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HÄNG MED UT I KRONOBERGS FANTASTISKA NATUR!

Du behöver inte åka långt för att uppleva 
enastående miljöer. Vårt län erbjuder 
många spännande, vackra och fascinerande 
naturupplevelser. 

Detta häfte är en samling av aktiviteter 
som länets olika arrangörerna  erbjuder. 
De allra flesta är gratis så att alla kan vara 
med. I guiden hittar du aktiviteter som 
sagovandring, orrspel, ängsvandringar, 
fågelskådning, slåtter, svampguidning, 
cykelturer och mycket mer. 

Följ med och upplev de olika natur-
områdena och se vilka olika djur och 
växter som lever i vårt län. Variationen 
är viktig och dess mångfald bidrar till att 
vi kan använda naturens resurser så som 
vatten, livsmedel och energi. Detta kallas 

Foto: Karin Jonsson

Ekosystemtjänster och är även temat på 
årets Naturutflyktsguide. 

Nytt för i år är att det kommer finnas en 
nedladdningsbar kalender på Länsstyrelsen 
hemsida. Det innebär att du alltid kan ha 
med dig programmet, även om du skulle 
råka tappa bort häftet. Vi har även en 
tävling! Kryssa för de naturreservat som 
du besöker i år och skriv en motivering 
så har du chans på fina priser. Se mer på 
sidan 18-19. 

Så passa på att uppleva den fantastiska 
naturen med guidade turer i Kronobergs 
sagolika län. Glöm inte bort fikakorgen 
och se till att njuta av den sköna naturen.

Välkommen!
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SYMBOLFÖRKLARING

NATURRESERVAT 

TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

BARNVÄNLIG AKTIVITET

Vad betyder symbolerna?
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SÖNDAG 12 MARS KL. 6:00-11.00
Utflykt	till	Fröseke	mader	och	Hinkarydsreservatet
Fröseke mader har tidigare odlats och även använts till slåtter. Efter en snörik vinter är de delvis 
översvämmade och erbjuder ett spännande fågelliv. Sångsvanar kan rasta tillsammans med 
tranor och gäss. Efter några timmar åker vi vidare till Hinkarydsreservatet. Här finns de mäktiga 
barrträden som är 250 år gamla. Genom reservatet rinner Björkekärrsbäcken och nere i ravinen 
finns spännande mossor, svampar, lavar och andra växter. Vill du vara med på båda utflykterna är 
det samling kl. 6:00 vid bensinmacken i Fröseke centrum. Vill du endast delta vid rundvandringen 
i Hinkaryd är det samling på samma plats kl. 8:00 
PS! Om maderna ej översvämmats lägger vi kanske lite extra tid i Hinkarydsreservatet, vi möter då 
ändå upp vid macken kl. 8:00. 
Samling: Bensinmacken i Fröseke, kl 6:00 eller kl. 8:00
Arrangör: Uppvidinge Fågelklubb
Kontaktperson: Göran Carlsson, 070-232 12 35, goran.elisabeth@telia.com
Praktisk information: Ta med kikare, lupp och fika.

SÖNDAG 19 MARS KL. 10:00
Kräldjurssafari
Vi besöker Bäckaslövs våtmark, ett stadsnära eldorado för grod- och kräldjur. Där lever åtta av 
Sveriges arter. Ni guidas av medlemmar från Smålands Herpetologiska Förening. Vi vandrar cirka 
en kilometer samtidigt som vi hoppas få se grod- och kräldjuren som lever här.
Samling: Biparadisets parkering i Bokhultet, Växjö.
Arrangör: Smålands Herpetologiska Förening
Kontaktpersoner: Björn Lingerhed, 076-092 34 78, bjorn.lingerhed@gmail.com
Praktisk information: Det finns möjlighet att grilla. Ta gärna med kamera och kikare.

MARS

Foto: Thomas Hultquist
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SÖNDAG 19 MARS KL. 18:00  
Uggleutflykt
Uggleutflykt med chans att se sparvuggla, kattuggla, pärluggla och hornuggla. 
Samling: Tingsryds kyrka, kl. 18:00.
Arrangör: Tingsryds fågelklubb
Anmälan och kontakt: Jonny Carlsson eller Peter Strömberg, 070-581 59 03, 070-273 30 25
Praktisk information: Tag gärna med kikare.

SÖNDAG 26 MARS KL. 9:00
Utflykt	till	Skårtaryds	urskog
Vi besöker denna pärla som ligger mellan Växjö och Åseda. Vi går en runda på ca 3 km och 
räknar med att få se några av de fåglar som är typiska för barrskogen t.ex. spillkråka, tofsmes 
och kungsfågel. Här finns också spännande mossor och lavar.
Samling: Norrtullparkeringen i Växjö.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Växjö.
Kontaktperson: Uno Pettersson, 0470-75 17 34, uno_p@hotmail.com
Praktisk information: Kikare och lupp är bra att ha. Ta med fika.
Kostnad: Bensinkostnad för samåkning.

TISDAG 28 MARS KL 18:00 SAMT 11 APRIL, 25 APRIL, 9 MAJ OCH 23 MAJ
Vårfågelutflykter
Tradition i tingsryds fågelklubb sedan 20 år! Vi följer våren. Vi gör kvällsutflykter till vackra 
platser i närheten.
Samling: Urshults bibliotek.
Arrangör: Tingsryds fågelklubb.
Kontaktpersoner: Jan Borgehed, Peter Strömberg, Göran Eriksson, 073-021 43 34, 070-273 30 
25, 0459-809 90, 
Praktisk information: Vårutflykterna görs varannan tisdag, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5. Ta 
gärna med kikare.
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LÖRDAG 1 APRIL KL. 9:00
Fagning i Lundby
Fagning: Från ängen räfsas löv och kvistar bort som kväver flora. 
Samling: Lundby 2 km norr om Alstermo.
Arrangör: Kronobergs slåttergille, www.slattergillet.se. 
Kontakt: Matthias Hackenkamp, 076-896 33 10

Praktisk information: Medtag räfsa.

LÖRDAG 1 APRIL 10:00-18:00 OCH SÖNDAG 2 APRIL KL. 10:00-18:00
AKTIVITETEN PÅGÅR TORSDAGAR-SÖNDAGAR ÅRET RUNT
Vandring och cykling i ädellövsskogen i Bökås
Gå eller cykla på diverse sträckor i ädellövsskogen. Från 1,2 till 12 km långa sträckor med 
vägbeskrivningar.
Startpunkt: SKOG.design, Bökås 4, Linneryd (väg till Vrångebö mellan Tingsryd-Linneryd).
Kontakt: Annechien Ellens, 076-094 21 07, info@skogdesign.com, www.skogdesign.com
Praktisk information: Ta med egen cykel.

SÖNDAG 2 APRIL KL. 9:00-12:00
Fågelguidning i tornet vid Husebymaden
Guidning för alla fågelintresserade och för alla åldrar vid Husebymadens fågeltorn i norra Åsnen. 
Erfarna ornitologer finns i tornet för att visa och svara på frågor om madens fåglar. Med hjälp 
av tubkikare kan besökarna få nära upplevelser av de nyanlända vårfåglarna. Har du egen kikare 
kan du med fördel ta med den, dock är det inget krav. Aktviteten är barnvänlig och anpassad för 
personer med funktionsnedsättning.
Samling: Husebymaden
Arrangör: Kronobergs Ornitologiska förening och Växjö fågelklubb.
Kontakt: Thomas Hultquist, 070-746 61 56.
Praktisk information: Tag gärna med egen kikare.

TORSDAG 6 APRIL KL. 17:00
Fagning av Gåsamåla äng
Vi städar vår fina äng och räfsar och tar bort gamla grenar. Alla kan arbeta i egen takt och göra så 
mycket man själv vill och orkar. Alla kan vara med - stor som liten. 
Samling: Vid Sigro Hovmantorp kl 17:00 och Järn & Bygg Lessebo 17:15.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Lessebo.
Kontaktperson: Leif  Blomgren/Sven Karlsson, 0478-406 42, 070-308 38 90/0478-402 19, 073-
360 73 34, karlsson-sven@bredband.net
Praktisk information: Ta med fikakorg och egen räfsa om du har, annars finns det räfsor att låna. 

APRIL
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LÖRDAG 8 APRIL KL. 6:00-9:00
Orrspel	på	Horshaga	fly
Från vårt torn hoppas vi få njuta av orrspel, ljungpipare och andra intressanta fåglar.
Samling: Parkeringsplatsen utefter vägen Horshaga-Älmedal (skyltning ca 400 m öster om byn 
Horshaga).
Arrangör: Uppvidinge fågelklubb. 
Kontakt: Rolf  Lilja, 073-310 75 95, rolf.lilja.braas@telia.com
Praktisk information: Ta på skodon som tål väta samt varma kläder. Ta med kikare och fikakorg. 
Det finns också möjlighet att få titta i guidernas tubkikare.

LÖRDAG 8 APRIL KL. 9:00
Fagning i Tykatorp
Fagning: Från ängen räfsas löv och kvistar bort som kväver flora. 
Samling: Tykatorp, 4 km norr om Hörda. 
Arrangör: Kronobergs slåttergille.
Kontakt: Matthias Hackenkamp, 076-896 33 10.
Praktisk information: Medtag räfsa.

SÖNDAG 9 APRIL KL. 9:00-12:00 OCH SÖNDAG 16 APRIL 9:00-12:00
Fågelguidning i tornet vid Husebymaden
Guidning för alla fågelintresserade och för alla åldrar vid Husebymadens fågeltorn i norra 
Åsnen. Erfarna ornitologer finns i tornet för att visa och svara på frågor om madens fåglar. 
Med hjälp av tubkikare kan besökarna få nära upplevelser av de nyanlända vårfåglarna. Har 
du egen kikare kan du med fördel ta med den, dock är det inget krav. Aktviteten är barnvänlig 
och anpassad för personer med funktionsnedsättning. Passa på att starta dagen/morgonen vid 
fågeltornet på Husebymaden. Ta gärna med kikare.
Samling: Husebymaden.
Arrangör: Kronoberg Ornitologiska Förening och Växjö fågelklubb. 
Kontakt: Thomas Hultquist, 070-746 61 56
Praktisk information: Ta gärna med kikare.

MÅNDAG 17 APRIL KL. 10:00
Kräldjurssafari
Vi besöker Bäckaslövs våtmark, ett stadsnära eldorado för grod-och kräldjur. Där lever 8 av 
Sveriges arter. Ni guidas av medlemmar från Smålands Herpetologiska Förening. Vi vandrar 
cirka en kilometer samtidigt som vi hoppas få se grod- och kräldjuren som lever här.
Samling: Biparadisets parkering i Bokhultet, Växjö. 
Arrangör: Smålands Herpetologiska Förening
Kontakt: Björn Lingerhed, 076-092 34 78, bjorn.lingerhed@gmail.com
Praktisk information: Oöma kläder, tag med kamera och kikare. Det finns möjlighet till grillning.
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Det kanske du inte vet så här rakt upp och ner, men 
brukar du notera när äppelträden slår ut, när den första 
blåsippan blommar eller när du hittar årets första slåtter-
gubbe? Då kanske du redan är en fenologiväktare!

Fenologi är läran om cykler i naturen. Det vill säga om hur 
årstidernas växlingar påverkar periodiska fenomen som 
till exempel när blommor börjar blomma, löven spricker 
ut, frukter mognar, när löven gulnar på hösten eller när 
träden tappar sina löv, när flyttfåglar återvänder på våren 
eller när de ger sig av igen på hösten. 

Naturens kalender är ett projekt som syftar till att följa 
hur klimatförändringar påverkar naturen och de tjänster 
vi får från dess ekosystem. Genom ett regionalt nätverk 
av frivilliga fenologiväktare som gör observationer, 
kan förändringar i naturen följas på regional skala. En 
fenologiväktare rapporterar iakttagelser av vårtecken, 
hösttecken och allt däremellan. Hösttecken är lika viktiga 
som vårtecken! 

Alla fenologiväktare bidrar till en landsomfattande 
bild av årstidsskiftningar i landet. Det är relativt enkla 
observationer som ska göras, men de görs enligt en 
manual, så att observationerna blir tillförlitliga och 
jämförbara. Observationerna kommer dessutom till 
nytta för forskare och miljöövervakande myndigheter. 
Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman för projektet, 
som är ett samarbete mellan flera universitet, SMHI, 
Naturvårdsverket och länsstyrelser. 

Intresserad? På hemsidan www.naturenskalender.se 
rapporterar du när olika saker händer i naturen och 
där kan du läsa mer om vad det innebär att vara 
fenologiväktare.

ÄR DU FENOLOGIVÄKTARE?

Läs mer om fenologi på 
Länsstyrelsens webbplats:  
lansstyrelsen.se/kronoberg!

Foto: Kerstin Jonsson/Azote

SVENSKA FENOLOGINÄTVERKET
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TORSDAG 20 APRIL KL. 18:00 
Naturvårdsbränning i skog
I Stocksmyrs-Brännans naturreservat finns en lång brandhistorik. Vi tittar på de 
naturvårdsbränder som utfördes 2006, 2014 och den som planeras 2017 och pratar om hur 
viktigt det för skogen att den brinner. 
Samling: Sväng västerut ca 3 km norr om Kosta mot Ålhult. Sväng norrut på Hammarbyvägen 
efter ca 3 km. Kör fram till informationsskylten.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kontakt: Emil Persson, 010-223 73 60, emil.persson@lansstyrelsen.se
Praktisk information: Ta med kläder efter väder och gärna kamera.

LÖRDAG 22 APRIL KL. 10:00
Guidning i Biparadiset
Biologen Tobias Ivarsson visar oss bin och andra insekter som vaknat efter vintern. Han berättar 
också om vad vi kan göra för att hjälpa dem i vår trädgård. Biparadiset ligger i Bokhultets 
naturreservat längs Bokhultsvägen mot Sundet.
Samling: Biparadiset, Bokhultet, Växjö
Arrangör: Växjö kommun.
Kontakt: Martin Unell, 0470-415 84, martin.unell@vaxjo.se

SÖNDAG 23 APRIL KL. 9:00-12:00
Fågelguidning i tornet vid Husebymaden
Guidning för alla fågelintresserade och för alla åldrar vid Husebymadens fågeltorn i norra 
Åsnen. Erfarna ornitologer finns i tornet för att visa och svara på frågor om madens fåglar. 
Med hjälp av tubkikare kan besökarna få nära upplevelser av de nyanlända vårfåglarna. Har du 
egen kikare kan du med fördel ta med den, dock är det inget krav. Aktviteten är barnvänlig och 
anpassad för personer med funktionsnedsättning.
Samling: Husebymaden
Arrangör: Kronoberg Ornitologiska Förening och Växjö fågelklubb. 
Kontakt: Thomas Hultquist, 070-746 61 56.
Praktiks information: Ta gärna med kikare.

ONSDAG 26 APRIL KL. 18:00
Vårvandring i Haganäs
I vackraste vitsippstiden ger vi oss ut och tittar på biologisk mångfald och naturvärden i 
Haganässkogen.
Samling: Parkeringen vid Vitsippans förskola, Älmhult.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linnébygden.
Kontakt: Emil Persson, 070-765 21 86.

LÖRDAG 29 APRIL KL. 10:00
Vårvandring i Älmhult
Med start vid torget ger vi oss ut på jakt efter naturvärden på väg ut i Haganässkogen och 
tillbaka.
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Samling: Vid Linnéstatyn på torget, Älmhult
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linnébygden.
Kontakt: Sven Nilsson, 070-552 16 14.

LÖRDAG 29 APRIL KL 10:00-13:00
Fenologivandring
Fenologivandring med fokus på vårtecken och hur dessa kan rapporteras. 
Samlingsplats Biparadiset Bokhultet, Växjö. 
Arrangör Svenska fenologinätverket
Kontakt: SLU, Maria Lundgren, Tel: 073-084 58 09
Praktisk information: Ta gärna med fika.

SÖNDAG 30 APRIL KL. 9:00-12:00
Fågelguidning i tornet vid Husebymaden
Guidning för alla fågelintresserade och för alla åldrar vid Husebymadens fågeltorn i norra 
Åsnen. Erfarna ornitologer finns i tornet för att visa och svara på frågor om madens fåglar. 
Med hjälp av tubkikare kan besökarna få nära upplevelser av de nyanlända vårfåglarna. Har du 
egen kikare kan du med fördel ta med den, dock är det inget krav. Aktviteten är barnvänlig och 
anpassad för personer med funktionsnedsättning.
Samling: Husebymaden.
Arrangör: Kronoberg Ornitologiska Förening och Växjö fågelklubb. 
Kontakt: Thomas Hultquist, 070-746 61 56.
Praktisk information: Ta gärna med kikare.

MÅNDAG 1 MAJ
Stenfors Kulturstig
Vandringsled 5 km med utsatta lämningar. Kolbotten, tjärdal och ruiner. 
Samling: Stenfors bro.
Arrangör: Tingsås hembygdsförening
Kontakt: Jan-Ove Lindahl, 070-648 92 73, janove@janmek.se
Praktisk information: Vandringsled i skog och på grusvägar. Grillplats finns vid start.

ONSDAG 3 MAJ KL. 18:00
Fågelskådning
För nybörjare och familj. Vandring cirka 2 km.
Samling: Ekebackens Parkering, Kronobergsgatan Markaryd. 
Arrangör: Markaryds fågelklubb.
Kontakt: Conny Gustafsson, 073-052 01 02, conny.gustavsson@markaryd.se

MAJ

KRONOBERGS LÄN



13

Praktisk information: Kläder efter väder. Medtag gärna egen kikare.

TORSDAG 4 MAJ KL. 15:00-18:30  
Träffa en naturförvaltare! Vill du också bli en?
Hur vägleder man turister? Vad betyder allemansrätten? Vad får man göra när man är på sjön 
och vad får man absolut inte göra? Välkomna hälsar Åsnentillsynen.
Samling: Huleviks småbåtshamn
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kontakt: Peter Mattiasson, Emil Persson och Annette Petersson, 010-223 70 00. 
Praktisk information: Vi bjuder på information, fika och tipsrunda.

LÖRDAG 6 MAJ KL. 15:00 TILL SÖNDAG 7 MAJ KL. 15:00
Fågelskådningens dygn vid Södresjö
Vi kommer även detta år att ha tornet bemannat under dygnets alla 24 timmar. Du kan när 
som helst under lördag till söndag eftermiddag göra ett besök. Här finns möjlighet att under 
de mörka timmarna lyssna på ugglor eller andra nattliga läten. Uppleva gryningstimmarna med 
fågelkörens explosion. Under kvällstimmarna får du kanske uppleva hur fågelsången avtar och 
arenan övertas av fladdermöss och när nymånens skära speglar sig i vattenytan kanske cirkeln 
sluts med att få lyssna till en kattugglas hoande.
Samling: Parkeringen vid Södresjö (följ skyltning från vägen Lenhovda-Älghult).
Arrangör: Uppvidinge fågelklubb.
Kontakt: Rolf  Lilja, 073-310 75 95, rolf.lilja.braas@telia.com
Praktisk information: Ta med kikare och det finns också möjlighet att få titta i guidernas 
tubkikare. Tänk på att kvälls- och morgontimmar kan vara kyliga.

SÖNDAG 7 MAJ KL. 9:00-12:00
Naturvandring för barn i Biparadiset
Vi går på upptäcksfärd bland blommor, insekter och fåglar. Det blir en runda på ca 1 km för 
barn i alla åldrar och deras föräldrar.
Samling: Parkeringen, Biparadiset i Bokhultet, kl. 9:00
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Växjö.
Kontakt: Uno Pettersson, 0470-751 734, 070-588 56 14, uno_p@hotmail.com.
Praktisk information: Kikare och lupp är bra att ha. Ta med fika.

SÖNDAG 7 MAJ KL. 10:00
Mountainbike
Cykling på stigar på Alvestas Mountainbike-led. Den långa turen (17 km) tar 1-2 timmar. Den 
korta turen (7 km) tar 1 timme och är barnvänlig. Ta med fika att äta efter turen om så önskas.
Samling: Hanaslövsberget i Alvesta.
Arrangör: Friluftsfrämjandet lokalavdelning Alvesta.
Kontakt: Thomas Petersson, 070-620 26 17, kapellet15@hotmail.com
Praktisk information: Medtag cykel lämpad för stigar. Tag med dricka samt ev. fika.
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SÖNDAG 7 MAJ KL. 10:00
Vårvandring runt Mellansjön
Vårvandring med eventuell fågelskådning/kunskap runt Mellansjön utanför Vislanda. Bland 
annat passerar vi ett område med ett bestånd av äldre spärrgreniga tallar. Sträckan är ca 5,7 km.
Samling: Parkeringen utmed Obyvägen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder” vid gula 
baracken.
Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening. 
Kontakt: Karin Jonsson, 070-273 94 26, kojtamellan@gmail.com 
Praktisk information: Ta gärna med kikare och egen fika.

LÖRDAG 13 MAJ
Ser du skogen eller bara träd?
Vi tittar närmare på olika miljöer och strukturer i skogen, vilka träd som trivs var samt vilka 
andra djur och växter som är beroende av respektive miljö. Det ges även information om ”Nya 
Komet” det vill säga om vilka möjligheter det finns för dig som är skogsägare att få ersättning 
för din värdefulla skog. Guidningen är för alla, oavsett om du har egen skog eller bara vill få 
komma ut och lära dig mer om naturen.  
Samling: Vi utgår med bil från Hovmantorp.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Kontakt: Marion Jannes, 010-223 73 63, marion.jannes@lansstyrelsen.se
Praktisk information: Mer information ges vid anmälan. Ange vid anmälan om ni har egen bil 
eller önskar samåka. Medtag eget fika och lunch. Stövlar alternativt kängor samt kläder efter 
väder rekommenderas.

LÖRDAG 13 MAJ KL. 10:00-11:30
Kryssa naturreservat med naturum
Kanske kryssar du redan fåglar, fjärilar eller trollsländor? Men varför inte kryssa länets finaste 
naturområden? Tillsammans med naturguide från Naturum upptäcker vi Kronobergs skyddade 
natur. Vi går en promenad tillsammans och tittar på vad som är speciellt och unikt i området vi 
besöker för att bättre förstå varför det blivit naturreservat just här. Vi möter våren i Osaby med 
fågelsång och vårblommor.
Samling: Parkeringen vid Osaby säteri, höger sida om vägen.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta med fika. Frågor på engeska kan besvaras.

SÖNDAG 14 MAJ KL. 10:00  
Vandring på Spånleden i Alvesta
Leden följer sjön Spånens västra strand med dess omväxlande och spännande natur, för att 
sedan fortsätta upp genom Spåningslandas betesmarker och kulturminnen. Leden går vidare 
genom delar av Alvesta samhälle med dess lövskogsparker och stillsamma villaområden. I 
utkanten av samhället ligger Bruntes hage där man värnar extra mycket om den ursprungliga 
miljön. På vägen tillbaka ner mot Spånens strand passeras en vildvuxen sumpskog och vacker 
tallskog. Vandringssträckan är 12 km.
Samling: Parkeringen vid Prästängskolan i Alvesta. 
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Vad händer i reservaten?
Facebook-sidan ”Kronobergs naturreservat” finns till för dig som vill få det senaste om vad som 
händer i naturreservaten. Var har blåsipporna slagit ut? Var kan jag skåda fågel? Var finns trevliga 
vandringsleder? 

Vi uppdaterar kontinuerligt med information om aktuella åtgärder som rör både skötsel och 
åtgärder för friluftslivet.

Du är också välkommen att dela med dig av dina egna upplevelser och bilder från länets 
naturreservat!  Du hittar oss på facebook.com/kronobergsnaturreservat 
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Arrangör: Friluftsfrämjandet lokalavdelning Alvesta.
Kontakt: Ann-Louise Kjellberg, 073-098 66 31, ann.louise.kjellberg@alvesta.se
Praktisk information: Kläder efter väder. Ta med bra skor för vandring i terräng. Packa en 
ryggsäck med fika så fikar vi utmed sjön Spånen. Aktiviteten är lämplig för barn men inte för de 
allra minsta då det är en bit att gå.

SÖNDAG 14 MAJ KL. 15:00
Hagens dag i Staverhult
Följ med på en rundvandring i Staverhults hagar. Sträckan kan anpassas efter deltagarna. 
Samling: Karl-Johans och Helenas gårdsplan, vägvisningsskylt 1,5 km söder om Bölminge. 
Samåkning från Ljungby Sagomuseum kl. 14:30.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Sunnerbo.
Kontakt: Karl-Johan Jansson, 0372-530 56.
Praktisk information: Ta med egen fika och kläder efter väder. Kikare rekommenderas.

SÖNDAG 14 MAJ KL. 10:00-13:00
Mulles födelsedag
Skogsmulle fyller 60 år och det ska vi fira tillsammans med familjer och barn. Vi leker 
tillsammans och grillarna är tända.
Samling: Fyllerydstugan, Växjö.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Växjö lokalavdelning.
Kontakt: Klas Qvarnström, 070-521 10 60, klas.qvarnstrom@gmail.com
Praktisk information: Ta gärna med egen fika men vi bjuder även på kalasfika.

LÖRDAG 20 MAJ KL. 10:00-15:00
Invigning av naturreservatet Lunden
Välkommen till en heldag i det fagert försommargröna Lunden! Under dagen har du möjlighet 
att klättra med en arborist, hänga med en ornitolog i det nya fågeltornet, gå en guidad 
kulturvandring, gå tipsrunda för både stora och små runt mossen. Invigningstal av landshövding 
Ingrid Burman, kl 12:00. Musikunderhållning av Ingmar Nordström och delar av gruppen 
Norrvidingespel. Varetorps kvarnförening håller öppet hus vid Varetorps kvarn. Länsstyrelsen 
bjuder på fika. 
Hitta hit: Från Rottne respektive Braås, sväng av mot Drev och följ skyltning.
Arrangör: Länsstyrelsen Kronoberg, Varetorps kvarnförening, Uppvidinge fågelklubb, Drev-
Hornaryds hembygdsförening, Växjö kommun & Region Kronoberg.
Kontakt: Ellen Flygare, 010-233 74 68.

Illustration: Gun Hofgaard
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SÖNDAG 21 MAJ KL. 10:00-13:00  
Vad händer i Växjös sjöar?
Kom och se vad som händer under ytan i Växjösjöarna! Träffa de som fiskar upp vitfisk på 
Växjö kommuns uppdrag, forskare och lärare från Växjö och andra länder.
Samling: Linneträdgården, Trummens utlopp.
Arrangör: Växjö kommun i samverkan med Klara Vatten AB, Procivitas, 
Linneuniversitetet,  prof  Adam Hoffman University of  Dubuque m fl.
Kontakt: Andreas Hedrén, 0470-412 52, andreas.hedren@vaxjo.se
Praktisk information: Medtag egen flytväst och oömma kläder om du vill åka med och vittja 
bottengarn. Uppdaterad information på: www.vaxjo.se/sjoar

SÖNDAG 21 MAJ KL. 9:00
Botanisk exkursion till Holmaskogen
Vi besöker Holmaskogen i Bergs socken där det finns en synnerligen intressant flora med många 
sällsynta arter. Sårläka, lungört, tandrot, trolldruva, kärrfibbla, dvärghäxört, tvåblad, vispstarr och 
skogssäv är några av växterna som finns här. Vandringssträcka ca 2 km.
Samling: Parkeringen Norrtull i Växjö eller vid Holmaskogen kl. 10:00. Ring för vägbeskrivning.
Kostnad: Bensinkostnad för samåkning.
Arrangör: Föreningen Smålands Flora samt Naturskyddsföreningen i Växjö och Alvesta.
Kontakt: Uno Pettersson, 070-588 65 14, uno_p@hotmail.com 
Praktisk information: Tag med lupp, flora och fika.

TORSDAG 25 MAJ KL. 10:00-14:00
Nationalparksentré i Trollberget, Åsnen
För att uppmärksamma Nationalparkernas dag visar vi hur långt vi har kommit med bygget av 
entrén i Trollberget söder om Hulevik. Skir bokskog, fågelsång och sjöutsikt. Om allt går enligt 
planerna ska den nya bryggan stå klar! Vi svarar på frågor om nationalparksprojektet.
Samling: Samling vid nya P-platsen ca 1 km söder om Hulevik på väg mot Horgeboda.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kontakt: Helene Pettersson, 010-223 74 56, helene.pettersson@lansstyrelsen.se

LÖRDAG 27 MAJ KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema äpplen och ängsblommor
Den blivande nationalparken Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, 
växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Vid 
detta tillfälle beger vi oss till Lunnabacken och njuter av Äppelriket, vackra vyer, ängsblommor 
och fåglar. 
Samling: Vid parkeringen Lunnabacken, Kurrebo.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se.
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.
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Genom de naturutflykter som anordnas har du möjlighet att ta del av flera naturreservat, och 
du kan även på egen hand ge dig ut och kryssa! Med hjälp av krysslistan håller du koll på vilka 
reservat du har kvar. Observera att vissa reservat finns i flera kommuner. 

Alvesta
Agnäs 
Bjurkärr
Brotorpabäck
Fiolenområdet
Förebergsåsen
Husebymaden
Kroxnäs
Osby offerlund
Sjöatorp
Taglamyren
Torne bokskog
Västra Åsnens övärld

Lessebo
Lövsjö ängar
Skärgöl
Stocksmyr – Brännan
Tiafly
Tikaskruv
Visjön

Ljungby
Bräkentorp
Byvärma
Flattinge åsar

Flymossen
Färjansö-Långö
Granhultsberget
Gölsjömyren
Horsnäsamossen
Hästhultsskogen
Jättaberget
Kronoskogen
Lidhultsåsen
Luberydsmossen
Marsholm
Målaskogsberg
Norrnäs udde
Nöttja bokskog
Nöttja ryaskog
Nöttja urskog
Prosteköp
Prästeboda
Ramsåshuvud
Rocknenområdet
Ronamossen/ 
Klockesjömyren
Råön
Rönnö
Skilsnäs
Skälhult
Sundranäs

Svartebro
Toftaholm
Ushult
Vedåsa
Yxkullsund
Årshultsmyren

Markaryd
Ekön
Hannabadsåsen
Lineberg
Rönnö

Tingsryd
Ekefors
Grytö
Grönvik
Hackekvarn
Hensjönäset
Hunshult
Hyllesbolsö
Korrö
Ljuva mon
Lunnabacken
Långö
Midingsbråte
Ramsö

HUR MÅNGA NATURRESERVAT KAN DU CHECKA AV?
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Stenfors
Toftåsa myr
Utnäsuddens övärld
Västra Åsnens övärld
Älganäs

Uppvidinge
Berga fly
Bockaskruvv
Ekhorva
Fagraholms fly
Getaryggarna
Hedasjön
Hinkaryd
Ideboås
Kärngölsområdet
Libbhults ängar
Ravinen
Singelstorps fly
Skäraskog
Soldatmossen

Stocksmyr-Brännan
Storasjöområdet
Vithult
Våraskruv
Änghults björkhage
Ösjöbol

Växjö
Araby
Asa
Bokhultet
Braås park
Dragsåsen
Evedalsåsen
Fiolenområdet
Fylleryd
Galtö
Gårdsby och  
Hemmesjö bökeskog
Helgö
Hissö
Hågeryd

Jägaregap
Kronoberg
Kråketorpskogen
Lunden
Notteryd
Osaby
Sjösås äng
Skårtaryds urskog
Teleborg

Älmhult
Hökhult
Höö
Kronan
Möckelsnäs
Siggaboda
Stenbrohult
Stockanäs
Taxås
Vakö myr
Östra Tångarne

BESÖK NATURRESERVAT OCH VINN FINA PRISER!

I Kronobergs län finns 123 spännande naturreservat där var och en har sitt smultronställe. 
Upptäck dessa och vinn fina priser! Fyll i krysslistan med reservat du besökt under 2017 
och skicka in det till oss tillsammans med en motivering om vilket naturreservat som är din 
favorit och varför det är det. 

Skicka in ditt svar via vår hemsidan under menyn Djur och Natur eller skicka in det via post 
till: Länsstyrelsen i Kronoberg, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö och märk kuvert med ”Tävling”. 

Tio flitiga kryssare vinner var sitt pris. Sista datum att skicka in din lista med en motivering är 
30 november 2017. Glöm inte att flera av aktiviteter i programmet sker i naturreservat. Håll 
utkik efter den här symbolen: 
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ONSDAG 31 MAJ KL. 18:00
Fågelskådning
Fågelskådning för nybörjare. Vandringssträck ca 2 km.
Samling: Råstorps idrottsplats kl 18:00 eller Ängabäcks kraftverk 18:10.
Arrangör: Markaryds fågelklubb
Kontakt: Conny Gustafsson, 073-052 01 02, conny.gustavsson@markaryd.se 
Praktisk information: Kläder efter väder, stövlar. Ta gärna med kikare.

TORSDAG 8 JUNI KL. 19:00-22:00
Vandring i Getaryggarnas Naturreservat
Vi besöker ett av de mer spännande reservaten i Uppvidinge. Som det står i ”Natur & kultur 
i Uppvidinge”: Gåtfulla Getaryggarna höjer sig som en drakrygg ovanför skog och småsjöar. 
Reservatets branter är tvära, särskilt i söder och öster. Uppe på platån påminner naturen om John 
Bauers målningar. 
Samling: Från riksväg 31 mellan Norrhult och Lindshammar följ gul skylt mot Bränderyd. Efter 
3,5 km, sväng vänster längs den lilla Getaryggsvägen (vit skylt) och följ denna 200 m till vändplats 
med parkeringsmöjligheter.
Arrangör: Uppvidinge Fågelklubb.
Kontakt: Love Eriksen, 073-182 50 31, love.eriksen@gmail.com
Praktisk information: Promenaden är bitvis brant och fordrar rejäla skodon. Vandringen tar ca 2-3 
timmar. Ta gärna med kikare och lupp och givetvis fika. 

15-18 JUNI
Ljungby Berättarfestival 
Årets festival har tema ”Skogen”. Flera programpunkter handlar om och framförs i skogen, t.ex 
Skogens dag på Huseby, Vildhjärta vandrar, Predikan vid Ivars kyrka m.fl. Se utförligt program på 
vår hemsida: www.ljungbyberattarfestival.se
Samling: Se samlingsplats för varje enskilt evenemang.
Kostnad: Se eventuell kostnad för varje enskilt evenemang. 
Arrangör: Berättarnätet Kronoberg
Kontakt: Mikael Thomasson, 0372-148 66, kontakt@sagobygden.se
Praktisk information: Se program för varje evenemang på vår hemsida:  
www.ljungbyberattarfestival.se

LÖRDAG 17 JUNI KL. 11:00-17:00
Nyfiken	på	naturfoto?
Naturum bjuder tillsammans med Biofoto Syd in till en heldag med tema naturfoto. Följ med 
fotoföreningen Biofoto Syd på en naturfotoguidning ute vid Husebymaden. Lär dig mer om 

JUNI
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hur du lyckas med dina naturbilder. Ta med egen kamera. Sen bjuds det på vernissage och vi 
inviger sommarens naturfotoutställning på naturum. Under eftermiddagen visar Biofoto Syds 
medlemmar sina bildspel.
11:00-12:30 Naturfotoguidning med Biofoto Syd på Husebymaden, 13:00 Vernissage, 
sommarens naturfotoutställning av Biofoto Syd invigs, 13:30 bildspel.
Samling: Naturum på Huseby bruk, vid väg 23 mellan Växjö och Älmhult.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se och Biofoto Syd www.biofoto.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05 eller 0470-75 20 97, naturum@husebybruk.se

LÖRDAG 17 JUNI KL. 13:00-14:30
Småkrypssafari på Huseby
Glöm lejon, tigrar och elefanter, på denna safari möter vi färglada fjärilar, stora skalbaggar, 
viktiga bin och spännande trollsländor. Tillsammans med naturums naturguider ger vi oss ut 
i naturen runt Huseby för att med håv och lupp leta reda på naturens minsta invånare och 
undersöka dem närmare. Vad äter en trollslända, hur kan flugor gå i taket och har daggmasken 
hår på kroppen? 
Kostnad: 30 kr/barn.
Samling: Naturum på Huseby bruk
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05 el. 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Vi ger oss ut ut i olika miljöer runt Huseby med håvar, luppar och burkar 
på jakt efter naturens små invånare. Guidningen sker på engelska och svenska. Hela familjen är 
välkommen!

SÖNDAG 18 JUNI KL. 10:00, 11:00
Familjekul på Kastebergs gård, Össlöv
Besök en arbetande bondgård. Träffa grisar, höns, kor och andra djur. Sagor i skogen för hela 
familjen kl. 10:00 och 11:00. Ni följer en slinga i skogen, under vandringen får man höra och 
leka sagor. Vandringssträcka mindre än 1 km.
Samling: Kastebergs gård, Össlöv, mellan Lagan och Ljungby.
Arrangör: Ljungby Berättarfestival och Kastebergs gård
Kontakt: Siw Svensson, Karin Lindahl, 0372-148 66, 0372-120 00, kontakt@sagobygden.se.
Praktisk information: Försäljning av gårdens egenproducerade varor. Sagoberättandet är gratis. 
Kläder efter väder.

SÖNDAG 18 JUNI KL. 10:00-12:00  
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Myrens växter och djur
Den blivande nationalparken Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, 
växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. De 
vilda blommornas dag och vi besöker Toftåsa myr för att bekanta oss med myrens växter och 
djur. 
Samling: Parkeringen intill Svartsjön vid Toftåsa myr. Från länsväg 126 följ gul skylt mot Getnö. 
Efter drygt 3 km delar sig vägen. Följ därefter gul skylt mot Vrigstad som pekar mot reservatet. 
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Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Marie Mårtensson, 0470 75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

SÖNDAG 18 JUNI KL. 10:00
Vilda blommornas dag vid Spåningslanda
Blomstervandring vid sjön Spånen, Alvesta ridstall och fornlämningarna vid Mellangården. 
Området är spännande med Hasselund, ekbacke, strandkärr, källområde och ängar med 
slåttergubbar.
Samling: Parkeringen vid baplatsen.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Alvesta och Smålands flora
Kontakt: Per Darell, 072-508 66 86
Praktisk information: Ta med egen fika och gärna florabok, lupp och kamera.

SÖNDAG 18 JUNI KL. 9:00
De vilda blommornas dag, Teleborgs slott
Med start vid Teleborgs slott går vi en runda genom strandskog, granskog, mosse och betesmark 
där vi tittar på många spännande växter. Det blir en runda på ett par km i en mycket omväxlande 
natur. Vandringssträcka ca 2-3 km.
Samling: Parkeringen vid Teleborgs slott.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Växjö och föreningen Smålands Flora.
Kontakt: Uno Pettersson, 0470-75 17 34, 070-588 56 14, uno_p@hotmail.com
Praktisk information: Grova skor behövs. Kikare och lupp är bra att ha. Ta med fika.

MÅNDAG 19 JUNI KL. 18:30
Orkidévandring
Vi tittar på ängsblommor och orkideér. Ta gärna med fikakorg.
Samling: Sakristieängen vid vägskäl Ormesberga-Berg.
Arrangör: Föreningen Ängariket.
Kontakt: Bengt Andersson, 070-665 88 74, 0472-76 100

SÖNDAG 25 JUNI KL. 10:00-11:30   
Kryssa naturreservat med naturum
Vid detta tillfälle besöker vi det alldeles nya reservatet Hågeryds värdefulla ängs- och hagmarker, 
där Erik och Sigvard, kända från TV, under hela sitt liv bedrev lantbruk på gammalt vis. 
Hamlade lindar och massor av blommor, bland annat orkidéerna Jungfru Marie nycklar, Nattviol 
och Tvåblad.
Samling: Väg 30 norrut från Växjö. Följ sen skyltar till vänster mot Hågeryd och parkera längs 
grusvägen vid en gammal lada. 
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta med fika. Frågor på engeska kan besvaras.
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Gilla naturen är en tävling där eleverna fotograferar, 
filmar och berättar om platser i naturen som de gil-
lar! Tävlingen är öppen för alla skolklasser i årskurs 
4-6 och pågår mellan den 15 februari och den 30 
september 2017. 

Gilla naturen är en del av ett läromedel som handlar 
om att upptäcka, uppskatta och uppmärksamma 
barnens natur. 

Läs mer om läromedel och tävling på  
www.gillanaturen.se

Fulufjällets nationalpark
Foto Tomas Franklin /Myra bildarkiv 
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SÖNDAG 1 JULI KL. 13:00-14:30
Småkrypssafari på Huseby
Glöm lejon, tigrar och elefanter, på denna safari möter vi färglada fjärilar, stora skalbaggar, viktiga 
bin och spännande trollsländor. Tillsammans med Naturums naturguider ger vi oss ut i naturen 
runt Huseby för att med håv o lupp leta reda på naturens minsta invånare och undersöka dem 
närmare. Vad äter en trollslända, hur kan flugor gå i taket och har daggmasken hår på kroppen? 
Kostnad: 30 kr/barn.
Samling: Naturum på Huseby bruk
Arrangör: Naturum Kronoberg www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05 el. 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Vi ger oss ut ut i olika miljöer runt Huseby med håvar, luppar och burkar 
på jakt efter naturens små invånare. Guidningen sker på engelska och svenska. Hela familjen är 
välkommen!
 
SÖNDAG 15 JULI KL. 13:00-14:30
Småkrypssafari på Huseby
Glöm lejon, tigrar och elefanter, på denna safari möter vi färglada fjärilar, stora skalbaggar, viktiga 
bin och spännande trollsländor. Tillsammans med Naturums naturguider ger vi oss ut i naturen 
runt Huseby för att med håv o lupp leta reda på naturens minsta invånare och undersöka dem 
närmare. Vad äter en trollslända, hur kan flugor gå i taket, och har daggmasken hår på kroppen? 
Kostnad: 30 kr/barn.
Samling: Naturum på Huseby bruk
Arrangör: Naturum Kronoberg www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05 el. 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Vi ger oss ut ut i olika miljöer runt Huseby med håvar, luppar och burkar 
på jakt efter naturens små invånare. Guidningen sker på engelska och svenska. Hela familjen är 
välkommen! 

SÖNDAG 16 JULI KL. 10:00-12:00  
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Dagfjärilar
Den blivande nationalparken Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, 
växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Vid 
detta tillfälle besöker vi Hackekvarn och Ekefors för att skåda dagfjärilar med Lars Pettersson från 
Dagfjärilsövervakningen. 
Samling: Parkeringen vid bron mellan Hackekvarn och Ekefors. Följ länsväg 120 mellan Urshult 
och Ryd. Strax utanför Urshults samhälle visar skylt mot Hackekvarn. Efter ca 2 km når du bron.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

JULI
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LÖRDAG 22 JULI KL. 9:00
Slåtter i Lundby
Ängen slås med lie och höet räfsas bort. Förr gjordes detta för att få foder till djuren. Nu görs 
det mest för att gynna ängsfloran.
Samling: Lundby 2 km norr om Alstermo.
Arrangör: Kronobergs slåttergille. 
Kontakt: Matthias Hackenkamp, 076-896 33 10. 
Praktisk information: Medtag lie och räfsa. Barn kan delta med räfsning.

SÖNDAG 23 JULI
Kryssa naturreservat med naturum
Vid detta tillfälle besöker vi Taxås vid sjön Möckeln, ädellövskog och gammalt odlingslandskap. 
Ihåliga träd ger bostäder åt hålbyggande fåglar och spännande skalbaggar. Vandringssträcka ca 3 
km.
Samling: Parkeringen vid Taxås gård. Vägen till Taxås börjar strax nordost om kyrkan i 
Stenbrohult.
Arrangör: Naturum Kronoberg.
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta med fika. Frågor på engeska kan besvaras.

FREDAG 28 JULI KL. 12:00-19:00 OCH LÖRDAG 29 JULI KL. 12:00-19:00
Kolmila
Vi tänder och namnger vår kolmila.
Samling: Olofsbol 7 km Söder om Ryd.
Arrangör: Björkelunds Bygdeförening och LRF.
Kontakt: Lennart Karlsson, 0459-820 25, 070-605 26 28, l_k@live.se

Foto: Marion Jannes
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LÖRDAG 29 JULI KL. 9:00
Slåtter i Tykatorp
Ängen slås med lie och höet räfsas bort. Förr gjordes detta för att få foder till djuren. Nu görs det 
mest för att gynna ängsfloran.
Samling: Tykatorp, 4 km norr om Hörda.
Arrangör: Kronobergs slåttergille.
Kontakt: Matthias Hackenkamp, 076-896 33 10.
Praktisk information: Medtag lie och räfsa. Barn kan delta med räfsning.

LÖRDAG 29 JULI KL. 10:00
Slåtter av ängen i Gåsamåla Skruv
Vi hjälps åt att slå och räfsa vår äng. Alla är välkomna, barn som vuxna. Alla väljer själv hur 
mycket man vill göra. 
Samling: Sigro Hovmantorp 10:00 och Järn & Bygg Lessebo 10:15 för samåkning. 
Arrangör: Naturskyddsföreningen Lessebo.
Kontakt: Leif  Blomgren, 0478-406 42, 070-308 38 90 eller Sven Karlsson, 0478-402 19, 073-360 
73 34, karlsson-sven@bredband.net
Praktisk information: Ta med fikakorg och egen lie och/eller räfsa om du har, annars finns att 
låna.

LÖRDAG 29 JULI KL. 13:00-14:30
Småkrypssafari på Huseby
Glöm lejon, tigrar och elefanter, på denna safari möter vi färglada fjärilar, stora skalbaggar, viktiga 
bin och spännande trollsländor. Tillsammans med Naturums naturguider ger vi oss ut i naturen 
runt Huseby för att med håv o lupp leta reda på naturens minsta invånare och undersöka dem 
närmare. Vad äter en trollslända, hur kan flugor gå i taket och har daggmasken hår på kroppen? 
Kostnad: 30 kr/barn.
Samling: Naturum på Huseby bruk
Arrangör: Naturum Kronoberg www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05 el. 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Vi ger oss ut ut i olika miljöer runt Huseby med håvar, luppar och burkar 
på jakt efter naturens små invånare. Guidningen sker på engelska och svenska. Hela familjen är 
välkommen!

LÖRDAG 5 AUGUSTI KL. 10:00
Slåtter i Stenbrohult
Slåtter i samarbete med Hembygdsföreningen Linné och Stenbrohults församling, som bjuder på 
kaffe och slåttergröt till alla som hjälper till. Ta chansen att vara med och vårda ett kulturarv på 
platsen där Carl von Linné växte upp.
Samling: Vid kyrkan i Stenbrohult för gemensamt uttåg i ängarna till toner av spelmansmusik.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linnébygden.

AUGUSTI
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Åsnens nationalpark
Sveriges nästa nationalpark erbjuder besökare en känsla av vildmark. 250 
år gamla bokar, en arkipelag av stora öar till små skär och ett rikt växt- och 
djurliv ger stora upplevelser. 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län driver tillsammans 
projektet för bildandet av nationalparken i den västra delen av sjön Åsnen. 
Området ligger i Alvesta och Tingsryds kommuner och på gränsen till 
Växjö kommun. Den föreslagna nationalparken omfattar i första hand 
naturreservaten Bjurkärr och Västra Åsnens övärld samt området kring 
Trollberget söder om Hulevik. 

Under 2017 pågår arbetet med hur natur och kultur ska visas upp för 
besökare. Två ”entréer” byggs, en vid Bjurkärr och en vid Trollberget. 
Entrérna kommer bland annat vara besöksplatser med information och 
god tillgänglighet. Tanken är att alla ska ha något att hämta vid ett besök 
i nationalparken, såväl närboende som mer långväga turister, i alla åldrar 
och oavsett funktionsförmåga.

Har du frågor om nationalparken? Kom och ställ dem den 25 maj då du 
träffar oss som arbetar med bildandet av Åsnens nationalpark. Läs mer 
på sidan 17. 

Åsnens nationalpark

Mer information: 
www.nationalparkasnen.se eller Facebook

Frågor? Kontakta Helene Pettersson, Länsstyrelsen
helene.pettersson@lansstyrelsen.se, tfn 010 223 64 56
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Kontakt: Sven Nilsson, 070-552 16 14.
Praktisk information: Räfsor finns att låna, tag med lie om du har.
 
LÖRDAG 5 AUGUSTI KL. 13:00-14:00  
Skaftslamkrypa: karismatisk doldis
En av länets ovanligaste växter är skaftslamkrypan. Arten har inventerats av Länsstyrelsen och 
hittats framförallt i sjöarna Bolmen och Femlingen. Skaftslamkrypan växer gärna helt akvatiskt 
utmed mineralrika lagom exponerade stränder. Vi träffas vid en av länets bästa lokaler och går ner 
i vattnet och tittar på växten.
Samling: Bolmstad (Sjöstugan), vid bryggorna.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kontakt: Per Ekerholm, 010-223 77 13, per.ekerholm@lansstyrelsen.se
Praktisk information: Ta med höga stövlar (gärna vadarbyxor) och gärna kikare. Vid kraftigt regn 
ställs exkursionen in.
 
LÖRDAG 12 AUGUSTI KL. 13:00-14:30
Småkrypssafari på Huseby
Glöm lejon, tigrar och elefanter, på denna safari möter vi färglada fjärilar, stora skalbaggar, viktiga 
bin och spännande trollsländor. Tillsammans med Naturums naturguider ger vi oss ut i naturen 
runt Huseby för att med håv o lupp leta reda på naturens minsta invånare och undersöka dem 
närmare. Vad äter en trollslända, hur kan flugor gå i taket och har daggmasken hår på kroppen? 
Kostnad: 30 kr/barn.
Samling: Naturum på Huseby bruk
Arrangör: Naturum Kronoberg www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05 el. 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Vi ger oss ut ut i olika miljöer runt Huseby med håvar, luppar och burkar 
på jakt efter naturens små invånare. Guidningen sker på engelska och svenska. Hela familjen är 
välkommen!
 
SÖNDAG 13 AUGUSTI KL. 10:00-11:30
Kryssa naturreservat med naturum
Vid detta tillfälle besöker vi Taglamyren ett litet stycke vildmark, som är värdefull för fågellivet 
med häckande Ljungpipare och omfattande Orrspel tidigt på våren. Här växer Dvärgbjörk, 
Klockljung och den köttätande blomman, Sileshår. Vandringssträcka ca 3 km.
Samling: Vid naturreservatets parkeringsplats. Från väg 23 mellan Gottåsa och Eneryda är det 
skyltat mot Taglamyren.
Arrangör: Naturum Kronoberg.
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Frågor på engelska kan besvaras. Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.
 
SÖNDAG 20 AUGUSTI KL. 10:00-12:00  
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Historia
Den blivande nationalparken Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, 
växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. Vid 
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detta tillfälle besöker vi Agnäs och gör en resa bakåt i tiden. Vem har levt och brukat jorden kring 
Åsnen? Vi tittar närmare på fornåkrar och odlingsrösen. 
Samling: Vid naturreservatets parkering. Vägen rundar gårdsplanen till Agnäs gård, och strax norr 
om gården finns parkeringsplats.
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

LÖRDAG 26 AUGUSTI KL. 10:00
Ängssvampar
Tobias Ivarsson guidar i Libbhultsängar. Vandringssträcka ca 3 km.
Samling: Libbhults ängar i Klavreström, Uppvidinge kommun.
Arrangör: Uppvidinge kommun. 
Kontakt: Thorsten Zaar, 0474-470 00, 070-280 84 45
Praktisk information: Parkering, WC finns. 
 
SÖNDAG 27 AUGUSTI KL. 10:00 
Naturens dag i Växjö
Med stöd av flera friluftsorganisationer vill Växjö kommun visa upp friluftslivets alla möjligheter. 
Programmet erbjuder något som passar ALLA i Växjö, där några aktiviteter har god tillgänglighet. 
Planerat program blir en prova-på-dag med scouting, mountainbike, fågelskådning, orientering/
trailrunning, matlagning i naturen, fiske, yoga/mindfulness, Pokémon GO och andra 
familjeäventyr.
Samling: Parkeringen, Biparadiset i Bokhultet.
Arrangör: Växjö kommun. 
Kontakt: Peter Lönn, 0470-415 91, peter.lonn@vaxjo.se
Praktisk information: Medtag utrustning för din valda friluftsaktivitet.

LÖRDAG 2 SEPTEMBER KL. 13:00-14:00
Naturutflykt	med	fokus	på	färgglada	ängsvaxskivlingar
Kronoberg är ett Sveriges bästa län för den sortens små gula och/eller röda svampar som växer 
på ängar och hör hemma inom gruppen vaxskivlingar. Ängsvaxskivlingarna växer på magra, 
välbetade eller slagna gräsmarker. Vi besöker en av länets bästa platser och tittar på ett drygt tiotal 
(med en smula tur drygt tjugotal) olika arter varav nästan alla är påfallande färgglada och vackra. 
Vandringssträcka ca 2 km.
Samling: Parkeringsplatsen vid ingången till Höö Naturreservat.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Kontakt: Per Ekerholm, 010-223 77 13, per.ekerholm@lansstyrelsen.se
Praktisk information: Vid kraftigt regnfall ställs exkursionen in. Tag gärna med en svampbok.

SEPTEMBER
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SÖNDAG 3 SEPTEMBER KL. 11:00-13:00
Svampens dag i Fylleryd
Svampkännaren Annchristin Nyström från Växjö mykologgrupp guidar i Fylleryds naturreservat 
och letar matsvampar.
Samling: VAIS-torpet, Växjö.
Arrangör: Växjö kommun.
Kontakt: Annchristin Nyström, 0470-930 00.
Praktisk information: Medtag fikakorg. 

SÖNDAG 3 SEPTEMBER KL. 11:00
Vandring på Årshultsmyren
Vi vandrar en ca 4 km lång led på och runt en del av Årshultsmyren.
Samling: Ljungby Sagomuseum kl. 10:00 för samåkning.
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Sunnerbo. 
Kontakt: Karl-Johan Jansson, 0372-530 56.
Praktisk information: Ta med egen fika. Kikare rekommenderas.

SÖNDAG 3 SEPTEMBER KL. 14:00-16:00
Upptakt för nya och gamla scouter
Startmöte för Växjö Scoutkår för nya och gamla scouter. Pröva på scouting.
Samling: Stora Pene.
Arrangör: Växjö Scoutkår. 
Kontakt: Jörgen Nordman, 070-866 07 28, sekreterare@vaxjoscoutkar.se
Praktisk information: Aktiviteten riktar sig till barn i årskurs 2 och uppåt.
 
SÖNDAG 9 SEPTEMBER KL. 10:00-12:00
Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Geologi
Den blivande nationalparken Åsnen är ett spännande område med mycket intressanta naturtyper, 
växter och djur. Under sommaren upptäcker vi vår nästa nationalpark med temaguidningar. 
Geologins dag och vi besöker Bjurkärr för att få veta mer om geologin runt Åsnen. Hur ser 
berggrund och jordtäcke ut och hur bildades egentligen sjön? 
Samling:  Bjurkärrs parkering.
Arrangör:  Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.
 
SÖNDAG 10 SEPTEMBER KL. 11:00-13:00
Svampguidning på Hissö
Vi går en slinga på ca 1 km och undersöker de svampar som vi hittar. 
Samling: Samling längst ut på Hissö.
Arrangör: Växjö Mykologgrupp.
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Kontakt: Annchristin Nyström, 0470-930 00.
Praktisk information: Ta med egen fika och svampbok.
 
SÖNDAG 10 SEPTEMBER KL. 10:00-11:30
Kryssa naturreservat med naturum
Vid detta tillfälle besöker vi Skårtaryds urskog och tittar närmare på de lavar som täcker marken 
och hänger ned från de gamla träden. Kanske ser vi spår efter Tjäder och Orre som trivs i denna 
urskogslika gammelskog. Vandringssträcka max 3 km.
Samling: På naturreservatets P-plats. Följ väg 23 norrut från Växjö. Ca 15 km från Växjö, sväng åt 
höger vid vägskylt mot Skårtaryd. Efter knappt 300 meter finns skyltar att följa. 
Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se.
Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05 el. 0470-75 20 97, naturum@husebybruk.se
Praktisk information: Frågor på engelska kan besvaras. Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.
 
SÖNDAG 17 SEPTEMBER KL. 10:00
Höstvandring runt Kojtasjön, alternativt svamprunda
Höstvandringen går runt Kojtasjön utanför Vislanda. Vandringen bjuder på en blandning av 
skogs- och madmark. Vid högt vattenstånd eller blött väder kan stövlar behövas. Beroende 
på tillgång kommer vandringen att kombineras med svampletning under kompetent ledning. 
Vandringssträcka ca 4,4 km.
Samling: Parkeringen utmed Obyvägen strax norr om Kojtet, se skylt ”Vandringsleder” vid gula 
baracken.
Arrangör: Kojta- och Mellansjöns förening. 
Kontakt: Karin Jonsson, kojtamellan@gmail.com 
Praktisk information: Ta gärna med stövlar och egen fika.

LÖRDAG 21 SEPTEMBER
Ser du skogen eller bara träd?
Vi tittar närmare på olika miljöer och strukturer i skogen, vilka träd som trivs var samt vilka andra 
djur och växter som är beroende av respektive miljö. Det ges även information om ”Nya Komet” 
det vill säga om vilka möjligheter det finns för dig som är skogsägare att få ersättning för din 
värdefulla skog. Guidningen är för alla, oavsett om du har egen skog eller bara vill få komma ut 
och lära dig mer om naturen.  
Samling: Vi utgår med bil från Markaryd. Mer information ges vid anmälan. 
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
Kontakt: Marion Jannes, 010-223 73 63, marion.jannes@lansstyrelsen.se
Praktisk information: Mer information ges vid anmälan. Ange vid anmälan om ni har egen bil 
eller önskar samåka. Medtag eget fika och lunch. Stövlar alternativt kängor samt kläder efter väder 
rekommenderas
 
SÖNDAG 24 SEPTEMBER KL. 7:00
Ringmärkning vid Djurle myr
Strax norr om Lidhemssjön bedrivs ringmärkning sedan många år. Här vid de vidsträckta 
åkermarkerna och vid Djurle våtmark samlas både vår och höst ett stort antal sträckande fåglar. 
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Denna morgon upplever vi fågelrikedomen och Roland Ylvén visar hur ringmärkning går till. 
Samling: Tingsryds kyrka.
Arrangör: Tingsryds fågelklubb.
Kontakt: Oliver Nilsson, 072-964 70 38.
Praktisk information: Kontakt och anmälan görs till Oliver Olsson.

LÖRDAG 30 SEPTEMBER KL 10:00-13:00 
Fenologivandring 
Fenologivandring med fokus på hösttecken och hur dessa kan rapporteras. 
Samlingsplats: Naturreservatet Notteryd, Växjö. Samling vid parkeringen. 
Arrangör: Svenska fenologinätverket 
Kontakt: SLU, Maria Lundgren, Tel: 073-084 58 09  
Praktisk information: Ta gärna med fika.

 
LÖRDAG 7 OKTOBER KL. 12:00-14:00
Bokskogens arter och naturvärden
Vi går en vandring i Bokhultets naturreservat och tittar på gamla träd och de arter som lever på 
och i träden. Med lite tur ser vi Smålands landskapssvamp – koralltaggsvampen! Du får lära dig 
om boken som trädslag, bokskogens historia och om de stora naturvärden som är knutna till 
gammal bokskog. Elin Åkelius, biolog från Länsstyrelsen, visar och berättar. Vandringssträcka ca 2 
km.

OKTOBER

Sånglärka. Foto: Per Ekerholm.

KRONOBERGS LÄN



33

Samling: Parkeringsplatsen vid Sundet.
Arrangör: Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Kontakt: Elin Åkelius, 010-223 71 43, elin.akelius@lansstyrelsen.se
Praktisk information: Kläder efter väder. Ta gärna med lupp eller förstoringsglas.

LÖRDAG 7 OKTOBER KL. 9:30-16:00
Källexkursion i Alvesta och Växjö kommun
En källa är ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg och den vattensamling, som ofta 
förekommer vid ett sådant utflöde. Ofta finns en historia och en sägen om källan.
Samling: Norrtullskolans parkering, Växjö. Vi samåker i deltagarnas bilar. 
Arrangör: Alvesta och Växjö Naturskyddsförening.
Kontakt: Roland Bengtsson, tel 070-557 11 13.
Praktisk information: Medtag matsäck.

LÖRDAG 28 OKTOBER KL. 8:00-12:00
Exkursion till Jättabron 
Fågelexkursion till en sträcklokal, Jättabron, vid Torarp på Bolmens västra sida. Beroende på 
vattanståndet kan man gå långt ut på sammanhängande öar för god sikt över sträcken längs 
Bolmen. Mycket gäss, vadare och rovfågel. Ibland även snösparv. Krister Wahlström guidar
Samling: Fågelklubbens lokal Skånegatan 4C för samåkning.
Arrangör: Ljungby fågelklubb och Ljungby Tourist Center.
Kostnad: 50 kr.
Kontakt: Anmälan till Ljungby Tourist Center, 0372-78 92 00, turistbyran@ljungby.se
Praktisk information: Stövlar är nödvändigt. Ta med fika, kikare och fågelbok.
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VILL DU VARA MED I NATURUTFLYKTER 2018?

Länsstyrelsen i Kronobergs län har sedan 2010 gett ut en kalender 
över olika naturutflykter i länet. Här finns många spännande, vackra 
och intressanta platser att besöka, vilket vi också vill uppmuntra 
till! Med broschyren hittar du till olika guidningar och aktiviter som 
arrangeras runt om i länet. 

Även 2018 planeras ett naturutflyktsprogram och vi hoppas att du 
vill fortsätta vara med, eller delta för första gången. Vi erbjuder plats 
för era planerade aktiviteter i kalendern. Utgångspunkten är att det 
ska vara lätt att uppleva naturen, i stort och smått. 

Vår förhoppning är att kalendern ska nå en bred front hos 
samhällets alla invånare. Därför välkomnar vi särskilt aktiviteter med 
integrations- och friskvårdsperspektiv, aktiviteter som är barnvänliga 
och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Har du eller din förening något arrangemang som skulle passa 
i Naturutflyktsguiden nästa år? Hör då av dig till oss redan nu 
och lämna dina kontaktuppgifter. I slutet av 2017 skickar vi ut 
information inför nästa års utflyktsprogram.

Vi ser fram emot er medverkan! 

Kontakt
Ellen Flygare, 010- 223 74 68, ellen.flygare@lansstyrelsen.se
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