inte hindra fram-
komligheten på vägarna.

TILLGÄNGLIGHET
I Kulla naturreservat finns inga  
anordningar. Här får du röra dig efter 

kompass eller GPS. En informationsskylt 
finns där reservatet börjar. Det är svår-
framkomligt i reservatet på grund av alla 
träd som fallit. l

BRA ATT 
VETA

BÄSTA TID FÖR 
BESÖK
Sommar och höst.

ARTER
Lunglav, porellor  
(mossor), pors, 
broktagel, granticka, 
knärot.

N

Knärot Foto: Ingela Carlström

Lunglav

Parkering Koordinater
57.199118, 15.147593  
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Höghult

Hästeryd 

Ängspiplärka Foto: Tomas Claesson

Tornseglare Foto: Tomas Claesson
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SYDÖSTRA
VETLANDA
Området utgörs av ett småbrutet odlingslandskap, böljande terräng och 

stora orörda våtmarks- och skogsområden. Sydöstra Vetlanda hyser ett rikt 

insektsliv, höga ornitologiska värden och en exceptionellt rik flora.  

De höga naturvärdena i trakten beror på en kalkrik berggrund, en bättre  

klimatzon än övriga kommunen och människans hävd av marken under 

lång tid. Här ligger ”Smålands trädgård” där socknarna Skirö, Nye,  

Näshult och Stenberga räknas in. l

Svarta hål 

Stora och Lilla fly 

Höghult och Höghult södra 

Bockaström 

Färgsjömon 

Helvetets håla 

Jättabacken 

Stolpaberg 

Oxhagsberget 

Hästeryds hage och äng 

Gölaberget  

Högarps by 

Täppsåsamaden 

Sundsängen
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Svarta hål
Naturreservatet Svarta hål bildades för att bevara ett stort och orört  
myr- och skogsområde. Skogen hyser gamla träd och flera tallar  
är nästan 300 år!

INFORMATION 
Svarta hål utgörs av barrnaturskog där  
tall dominerar som vanligaste trädslaget.  
Myrmarkerna består av en mosaik med  
olika mossar, kärr och små tjärnar.  
Här växer ljung, tuvull och skvattram.  
På marken är det olika arter av vitmossor 
som dominerar. I fattigkärren växer även 
flaskstarr och dystarr. Ute i gölarna växer 
gul och vit näckros. 

I reservatet finns det mycket död ved, 
både stående (torrakor) och liggande 
(lågor). I skogen syns spår som vittnar om 
tidigare skogsbränder. På tallarna finns 
vad som kallas brandljud. Genom dessa 
spår kan man faktiskt följa vilken riktning 
branden hade. 

Brandljuden skapas om tallen överlever 
branden. Trädet vallar sedan över skadan 
och kvar blir ett ärr på stammen.

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Svår

Fiskgjuse
Foto: Jakob Wilhelmsson
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VÄGBESKRIVNING
Svarta hål ligger mellan Lemnhult och 
Lindshammar. Sväng vänster vid skyltning 
mot naturreservat strax efter rastplats 
Boskvarnasjön.

Vid Herrenstorp svänger du höger in  
på en liten grusväg. Efter ett par hundra 
meter kommer en högstubbe med en skylt  
”Björnstigen”, sväng vänster där. Vägen 
blir mindre och snirklar sig närmare  
reservatet. Där vägen tar slut finns plats  
för omkring tre bilar. 

TILLGÄNGLIGHET
Det finns inga stigar eller markerade leder  
i reservatet så ta med GPS eller kompass 
för att inte gå vilse. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Fin att besöka året om. Det kan vara 
svårt att köra fram till parkeringen  
på vintern. 

ARTER: 
Ljung, tuvull, skvattram, väggmossa, 
lunglav, talltagel, garnlav, ängsull,  
tjäder, trana, fiskgjuse, klibbticka.

TÄNK PÅ ATT:
Du inte får elda, tälta, medföra  
okopplad hund eller samla in  
insekter i reservatet.
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 TACK FÖR  
ATT NI VISAR  
HÄNSYN TILL 
DJURLIVET

Klibbticka

Parkering Koordinater
57.237117, 15.214132  
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Stora och lilla fly
Reservatet utgörs av orörd myr och gammal barrblandskog.  
Under besöket får du uppleva skiftningarna på markerade  
stigar som leder genom området.

INFORMATION
Stora fly har ett öppet högmosseplan med 
några enstaka martallar medan Lilla fly 
är en torrare mosse och mer tätbevuxen 
med tall. Mossarna hyser tuvsäv, rosling, 
sileshår och olika vitmossor. 

Det finns även fattigkärr i området.  
Här utgörs vegetationen av dvärgbjörk, 
pors, tranbär, kråkklöver och ängsull.  

Tuvull Foto: Ingela Carlström

Det växer dock ängsnycklar kring gölarna, 
vilket egentligen är vanligare på rikare 
vegetationstyper. 

Historiskt har det brutits myrmalm i 
gölarna. I övrigt är området speciellt  
eftersom våtmarkerna inte är påverkade  
av dikning eller torvtäkt! Det är alltså  
ett mycket värdefullt område att besöka. 
I reservatet finns områden med gammal 
gran- och tallskog, vissa träd är så gamla 
som 300 år. Här har tallört och olika ved-
svampar som gränsticka, ullticka, laxticka 
och vedticka noterats. De gamla träden 
är perfekta för hålbyggande fåglar som 
hackspettar och ugglor. Tänk på att det inte 
är tillåtet att klättra i boträd eller på annat 
sätt störa djurlivet. 

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Medel

Orrspel Foto: Jakob Wilhelmsson

Vissa träd 
är 300 år 
gamla!

TERRÄNG: Medel
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VÄGBESKRIVNING
Stora och lilla fly ligger mellan Lemnhult 
och Lindshammar. Följ skylt mot  
naturreservat från väg 31 strax efter  
rastplats Boskvarnasjön. Någon kilometer  
efter Milletorp ska du svänga vänster  
mot reservatet. En mindre skogsväg  
leder fram till parkeringen. 

TILLGÄNGLIGHET
Naturreservatet går att upptäcka längs  
den 3 kilometer långa stigen. Stigen är  
markerad med orange och delvis spångad. 

Utmed stigen finns några informations- 
skyltar utplacerade. Höglandsleden  
passerar förbi parkeringen.

Följer du leden 100 meter norrut hittar 
du ett vindsskydd. Här är utsikten fin  
och det finns en eldplats, men ta med  
egen ved och vatten att släcka elden med. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Året runt.

ARTER
Tuvull, myggblomster, orre, tjäder,  
ljungpipare, storspov, tofsvipa,  
trana, gammelgranslav, garnlav. 

ÖVRIGT
Ett av kommunens äldre naturreser-
vat. Bildades redan 1966, utökades 
2006 och omfattar idag 112 hektar.
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Parkering Koordinater
57.252604, 15.210471

 Orre Foto: Jakob Wilhelmsson
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Höghult och Höghult södra
I Höghult är skogens ljud tydliga. Låt känslan styra och följ naturen.  
Slå dig ner och lyssna på trädens susande och fåglarnas sång.  
Den blockrika marken gör att det inte går så fort att ta sig fram.  
Spana efter olika mossor och svampar.

INFORMATION
Naturreservatet utgörs av orörd barrskog. 
Här har skogen lämnats för fri utveckling, 
vilket innebär att inga skogliga åtgärder 
ska utföras. I området finns det stora block, 
stenar och nedfallna träd. Höghult har en 
hög vildmarkskänsla och bär få spår av 
mänsklig aktivitet. En bit in i reservatet 
finns dock resterna av ett gammalt torp. 
Från informationsskyltens placering går 
det att ta sig in i reservatet och upptäcka 
vad det har att erbjuda. Träden i Höghult 
är gamla. De flesta är över 100 år och  
trädslaget domineras av tall med inslag av 
gran och lövträd. Här finns gott om död 
ved och gamla grova träd.  

Höghult bjuder även på myrar och 
sumpskogar. Under sommarmånaderna 
lyser skvattram i våtmarkerna. Alla dessa 
karaktärer gör att reservatet är viktigt för 
arter som kräver gamla och orörda skogar. 
Träden pryds av hänglavar och på marken 
växer stor revmossa och skuggmossa.  
I våtmarkerna kan du hitta gullpudra och 
missne.

I Höghult södra är det lite flackare 
terräng. Området har varit mer öppet förr 
i tiden. Detta kan du se på att granarna 
har grenar långt ner på stammen och att 
det finns flera enbuskar. Här går det följa 
den lilla stigen in i skogen och sedan vända 
tillbaka samma väg.

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Svår

Det sägs ha legat en 
smedja i norra delen  
vid Stenkvill. 
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VÄGBESKRIVNING
Höghults naturreservat ligger 5 kilometer 
sydöst om Näshult. Sväng vänster mot 
Höghult från väg 125. Följ vägen tills du 
kommer fram till ett vattendrag. Kör över 
bron och titta efter reservatsmarkeringar. 
Det finns ingen parkeringsplats, parkera i 
vägkanten intill reservatet. Tänk på att det 
inte är tillåtet att parkera på mötesplatser. 

TILLGÄNGLIGHET
Det finns en liten stig i södra Höghult som 
går att följa. Det är en tur och returstig.

I Höghult är terrängen kuperad och 
marken blockrik. Det kan vara besvärligt 
att ta sig fram på sina ställen och stadiga 
skor rekommenderas. Ta med kompass 
eller GPS för att kunna orientera i 
stiglös terräng. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID ATT ÅKA
Året runt. Vår och sommar när  
växtligheten och djuren är vakna.  
Hösten är en vacker tid med sina  
färger och sin rika svampflora.

ARTER
Tjäder, garnlav, grynig blåslav,  
kattfotslav, västlig hakmossa,  
blåmossa, knärot, ullticka,  
fjällig taggsvamp, tallticka.
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Parkering Koordinater
57.248089, 15.457747  
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NATURRESERVAT

TERRÄNG: Svår

Bockaström bjuder besökaren på kuperad terräng med berghällar,  
branta sluttningar och gammal skog. Tall är det vanligaste trädslaget  
och många av träden är grova.

INFORMATION
I Bockaström är känslan av vildmark och 
orörd natur stark. Här finns inte många 
spår från mänsklig aktivitet. Den gamla 
stigen är det tydligaste beviset på mänsklig 
närvaro. Stigen har funnits länge och har 
troligen använts som färdväg. Den löper 
hela vägen fram till Gårdvedaån. Vid ån 
är det vackert att sitta intill det porlande 
vattnet med växtligheten runtomkring. 
Här syns lämningar från mänsklig aktivitet. 
Kanske är det resterna från en kvarn.  
Den orörda och gamla skogen hyser en 
mängd olika rödlistade arter. På de gamla 
tallarna kan du spana efter tallticka.  
Här är det bra att ha en kikare då de  
ofta sitter högt upp på stammen.  

Bockaström

Tallticka växer på stammen hos levande 
gamla tallar. Det är inte förrän träden  
är över 100 år som talltickan uppträder.  
Ofta sitter den på sår eller grenärr.  
Talltickan är hovformad och trähård.  
Den är flerårig och vissa exemplar  
kan bli upp emot 50 år gamla.

Tallticka 
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Närmare marken kan du också hitta 
spännande arter. Här växer knärot, vanlig 
tallört, stor revmossa och kransmossa. 

VÄGBESKRIVNING
Från Näshult följ skyltning mot Höghult. 
Efter 2,5 kilometer kommer du fram till 
Överåkra och efter bebyggelsen går  
en mindre väg in till vänster. Det finns  
en vändplan strax innan reservatet som  
går att ställa vid, tänk bara på att inte  
hindra framkomligheten. 

BRA ATT VETA

ARTER
Västlig hakmossa, talltagel, garnlav, 
källpraktmossa, havstulpanlav,  
revlummer, kransmossa.

ÖVRIGT
Inte långt från Bockaström ligger  
även Höghults naturreservat.  
Läs mer om den på sidan 110.

TÄNK PÅ ATT
Det är förbjudet att förstöra levande 
eller döda träd, klättra i boträd, göra  
upp eld eller på annat sätt störa 
djurlivet.
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TILLGÄNGLIGHET
I Bockaström finns inga markerade stigar 
och terrängen är blockrik. Det finns en 
gammal stig som du hittar genom att följa 
reservatsgränsen längs traktorvägen och 
sväng sedan upp vänster. l
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Vattenklöver

Parkering Koordinater
57.263817, 15.446958  
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Skogen har lämnats orörd och här 
lever ovanliga arter som måste ha 
äldre och orörd natur för att överleva. 
I reservatet finns många gamla träd, 
vissa är upp emot 300 år gamla.  
Flera tallar har maffiga kronor som  
är passande för rovfåglar att häcka i.

INFORMATION
Vid informationsskylten är resterna från ett 
torp det första som möter dig vid besöket. 
Det går att skymta den stenlagda vägen 
under mossan och växtlighet som syrén, 
vintergröna och snöbär sticker ut i den  

Färgsjömon

annars vilda skogen. Ta sikte på Färgsjön 
och rör dig genom reservatet medan du 
spanar efter tallticka, knärot och blåsippa. 
Lyssna efter skogens djur så som  
spillkråka eller talltita. Marken är rik på 
sten och det ligger mycket död ved i olika 
stadier. Flera av de gamla träden har 
bohålor och hackmärken från hackspettar. 
Det kan vara svårt ta sig fram mellan alla 
liggande träd och stenar, men det är en kul 
utmaning. Tänk på att inte klättra på den 
döda veden. I den lever en mängd olika 
organismer som vill vara ostörda.

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Svår

Vintergröna
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Intill Färgsjön kan du slå dig ner på  
klipporna och pusta ut efter att ha rört  
dig genom terrängen. Från höjden får du  
en fin utsikt över sjön.

VÄGBESKRIVNING
Kör söderut i Stenberga mot Boda. Sväng 
höger ut på en mindre grusväg precis efter 
gården i Broddstorp. Parkera på grus-
planen precis innan backen. Tänk på att 
parkera så att bilen inte blockerar fram-
komligheten. Gå sedan backen upp och till 
höger om åkern. Följ den lilla skogsvägen 
tills informationsskylten skymtar i skogen. 
Lättast är att gå via GPS så att riktningen 
blir korrekt. 

TILLGÄNGLIGHET
Färgsjömon har inga markerade stigar  
eller andra anordningar. Det kan vara 
besvärligt att ta sig fram med alla liggande 
träd och i den kuperade terrängen. l

N

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår och sommar.

ARTER
Spillkråka, trana, korp, kattuggla,  
sparvhök, drillsnäppa, talltita, grön- 
sångare, knärot, blåsippa, tallticka, 
garnlav, vedticka, grön sköldmossa,  
vedtrappmossa, blåmossa. 

TÄNK PÅ
Att du inte får göra upp eld, ha  
okopplad hund eller tälta i reservatet.
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Blå och 
vitsippa

Parkering Koordinater
57.283837, 15.450172  
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Kungsfiskare
ALCEDO ATTHIS
 
Om du befinner dig vid ett vattendrag och 
ser ett blått skimmer fara förbi är det inte 
omöjligt att det rör sig om en kungsfiskare. 
Även om fjäderdräkten är iögonfallande  
kan det ändå vara svårt att få syn på  
kungsfiskaren när den sitter bland grenarna.  

Under vintern är den lättare att få syn på.  
Då kan de vara ganska orädda och söker sig 
till tätorter, reningsverk eller andra platser 
som erbjuder öppet vatten. Kalla vintrar kan 
vara tuffa för kungsfiskaren, är de riktigt 
stränga kan ett stort antal stryka med. 
Födan består av småfisk och kungsfiskaren 
behöver lugna vattendrag för att kunna 
jaga. De vill också ha strandbrinkar med 
lättgrävd sand eller jord för att kunna häcka. 
Där lägger de ofta flera kullar med 5-7 ägg 
under häckningsperioden. Kungsfiskare 
finns längs Emån och Solgenån i Vetlanda.

Höjd: 17-20 cm
Vingspann 25 cm

Foto: Tomas Claesson
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Helvetets håla
Helvetets håla och Trollebo portar bjuder på dramatisk natur. Här gäller det 
att vara stadig på foten. Naturreservatets namn Helvetets håla kommer från 
en rund och vattenfylld håla i mitten av ravinen. Ravinen har nästan lodräta 
väggar av röd granit som stupar 30 meter ner. 

INFORMATION Över bäcken finns en liten bro. Stigen går  
på botten av ravinen för att sedan börja 
klättra uppåt igen på andra sidan. Raviner 
skapar ett speciellt svalt och fuktigt klimat. 
Detta ger en omväxlande växtlighet och 
hög artrikedom, speciellt bland mossorna. 
Arter att titta efter är vedtrappmossa, stor 
revmossa och äppelmossa. 

När du kommer upp igen möts du av  
hällmarktallskog med gamla träd och lavar 
som pryder träden. Vissa tallar är uppemot 
300 år gamla. I skogen trivs flera arter  
av fåglar så som spillkråka, korsnäbbar,  
tofsmes, talltita och sparvuggla. Stigen 
gör en slinga i skogen för att sedan svänga 
tillbaka ner i skuran igen. 

Terrängen lutar brant, stenar och träd 
hjälper dig på vägen ner. Trollebo portar är 
en av de största och dramatiska skurorna 
på Småländska höglandet. En skura är en 
tvärbrant ravin och Trollebo portar går att 
följa drygt fyra kilometer. 

Följ stigen som leder dig in i reservatet. 
Efter informationstavlan svänger stigen 
brant ner mot bäcken. Titta på växtligheten 
och lyssna efter fåglar.  

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Medel
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VÄGBESKRIVNING
Helvetets håla ligger precis utanför  
Lemnhult. Strax efter kyrkoruinen kommer 
en skylt till vänster om naturreservat  
Helvetets håla. Sväng in på vägen och  
håll till höger. Ställ bilen vid informations- 
skylten. Följ orange markering till  
reservatet.

TILLGÄNGLIGHET
Leden går först genom en beteshage och 
sedan in i skogen. I reservatet är det  
mycket kuperat. Stavar rekommenderas. 
Stigen kommer ut direkt mot ravinen,  

håll uppsikt över barn och djur. Ta dock 
inte med hund under betesperioden  
eftersom leden går genom en hage med 
nötkreatur. Stättorna in i betesmarken  
är smala. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår, sommar och höst.

ARTER
Grön sköldmossa, västlig hakmossa, 
blåsippa, gullpudra, eldticka, violticka, 
skägglav, korallav.
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MISSA INTE

Naturreservatet Stolpaberg i 
Lemnhult. Där kan du följa en 
markerad stig och titta på en 
bränd skog. 

Parkering Koordinater
57.280506, 15.284676  
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Jättabacken
Jättabacken reser sig 291 meter över havet. Här har du fantastisk utsikt över 
skogen, sjön och byarna. Vid riktigt klart väder sägs det att du kan se ända 
till Ökna kyrka.

INFORMATION
Stigen upp för backen är markerad med 
orange och klättrar brant upp för kullen.  
På vägen upp passerar du lummig  
växtlighet med grova tallar, ekar och andra 
lövträd. Väl uppe på kullen breder ett  
dramatiskt landskap ut sig. Titta ut över 
sjön Värnen (eller Trollebosjön som den 
vanligtvis kallas) och njut av utsikten över 
de böljande kullarna med skog. Ta gärna 
med en kikare, det förhöjer upplevelsen 
och kanske kan du få se en spännande fågel 
flyga förbi. Vid Värnen har det siktats både 
havsörn och fiskgjuse. Från skogen kan 
korpens kraxande höras.

Gärdsmyg
Foto: Tomas Claesson 

Här är det långt till hårdtrafikerade vägar. 
Njut av tystnaden och slå dig ner vid  
fikabordet. På Jättabacken växer några 
senvuxna krokiga ekar. Det är nästan så att 
du kan höra trollen viska inne i stammen. 
Klättra inte i träden, det kan skada  
grenarna. Träden är viktiga för många 
insekter, mossor och svampar som lever  
i veden.

TERRÄNG: Medel

PRIVAT MARK

TERRÄNG: Medel
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VÄGBESKRIVNING
Jättabacken ligger i Lemnhult strax norr 
om Lemnhults kyrka. Parkera bilen på 
kyrkans parkering och ta grusvägen på den 
högra sidan om stenmuren. Följ orange 
markering cirka 400 meter fram till gården 
och ta vänster upp på kullen. Det finns 
även parkeringsmöjlighet för tre bilar vid 
gården Gerekulla. Höglandsleden fortsätter 
till höger ner mot Trollebo. 

TILLGÄNGLIGHET
Stigen är vältrampad, men brant. Uppe  
på berget finns fikabord och en raststuga.  
Det finns även en eldplats. Du behöver 
ta med egen ved och vatten för att släcka 
elden. Nere vid vandringsleden finns  
ett torrdass. l
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Kyrkoruinen

BRA ATT VETA

Den gamla kyrkoruinen i Lemnhult 
är också väl värd ett besök. Här finns 
också ett fikabord.

TÄNK PÅ
Att inte elda om det är torrt i  
markerna eller råder eldningsförbud. 
Kontakta kommunen om du är  
osäker på vad som gäller. Ta med 
skräpet hem.

Lemnhults hembygdsförening  
anordnar ibland vandringar, kolla på 
deras hemsida för aktuell information.

Parkering Koordinater
57.287248, 15.268205  

N
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Stolpaberg
I Stolpaberg trivs arter som behöver äldre barrskogar. Området är rikt på 
död ved. Här finns också intressanta hällmarker och våtmarker.  
På myrarna spelar orrar under våren och inne i skogen kan tjädertuppar 
bjuda på spektakulära spel. 

INFORMATION
Stolpaberg bjuder på riktig vildmark och 
spännande skog. Reservatet har fått sitt 
namn från berget Stolpaberg som reser  
sig 290 meter över havet. Längs den  
markerade stigen passerar du hällmarker 
som är klädda i grå nyanser av lavar och 
tallar som skapar en pelarsal i skogen.  
Bitvis får du ta dig fram i kuperad terräng 
och följa den brända skogens utveckling.  
I delar av reservatet har naturvårds- 
bränning genomförts 2015 och 2019.  
Stigen går genom de brända områdena  
och det kan bitvis vara svårframkomligt 
med stenar och liggande träd. Sparvuggla Foto: Tomas Claesson

NATURRESERVAT

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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På ett ställe finns en utskuren stock som 
utgör en fin viloplats med utsikt över  
myrmarkerna. På marken kan du spana 
efter blåmossornas kuddar eller den  
lilla näpna orkidén knärot.

En art som gärna besöker reservatet 
under våren är vår minsta uggla,  
sparvugglan. Den känns igen på sin storlek, 
inte större än en domherre, och flykten 
som är snabb och går i bågar. Stolpaberg 
bjuder på naturligt brus. Slå dig ner på  
en sten och låt skogens ljud fylla tiden.

VÄGBESKRIVNING
Stolpaberg ligger utanför Lemnhult.  
Om du kommer från Korsberga finns  
en entré strax innan Lemnhult. Sväng 
höger och in på en mindre väg. Följ vägen 
fram till informationsskyltarna. Vägen  
kan vara svårframkomligt med en låg bil. 

TILLGÄNGLIGHET
Det finns en 3,3 kilometer lång stig runt  
reservatet. Stigen är välmarkerad,  
men terrängen är kuperad. l

BRA ATT 
VETA

BÄSTA TID FÖR 
BESÖK
Fin att besöka  
året om.

ARTER
Talltita, tofsmes, 
kattuggla, pärluggla,  
nattskärra, morkulla,  
dropptaggsvamp, 
orange taggsvamp.
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Mindre hackspett 
Foto: Tomas Claesson

Islandslav

Parkering Koordinater
57.297364, 15.231561  

N
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Oxhagsberget
Ett besök vid Oxhagsberget bjuder på dramatiskt vacker utsikt. Berget reser 
sig 30 meter över landskapet. Ta med en fikakorg, sitt ner och njut av de 
vackra vyerna. 

INFORMATION Flera ovanliga arter har noterats så  
som gulpudrad spiklav, gammelekslav  
och violettbrun skivlav. I området finns 
även lunglav som växer på flera olika  
lövträd. Precis vid gränsen av reservatet  
ligger en hög med grova stockar. Det är  
en faunadepå där det ligger död ved  
till nytta för insekter, svampar och lavar. 
Vid sidan om stigen som leder upp till  
Oxhagsberget kan du se några höga  
träd torna upp sig i landskapet. Det är  
douglasgranar som planterades  

Toppen av berget utgörs av en trädklädd 
gammal hagmark glest bevuxen med ek 
och tall. Träden i området är över hundra 
år. Förutom ek och tall växer också bland 
annat asp, lind, bok och fågelbär i området. 
Markerna har under lång tid brukats för 
slåtter, lövtäkt och odling. Slåtter av ängen 
pågick fram till 1990-talet. Det är grönsten 
som gör marken basisk och näringsrik.  
På Oxhagsberget trivs insekter och lavar  
på de gamla träden och den döda veden. 

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Medel

Gullviva

TERRÄNG: Medel
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på 1950-talet. Det är ett träd som  
ursprungligen kommer från Nordamerika 
Det växer inte naturligt i Sverige, men  
som tagits hit för odlingsförsök. 

VÄGBESKRIVNING
Oxhagsberget ligger 1,5 kilometer öster  
om Trollebo gård. Ta väg 125 och sväng  
höger mot Trollebo och Lemnhult. Följ  
vägen i 2 kilometer tills du kommer fram 
till en skarp kurva. Sväng vänster och  
sedan vänster igen in på en mindre  
grusväg. Precis nedanför berget finns  
parkeringsplats för omkring fem bilar.

TILLGÄNGLIGHET
En informationstavla står i anslutning  
till parkeringen. En markerad stig leder 
upp till berget. Stigen gör en slinga på  
berget och tillbaka till parkeringen igen. 
Den är 1 kilometer lång, men kuperad. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
På våren när blåsipporna och  
gullvivorna blommar.

ARTER
Gul dropplav, skuggorangelav,  
bronshjon, granbarkgnagare,  
gullvivor, blåsippa, fällmossa,  
mandelblomma, grönvit nattviol.

ÖVRIGT
Tänk på att de gamla träden  
är viktiga livsmiljöer för många  
organismer. Skada eller klättra  
därför inte i träd som står eller  
ligger ner. Det är inte tillåtet att  
plocka svamp, mossa eller lavar  
i reservatet, med undantag  
för matsvamp.
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Parkering Koordinater
57.306878, 15.318707  

N
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Här vajar gräs och blommor i brisen, insekterna surrar, fåglarna kvittrar  
och korna råmar. Hästeryd bjuder på höga naturvärden i ett vackert  
småbrutet landskap. Området ingår i det så kallade Smålands trädgård, 
bestående av fyra socknar rika på natur och kultur. 

INFORMATION
Den södra hagmarken, restaurerad 2014, 
sluttar svagt och det första som möter 
besökaren är flera stora ekar och almar. 

Hästeryds hage och äng

Hagen har friska till fuktiga förhållanden 
och är artrik.

I ängen lyser under våren gullviva,  
kattfot och smörbollar upp marken.  
Sedan fyller gökblomster, bockrot och äkta  
johannesört på färgprakten. 

Dessa och många fler arter ger en god 
förutsättning för insekter och fåglar.  
Det kan vara svårt att upptäcka vissa arter. 
De små och oansenliga, men ändå  
intressanta arterna som loppstarr och 
piggstarr kan behöva ett tränat öga för att 
upptäckas. Ta dig tid att gå runt och leta 
efter någon specifik art. Alltid upptäcker  
du något som du inte sett innan. 

PRIVAT MARK

TERRÄNG: Medel

Väddsandbi

Här finns 
sällsynta 

arter

TERRÄNG: Medel
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VÄGBESKRIVNING
Hästeryds hagar ligger mellan Nye och 
Näshult. Ta väg 125 mot Nye och sväng 
sedan mot Farstorp. 1,5 kilometer efter 
Farstorp svänger du höger in på den andra 
infarten mot Hästeryd. 

Det finns ingen parkering, men det går 
bra att ställa bilen vid elverket. Se bara  
till att inte blockera framkomligheten.  
Var rädd om stängslet och stäng grinden 
efter dig.

TILLGÄNGLIGHET
Här går betesdjur under sommaren.  
Det finns inga markerade stigar utan du är 
välkommen att upptäcka markerna på egen 
hand. Håll avstånd till djuren och ta med 
skräpet hem. På sina ställen är ängen blöt, 
kängor eller stövlar rekommenderas. l
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BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår och sommar. 

ARTER
Brudborste, fläcknycklar,  
grönvit nattviol, knägräs, rödklint,  
ljus solvända, stagg, svinrot,  
ängsskallra, ängsull, törnskata,  
sobersandbi, rödmurarbi, aurorafjäril.

ÖVRIGT
Läs mer om föreningens arbete  
på smålandsträdgård.se

Darrgräs Foto: Ingela Carlström

Parkering Koordinater
57.315887, 15.327043  

N
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Pälle Näver 

Berget stupar ett 30-tal meter 
ner mot Lilla göl och bjuder på en 
underbar utsikt över gölen och 
de omkringliggande skogarna. 

INFORMATION
På berget växer pansarbarksbeklädda och 
krokiga gamla tallar som är mer än 200 år 
gamla och om du sitter riktigt tyst och  

Gölaberget 
stilla så kanske skogens väsen visar sig  
i form av vättar och älvor. 

Detta berg var nämligen inspirations-
plats för författaren Josef Högstedt alias 
Pälle Näver, som skrev 1000-tals dikter 
med anknytning till hembygden,  
människorna och naturens skönhet och 
mysterier. Här kan du se lundkovall  
och ängsskallra. 

PRIVAT MARK

njut av tystnaden 
och lyssna på  
skogens sus .

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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VÄGBESKRIVNING
Gölaberget ligger ca 3 kilometer öster  
om Stenberga. Det är en avstickare på  
Höglandsleden och ligger 400 meter in  
på en skogsstig. Parkera vid det lilla  
torpet precis intill vägen. 

TILLGÄNGLIGHET
Från parkeringen går en markerad skogs-
stig. Stigen är vältrampad, men terrängen 
är kuperad och det sticker upp rötter här 
och var. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Fin året om.

ARTER
Purpurknipprot, jungfrulin,  
bergjohannesört, stor- och liten 
blåklocka, tallticka.

Övrigt
På en kulle mellan ängen och  
skogen ligger Pälle Nävers  
diktarstuga Vättehult. 
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Stor blåklocka Foto: Ingela Carlström

Botanik

Parkering Koordinater
57.326876, 15.482572  

N
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Högarps by
Ett besök i Högarp ger en fin inblick i natur- och kulturmiljöer på det 
Småländska höglandet. Det har varit kulturreservat sedan 2010, men varit 
en levande bygd där människor har brukat marken och levt i harmoni med 
naturen under mycket längre tid än så. 

INFORMATION
Högarp omnämndes redan år 1486, men 
fynd som daterats till år 850 visar att 
människor levt här långt tidigare.  
Att marken brukas på traditionellt vis med 
betande djur och slåtter är en förutsättning 
för att de värdefulla markerna ska bevaras.

Här i Högarp ligger gårdarna längs en 
bygata och har samma placering som de 
tilldelades i samband med storskiftet år 
1816. Betes- och odlingsmarkerna ligger 
intill gårdarna och har brukats långt fram 
i tiden utan att ha slagits ihop. Det är den 
historiska inägomarken med ängsmark, 
betesmark och små åkrar som utgör de 
höga natur- och kulturvärdena i reservatet. 

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Lätt
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På platsen finns fortfarande åkerholmar, 
odlingsrösen, hamlade träd och  
trägärdsgårdar. Floran är intressant  
och bjuder på en mängd olika sällsynta  
och hotade arter. Under våren kan  
marken lysa gul av alla gullvivor.

I området blommar kattfot, jungfrulin, 
trollsmultron, slåttergubbe, klasefibbla  
och orkidén Adam och Eva. Även om  
blommorna är fantastiska är det inte  
tillåtet att plocka blommor i reservatet.  
Fler kan därmed njuta av färgprakten och 
blommorna kan fröa av sig och bli till  
fler viktiga individer. 

Det som gör Högarp så unikt och  
värdefullt är att åkrarna fortfarande är 
små, odlingsrösen, stenmurar, åkerholmar 
och fägator finns kvar. Från 1700-talet har 
byarna och jordbruken runtom i Sverige 
förändrats genom olika skiften. 
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Detta gjordes för att öka avkastningen i 
jordbruket och avskaffa ägosplittringen, 
som innebar små och många skiften som 
låg utspritt på markerna. Även Högarp har 
genomgått flera skiften under 1800- och 
1900-talet. Jordbruket förändrades med 
nya odlingssystem, växelbruk och ny  
redskapsteknik. Åkermarken utökades  
genom nyodling och utdikning av mossar 
och kärr. En annan effektivisering som 
innebar en stor förändring var gödnings-
medel och bekämpningsmedel som började 
användas i jordbruket runt om i landet. 
Markerna i Högarp genomgick aldrig  
denna typ av effektivisering och har 
därmed behållit mycket av de historiska 
strukturerna i landskapet.Adam och Eva Foto: Jakob Wilhelmsson

Jungfrulin

Kattfot Foto: Jakob Wilhelmsson
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VÄGBESKRIVNING
Högarps by ligger 5 kilometer öster om  
Stenberga. Kör mot Virserum och sväng 
vänster mot Högarps by. På vägen passerar 
du Gölaberget som också finns med i  
guiden på sidan 128.

TILLGÄNGLIGHET
Små byvägar går genom området.  
Reservatet består av beteshagar där det  
går djur under sommaren.

Vid parkeringen står en informations- 
tavla och det finns en toalett som är  
öppen på sommaren. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår och sommar.

ARTER
Tvåblad, jungfru marie nycklar,  
grönvit nattviol, tandrot, backvicker, 
spenört, slåtterfibbla, backklöver, 
rödklint, väddsandbi, brunsmalbi, 
ängsmetallvinge, ängspiplärka.

TÄNK PÅ ATT
Du inte tar med hund in i betes- 
hagarna och den ska vara kopplad  
i hela reservatet.

TIPS
Höglandsleden passerar precis förbi 
Högarps by. Kartor finns att hämta  
på vetlanda.se

ÖVRIGT
Högarps by Högarp är kommunens  
enda och Jönköpings läns andra 
kulturreservat.

Parkering Koordinater
57.334897, 15.493696  

Jungfru marie nycklar

N
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Backklöver
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Foto: Martin Stoltze

Praktvaxskivling
HYGROCYBE SPLENDIDISSIMA
 
Praktvaxskivling är en medelstor rödorange 
ängssvamp. Arten återfinns i öppna och 
magra gräsmarker som hävdas genom 
slåtter eller bete. Ofta är markerna så magra 
att de är hedartade med exempelvis ljung. 
Praktvaxskivling förekommer sällsynt i 
södra och mellersta Sverige och lokalerna 
är individfattiga. I Vetlanda går det se 
praktvaxskivling på ungefär tio platser. 
Praktvaxskivling är beroende av hävd och 
orsakerna till tillbakagången är förändrad 
markanvändning, gödselspridning eller  
utebliven hävd med igenväxning som följd.
 Arten påverkas också negativt av  
kvävenedfall. Ett kännetecken kan vara att 
praktvaxskivlingen avger en svag sötaktig 
doft av honung.

Storlek: 
3-6 cm bred hatt,  
trubbigt konisk
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Ta dig hit en tidig morgon och lyssna till naturen som vaknar till liv. 
Hör de första fåglarna starta sin sång och se dimman lätta.

INFORMATION
Täppsåsamaden tillhör Sävseboån som 
rinner mellan Karlsjösjön och Saljen.  
Våtmarksområdet utgörs av öppna mader 
med lösbottnar och mjuka mattor. Här 
finns också kärr, öppna vattenspeglar 
och torrare fastmark. Vid höga flöden 
översvämmas området vilket skapar goda 
förutsättningar för ett rikt fågelliv.  
I Täppsåsamaden rastar många olika  
fågelarter. Det är speciellt under våren  
som aktiviteten är som störst.  Många av 
arterna som går att få syn på här trivs  
i just våtmarker. Spana efter vattenrall,  
enkelbeckasin och sångsvan. 

En annan fågel som du kan få syn på  
är trana. Tranan är en stor fågel som  
på våren syns både här och var på åkrar 

Täppsåsamaden

och våtmarker. Den är ett säkert vårtecken 
och vissa får till och med ha den som  
väckarklocka. I skyn kan du få se havsörn 
och brun kärrhök. Ta med en kikare,  
fika och hitta en bra plats att spana ifrån. 
Glöm inte en fågelbok som kan hjälpa dig 
att få reda på vilken fågel du ser.  
Utter har noterats i området, så med lite 
tur kan Smålands landskapsdjur bjuda  
på ett besök.

PRIVAT MARK

Glöm inte k ikare  

och fågelbok

Trana Foto: Tomas Claesson

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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VÄGBESKRIVNING
Täppsåsamaden ligger mellan Gölberga  
och Skirö. Kör genom Nye mot Farstorp 
och sväng vänster mot Skirö innan du når 
Farstorps gård. Följ vägen i knappt  
3 kilometer och ta grusvägen som ligger  
på vänster sida. Det finns ingen skylt så 
håll utkik när vattnet dyker upp. Det finns 
ingen parkering, men är möjligt att ställa 
bilen i vägkanten. Tänk bara på att inte 
blockera framkomligheten.

TILLGÄNGLIGHET
Det går att köra utmed våtmarksområdet, 
men växtlighet döljer den mesta sikten. 
Det finns i dagsläget inga iordningställda 
anordningar. 
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Olika typer av gräs och vass täcker marken 
och det kan vara svårt att  
ta sig fram i området. Rejäla skor  
rekommenderas. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår

ARTER
Kattuggla, spillkråka, ormvråk,  
grågås, rörsångare, gärdsmyg,  
svart trolldruva, stinknäva.

TIPS
Vetlanda ornitologiska klubb  
anordnar ibland utflykter  
till fågellokaler. Kolla på deras  
hemsida för mer information,  
vetlandaornitologiskaklubb.se

ÖVRIGT
Du går upp i jakttornen på egen risk.

Rörsångare Foto: Tomas Claesson

Parkering Koordinater
57.358401, 15.320656  

N
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I Sundsängens naturreservat har människor brukat marken under lång tid.  
Hela reservatet hyser olika fornlämningar från bronsåldern. Vid besöket kan 
du titta på stensatta terrasser, nästan 100 röjningsrösen och rester från  
en boplats. 

INFORMATION
Sundsängens naturreservat är en trädklädd 
betesmark med många grova ädellövträd. 
Här trivs flera signalarter och rödlistade 
arter av skalbaggar, mossor och lavar. 
Sundsängen restaurerades i slutet på 
1990-talet och har idag en fin variation av 

Sundsängen

träd med asp, al, en och hassel samt flera 
grova ekar. Här har ekarna kunnat breda ut 
sina grenar och kronorna är stora. Flera av 
träden har håligheter som är mycket viktiga 
för fåglar, fladdermöss och insekter. Här 
och var ligger också grova eklågor. Eklågor 
är död ved i form av liggande stammar av 
forna ekar. Dessa är mycket värdefulla för 
insektsfaunan. Området har varierad natur 
i form av magrare marker med enbuskar, 
friskare marker med mer hassel  
och lundartad del med lindar.  
För att området ska hållas öppet  
och värdena bevaras betas  
Sundsängen av nötkreatur.

NATURRESERVAT

TERRÄNG: Medel

Svartvit Flugsnappare Foto: Tomas Claesson

Foto: Ingela Carlström

HEM LJUVA 
HEM

TERRÄNG: MedelTERRÄNG: Medel
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VÄGBESKRIVNING
Sundsängens naturreservat ligger i Skirö 
intill Skirösjön. Parkera bilen vid Skirö 
kyrka och vänd kursen tillbaka mot sjön. 
Från kyrkan är det ca 700 meters  
promenad innan du kommer fram till  
reservatet. På vägen passerar du  
Skirö gamla kyrka.
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TILLGÄNGLIGHET
Här finns inga markerade stigar.  
Det finns en stätta för att kunna gå in  
i hagen. Under delar av året går det  
betesdjur i Sundsängen. De utför  
ett viktigt arbete, så håll avstånd och  
ta inte med hund in i hagen. l

BRA ATT VETA

BÄSTA TID FÖR BESÖK
Vår, sommar och höst.

ARTER
Svarthätta, grönsångare, lövsångare, 

svartvit flugsnappare, tårticka, oxtungs- 

svamp, fällmossa, blyertslav, ekticka, 

läderbagge, glänsade blombagge.

TÄNK PÅ
Att det inte är tillåtet att gräva upp 

blommor eller andra växter och att skada 

liggande träd eller annan död ved.

TIPS
På vägen in mot reservatet passerar  

du Skirö gamla kyrka. Här finns resterna 

från en stenkyrka från slutet av  

1100-talet. Det som syns där idag är  

en rekonstruktion av grunden.  

Den nuvarande kyrkan i Skirö byggdes  

i början på 1800-talet.

VI FÖLJER INTE  
MED I HAGEN TACK!

Parkering Koordinater
57.373971, 15.371669  
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TACK!

Tack till alla markägare, utan er  

hade guiden varit mycket tunnare.  
 

Tack till alla duktiga fotografer  

som bidragit med fantastiska foton.  
 

Tack till kollegor som på flera  

sätt möjliggjort denna guide.   
 

Tack till alla som korrekturläst  

och kommit med synpunkter.   
 

Naturguiden har möjliggjorts tack  

vare medfinansiering genom statligt  

bidrag till lokala naturvårdsprojekt  

från Naturvårdsverket.

TACK
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På föreningar inom djur och natur:

• BirdLife Sverige

• Mossornas vänner

• Svenska botaniska föreningen

• Sveriges entomologiska förening

• Sveriges herpetologiska riksförening

• Svensk lichenologisk förening

• Sveriges mykologiska förening

• Vetlanda kommun  
 - kommun.vetlanda.se 

• Vänliga Vetlanda  
 - vetlanda.se 

• Länsstyrelsen i Jönköping  
 - lansstyrelsen.se/jonkoping 

• Naturvårdsverket  
 - naturvardsverket.se 

• Artportalen  
 - artportalen.se 

• Digitala kartan  
 - karta.vetlanda.se/spatialmap? 

• Höglandsleden, del av  
 Smålandsleden  
 - outdoor.smalandsleden.se/
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ART
LYCKA 
TILL!

Artbingo med arter som går  
att se på platser i guiden

Art: Darrgräs 
Var:  
När:

Art: Lunglav 
Var:  
När:

Art: Åkervädd 
Var:  
När:

Art: Gullviva 
Var:  
När:

Art: Blåsippa 
Var:  
När:

Art: Sexfläckig  
bastardsvärmare 
Var:  
När:

Art: Blåmossa 
Var:  
När:

Art: Tallticka 
Var:  
När:

Art: Citronfjäril 
Var:  
När:

Art: Blomkålssvamp 
Var:  
När:

Art: Spillkråka 
Var:  
När:

Art: Slåtterblomma 
Var:  
När:
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Litteraturtips 
– fokus på böcker att ha med ut i fält

Nationalnyckeln – finns i flera band om Sveriges 
flora och fauna. Presenterar arter i systematisk  
ordning i flera bokvolymer. Finns böcker som täcker 
ett stort antal flercelliga djur, svampar och växter. 
Produceras av SLU Artdatabanken inom ramen för 
Svenska artprojektet. Första volymen gavs ut 2005. 
Kanske inte så bra fältböcker, men intressanta att  
ha hemma i bokhyllan för att utöka sin kunskap.
.............................................................................................

FLORA & KÄRLVÄXTER

Bok titel: Svensk fältflora (2021),   
Författare: Bo Mossberg & Lennart Stenberg.   
Om: Beskriver 1 000 olika växter i ny uppdaterad 
upplaga. Fältflora med vackra illustrationer och 
enklare bestämningsnycklar.
.............................................................................................

Bok titel: Nordens orkidéer - en fältguide (2020),   
Författare: Sven Birkedal   
Om: Beskriver nordens cirka 80 orkidéarter. Boken 
innehåller information om arterna med fotografier, 
illustrationer och utbredningskartor
.............................................................................................

Bok titel: Smålands flora (2007),     
Författare: Margareta Edqvist & Thomas Karlsson
redaktörer. Föreningen Smålands flora.   
Om: Består av två band där första är en guide till 
den småländska naturen och andra bandet är en 
uppslagsbok. Boken är ett resultat av trettio års  
arbete och där 350 personer deltagit. Är en rejäl 
pjäs och lämpar sig kanske inte som fältbok, men 
en bra bok att ha hemma i bokhyllan.
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Bok titel: Vildvuxet – mat och huskurer  
från naturen (2017),   
Författare: Lisen Sundgren   
Om: Lär dig känna igen örter som är ätbara  
eller kan tillagas till hälsobringande kurer.
.............................................................................................

SVAMP

Bok titel: Svampar i Sverige (2013),   
Författare: Bo Mossberg & Mats Karström.   
Om: En handbok med över 400 svamparter som  
du kan hitta i den svenska naturen. En bok för den 
som vill utöka sin plockrepertoar. Fina akvareller 
och enkla texter om vart svamparna växer och  
hur de känns igen.
.............................................................................................

Bok titel: Ängssvampar (2012),   
Författare: Kerstin Bergelin & Kill Persson.   
Om: Beskrivning av svamparter som främst  
växer i ogödslade ängsmarker. 
.............................................................................................

MOSSOR

Bok titel: Mossor  
– en fältguide (2021), 2:a upplagan.   
Författare: Tomas Hallingbäck.   
Om: Beskriver cirka 1200 arter med 350 färgbilder  
på arter och miljöer.
.............................................................................................

Bok titel: Fältflora över signalarter i skog  
– lavar, mossor, kärlväxter (2017),   
Författare: Lars Salomon.    
Om: Fältflora över signalarter i skog med bilder, 
ekologiska fakta och eventuella förväxlingsarter.
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LAVAR 

Bok titel: Lavar – en fältguide (2016),   
Författare: Roland Moberg & Svante Hultengren.   
Om: 500 nordeuropeiska arter i en behändig  
fältguide.
.............................................................................................

INSEKTER  
(fjärilar, småkryp, trollsländor m.m)

Bok titel: Nordens fjärilar – en fälthandbok (2019),   
Författare: Bo Söderström.   
Om: Heltäckande fälthandbok över dagfjärilsarter 
som kan ses i Sverige och övriga Norden. Innehåller 
beskrivningar och fotografier tagna i fjärilarnas 
naturliga miljö.
.............................................................................................

Bok titel: Sveriges humlor – en fälthandbok (2013),  
Författare: Bo Söderström.   
Om: I boken finns Nordens alla 40 humlor med 
fältkännetecken, habitat och utbredning. Boken är 
fullmatad med foton på de olika arterna.
.............................................................................................

Bok titel: Nordens trollsländor (2019),   
Författare: Magnus Billqvist.   
Om: En gedigen bok med nästan 2 000 fältfoton  
på trollsländor. Arterna presenteras i detalj med 
foton, utbredning och viktigaste karaktärerna. 
Bestämningsnycklar eller jämförande foton för  
att enkelt kunna artbestämma. 
.............................................................................................

Bok titel: Smådjur i sjö och å (2019),   
Författare: Lars-Henrik Olsen.   
Om: I denna guide beskrivs över 500 arter av  
snäckor, musslor, maskar, spindlar, kräftdjur och  
insekter liksom groddjur och ett antal fiskar som 
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finns i våra sötvatten. Arterna illustreras med  
detaljerade färgteckningar och typiska livsmiljöer 
även näringskedjor illustreras.
.............................................................................................

FÅGLAR

Bok titel: Fågelguiden, Europas och  
medelhavsområdets fåglar i fält (2010),    
Författare: Killian Mullarney, Lars Svensson &  
Dan Zetterström.    
Om: Den klassiska guiden för alla som skådar fågel. 
Boken beskriver över 800 arter med pedagogiska 
texter, kännetecken, utbredning och läte.  
Illustrationer visar arternas olika utseende  
beroende på ålder, kön eller årstid. 
.............................................................................................

Bok titel: Med kikare och kaffetermos.  
Handbok i fågelskådning (2020),    
Författare: Magnus Ullman.   
Om: Boken ger en introduktion till dig som  
precis börjat och ger svar på var man börjar, hur man 
skådar, när på dygnet, vilken kikare och annat som 
hör fågelskådningen till. 
.............................................................................................

Bok titel: Fågelsång: 150 svenska fåglar och deras 
läten (2019),    
Författare: Lars Jonsson & Lars Svensson.   
Om: Denna bok ger dig möjligheten att höra våra 
vanligaste fåglar och samtidigt läsa om fåglarna och 
se vackert illustrerade bilder.  
.............................................................................................

DÄGGDJUR

Bok titel: Däggdjur i Sverige (2010),   
Författare: Anders Bjärvall & Staffan Ullström.   
Om: En bok där du får möta vilda däggdjur som lever  
i Sverige. 75 olika arter beskrivs med detaljerade  
akvareller och fakta.
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FISK

Bok titel: Sveriges sötvattensfiskar (2020),   
Författare: Jörgen Wiklund & Mats Ottosson.   
Om: En bok som täcker 50 inhemska arter och
några till. Boken är fylld med foton och fakta. Såhär 
har läsare inte fått möta Sveriges sötvattensfiskar 
tidigare.
.............................................................................................

GROD- OCH KRÄLDJUR

Bok titel: Field guide to the Amphibians and reptiles 
of Britain and Europe (2018),    
Författare: Spreybroeck, Beukema,  
Bok & Van Der Voort.    
Om: Fälthandbok där 219 arter beskrivs i detalj med 
illustrationer, fotografier och utbredningskartor. 
Fokus ligger på att kunna identifiera arterna du 
stöter på ute i fält. 
.............................................................................................

TRÄD 

Bok titel: Den stora knoppboken:  
Sveriges lövfällande lignoser i vintertid (2018),   
Författare: Claes Lööw.   
Om: Boken ger läsaren detaljerad kunskap om  
karaktärerna för att kunna skilja på våra träd och 
buskar under vintern. 

Bok titel: Gran – grann, grandios och rik (2020),   
Författare: Bengt Ehnström, Centrum för  
biologisk mångfald.   
Om: En bok om granen och den biologiska mång-
falden knuten till trädet. Hur granen är en del av 
den svenska kulturen. Läs gärna tidigare böcker i 
serien som handlar om Sälg, Asp, Tall och Björk. 
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ÖVRIGT NATUR 

Bok titel: Naturskyddsföreningens guide – ut i  
naturen: utflykter, äventyr och upplevelser (2020),   
Författare: Erik Hansson.   
Om: Guide som inspirerar till att hitta ut i det fria 
och ger kunskap som lyfter naturupplevelsen till  
en ny nivå.
.............................................................................................

Bok titel: Svamparnas förunderliga liv,  
vad en svampplockare behöver veta om  
underjorden (2021),   
Författare: Anders Dahlberg & Anna Foster.   
Om: Boken beskriver världen och dess historia ur 
svamparnas perspektiv. Läsaren kliver in i ett dolt 
universum och får lära sig mer om svamparnas 
osynliga, men mycket viktiga existens.
.............................................................................................
 
Bok titel: Stora och märkvärdiga träd i Vetlanda
kommun (2021),  
Författare: Monika Mörk.   
Om: Du får läsa om stora och speciella träd  
som finns runt om i kommunen. Boken innehåller  
kuriosa, bilder på träden och var de finns.  
.............................................................................................

Bok titel: Holkliv (2009),   
Författare: Niklas Aronsson, Sveriges Ornitologiska 
förening.    
Om: En bok som omfamnar alla aspekter av  
fågelholkar. Den blandar fakta och historia  
med roliga tips.
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Källförteckning

Artfakta 
artfakta.se/artbestamning  
– information om arter, rödlistning m.m

Vilka arter som rapporterats in på platserna. 
https://www.artportalen.se/ 

Naturvårdsverket  
https://www.naturvardsverket.se/  
- kring allemansrätten, skyddad natur, bevarandeplaner  
natura2000 områden och skötselplaner för naturreservat. 

Informationsskyltar i naturreservaten i Vetlanda kommun

Informationsmaterial för naturreservat på  
länsstyrelsen i Jönköping 
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/ 
naturreservat.html 

Naturvårdsplan Vetlanda kommun  
– information om inventeringar, naturvärdesobjekt, 
ansvarsarter och ansvarsmiljöer. 

Hav och Vatten
https://www.havochvatten.se  
– information om flodpärlmussla

Ser du nåt som inte stämmer vid ditt besök? 
Kontakta Länsstyrelsen i Jönköping gällande 
naturreservaten och Vetlanda kommun  
för övriga områden.
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Törnskata 

Ljus solvända

Kattuggla

Jungfru marie nycklar

Mandelblomma

Noshornsoxe

Gökblomster

Forsärla

Svinrot

Tofsmes 

Ängsvädd

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07. 

08.

09.

10.

11.

Foto: Tomas Claesson1.

Foto: Tomas Claesson

2.

3.
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4.

5.

6. 10.

9.

8.

7. Foto: Jakob Wilhelmsson Foto: Jakob Wilhelmsson

Foto: Jakob Wilhelmsson

Foto: Tomas Claesson

Foto: Tomas Claesson

11.
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Artregister

Kursiverade siffror visar sidan där arten finns på bild. Kommunen hyser så många  

fler arter än vad denna guide kan visa upp. Vi har bara skrapat på ytan.

A
Adam och Eva 131

Aurorafjäril  127

B
Backklöver 133, 79

Backsippa 47

Backvicker  132

Bastardsvärmare spp. 6, 30, 101, 143

Bergjohannesört

Bittersopp 91

Blek kryptolav 61

Blodsandbi 79

Blomkålssvamp 25, 76, 111, 143

Blyertslav 139

Blå kärrhök 34

Blå taggsvamp 77

Blåmossa 62, 65, 77, 99, 111, 115, 123, 143

Blåsippa 25, 41, 60, 69, 73, 77, 93, 114, 115,  

 119, 125, 143

Blåtåtel 103

Bockrot 35, 101, 126

Broktagel 102

Bronshjon 125

Brudborste 55, 80, 85, 100, 127

Brudbröd 46, 58

Brun kärrhök 136

Brunand 34

Brunsmalbi 132

Brunven 24

D
Darrgräs 35, 41, 58, 84, 101, 127, 143

Drillsnäppa 69, 115

Dropptaggsvamp 52, 59, 61, 64, 77, 97, 123

Dunmossa 53

Dvärgbeckasin 34

Dvärghäxört 70, 93

Dvärgsandbi 78

Dystarr 106

E
Ekticka 139

Eldticka 119

Enkelbeckasin 95, 136

F
Fibblesandbi 78

Fiskgjuse 69, 106, 107, 120

Fjällig taggsvamp 25, 59, 77, 111

Flaskstarr 106

Flodpärlmussla 24, 29, 39, 38, 49, 67, 70, 150

Fläcknycklar 84, 100, 127

Forsärla 24, 49, 52

Fällmossa 125, 139

Fältgentiana 29

G
Gammelekslav 124

Gammelgranslav 65, 69, 109

Garnlav 89, 99, 107, 109, 111, 113, 115

Glänsande blombagge 139

Granbarkgnagare 125

Granticka 102, 103

Grynig blåslav 111

Grågås 137

Gränsticka 108

Gräsand 45
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Gräsull 55

Grön sköldmossa 98, 115, 119

Gröngöling 40, 41, 53, 63

Grönsångare 32, 33, 115, 139

Grönvit nattviol 35, 40, 41, 54, 60, 101,  

 125, 127, 132

Gul dropplav 125

Guldspärrmossa 88

Gullpudra 102, 110, 119

Gullviva 35, 41, 58, 78, 124, 126, 131, 143

Gulpudrad spiklav 124

Gulsparv 33

Gyllenmossa 54

Gärdsmyg 45, 120, 137

Gökblomster 126, 153

Gökärt 47, 101

H
Hampflockel 24, 49, 53

Harsyra 102

Hasselmus 48, 53

Havstulpanlav 113

Havsörn 120, 136

Hirsstarr 24, 101

Hjortron 82, 89

Humlebagge 80

Höskallra 85

I
Islandslav 123

J
Jungfru marie nycklar 54, 100, 132, 153

Jungfrulin 40, 55, 60, 84, 100, 129, 131

Järpe 95

K
Kattfot 35, 78, 126, 131

Kattfotslav 111

Kattuggla 115, 123, 137, 152

Klasefibbla 131

Klibbticka 94, 107

Klockljung 95

Klotpyrola 93

Klöverblåvinge 79

Knipa 73

Knoppvitmossa 89

Knärot 53, 62, 65, 71, 77, 89, 96, 98, 103,  

 111, 113, 114, 123

Kopparödla 80

Korallav 63, 65 , 119

Korallrot 16, 63

Korktaggsvamp 89

Korp 115, 120

Korskovall 78

Kortskaftad ärgspik 62

Kransmossa 113

Krattvitmossa 89

Kricka 34

Kruskantarell 91

Krypvide 24

Kråkbär 83

Kråkklöver 35, 89, 108

Kungsfiskare 29, 48, 52, 116

Kungsfågel 45, 63, 99

Källpraktmossa 113

Kärrknipprot 54

Kärrsälting 59

Kärrvial 24

L
Ladusvala 80

Laxticka 108

Lingon 82, 94, 97

Linnea 65, 76, 97

Liten blåklocka 47, 129

Ljung 94, 107, 134

Ljungpipare 109

Ljungögontröst 69

Ljus solvända 73, 101, 127, 152

Loppstarr 55, 84, 100, 126

Luddhavre 60

Lundelm 60

Lundkovall / Nattochdag 128

Lunglav 98, 103, 107,  124, 143

Läderbagge 139

Lövsångare 40, 139
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M
Mandelblomma 35, 73, 80, 125, 153

Mattlummer 99

Mindre hackspett 49, 53, 123

Mindre korsnäbb 63, 118

Mindre vattensalamander 93

Missne 63, 98, 110

Morkulla 123

Mosippa 21

Myggblomster 109

Månlåsbräken 97

N
Nattskärra 95, 123

Nejonöga 71

Noshornsoxe 153

Näbbstarr 88

Nötskrika 45

O
Odon 69

Olvon 53

Orange taggsvamp 76, 96, 123

Ormbär 41, 60

Ormrot 101

Ormvråk 137

Orre 62, 65, 95, 109

Oxtungssvamp 139

P
Piggstarr 126

Piprör 25

Platt fjädermossa 71, 91

Pors 69, 82, 88, 94, 103, 108

Praktvaxskivling 29, 134

Prästkrage 56, 58

Purpurknipprot 129

Pärluggla 63, 95, 123

R
Revlummer 62, 65, 113

Rosling 108

Ryl 97

Rådjur 83, 88

Röd skorpionmossa 54, 88

Rödblära 40

Rödklint 79, 127, 132

Rödmurarbi 127

Rödvingetrast 33

Rörhöna 49

Rörsångare 137

S
Safsa 24, 39, 48, 53

Sidenbi sp. 18

Sileshår spp.  62, 108

Skarp dropptaggsvamp 77

Skedand 34

Skedvitmossa 89

Skuggmossa 102, 110

Skuggorangelav 125

Skvattram 82, 88, 106, 107, 111

Skäggmes 6

Skägglav 94, 99, 119

Slåtterblomma 55, 59, 70, 84, 89, 100, 143

Slåtterfibbla 78, 132

Slåttergubbe 23, 35, 40, 55, 79, 85, 100, 131

Smalbladig lungört 29, 74

Smörboll 41, 49, 85, 101, 126

Snårstarr 55

Sobersandbi 127

Sommarfibbla 35, 55, 97, 101

Sparvhök 115

Sparvuggla 63, 118, 122

Spenört 70, 79, 85, 132

Spillkråka 45, 53, 65, 69, 83, 96, 99, 115,  

 118, 137, 143

Spindelblomster 59, 99

Spindelört 29, 55, 73, 78, 86

Spindelörtskinnbagge 29, 54

Stare 40, 47

Stinknäva 137

Stjärtmes 40, 44

Stor blåklocka 46, 101, 129

Stor revmossa 63, 65, 69, 71, 110, 113, 118

Storlom 73

Storrams 30, 39, 48, 53, 71

Storspov 109
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Strandviol 24

Strömstare 48, 52, 70

Större hackspett 83

Större korsnäbb 118

Svart taggsvamp 53, 77

Svart trolldruva 70, 137

Svartbräken 71, 92

Svarthätta 139

Svartvit flugsnappare 33, 138

Svartvit taggsvamp 59

Svavelticka 33

Svinrot 79, 85, 127, 153

Sångsvan 34, 136

Sävsparv 28, 35

T
Tallbit 29

Talltagel 63, 107, 113

Tallticka 53, 63, 76, 111, 112, 115, 129, 143

Talltita 92, 115, 118, 123

Tandrot 41, 132

Tibast 38, 39, 41, 48, 49, 53, 78

Timmerskapania 97

Tjäder 62, 65, 94, 95, 107, 109, 111, 122

Tofsmes 118, 123, 153

Tofsvipa 35, 109

Tornseglare 104

Trana 95, 107, 109, 115, 136

Tranbär 82, 88, 95, 108

Tretåig hackspett 95

Trollsmultron 29, 50, 131

Trumgräshoppa 79

Trädgårdssandbi 21

Tuvsäv 108

Tuvull 107, 108

Tvåblad 132

Tårticka 139

Tätört 55, 59, 88

Törnskata 95, 127, 152

U
Ullticka 108, 111

Utter 24, 29, 42, 49, 53, 70, 97, 136

V
Vanlig tallört 108, 113

Vattenklöver 35, 113

Vattenrall 136

Vedsäckmossa 92

Vedticka 65, 108, 115

Vedtrappmossa 96, 115, 118

Vintergröna 114

Violettbrun skivlav 124

Violticka 119

Vippärt 79

Vispstarr 25

Vårfryle 102

Vårärt 70

Väddgökbi 29, 36, 78

Väddsandbi 37, 126, 132

Väggmossa 107

Västlig hakmossa 69, 111, 113, 119

Vätteros 41, 56, 99

Å
Åkervädd 37, 54, 143

Åkerväddsantennmal 54

Årta 34

Ä
Äkta johannesört 79, 126

Älg 83, 86, 89

Ängsmetallvinge 55, 132

Ängsnycklar 54, 59, 108

Ängspiplärka 104, 132

Ängsruta 24

Ängsskallra 47, 101, 127, 128

Ängsull 59, 61, 107, 108, 127

Ängsvädd 35, 85, 100, 153

Äppelmossa 118

Ärggrön kragskivling 98

Ätlig groda 21

Ö
Öring 49, 66, 70



I din hand håller du en guide över vackra  

naturområden i Vetlanda kommun.  

Vi hoppas den ska ge dig inspiration och 

upptäckarlust för nästa äventyr. Vetlandas 

natur är rik på naturupplevelser och vem vet, 

kanske har du ditt nästa äventyr runt hörnet. 

Med denna guide hoppas vi att du upptäcker 

hur fantastisk naturen är. Lär dig namnet på 

några nya arter och för vidare kunskaperna 

till andra. För ju mer vi kan om saker och 

ting, desto mer bryr vi oss. Det är precis det 

vi måste göra, bry oss och värna om vår  

fantastiska natur.

 

Ut och njut, men ta hänsyn  

till djur och natur!
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