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Välkommen ut i naturen !
I din hand håller du guiden till naturupplevelser i Nybro. Välj bland naturreservaten,
Hornsö ekopark eller våra strövområden. Vi hoppas att tipsen ska ge mersmak och locka
till utflykter, inte bara i läsfåtöljen utan på riktigt. Att få uppleva vårens blomprakt,
lyssna på grodor i sommarnatten och fåglars sång i grönskande lund är en förmån för alla.
Det är med sinnena du kan njuta – lyssna, lukta, känna eller smaka på mogna hallon en
varm sommarkväll.
I naturreservaten får djur och växter en tillflyktsort och områdena bevaras för framtiden.
Du bjuds på fantastiska tillfällen till ett rikt friluftsliv. Allemansrätten gäller och det ger
oss en unik möjlighet att röra oss fritt. Men tänk på att den är begränsad i reservaten.
Du skall inte störa och inte förstöra.
Nybro är en skogrik kommun med ett småbrutet jordbrukslandskap. En stor del av
skogen domineras av barrträd, men insprängt i barrlandskapet och utmed sjöar och
vattendrag finns lövskogar med stora naturvärden – skogens pärlor. Naturen har alltid
öppet, med djupa skogar och små rofyllda skogssjöar. Söker du större utmaningar kan du
vandra längs den åtta mil långa Dackeleden som slingrar sig genom hela Nybro kommun.
Ta din egen väg till nya upptäckter. Alla vägar leder till ett äventyr – stort eller litet väljer
du själv.
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Algunnens naturreservat
och Ekopark Hornsö

Här har mer än 700 arter av vedlevande

skalbaggar påträffats, fler än i något
annat undersökt område i norra Europa.
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Öster om Mjösjön ligger det lilla skogshem-

Det varma torra sommarklimatet har gjort
skogarna lättantändliga. Området har tidigare ofta härjats av skogsbränder.
Då glesas skogen ur till öppna tall- och
eksavanner. Det var när skogens värde
ökade vid 1800-talets slut som släckningen av skogsbränder blev effektivare och
svedjebruk förbjöds. Länsstyrelsen i Kalmar län anlägger brandfält som en viktig
skötselåtgärd. Algunnen är ett av Kalmar
läns största naturreservat. Vi har valt att
beskriva tre platser i reservatet, Mjöshyltan,
Brantahallar och Ullefors.
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Algunnens naturreservat har svenskt
rekord i biologisk mångfald med mäng�
der av insekter. Ostördhet med knotiga
gamla tallar, hällar vid Algunnens stränder
och stora stenblock ger vildmarkskänsla.
Sveaskog har bildat Ekopark Hornsö för
att öka naturvärdena i skogarna runt sjön
Algunnen. Ta med dig en välfylld fikakorg
för området är vidsträckt.

1 Mjöshyltan

Värt att veta
Naturreservatet Algunnen
omfattar 2 256 hektar
varav ungefär 900 hektar
är vatten. Ekopark Hornsö
är nära en kvadaratmil och
en av Sveaskogs största
ekoparker. Reservatet och
ekoparken ligger i Nybro
och Högsby kommuner.
I Algunnens naturreservat
finns inga stigar, men området har många skogsbilvägar. Utrustad med en bra
karta och GPS hittar du.
Fiskekort krävs för att fiska
i sjön Algunnen. Läs mer
på www.sveaskog.se
Informationsskyltar finns
vid ekoparksgränsen.

Allgunnen

1 Mjöshyltan

manet Mjöshyltan med övergivna åkrar
och ängar. Kommer du hit en solig majdag
möts du av en doft av blommande gullvivor. I den skira grönskan under lövträden
trivs de i mängd tillsammans med liljekonvaljer. De många örterna har betydelse

för den rika fjärilsfaunan. Här finns ett
stort antal sällsynta fjärilar, liten bastardsvärmare, veronikanätfjäril, klöverblåvinge,
gullvivefjäril, trollspinnare, rysk högstjärt,
svartfläckig högstjärt, tvärlinjerat vickerfly
och vitgrått träfly. Gräset på ängarna slås
för att markerna inte ska växa igen.

Vägbeskrivning
Från Nybro, kör 13 km mot
Alsterbro. I Slättingebygd
sväng höger mot Bäckebo 11.
I Bäckebo sväng vänster på
väg 125 mot Alsterbro. Kör 4
km och sväng höger mot
Uddevallshyltan 9. Kör grusvägen 6,5 km och sväng
vänster mot Mjöshyltan 5.
Kör 3,9 km till en liten avfart
på vänster sida av vägen.
Parkera och gå till de gamla
betesmarkerna.

Fyrbandad blombock

Jungfrulin

3 Ullefors

Uddevallshyltan

2 Brantahallar
0

1000 m

Bäckebo 
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2 Brantahallar

3 Ullefors

Blixtnedslag som tänder eld på skogen

Vatten betyder liv. Det är en upplevelse

är fyra gånger så vanliga här som i norra
Sverige. Du kan se spår av bränder i form
av brandljud, invallade stamskador på tallarna. Den sista riktigt stora skogsbranden
inträffade 1868, den senaste mitt i högsommaren för några år sedan. Resterna av
ett gammalt torp ligger längs stigen genom
reservatet. Runt stengrunden växer krusbär,
sötkörsbär, krikon och syren. Andra gamla
trädgårdsväxter är pärlhyacint, brandlilja,
såpnejlika, akleja och spansk körvel. Från
torpet är det hundra meter fram till Alsterån. Väl framme vid den svartblänkande ån
följer du den åt höger längs den sex meter
höga bergkammen. Brantahallar är en av de
bästa och mest lättillgängliga platserna för
att studera hällmarksväxter. På den smala
berghyllan och i branten finns så gott som
alla traktens hällmarksväxter samlade.

Tallticka
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att besöka Alsterån och höra ljudet av rinnande vatten. Ullefors ligger där Alsterån
rinner ut ur sjön Algunnen. Längs ån växer
bårder av klibbal, ask och stora frodiga
bestånd av ormbunken safsa, Sveriges
största ormbunke. Här finns också missne,
blåsippa, gulpudrad spiklav, skriftlav, guldlockmossa, ekskinn och ekticka. Ekskogen
är naturskogsartad med inblandning av
björk, asp och gran, från små plantor till
grova träd.

Blå jungfruslända på safsa

Värt att veta

Värt att veta

När du närmar dig Alsterån är det högt, brant
och ofta halt. Kommer du hit med små barn
bör du hålla dem i handen när ni kommer
fram till bergsbranten. Här är utsikten
magnifik och kaffet smakar extra gott.

Informationsskylt finns vid vid parkeringen vid skogsbilvägen på västra sidan av
reservatet. Området är stiglöst. Följ ljudet
av rinnande vatten för att hitta ner mot
Alsterån.

Vägbeskrivning

Vägbeskrivning

Från Nybro, kör 13 km mot Alsterbro.
I Slättingebygd sväng höger mot Bäckebo
11. I Bäckebo sväng vänster på väg 125 mot
Alsterbro. Kör 4 km och sväng höger mot
Uddevallshyltan 9. Cirka 5 km efter torpen
Fridhem sväng vänster på skogsbilvägen,
Brantahallavägen. Kör 1,4 km till en vändplats och parkera. Följ en mindre väg några
hundra meter, förbi en torpgrund och ytterligare 100 m rakt fram till bergsbranten ner mot
Alsterån.

Från Nybro, kör 13 km mot Alsterbro.
I Slättingebygd sväng höger mot Bäckebo
11. I Bäckebo sväng vänster på väg 125 mot
Alsterbro. Kör 4 km och sväng höger mot
Uddevallshyltan 9. Efter 8 km sväng vänster mot Mjöshyltan 6. Efter 400 m parkera
på höger sida och följ stigen ner mot Alsterån. Gå tillbaka, fortsätt sedan och kör
100 m till vägkorsningen, Norrskogsvägen.
Följ den 1 km fram till en parkering vid
reservatskylten.
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4 Vackerslät
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Smaka på orden Fågelmossen och Stora
Tällemossen. �amnen kommer från de blö��
ta delarna i naturreservatet. Vackerslät är
en urskogsliknande aspskog och skyddet
gäller främst den vitryggade hackspettens
marker. Allt för att ge den en större chans
att finnas kvar i området mellan Algunnen
och Grytsjön. Vill du se en artrik skog är
detta ett eldorado.
I Vackerslät finns en mängd naturtyper,

äldre granskog, blockrik tallskog och
blandskog med asp och gran. Här finns
också våtmarker med skogbevuxna kärr,
tallmossar och sumpskogar. Martallarna är
omgivna av skvattram med läderartade doftande blad. På lövträdens stammar växer
fnöskticka. Många av svamparna har små
runda hål efter jättesvampmalens larver.
Trots namnet är den bara fyra centimeter
mellan vingspetsarna.

Skogsbruk har inte förekommit på länge.

Skogen är självgallrad och det finns rikligt
med död ved och gott om lavar, mossor och fuktälskande växter. Här kan du
känna dig som en myra som fastnat i ett
plockepinn. Träden ligger huller om buller
och gör det svårt att ta sig fram. Trots
trädens klena dimensioner är de ofta av hög
ålder. Vackerslät har en rik insektsfauna
med asppraktbagge, grön aspvedbock och
mindre träfjäril. Här växer grön sköldmossa
och kornig nållav.
Första observationen av vitryggig hack-

spett i Nybro kommun gjordes i områdets
västra del. Vitryggen symboliserar den rika
lövskogen. Hundratals arter är beroende
av samma miljö som hackspetten. Om asp,
al, björk och sälg gynnas i stor skala och
döende eller döda träd lämnas kvar i skogen ger vi hackspettarna en bra miljö.

Värt att veta
Naturreservatet Vackerslät omfattar
68 hektar och är beläget omedelbart
söder om naturreservatet Algunnen
och 2 km väster om naturreservatet
Grytsjön. Det är lätt att gå vilse – ta
med kompass. Området är stiglöst.
Myggmedel är också bra att ha med.
Större hackspett

Vägbeskrivning
Från Nybro, kör 13 km mot
Alsterbro. I Slättingebygd sväng
höger mot Bäckebo 11.
I Bäckebo sväng vänster mot
Alsterbro och kör väg 125 i 4 km.
Sväng höger mot Uddevallshyltan 9.
Efter 2 km syns en grön brevlåda
märkt 114. Sväng höger mellan
husen vid en nedlagd järnvägsstation in på en grusväg. Efter 600 m
är det skyltat naturreservat.
400 m längre fram finns en liten
parkeringsplats med en informationsskylt.

 Uddevallshyltan

Vackerslät järnvägsstation
0

500 m

Bäckebo

10

11

5 Grytsjön
Upplev vildmark med hackspettarnas trum�
virvlar vid Grytsjön. Blockmarker breder ut
sig över stora ytor och otillgängligheten
har gjort skogen svår att bruka, men härlig
att besöka. I aspskogen trivs mängder med
sällsynta fjärilar och skalbaggar.
Grytsjön är troligen resterna av en forntida

sjö. Sjön sänktes genom utdikning kring
sekelskiftet 1900. Den är numera ett öppet
kärr. På 1800-talet blottade skogsbränder
den omgivande steniga marken, som på
sina ställen är helt utan jordtäcke. Aspen
dominerar i skogen som är hemvist för en
enastående fjärilsfauna med över 600 arter.

I en orörd skog är förekomsten av döda
och döende träd stor, med högstubbar,
liggande döda träd och hålträd. Stormen
Gudrun och granbarkborrar har medfört
stora förändringar runt Grytsjön. De flesta
granar har dött eller fällts och nya aspar
ges chansen att växa upp. Skogens kung,
älgen – Europas största däggdjur – gör
gärna besök bland rönn, vide och asp där
den rör sig suveränt på sina långa ben. För
återväxtens skull skyddas en del av den
unga lövskogen med ett staket, för att inte
älgarna ska äta upp ungasparna. För älg är
det gott om runt Grytsjön.
Skalbaggsfaunan som lever i ihåliga träd,

svampar, grova lågor och ved är överväldigande. Grön aspvedbock kräver solexponerad tunn aspbark för att utvecklas. På
grova stammar av asp lever mindre träfjäril
under sitt larvstadium och för rysk högstjärt är det här den bästa platsen i Sverige.
Under baken på nyligen döda tallar trivs
långhorningarna tallbock och kronbock.

Värt att veta
Naturreservatet Grytsjön omfattar 139
hektar och är beläget omedelbart söder om
naturreservatet Algunnen och 2 km öster
om naturreservatet Vackerslät. Området
är ett stiglöst vildmarksområde och du
behöver GPS eller karta och kompass för
att hitta. Grova kängor och myggmedel är
också bra att ha med sig.

Rugstorp 
Gamla järnvägsbanken

Vägbeskrivning

Kronbock

Ornitologerna fann på 1980-talet den

utrotningshotade vitryggiga hackspetten
som bara finns på några få platser i Sverige.
Hackspetten kräver gammal döende lövskog med grova aspar och döda björkar för
att trivas.
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Från Nybro, kör 13 km mot Alsterbro.
I Slättingebygd sväng höger mot
Bäckebo 11. I Bäckebo sväng vänster mot
Alsterbro och kör väg 125 cirka 300 m till
vägskälet mot Ålem på höger sida. Kör
ytterligare 300 m. Sväng vänster mot Kättilstorp 2. Kör 1,8 km till den andra skylten
mot naturreservatet åt höger. Följ grusvägen 3,7 km till en informationsskylt. Korsa
den gamla järnvägsbanken. Ytterligare
2 km längre fram finns en vändplan med
parkering och informationsskylt med
karta.

 Kättilstorp

0

500 m
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6 Bjällingsmåla
N

aturreservatet Bjällingsmåla ligger på
promenadavstånd från Alsterbro vid södra
delen av Store Hindsjön. Här bjuds på bad
vid en fin sandstrand och omväxlande
skogspromenader.
Skogen präglas av närheten till sjön med

lågväxande ek. Den mineralrika grönstenen
som finns i marken gynnar både växt- och
djurlivet. I västra delen av reservatet växer
en urskogsliknande, varierad och olikåldrig
lövskog med dungar av grov asp, ek och
hasselbuketter. I blöta partier finns al, sälg
och döda träd. Har du tur kan du få syn
på mindre hackspett, vår allra minsta hackspett, inte större än en bofink. Den lever
av vedinsekter som kräver god tillgång på
död ved. Högstubbarna i skogen är särskilt
viktiga både som boträd och för födosök
för spettarna.
Du kan leta efter den ovanliga blom-

skägglaven som växer högt upp i ekens
trädkronor. Blomskägglaven trivs på platser
där det är ljust och fuktigt. Den för en
tynande tillvaro i Sverige. På liggande grova, starkt ruttnande aspstammar växer den
ovanliga kandelabersvampen som bryter
ner veden.
Vinterutflykt på Näset
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Vid badplatsen Sandvik finns en gles tall-

skog. Här kan du ta dig ett dopp från de
solvarma klipphällarna eller låta barnen
leka vid den långgrunda sandstranden. I
Hindsjön och Alsterån finns utter. Sedan
miljögiftet PCB förbjöds på 1970-talet har
uttrarna ökat i antal. De har nu återvänt
till Alsteråns vattensystem. För att uttern
ska trivas behövs skyddande vegetation
utmed stränderna och lämpliga boplatser
som vattennära stenrösen och stora rotvalv.
Uttern är skygg och mest aktiv på natten.
Den är svår att få syn på, men avslöjas
av spårstämplar och spillning. Uttern är
Smålands landskapsdjur. Den lever främst
av fisk, men även av kräftor, groddjur och
gnagare.

Värt att veta
Spår av utter i vårvintersnön

Naturreservatet Bjällingsmåla omfattar 68
hektar varav 15 hektar är vatten. Vid Store
Hindsjön finns en parkeringsplats invid
Sandviks badplats med grillplats. Fiskekort krävs för att fiska i sjön. Vintertid är
blankisen populär bland skridskoåkare.
Reservatet sköts genom att smågran röjs
bort och all död ved som lågor, högstubbar, torrträd och hålträd lämnas kvar.

Vägbeskrivning
Från Nybro, kör 28 km mot
Alsterbro. Vid infarten till
Alsterbro sväng vänster mot
Fröseke. Kör 600 m och sväng
höger in på en liten oskyltad
grusväg mot Sandviks badplats och en parkeringsplats.
Följ stigen åt höger för att
komma till badplatsen. Går
du istället åt vänster längs
strandkanten kan du sedan
vandra fritt i skogen.

Alsterbro
Näset
Store Hindsjön

125
Fröseke

0

500 m
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7 Smedjevik
En sällsynt orkidé, en sedan länge övergi�
ven by och en sägen om en mördad lant�
mätare. Smedjeviks naturreservat erbjuder
en hel del spännande för besökaren.
Runt Stensjön och Sjömaden är skogarna

av olika karaktär. Här finns magra tallskogar och lövskogar med gott om död ved.
Vissa delar av skogen har inte rörts på länge
och liknar i mycket naturskog. Väster om
Sjömaden finns en tall- och aspskog där du
kan stöta på skogsfåglar som tjäder, orre,
järpe, mindre hackspett och pärluggla.
I sydöstra delen av reservatet ligger Sjö-

maden, ett orört kärr med vidsträckta
fastmattor och lösbottnar. Hit kommer
du från en skogsväg som leder väster ut
från Dackeleden. I slutet av vägen finns
en vändplan. Härifrån kan du promenera
på den stig som leder till en liten stuga
i kanten av Stensjön. Vik av mot kärret.
I juli blommar här den sällsynta mossnyckeln tillsammans med klockljung och
myrlilja.
Sommaren 2010 utfördes naturvårdsbrän-

ning i den norra delen av reservatet. När

det brinner i skogen skapas död och brandskadad ved som ger livsrum för en mängd
insekter. Branden ger också förutsättningar
för många växter, svampar och mossor
att kunna gro och etablera sig. Skogarna
i reservatet har tidigare brunnit genom
blixtnedslag och svedjebränning. Sedan
brandbekämpningen blev effektivare har
de brandgynnade arterna fått allt svårare
att överleva. Bränningen är en del i arbetet
med att bevara de unika naturvärdena.
Byborna i Smedjevik fiskade upp sjö-

malm från Stensjöns botten under 1700och1800-talen. De tre gårdarna i byn
levererade myrmalmen till järnbruket i
Flerohopp. Idag finns bara en loftbod kvar
av byns bebyggelse. Var smedjan låg som
namngivit byn vet vi inte. Men hur var det
nu med den mördade lantmätaren? Jo, mitt
i Stensjön ligger Baggans ö. Enligt berättelsen ska skelettet av en lantmätare ha
grävts upp på ön. Spökat lär han också
ha gjort. Om berättelsens innehåll har
att göra med att sex olika skiften har sin
skärningspunkt på ön förtäljer dock inte
historien.

Värt att veta
Naturreservatet Smedjevik är ett Natura
2000-område som omfattar 488 hektar
varav 74 hektar är vattenområde. Vid Stensjön finns en liten parkeringsplats vid ett
vindskydd med grillplats. Fiskekort krävs.
Stensjön är även bra för skridskoåkning
under kalla vintrar utan för mycket snö.

Den 8,4 mil långa vandringsleden Dackeleden går genom östra delen av reservatet. Ridlederna Vilseleden och Ridleden
genom Glasriket passerar reservatets norra
delar. Två informationsskyltar finns längs
vägen mellan Gadderås och Skogsby.

Vägbeskrivning
Skogsby 

Sjömaden

Naturvårdsbränning
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Brunfläckig pärlemorfjäril

Myrlilja

Mossnycklar

Gadderås 

0

Dackeleden

Stensjön

Från Nybro, kör 18 km mot
Alsterbro till Hälleskalla.
Tag vänster mot Skogsby
2,1 km. I Skogsby sväng
vänster mot Gadderås.
Kör 2,6 km till Smedjevik.
Tag till vänster så kommer
du till vindskyddet vid
Smedjevik. Fortsätt 1 km,
ta av till höger på en liten
skogsväg fram till en vändplats vid Sjömaden.

1000 m
Flerohopp
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8 Gråstensmon

Gråstensmon består av många olika natur-

typer. Följer du den markerade stigen så
kommer du till ett vackert moränbacklandskap, ett vindlande system av åsryggar,
dödisgropar och kullar. Dödisgroparna
bildades där rester av inlandsisen låg kvar.
I de låga områdena finns kala blockfält och
blockränder av frostvittrade, vasskantade
block och stenar, allt framspolat av smält-

vattnet från isen. Det tunna moränlagret
gör det svårt för växterna. Den magra
tallskogen trivs. På marken gömmer ljung,
mossor och lavar den hårda hälleflintan
som inlandsisen fört med sig och krossat.

Tallört

Slåttergubbe

Lysing
Rövarekulan

En del av vildmarken kallas Gråstensmon

och nämns i skrift redan på 1300-talet som
Skritstenmon. Gamla vägen från Lenhovda
mot Nybro passerade vidsträckta ödemarker som förr var osäkra för de resande.
Vid en av de vattenfyllda dödisgroparna
brukade folk rasta för att vattna hästarna.
Det visste traktens rövare. Där kunde en av
dem ställa sig på vakt för att meta. Pratglad
underhöll han resenärerna med sina historier och under tiden vittjade hans kumpaner lasten. Vågar du, kan du krypa in i
Rövarekulan där stortjuven Johan Samuel
Lif höll till med sin tjuvgömma.
�������������������

Våtmarkerna längs Vapenbäcksån,
Rövarekulan och dödisgroparna är några
av de starkaste skälen att kliva i kängorna
och vandra längs Gråstensmons stigar.

Du går förbi torpet Lindekulla. Här slet

torparfamiljen med att få åkrar och ängar
stenfria. Stenen lades upp i stenmurar och
odlingsrösen. På marken växer fortfarande
slåttergubbe som påminner om slåttern.
Resterna av en förfallen grindstolpe finns
kvar som visar gränsen mellan inägor och
utmarker. I skogens utmarker gick djuren
på bete.

Värt att veta

Vägbeskrivning

Gråstensmon är ett Natura 2000-område som omfattar
101 hektar och som också sträcker sig in i Kronobergs län.
Myrkomplexet ligger norr om väg 31. Vid Långegöl finns
parkering, grillplats och torrdass vid badplatsen. Härifrån
startar den 7 km långa vandringsleden som är välskyltad.
Längs stigen finns tio informationsskyltar, även översatta till
engelska och tyska. Vid södra delen av Långegöl ligger ett
vindskydd med grillplats.

Ta väg 31 från Nybro och
kör mot Vetlanda, efter 3
mil passera Målerås glasbruk. Sväng efter ytterligare cirka 700 m åt vänster
mot Långegöls badplats.

 Vetlanda

Målerås

31

I sjön Långegöl har många glasarbetare

svalkat sig sena sommarkvällar efter en het
dag i Målerås glashytta. På vintern rullades
bandybollar och sköts raka puckar i målen
som traktens ungdomar satt upp på isen.
Själv kan du simma bland näckrosor och
känna doften av pors och skvattram vid
sjökanten.

Långegöl

Nybro 

Gråstensmon
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9 Gullaskruvs stensträngar
N
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Korparna klongar över tallskogen och den
övergivna arbetsplatsen med stenar sta��
plade i rader. Gruset har tagits bort och
använts till järnvägsbygget mellan ybro
och Sävsjöström.
Stensträngarna vid Gullaskruv påmin-

ner om ett forntida gravfält, men stenarna
utgör resterna av gammal teknikhistoria.
Här byggdes järnväg under åren 1874 −
1876. Som mest arbetade 500 man med att
anlägga den 43 km långa banvallen. Större
delen av gruset som behövdes som underlag för räls och järnvägssyllar togs från
grusåsen. Det sållades fram med handkraft.
De större stenarna tippades åt sidan och
lades upp i långa stensträngar. Platsen är ett
arbetarminne att vårda för framtiden.
Tallen är envis och kan växa på näringsfat-

tig mark. Med sina djupgående rötter står
den stadigt i hård blåst. Här är torrt och i
det närmaste ökenaktigt under sommaren.
Det gör att djurlivet är begränsat.

Inte ens huggormen trivs. Lavar ger liv
åt gråstenen. På blocken finns vinterlav,
färglav och gråstenslav. Vinterlaven börjar
som en regelbunden cirkel, som växer utåt i
ytterkanterna. De äldsta delarna dör i centrum och faller bort, varefter nya vinterlavar kan börja växa. På så sätt bildas den ena
cirkelbågen innanför den andra. Färglav
är den allra vanligaste bladlaven som växer
på sten. De unga är cirkelrunda, men som
äldre blir de mer oregelbundna. Denna
lav är en av de allra bästa lavarna att färga
ullgarn med och ger en vacker rödbrun
färg. Gråstenslav är en av de vanligaste
skorplavarna på sten. Vanlig kartlav ser ut
som en karta med svarta gränser mellan
rutorna. Den växer på granit och andra
sura bergarter. Färgen ändras från gröngult
till intensivt gult beroende på hur solbelyst
den är. Pinnbägarlav är vanlig på berg och
i barrskog. Deras röda fruktkroppar riktigt
lyser.

Värt att veta
Du kan gå, cykla eller rida hit på den gamla
järnvägsbanken mellan glasbruken Orrefors och Målerås. Vindskydd med eldplats
och informationsskylt finns längs leden.

Grusning av järnvägsbanken i början av 1900-talet
Foto: Privat

Vägbeskrivning

 Målerås

Idrottsplats
Stensträngarna
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Ta väg 31 från Nybro och kör mot
Vetlanda. Sväng efter 2 mil av mot
Gullaskruv. Mitt inne i samhället, i
ett T-kors, sväng vänster på gamla
vägen mot Målerås. Kör 1,5 km till
gamla idrottsplatsen, där du kan
parkera. Följ stigen från fotbollsplanens sydvästra hörn och gå
över den gamla järnvägsbanken.
Efter cirka 200 m kommer du fram
till Gullaskruvs stensträngar.
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10 Barkeström

luften ser området ut som ett nät av höjder
med svackor och gropar. Åsnätet har
bildats när ett stort isblock lossnat från
inlandsisen och blivit liggande som dödis
vid Barkeström. Växtligheten är speciell
på åsen. Gruset gör marken torr med arter
som tål uttorkning. Tall och ek trivs på
åsryggarna, de har rötter som finner fukt
på djupet. Här växer också ljung, lavar och
lingonris. På åssluttningarna finns gran,
blåbärsris och mossor. I dödisgroparna, de
runda svackorna mellan åsryggarna, bildas
kärrliknande områden där björk, vide och
al växer i en matta av vitmossa.
Vid Barkadammen låg på 1700-talet Orre-

fors masugn med tillverkning av tackjärn
till Orrefors hammarsmedja. I marken syns
spår − den grönskimrande slaggen.

�����������������
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-

Barkeström är en del av Nybroåsen. Från

Masugnen upphörde 1780 och vattenhjulet
med byggnaderna kom istället att användas
till det nystartade garveriet. Där framställdes läder av hudar med hjälp av ekbark. Garveriet var igång under åren 1790
– 1905. Samtidigt fanns också ett sågverk
vid Barkadammen.
Från mitten av 1800-talet har traktens

vattendrag fungerat som flottleder till
Barkadammen. Vid dammen finns en
träränna där flottkarlarna drog timret
förbi fördämningen. Timret flottades från
brukets skogar ner till sågen vid Orrefors.
Flottningen skedde stegvis mellan ett antal
uppbyggda dammar ner mot Orranäsasjön.
Där buntades timret i stora släp och fästes
i en dragflotte. Från Hållsdammen i sjöns
södra ände flöt timret i Vapenbäcksån ner
till sågen i Orrefors. Skogsavverkningen
var som störst 1915 − 1920 när stora delar
av socknens skogar höggs ner. I början av
1900-talet användes Barkadammen också
till reservoar för kraftverket som försåg
Gullaskruv och Hälleberga med elström.
Turbinhuset står fortfarande kvar vid
dammen.

Värt att veta
Vid parkeringen startar en 1,5 km lång vandringsled
med tretton informationsskyltar.
Vid stigens början finns en ladugård som är öppen
och kan användas som rastplats.
Vid parkeringen finns en låda med broschyrer på
engelska och tyska. Cykelslingan Orrefors –
Nybro, 50 km, passerar Barkeström.
Det är inte tillåtet att fiska i Barkadammen.


Barkeström

 Kosta
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Vägbeskrivning
31

Ta väg 31 från Nybro och kör 1,5
mil mot Orrefors. Passera Orrefors och kör ytterligare 5 km.
Strax efter Orranäsasjön sväng åt
vänster vid Sveaskogs vägskylt
− Barkeströmsvägen. Följ grusvägen tills du kommer till parkeringsplatsen vid Barkeström.
Orrefors



Barkeström inbjuder till en vandring i
ett fantastiskt dödislandskap med tyd
liga spår efter isens framfart. Du kan se
bäcken, åsarna och dammvallen som
fångat in vattnet. Fallet användes som
drivkraft till kvarn, såg, masugn, garveri
och elkraftverk.
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11 Orranäsa gärde

Grova ihåliga ekar är den naturmiljö som

hyser flest hotade arter i Sverige. Svampar är de viktigaste nedbrytarna av ved
och rötan gör att håligheter bildas och
skalbaggar trivs.Vet du att även döda träd
är viktiga för många växter och djur? Hela
70 procent av Sveriges utrotningshotade
insekter lever i död ved under någon del
av sitt liv. I de döda träden finns sällsynta
skalbaggar som rödhjon och den mycket
ovanliga mörkbaggen.
Silfversparres släkt ägde Orranäs ända

Arbetarna på Orrefors bruk tog sig hit längs

järnvägsspåret med en lånad dressin eller
också rodde man. På söndagar var det fullt
av folk i Orranäsa gärde som njöt av ledigheten på en filt intill lägerelden där kaffepettern kokade. Under sommaren betade
brukets nötkreatur det frodiga gräset under
hasselbuskarna.

Värt att veta
Från parkeringen vid Pålavik är det
cirka 1 km till Orranäsa gärde om du
följer den orangemarkerade stigen
längs Orranäsasjön. Flera iordningställda eldplatser finns utmed
vandringsleden och vid badplatsen
i Pålavik. Stigen fortsätter till Orrefors. Fiskekort krävs för att fiska i
Orranäsasjön. Marken vid Orranäs
säteri är skyddad enligt Kulturminneslagen.
������������������������������������

sedan 1570-talet. Lars Johan Silfversparre
sökte i början av 1700-talet tillstånd hos
Bergskollegium att få starta ett järnbruk i
Orrefors. En försommardag 1726 kom det
efterlängtade budet till Orranäs säteri.

Budet överlämnade privilegiebrevet med
beslutet om att få påbörja bygget av järnbruket. Av säteriet återstår bara murar
och röjningsrösen. Delar av marken ligger under vatten. Sjön höjdes med två
meter på 1700-talet för att fungera som
vattenmagasin för järnbruket i Orrefors.
Ute i sjön ligger Trädgårdsön där gården
låg. Enligt sägnen hade huset portar av
silver. Det berättas att Silfversparre gömde
sina silverportar genom att sänka dem i
sjön, där de fortfarande sägs ligga kvar.
Om någon fiskare råkar få dem på kroken
följer de med upp till ytan men släpper och
sjunker igen.

����������������������������
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Ute på en udde i Orranäsasjön låg Orra
näs säteri. Runt sätesgården fanns ängar
och hagmarker där ekarna började gro
för mer än 300 år sedan. Lövskogens
hundratals stenrösen påminner om den
odlarmöda som lagts ner på att röja mark.

Pålavik

Vägbeskrivning

Orranäsasjön

24

Trädgårdsön

Orranäsa gärde
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Ta väg 31 från Nybro, kör 1,5 mil
och passera Orrefors. Strax efter
Orranäsasjön, sväng åt höger mot
Pålavik. Följ grusvägen tills du kommer till gården vid Pålavik. Här kan
du parkera eller fortsätta cirka 1 km
tills vägen tar slut. Parkera där och
följ stigen ner mot sjön.

31
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12 Kabbe backe
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Kabbe backe är ett skalbaggsparadis,
en skog med höga naturvärden. Strövar
du längs stigarna i det som en gång var
Folkets park kan du hitta spår efter den
sällsynta skalbaggen läderbagge i de ihå��
liga gamla ekarna.
Kabbe backe är en bondeskog, där djuren

gan om ungdomens nöjen tagits upp 1924
på arbetarkommunens möte i Orrefors.
Den danslystne Simon Gate valde platsen för bygget och gjorde ritningarna på
huset, så att dansen kunde börja nyårsafton
1927. Orrefors egen dansorkester Glaves
med Nils Landberg på trummor spelade
upp. I parken fanns servering, tombola,
skjutbana, godiskiosk, korvgryta och ett
stånd med ”lushunnabir”, som var namnet
på lättöl. Affischer sattes upp i omgivande
byar för att locka folk till danskvällarna,
och folk kom.

Mulm med spillning av läderbagge

Lunglav
Fröseke



betade och bonden tog virke och ved,
artrik eftersom skogen är varierad med
ljusluckor och träd i olika åldrar. Här växer
ett tiotal grova ekar och åldriga lindar,
lönnar och grova sälgar. En del vedlevande
skalbaggar behöver blommande buskar som
hagtorn, olvon och nypon i soliga lägen för
att föröka sig. På våren är marken täckt av
blåsippor, vitsippor, liljekonvaljer, vätteros
och på sommaren vispstarr, skogssallat,
harsyra, hässlebrodd, tandrot och vippärt.
På lövträden finns en rik lav- och mossflora
med många signalarter − arter som visar
på en värdefull lövskogsmiljö. På de grova
ekarna kan du hitta lunglav och de sällsynta svamparna blekticka och oxtungsvamp.
Lunglaven lyser ärtgrönt mot de mörka
stammarna i regn. I torrt och soligt väder
blir den mer oansenligt gråbrun. Lunglaven
är en bladlav, den växer flikigt och sitter
löst på underlaget.

Orrefors Folkets park byggdes efter att frå-

Kabbe backe

I botten av ekstammar samlas mulm,

en viktig livsmiljö för insekter. Mulmen
består av vedmjöl, insektsgnag, svamp- och
fågelborester. Här lever läderbaggen. Smal
getingbock är en sällsynt långhorning som
trivs i döda solexponerade grenar av ek
både för att hitta en partner och för larvernas utveckling. Den är bara känd från östra
Småland i hela Norden.
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Vägbeskrivning

Idrottsplats

Orrefors

0

200 m

Kör väg 31 från Nybro mot Orrefors 1,5 mil.
Sväng höger mot Orrefors. Vid mataffären
sväng vänster mot Fröseke. Kör 1,5 km
genom Orrefors till idrottsplatsen på
höger sida. Parkera på sidan av vägen
strax efter 80-skylten. Stigen börjar vid
parkeringsfickan och går längs kanten av
Orrefors idrottsplats, Orrevallen, in i skogsområdet.
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13 Södra Gunnabo
Gårdsmiljön vid södra Gunnabo gård och
Gunnaboån är en plats att stilla njuta av.
Vid vägkanten och intill gården växer vid�
kronade grova ekar, en värdefull livsmiljö
för ett stort antal ovanliga arter, som den
rödlistade oxtungsvampen.
En trädallé leder fram till den gula man-

gårdsbyggnaden med en parkliknande
trädgård. Gunnaboån rinner förbi gården
och fyller två dammar med vatten. Runt
trädgården finns en torrlagd kanal med
en liten träbro, där en stig leder in till en
ekbevuxen ås. Här på åsryggen har en tidigare gårdsägare skapat en engelsk park med
sittbänkar för en stunds vila under trädkronorna. Träden står glest med ek, lind,
hassel, ask och bok. Före lövsprickningen
breder vårlök, blåsippor och vitsippor ut
sig under träden.
Runt gården växer sju fridlysta ekar. Idag

finns gamla ekar främst bevarade i närheten av herrgårdar och slott där de oftast
skonades under 1800-talets avverkningar.
En död ek med en omkrets av mer än sex
meter står vid vägen förbi det rödmålade
stallet. På den kan du se spår av insektsangrepp och barken hänger i stora sjok. På

hösten hittar du oxtungsvampen långt ner
på stammen. Den växer nästan uteslutande
på flerhundraåriga jätteekar. Svampen är
värmeälskande och utvecklas bäst efter
varma somrar. Fruktköttet är mjukt och
saftigt och påminner om oxkött. Svampen
är vedlevande och orsakar brunröta på
eken.

Oxtungsvamp

Bålgetingen trivs där det är soligt och

varmt och bygger sitt bo i stora
ihåliga träd. Den är vår
största geting, men är
fredlig i jämförelse
med andra getingar.
Bålgetingen är en
karaktärsart för det
småländska eklandskapet
och är därför Smålands
landskapsinsekt.

Öster om landsvägen ligger Gunnabo

kvarn och mjölnarbostad. Ända till
1960-talet användes vattenkraften från ån
för att mala böndernas säd. Vattendrag
drog till sig många verksamheter och här
fanns både mejeri, bränneri, garveri, såg,
benstamp och smedja.

Värt att veta
Södra Gunnabo gård är privatägd. Tänk på
att visa stor hänsyn. Den lövskogsklädda
åsen och ekarna är skyltade med naturminnesmärke. Inga markerade stigar finns.

Vägbeskrivning

Kvarn

Södra Gunnabo gård
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Från Nybro, kör 1 mil mot
Kristvallabrunn. I Kristvallabrunn sväng vänster mot Gunnabo. Kör denna väg cirka 3 km
till Södra Gunnabo gård som
ligger på vänster sida om vägen. Fortsätt över bron och en
busshållplats och parkera till
höger om vägen intill två gamla
uthus. Följ trädallén till fots ner
mot gården.
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14 Fjelebo slåtteräng

N

Fjelebo naturreservat lockar till besök på
våren när vitsipporna blommar. Om du
letar bland dem kan du finna den ovanliga
grönsippan. jutbar är också slåtterän�
gen en stilla sommarkväll med intensiv
fågelsång.
Fjelebo slåtteräng har öppna ytor med ek,

ask och snärjiga buskage av hassel och hagtorn. På våren är marken täckt av vitsippor
med inslag av grönsippor. Grönsippan
Anemone nemorosa forma bracteata är en
ovanlig form av vitsippa med djupt flikiga
gröna kronblad. Den finns bara på ett fåtal
platser i Kalmar län. Grönsippan sågs här
för första gången 1922 och har sedan dess
blommat på samma plats med några enstaka exemplar. De är svåra att upptäcka så
gå försiktigt.
Slåtterängen är en av våra artrikaste natur-

typer. På en enda kvadratmeter kan det
finnas 40 − 50 olika arter. Växterna har
anpassat sitt växtsätt efter slåttern.

Olivgrön guldbagge

De är lågvuxna med en bladrosett tätt mot
marken. Om hävden upphör missgynnas
ängsväxterna och de konkurreras ut. På
sommarängen kan du hitta sommarfibbla,
ängsvädd, prästkrage, svinrot, stagg, darrgräs och tvåblad. Här finns också några
växter som spritt sig från de närliggande
trädgårdarna; påsklilja, narciss, pärlhyacint,
vivor och lupin. Slåtterängen har aldrig
plöjts eller gödslats och gräset slås med lie
eller slåtterbalk. Ängen var förr viktig och
gav kreaturen vinterfoder. I den traditionella skötseln ingick fagning på våren. I april
innan vitsippan blommar fagades ängen
och gårdsfolket räfsade ihop löv och grenar.
Under sensommaren beskars träden och
kvistarna från ask, lind och björk samlades
och torkades. Denna hamling av träden
gav boskapen foder och ökade solinstrålningen på ängsmarken. På några av träden
kan du se spår av tidigare beskärning. De
håligheter som bildas där grenar kapas blir
bon och skydd för fåglar, fladdermöss och
insekter.
Puktörneblåvinge

Värt att veta
Naturreservatet Fjelebo slåtteräng omfattar 2 hektar.
informationsskylt finns vid parkeringsplatsen. Du kan
följa den upptrampade stigen genom reservatet. Tänk
på att gå försiktigt i gräset under högsommaren så att
växtligheten inte trampas ner.

Vägbeskrivning

0

200 m



Västrakulla
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Kör väg 25 från Nybro mot Kalmar
och kör 6,8 km, vid skylten Västrakulla 2 sväng vänster och följ skyltningen mot Fjelebo. När du passerat
Fjelebo by och kört 3,4 km från väg
25 är du framme vid Fjelebo naturreservat som ligger på vänstra sidan
av vägen.
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15 Rismåla
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ett dödisområde. Området har bildats av
isälvsmaterial. Höjdskillnaden är stor på
en liten yta. Det är ett kulligt och gropigt
landskap du ser. Här växer tall i höjdläge,
gran på sluttningarna och sumpartad skog i
lågområdena. Mariegrop i kanten av naturreservatet är en gammal grustäckt som har
gjorts om till en gräsplan för lek och spel.
Rismåla göl ingår i Ljungbyåns avrinning-

sområde. Via Visbäcken är den förbunden
med Gåsamaden, och därifrån rinner Bolanders bäck. För att förhindra att gölen
växer igen har flera karparter planterats ut.

Gåsamaden är sumpmarken runt vat-

tendragen i norra delen av reservatet. Här
växer sumpskog på mark som regelbundet
översvämmas av Bolanders bäck. Det
näringsrika vattnet ger en frodig växtlighet
med hög luftfuktighet så att sumpviol,
ormbär, blodsopp, kamjordstjärna, gammelgranlav och sotlav trivs.

Pärluggla

För att bevara den biologiska mångfalden

pågår ett arbete i delar av naturreservatet
för att öka mängden död ved. Träd fälls
och lämnas kvar för att bli husrum och
matplats för en mängd insekter, lavar och
svampar.

Värt att veta

Svart trumpetsvamp

Naturreservatet Rismåla omfattar 112
hektar. Genom reservatet går en väg som
är lämplig för alla på hjul, rullstolar, barnvagnar och cyklister. Flera stigar finns i
reservatet. Rastplats med vindskydd och
eldstad finns vid sjön. Informationsskylt
och torrdass finns vid badplatsens parkering. Fiske med gästkort eller som medlem
i Nybro fiskeklubb. Broschyr om reservatet
finns att hämta på Nybro turistbyrå.
������������������

I reservatets sydvästra del finns delar av

De äter av vattenväxterna så att de öppna
vattenytorna ökar för varje år. Nybro
fiskeklubb släpper ut regnbågslax i Rismåla
göl.
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N

ära ybro ligger Rismåla naturreservat.
Här kan du promenera längs stigar som
slingrar sig fram till Rismåla göl. Du kan
också se spåren efter inlandsisens enorma
krafter.

Vägbeskrivning
Rismåla göl
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Nybro

Gå eller cykla från Nybro
centrum förbi Svartgöl längsmed Bolanders bäck under
väg 31 vid Flyebo damm för
att komma till södra delen
av reservatet. Kör väg 31 från
Nybro mot Orrefors 1,3 km.
Sväng höger och följ skyltning mot naturreservat 1 km.
Parkeringsplats finns vid
badplatsen Rismåla göl eller
vid Desemålavägen.
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16 Klockarängen

hav av vitsippor och svalört. Revig blodrots
små, intensivt gula blommor syns senare
under sommaren kring block och stenar
i mitten av ängen. Arten har sin största
förekomst i trakten kring Nybro. Roten
är röd inuti och den användes förr mot
blödningar. Här finns också växter som
förknippas med slåttermarker − jungfrulin,
ängsvädd, slåttergubbe, svinrot, darrgräs, gullviva, stagg, blåsuga, backnejlika,
solvända och kattfot. Marken brukades förr
som ängsmark för slåtter och bete. Mitt på
ängen står en röd timrad loftbod.

På 1870-talet samlades alla kyrkstallar vid

Madesjö kyrka i rader längs vägarna. Här
kunde besökarna ställa sina hästar under
gudstjänsten. Det fanns som mest över trehundra stallar med två spiltor i varje. Några
av längorna revs i början av 1900-talet. Två
finns kvar, en av dem är 90 meter lång.
I den ligger Sveriges längsta hembygdsmuseum.
����

På våren är Klockarängen ett blommande

förekomster i Småland. Arten är starkt hotad. Bland ovanliga skalbaggar finns ekoxe,
glansbagge och stor kortvinge som trivs
tillsammans med bålgeting och läderbagge.
Ekoxen är Europas största skalbagge. Det
tar hela fem år för larven att utvecklas,
men som fullvuxen lever ekoxen bara några
veckor under sommaren. Larven trivs
främst i stubbar och döda rotdelar. Som
skalbagge livnär sig ekoxen främst på saven
från gamla ekar.
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Klockarängen är ekoxens landskap
omgivet av Madesjö kyrkstallar, en stilla
oas nära ybro centrum. De stora ekarna
ger platsen en andäktig känsla. Här får
man lust att slå sig ner för att njuta, men
ekarna bär på en mörk historia.

Det sägs att danska soldater blev hängda

i träden på 1600-talet. Vackra platser har
ofta hemska minnen. Fyra av ekarna är
skyddade som naturminne, en står strax
intill Klockarängen. Den är hela åtta meter
i diameter. På ekarna växer korallticka,
oxtungsvamp, blekticka och saffransticka.
Saffransticka har här en av sina tre kända

Saffransticka

Madesjö kyrka

Ekoxe ♂
Klockarängen

Värt att veta
Murstigen går längs med muren av Klockarängen. Stigen är grusad så att du kan ta dig fram
med barnvagn eller rullstol. I kyrkstallarna finns
Madesjö hembygdsmuseum som är öppet på
sommaren.

Vägbeskrivning

0
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100 m

Från Nybro centrum kör du mot Madesjö kyrka.
Parkera vid den västra gaveln av kyrkstallarna
eller invid kyrkogårdsmuren mitt emot Madesjö
hembygdsmuseum.
35

17 Svartbäcksmåla
-

I Svartbäcksmåla möter du barrblandskog

tillsammans med lönn och asp. Sydost om
skidbacken ligger en gammelskog. Här
växer hänglav på träden och tät mossa
täcker marken. Ett nätverk av vattendrag
rinner genom området. I östra delen av
reservatet finns en brant ravin ner mot
Sankt Sigfridsån. Grova alar på socklar med
spretiga luftrötter ger ett trolskt intryck. I
höljorna i ån gömmer sig gäddor, abborre
och mört. Sumpviol och svärdslilja trivs på
de tidvis översvämmade markerna.
Tycker du om skidåkning ska du åka till

Svartbäcksmåla på vintern. Spänn på dig
skidorna och njut av Nybro skidklubbs
många skidspår. Det finns också en slalom-

backe med skidlift. Saknas snö kan du istället vandra längs stigarna. Eller varför inte
bli medlem i Nybro orienteringsklubb för
att lära dig hur man hittar i terrängen med
hjälp av karta och kompass.
Vid orienteringsklubbens stuga kan du

med lite fantasi tänka dig 12 000 år tillbaka i tiden. Då bredde Baltiska issjön ut
sig i området och du skulle ha stått på den
yttersta ön i den arktiska skärgården. Du
hade sett långt över den blånande issjön.
Det fanns inga träd som skymde sikten.
Här finns tydliga spår av issjöns vågor i
form av grusvallar och frispolade block.
Älven sköljde med sig material som byggde
upp Baltiska issjöns högsta nivå, 81 meter
över havet. Långt senare upptäcktes en
ovanligt välformad iskil i sandtaget i deltat.
Iskilen bildades när grovt material föll ner
i en spricka på grund av konstant frost. En
process som pågick i hundratals år. Ett snitt
av den två och en halv meter djupa iskilen
finns bevarad i kommunhuset Balder.

Värt att veta
Naturreservatet är 345 hektar stort. En stig anpassad för rullstolar och barnvagnar utgår
från stora parkeringsplatsen till grillplatsen vid Sankt Sigfridsån. Från parkeringen startar
flera skidspår, 2,5 km, 5 km, 10 km och elljusspår. Vid Nybro skidklubbs hus finns omklädningsrum, vallabod, dusch, toalett och värmestuga. Vid Skidbacken med lift hyr du
skidor. Längs naturstigen på 2,2 km finns tio informationsskyltar och grillplats med vindskydd. Dackeleden, Grönmoleden och cykelslingan Sankt Sigfridsleden passerar genom
reservatet. Informationsskylt står vid stora parkeringen. Broschyr över reservatet och
cykelslingan finns att hämta på Nybro turistbyrå.

Vägbeskrivning
Kör väg 25 från Nybro
mot Växjö. 600 m från
Kalmarrondellen är
det skyltat mot Svartbäcksmåla, sväng
vänster. Kör till den
stora parkeringen vid
friluftsanläggningen.
Flera parkeringar finns i
området.

Nybro
25



Kalmar
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Växjö


Inlandsisen har format naturreservatet
Svartbäcksmåla till ett spännande frilufts
område med höga och branta åsar utmed
Sankt Sigfridsån. Här finns allt för en lyck�
ad vinterutflykt, ett paradis för skidåkare
och familjer med pulkor.

1000 m
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18 Källebäck
Det finns en grundvattendelare nära källan,
vilket förklarar det svaga flödet.

N

I den lilla byn Källebäck finns helgonet
Sankt Sigfrids källa som porlar fram ur
ybroåsen. En spännande berättelse är
knuten till platsen.
Följ stigen från gården Källebäck så
���������������������������

kommer du till Sankt Sigfrids källa. Källvattnet håller en jämn temperatur på cirka
6-8 grader året runt. Runt källan är vegetationen grönare, frodigare och artrikare. Här
finns en särpräglad flora och fauna. Fuktälskande arter av mossor och kärlväxter trivs.
Grodor och paddor söker sig hit för sin
vintervila.
Sankt Sigfrids källa ligger i en brant nord-

sluttning vid en tvärgående bäckravin
genom Nybroåsen. Sand- och gruslagren
är tjugo meter tjocka i åsen. Vid källan
går berget nästan i dagen och tvingar ut
grundvattnet. Vattnet rinner upp nedanför
en liten sluttning och fortsätter ner till
bäcken. Flödet i källan är i regel måttligt.

Källkult är en hednisk tradition som ka-

tolikerna övertog. Ofta knöts källorna till
kända helgon. Källan har använts både som
offer- och dopkälla. Enligt sägnen vandrade
Sankt Sigfrid från Kalmarkusten vägen
längs åsen till källan, där han kristnade och
döpte folket i bygden. Socknen och ån fick
sitt namn efter honom. Källan är restaurerad av Sankt Sigfrids hembygdsförening.
På en stolpe hänger en skopa där du kan
smaka på källvattnet. Vattnet innehåller
järn och är brunfärgat med utfällningar
av järnockra. Det klara vattnet som väller
upp från jordens inre upplever vi som en
självklar symbol för liv och hälsa. I södra
och mellersta Sverige har man framförallt
uppsökt källor vid midsommar. Offrat i
dem för lycka och välgång och druckit av
dess vatten för att vinna hälsa.

Vanlig padda

Värt att veta



Nybro

Källebäck

Sankt Sigfrids källa är skyddad som fornlämning enligt Kulturminneslagen. Vid
källan finns en informationsskylt och en
bänk att sitta på. Sankt Sigfridsleden är
en 18 km lång cykelslinga som startar vid
Pukebergs glasbruk och gör en avstickare
till källan. Broschyren “Cykla i Glasriket”
finns på Nybro turistbyrå.

Vägbeskrivning

Källa
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Kör väg 25 från Nybro mot Kalmar 2 km.
Vid skylten Gårdsryd sväng höger. Kör 7
km förbi avtaget till Sankt Sigfrids kyrka,
sväng vänster mot Källdalen. Kör 350 m på
grusvägen genom en trädallé till skylten
Sankt Sigfrids källa på höger sida. Här kan
du parkera. Följ stigen längs grusåsen mot
källan.
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19 Svångemåla
Gör en trevlig vårutflykt till ädellövskogen
i Svångemåla. Här kan du uppleva sol�
strålarna som silar ner genom det tunna
lövfloret. Lyssna på de torra boklöven som
krasar under dina fötter och hackspettar�
nas trumvirvlar. Vad kan vara mera rofyllt.
Den lundartade naturskogen med ädla

träd lämnas kvar i skogen ger vi vitryggen
en chans att komma tillbaka.
Svångemålasjön ligger intill Svångemåla

gård och består av två delar. Den västra
delen har öppna vattenytor och den östra
är helt igenvuxen.
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lövträd domineras av bok, avenbok,
skogslind, ek, lönn, ask och alm med
stora mängder hassel och asp. Naturlig
bokskog är ovanlig och kanske har träden
fått vara ifred därför att marken är stenig.
Träden växer på en höjd omgiven av stora
flyttblock. Bokens blad bildar på sommaren en helt horisontell yta på varje gren.
Ljuset utnyttjas väl. Grenarna bär blad
långt in mot stammen. Allt detta medför
skuggning av marken och sparsam undervegetation. På våren före lövsprickningen
täcks marken av vitsippor, liljekonvaljer,
harsyra och intill hasselbuskarna trängs vätterosen. I sänkorna nedanför höjden finns
röjningsrösen och stenmurar som påminner om att marken röjts från sten i ett betat
landskap.
Mängden av död ved och högstubbar är

Parkera kan du göra vid Svångemåla
gård. Du har ägarens tillåtelse att parkera
på gårdsplanen. Därifrån kan du gå 200
m söderut på grusvägen och vika av åt
vänster för att följa en mindre väg in i
lövskogen. Inga stigar finns. Svångemålasjön kommer du till om du går norrut från
gården.

Vätteros

���������

stor i området. Äldre hackmärken av den
sällsynta vitryggiga hackspetten har hittats, kanske någon vintergäst för ett antal
år sedan. Hackspetten ställer höga krav på
stora lövskogsområden med riklig tillgång
på döda lövträd och en artrik insektsfauna.
Favoritföda är feta skalbaggslarver som lever inne i veden, t ex larven av jättesvampmal. Den lever i fnösktickor och murken
ved. Med näbben hackar vitryggen bohål,
letar smaskiga insekter och trummar för att
locka till sig partners och hävda revir. Vitryggen trivs om asp, al, björk och sälg gynnas i stor skala. Om dessa döda och döende

Värt att veta

Vägbeskrivning



40

Alsjöholm

Svångemålasjön

Svångemåla

0

500 m

Från Nybro kör 2 mil mot Alsjöholm.
I Alsjöholm fortsätt söder ut, sväng
vänster i samhället mot Påryd. Efter
cirka 1 km sväng höger mot Oskars
Kroksjö. Efter cirka 800 m sväng
vänster mot Svångemåla. Kör 1
km och sväng vänster in på gårdsplanen vid Svångemåla gård eller
forsätt 300 m och kör in på en gammal väg och parkera där. Härifrån
går du rakt in i lövskogen.
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20 Toresbo löväng
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gen. Bönderna i Toresbo har i hundratals
år hämtat vinterfoder åt sina djur från
byns ängar. Ängen är idag ett försvinnande
markslag. De lövängar som överges av
människor och betande djur växer snabbt
igen. Det återstår bara en promille av den
ängsmark som fanns i Sverige i början
av 1800-talet. Ängen sköts av Madesjö
hembygdsförening med fagning på våren
och slåtter med höbärgning på eftersommaren. På fagningsdagen samlas folk för
att räfsa löv och kvistar och umgås över en
kopp kaffe. Vid slåttern slås gräs och örter
med lie och räfsas ihop till höstackar.

Jungfru Marie nycklar
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med stor artrikedom. Under våren är
marken täckt av blåsippor, lungört, vårört,
vätteros, getrams och tandrot. På sommarängen växer slåttergubbe, jungfrulin,
darrgräs, svinrot, slåtterfibbla och ängsvädd. Är du orkidéfrälst kan du hitta
brudsporre, jungfru Marie nycklar och
nattviol. Nattviolen lyser vit i nattens
skymningsljus. Väldoften lockar svärmare
att pollinera de gracila blommorna. När
slåttergubben har blommat är det tid för
bonden att bärga sitt hö enligt gamla tiders
bondepraktika. När hösten kommer syns
fläckar i gult och orange i gräset, scharlakansvaxingen och andra ängssvampar trivs

Bonden har skapat lövängen av ädellövsko-
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Toresbo är en löväng, en viktig genbank

på naturbetesmarken. De är vackra att se
på men inga matsvampar.
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En sen sommarkväll känner du den svaga
doften av nattviol i Toresbo löväng. Ängen
är utmärkt för en picknick tillsammans
med goda vänner. En lärorik plats för den
som vill veta mer om växter och deras kul�
turhistoria. Här bedrivs lieslåtter i natur
och kulturvårdens tjänst.

På madängen ner mot Hagbyån växer

starr- och venarter samt nära ån rikligt med
fräken och vattenklöver. Här kan du också
se sumpviol och smörbollar.

Nattviol

Smultron

Stor blåklocka

Slåttergubbe Scharlakansvaxing

Värt att veta
Naturreservatet Toresbo löväng är ett Natura 2000-område som omfattar 3 hektar.
Parkeringsplats med informationsskylt finns intill naturreservatet. Tänk på att gå
försiktigt i gräset under högsommaren så att växtligheten inte trampas ner. Den 8,4
mil långa vandringsleden Dackeleden går förbi Toresbo. Längs den 2,7 mil långa
Ageboslingan kan du göra en avstickare till reservatet. Broschyren “Cykla i Glasriket”
finns på Nybro turistbyrå.
Örsjö

Nybro



Från Nybro kör över väg 25 mot Alsjöholm. I
T-korset sväng mot Örsjö 9. Efter cirka 1 km
sväng vänster mot Ebbehult 5. Kör igenom
Ebbehult och fortsätt på grusvägen mot
Toresbo. Reservatet ligger ungefär 1,5 mil
sydväst om Nybro. Ett annat sätt att ta sig
till Toresbo är via Örsjö. Från Örsjö kyrka
följ gamla vägen mot Nybro. Efter 1 km går
avtagsvägen åt höger mot Toresbo. Det är
drygt 2 km dit. Reservatet ligger cirka 250
m från Toresbo by.



Vägbeskrivning
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Höskallra

Toresbo
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21 Skärsjön
Skärsjön är en klar källsjö med en fin
badplats. Sätt dig ner en stund och njut
av den aromatiskt doftande porsen som
växer i kanten av sjön. Lövskog med in�
slag av barrträd omger sjön.
Skärsjöns vattenyta sänktes under

1800-talet. Frispolade block och strandhak
visar var den forna strandlinjen låg. På
klipporna vid badplatsen syns tydliga isräfflor. Reporna är spår av stenar som skrapat
mot hällarna när inlandsisen rört sig.
Skärsjöns grönskimrande vatten är alldeles
klart. Simma ut i vattnet med cyklopet
för ögonen och kika på småabborrarnas
lek. Sjön är fiskrik med lake, ål, sutare och
karp. Isen på sjön fryser till bra skridskois
långt innan det fryser på Kalmarsund, om
det nu inte snöar hela vintern. I sydvästra
delen av sjön har du två små trevliga vikar
att utforska.
I Skärsjöns norra del finns ett källinflöde

från sjöns botten. Du kan se det på vattenytan som är svagt välvd där grundvattnet
strömmar upp. Notblomster växer rikligt
på vissa ställen. Eftersom bladrosetten växer

under vattnet, är det främst i samband med
blomningen under sensommaren som notblomstret avslöjar sig. Den glesa, blåtonade
blomklasen höjer sig några decimeter över
vattenspegeln, medan de bladrika rosetterna breder ut sig som mörkgröna mattor
på sjöbotten. Bäst trivs notblomstret på
grusbotten i rent och klart vatten. Om
vattnet blir grumligt, missgynnas växten
som behöver rikligt med solinstrålning för
att trivas.
Har du tur kan du få syn på fiskgjusen när

den dyker efter fisk och höra storlommens
sorgsna rop. Storlommen trivs i vatten
med stort siktdjup, och ansågs i folktron
sakna lungor eftersom den kunde vara så
länge under vatten. Den lägger sitt bo nära
strandkanten för att ha nära till vattnet.
Lommen rör sig dåligt på land eftersom
fötterna sitter långt bak på kroppen. En
gammal sägen ger förklaringen. Djävulen
var en gång med och såg på när vår Herre
skapade fåglarna och fick då göra ett eget
försök. Han gjorde storlommen, men
glömde fötterna. Ett snabbt kast av fötterna
mot storlommens bakdel löste problemet.

Värt att veta
Glöm inte badkläderna om du besöker
Skärsjön under sommaren. Fiskekort krävs
för att få fiska i sjön – gädda, abborre, vitfisk. Båt går att hyra. Parkeringsplats finns
vid badplatsen som ligger intill ett område
med sommarstugor. Rastplats med grill.

Vägbeskrivning
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Skärsjön
Örsjö



Från Nybro kör väg 25 cirka 1 mil mot Växjö.
Knappt 1 km efter avtaget mot Örsjö sväng
vänster mot Emmaboda på väg 120. Efter
6 km, mittemot vägskylten mot Alsjöholm,
sväng höger in på en oskyltad väg som
passerar under en järnvägsviadukt. Följ
skylten mot badplatsen, 500 m. Parkering
vid Skärsjöns badplats. Gå 100 m på vägen
och vik av åt vänster mot sjön ner mot en
brygga.

120
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500 m
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Bad och fiske
Ta ett dopp i en småländsk insjö en ljum sommarkväll. Linnéasjön och Rismåla göl ligger
nära ybro centrum, men du kan också välja en rofylld och idyllisk skogssjö. Vill du inte
bada kan du fiska eller elda på grillplatserna.
N

Boasjö

Boasjö

Brygga och bord. Fiskekort: Nybro Jakt & Fiske, 0481-140 04. Här finns gädda, abborre
och vitfisk. Sjön är omgiven av orörd hällmarkstallskog. Karaktärsfåglar i sjön är storlom,
drillsnäppa och knipa.

Stensjön

Store Hindsjön

Brygga med hopptorn, omklädningsrum, wc, grillplats, lekredskap och camping med glasskiosk. Beachvolleyplan och idrottsplats. Hemmahamn för husflotten på Hindsjön. Fiskekort
köps på COOP i Alsterbro, 0481-500 23. Där kan du också hyra båt. I sjön finns gädda,
abborre, gös och vitfisk. En kilometerlång strandpromenad passerar badplatsen.

Store Hindsjön
125

Långegöl

Stensjön

Brygga, bord och omklädningsrum. Stensjön ligger i Ekopark Hornsö. Fiskekort: 063-55 12
98, 0454-501 23 eller på www.sverigefiskekortet.se. Här finns gädda, abborre, vitfisk och gös.

Orranäsasjön

Långegöl

Brygga, bord, grillplats, torrdass och vindskydd.
31

Orranäsasjön

Brygga, bord, vindskydd, eldplats och camping. Fiskekort köps på campingen, 0481-304 14
eller Tempo i Orrefors, 0481-300 16. Här fångar du gädda, abborre eller vitfisk. Hyra av båt.
Rid- och cykelleden genom Glasriket går längs östra kanten av sjön. Orrefors vandringsled
sträcker sig utmed östra stranden av sjön från Pålaviks badplats till Hållsdammen.

Rismåla göl
NYBRO
Linnéasjön
25

Rismåla göl

Brygga, bord, torrdass, vindskydd och eldplats. Rismåla göl ligger i ett naturreservat.
Nybro Jakt & Fiske säljer fiskekort, 0481-140 04. Här fångar du regnbågslax.
Linnéasjön

Brygga, bord, lekredskap och camping med glasskiosk. Fritt fiske av gädda, aborre,
gräskarp, spegelkarp och sutare. Karp och sutare skall släppas tillbaka i sjön.

25

Örsjösjön
Skärsjön
120

Hultebräan

Örsjösjön

Brygga och bord. Fiskekort: Nybro Jakt & Fiske, 0481-140 04. Här finns gädda, abborre
och vitfisk.
Skärsjön

Brygga, bord, grillplats och lekredskap. Fiskekort: 0481-230 14. Här fångar du gädda,
abborre och vitfisk. Hyra av båt.
Björnasjöbadet i Hultebräan

Bord, grillplats, omklädningsrum, torrdass och lekredskap. Här kan du bada i Kalmars
dricksvattenreserv. Fiskekort: Nybro Jakt & Fiske, 0481-140 04. Här finns gädda, abborre,
gös och vitfisk. Hyra av båt. Vandringsleden Dackeleden passerar badet.
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Gå vidare på egen hand
www.lansstyrelsen.se/kalmar

www.naturvardsverket.se

www.nybro.se

www.havochvatten.se

www.nybro.snf.se

www.sveaskog.se

www.friluftsframjandet.se/nybro

www.skogsstyrelsen.se

www.nefk.nu

www.artdata.slu.se

www.nybroskidklubb.se

www.wwf.se

www.nybrook.se

www.linnaeus.nrm.se/flora

www.smalandsflora.org

www.sverigefiskekortet.se
www.vattenkartan.se
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