VANDRA I UPPVIDINGE
GUIDE TILL FINA NATURUPPLEVELSER

FRAMTIDSLEDEN
En naturskön gång- och cykelled på 38 km som går som en rundslinga på befintliga skogsvägar runt samhällena Alstermo, Målerås och Älghult, som tillhör både
Nybro- och Uppvidinge kommun. Leden är alltså på gränsen mellan Kalmar och
Kronobergs län. Runt med leden finns det mycket att se och göra beroende på vad
man har för intressen, men fågelsång och småländskt röda bondgårdar följer hela
färden i sällskap av skog, våtmarker och blomsterängar.
Du kan antingen vandra eller cykla längs de smala grusvägarna där du kan träffa
på både älg, rådjur, räv, grävling och lodjur. Det finns bra fiskevatten där du kan
ta upp bland annat öring, gädda, abborre och mört. Vill du plocka svamp och bär
finns det många fina ställen runt med leden, och för dig med botaniskt intresse
erbjuds en unik flora. Är du intresserad av fåglar och fågellivet finns det ett fågeltorn med fin vy utöver Södresjö - Uppvidinges bästa fågelsjö!
Leden är uppmärkt på Uppvidinge friluftskarta. Du börjar lämpligen turen i
Alstermo, Älghult eller Målerås. Åker du kollektivt är Älghult eller Alstermo bra
start- och slut punkter. Där finner du även livsmedelsbutiker, restaurang och café,
drivmedel, återvinningsstationer, bibliotek och systembolagsombud.

Om du börjar i Älghult kan du starta färden med ett besök i hembygdsgården med
blomster- och fågelrika omgivningar, och byns biodlarmuseum.
I Älghults Cykel- och Sportbutik hittar du
fiske- och fritidstillbehör och du kan hyra båt samt köpa
fiskekort. Du kan också få hjälp med service av cyklar,
mopeder och skogs- och trädgårdsmaskiner.
I västra utkanten av samhället passerar du insektsrika
Änghults grusängar, varifrån det bara återstår några
kilometer till Södresjö.
I Svartshult ligger Vidinge gård som är fiskecenter för Strömfiske i Alsterån.
Där köper du ditt fiskekort, hyr fiskeutrustning och båt samt finner en mindre fiskeshop.
Det finns boende i rum eller lägenhet, restaurang, uteservering och kök för självförsörjning
samt cykeluthyrning.
Åtta kilometer sydväst om Älghult bjuder framtidsleden på Höneströms
blomster-äng. Härifrån är det värt att göra en liten avstickare till den dramatiska
ravinen Uvaklöva med sitt egna mikroklimat. Den djupa ravinen sätter verkligen
fart på fantasin med sina lodräta stup och mörka rasbranter!
Från Höneströmsdammen fortsätter färden österut längs Alsterån. Efter tre kilometer ställs du vid Åbron inför två alternativ. Korsa bron och gör en kort avstickare västerut till Höneskruvs kraftledningsgata - en av Kronobergs läns fjärilsrikaste platser, eller fortsätt söderut mot den lilla byn Silvereke vars vackra hagmarker har en mycket artrik ängssvampsflora - du finner till exempel rariteterna
sepiavaxskivling och praktvaxskivling. Från silvereke fortsätter färden via
Silverekemåla till klassiska glasbruksorten Målerås och ett kort gästspel i Kalmar
län. Ytterligare 4 kilometers färd sydöst tar dig till Koppekull där det finns en
mycket stor ek, och leden viker sedan snart av norrut och passerar såväl Hetalåga
som länsgränsen mot Kronoberg. Efter 8 kilometer når du byn Gillbonderyd där
det finns en sevärd kolerakyrkogård - omgiven av några av Uppvidinges äldsta
och grövsta ekar.
Ytterligare 5-6 kilometer norrut följer Alsterfors som tidigare var berömt för glasbruket liksom en bensinmack som påstods vara minst i Sverige. Härifrån gör du
sällskap med landsvägen mot Alstermo och korsar efter 2 kilometer Alsterån inför
den vackra byn Södra Rås med vårblommande blåsippor och många välvuxna
ekar. Intill Alsterån växer också grova aspar där sällsynta skalbaggar och svampar
påträffats. Från Södra Rås återstår bara 6 kilometer tills du kommer tillbaka till
startpunkten i Älghult.

LINDSHAMMARLEDEN
En light-variant av Vildmarksleden. Sträckningen är bitvis densamma, men det
kompletta varvet mäter bara 9 kilometer. Lindshammar är naturlig startpunkt.
Härifrån följer du Vildmarksleden brant upp från Mörrumsåns sänka till Sissebäck. I byn gör leden sällskap med grusvägen söderut och passerar bland annat
Heda innan du korsar riksväg 28/31. Vandringen vänder sedan mot norr och leder
förbi torpen Landsbro och Dalen för att i ungefärlig jämnhöjd med Kulla naturreservat göra gemensam färd med Vildmarksleden tillbaka mot Lindshammar.
För mer information - läs avsnittet om Vildmarksleden.

HÖGLANDSLEDEN
Den 45 mil långa Höglandsleden färdas genom hjärtat av Småland, mestadels genom
jönköpings län men når också Lindshammar där turen sammanfaller med Vildmarksleden.
Vandringen har nått internationell ryktbarhet och uppmärksammats av guideboken Lonely
planet.
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VILDMARKSLEDEN
Vildmarksleden smyger fram längs stigar och
skogsvägar kantade av rosablommig linnea.
Leden är 37 kilometer lång och löper från Norrhult och Klavreström i söder till Lindshammar i
norr. Under vandringen bjuds du på ett tvärsnitt
av Uppvidinges vildmarksliknande naturtyper
då leden passerar flera naturreservat - Libbhults
ängar med blommande orkidéer, Getaryggarnas gammelskog, Änghults björkhage vid
Änghultasjön i Klavreström och Kulla i Vetlanda
kommun.
Vandringen på Vildmarksleden är utmärkt med skyltar och orangea färgmarkeringar, och ett tips är att vandra medsols. Rekommendationen är att du startar och
avslutar din vandring i Norrhult/Klavreström där det finns vandrarhem,
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vering, café, livsmedelsaffär, bibliotek, bilverkstad, bio, drivmedel och veterinär.
Vill du övernatta i naturen så finns det möjligheter till detta vid rastplatserna i
Kolvesjö och Burlagga som erbjuder vindskydd, grillplats och toalett.

Den blå leden som är utmärkt på kartan är Norra Värends ridled en åtta mil lång ridled genom Smålands skogar.

Föreskrifter i naturreservaten
Det är inte tillåtet att:
1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att gräva, borra,
måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd eller stubbar.
2. Framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn
3. Elda
4. Plocka ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än
bär och matsvamp för eget behov
5. Samla insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur,
6. Störa djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid fågelbo eller gryt.
7. Anordna snitslade spår eller ordna oriente¬ringstävling,
8. Sätta upp tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning.
Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservaten!

Vildmarksledens olika etapper:
Klavreström-Kolvesjö
13 kilometer, 6-8 timmars vandring
En bra startpunk är vid det gamla bruksområdet.
Följ Vildmarksledens orangea markeringar. Vid Klavreströms gamla kvarn passerar du över Mörrumsån som ofta gästas av forsärla, och på vintern kan du se
utterspår och strömstare. Leden fortsätter västerut längs Änghultasjöns sydligaste
strand och du når snart landsvägen mot Libbhults ängar, ett naturreservat med en
kombination av ädellövskog och barrskogsridåer. Längs vägen kan du se vindsnurran i Karryd som ligger 311,4 meter över havet och är Kronobergs läns högst
belägna by. Sträckan är cirka 45 minuters vandring från Klavreström. Från den
nedre parkeringen i Libbhults ängar lämnar Vildmarksleden landsvägen för en
slingrande stig genom reservatet, och när du når den övre parkeringen finner du
en rastplats med bänkar och bord samt toalett. Leden drar sedan norrut och barrskogen byts ut till frodiga slåtterängar, ek, bok och pastellfärgade blomstermattor.
Ett hygge med vidsträckt utsikt mot masten vid Oxberget markerar början på en
nedförsbacke. Vid backens slut väntar en skogsväg vid ett alkärr. Du svänger vänster och följer kort skogsvägen innan leden viker av till höger och på nytt följer en
mindre stig, där terrängen är fuktig och kuperad. Färden leder ner i en bäcksänka
för att snart klättra upp genom granskog med lövinslag.
Efter 20-25 minuter når du en grusväg, följ denna söderut till en vägskylt ”Kubbavägen”. Här viker du av till vänster och strax skymtar då Änghultasjön genom
skogen. På vänster sida växer äldre barrskog i en bäckravin som sommartid är rik
på blommande linnéor. Frodig undervegetation täcker marken med mossor och
harsyra och längs branten finns högstubbar och död ved. Vandringen fortsätter
vidare över en åsrygg och når en vändplats vid grusvägens slut. Vid vändplanen
finner du en rastplats intill Änghultasjön. Promenaden hit från Klavreström tar
cirka 2-3 timmar. Utsikten spänner över mörka lomvatten, men också mot vindkraftsparken i Milletorp och tornet vid Little Rock Lake Zipline.
Från rastplatsen fortsätter vandringsleden norrut längs sjökanten och passerar
en liten bäck via en mindre träbro. Grusvägen leder i riktning mot Evemossen
och gles tallskog. I en uppförsbacke lämnar du sedan grusvägen för en mindre
skogsväg vid namn Kariakallgårdsvägen. Ytterligare 100 meter norrut överger
Vildmarksleden den gräs- och ljungbevuxna skogsvägen för en diffus stig som
leder mot Getaryggarnas naturreservat i väster. Till en början följer stigen gles
ungskog, men når snart själva reservatet med spännande miljöer. Korsa en mindre
bäck och börja sedan klättringen uppför Getaryggarna där stigningen bitvis är
mycket brant!

Uppe på själva åsryggen finner du ett gryt vid ett mossklätt stenröse, och just där
smiter reservatsstigen ner i en fuktig sänka till vänster. Vildmarksleden däremot
avverkar ytterligare ett krön och följer ett långsträckt parti av åsen. Stigen löper
brant utför och efter ungefär 15-20 minuter lämnar du åsryggen där en dramatisk
ättestupa väntar - lodräta bergväggar störtar ner mot ett litet kärr.
När du passerat kärret klättrar du åter uppför och följer en åsrygg, snart står du
på den gräsbevuxna Getaryggsvägen. Sträckan hit från rastplatsen vid Änghultasjön tar cirka 2 timmar att vandra och 30-45 minuters promenad återstår till
rastplatsen vid Kolvesjö där det finns vindskydd och toalett.
Några hundra meter norr om Getaryggsvägen väntar grusvägen mellan Bränderyd och Vetlandavägen. Följ denna österut där Vildmarksleden snart lämnar grusvägen igen för en mindre skogsväg i riktning mot Värgöl. Efter cirka 100 meter
möter du en vägbom. Här viker vandringen av österut och följer en stig upp mot
ipline-banan. Härifrån fortsätter sedan vandringen norrut - först nedför - längs en
igenvuxen skogsväg med tittgluggar mot Värgöl. Så småningom når man
Sågebäckens sänka där sommarvandrare bjuds på färgsprakande trollsländor.
Från bäckens västra sida klättrar stigen över en klippbrant för att sikta mot Kolvesjös rastplats, som ligger intill en vändplats strax ovanför själva sjön.
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Kolvesjö-Lindshammar
5,5 kilometer, 2-3 timmars vandring
Från rastplatsen letar sig leden uppför höjder med fin utsikt över Kolvesjö. Efter
30 minuters vandring når du en liten grusväg som efter ytterligare 20 minuters
promenad österut leder fram till torpet Dalen. Vid Dalen viker Vildmarksleden av
åt vänster, där du om du vill kan göra en avstickare till Kulla naturreservat eller
till rastplatsen intill Hedasjöns strand där det finns bord och grillmöjligheter.
I själva reservatet saknas det stigar vilket gör området svåråtkomligt.
Tillbaka på Vildmarksleden fortsätter färden uppför. Efter 15 minuter når du den
högsta höjden och ett landskap fullt av gamla aspar. Ytterligare 10 minuter senare
öppnar sig barrskogen och vandringen löper sedan genom ett bullerby-liknande
landskap krönt av byn Björnhult. Så småningom når du Lindshammar intill
Mörrumsån, där just tillgången till rinnande vatten förklarar brukssamhällets
framväxt. Under 1800-talet fick kvarnen sällskap av pappersbruk, järnbruk och
snickerifabrik. Miljön är spännande, både när det gäller kultur- och naturinslag.

Lindshammar-Horshaga
10,4 kilometer, 4-6 timmars vandring
I Lindshammar lämnar vandringen Mörrumsåns sänka och vid ställverket mitt i byn
korsar du riksväg 28/31. En skylt pekar ut
Vildmarksledens vidare sträckning.
Stigen klättrar snart brant uppför - först över en vindfälla - därefter genom tät
barrskog. Efter 15-25 minuters stigning planar färden ut och du når en öppen
lycka med mäktig stenmur och grova aspar. Vid lyckan är du snart framme vid
grusvägen mot Sissebäck. Sväng höger och följ vägen söderut över ett sumpigt
bäckdråg. Vid den följande korsningen svänger du mot vänster och följer vägen
österut, förbi Vrånghults gård. Bortom Vrånghult följer Vildmarksleden en myrkant där vindkraftverket vid Milletorp reser sig som vita torn ovanför de tunna
tallarna. Strax bortom en röd sommarstuga lämnar du grusvägen och viker av till
höger längs en mindre skogsväg i kanten av ett hygge. Bortom ett fallfärdigt torp
löper leden längs en mindre stig. Fuktig granskog passeras liksom blöta surdråg
och fickor av lingon- och blåbärsris. 40-60 minuters vandring bortom Vrånghult
når stigen en mindre skogsväg. Du passerar en vändplan och fortsätter längs
hyggen och trädridåer innan landsvägen mot Ösjöbol blir synlig. Denna sträcka
tar cirka 20 minuter att vandra.

Trakten rymmer flera mindre myrkomplex och är rik på fåglar, och har du tur kan
du se tjäder och trana. Sväng vänster längs den asfalterade landsvägen och följ
denna cirka 75 meter till en skylt som pekar ut Vildmarksledens vidare sträckning.
Du kan också fortsätta landsvägen cirka 3,5 kilometer för att ta en avstickare till
Ösjöbol där du finner Persson & Persson - en miljövänlig glashytta med inriktning mot återbruk. Här finns bruks- och konstglas av högsta klass och café. Strax
intill ligger det också en bygdegård där den ideella Kultur- och bydgeföreningen
i Ösjöbol hyr ut övernattningslägenhet och relaxavdelning och där det anordnas
sommarcafé.
Där Vildmarksleden går vidare från
landsvägen leder en mindre skogsväg
över ett hygge. Mitt ute på hygget slår
Vildmarksleden följe med en mindre stig
som är lätt att missa, håll därför utkik
efter orangea markeringar!
Du når snart trolska Svartegöl och
fortsätter ut över en tallmosse. En vacker
hagmark signalerar att det bara återstår
15 minuters vandring till Burlagga rastplats vid Smöra mosse.
Här finns vindskydd och toalett vid
skogsvägens slut.
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Leden fortsätter sedan österut och når strax en ny grusväg där du viker av till höger, där tallskog med inslag av björk- och blåbärsris följer kanten av Burlaggafly.
20-30 minuters vandring från rastplatsen vid Smöra mosse slutar grusvägen vid en
vändplats. Vildmarksleden fortsätter längs en mindre skogsväg, men viker snart
av från denna och drar mot sydväst. Även här är det lätt att missa korsningen så
håll utkik efter markeringarna! Via utlagda spångar korsar leden en tallbevuxen
myr. Efter att du passerat en skogsklädd höjd följer en mindre skogsväg som snart
når Mjösjövägen och vändplatsen vid Villö. Du är nu nära Horshagasjön och

Horshagaflyet!
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Horshaga - Klavreström
8,0 kilometer, 3-4 timmars vandring
I närheten av det gamla torpstället Villö lämnar Vildmarksleden grusvägen för en
stig som löper söderut. 10 minuter senare når du Sjödala intill kanten av Horshagasjön. Huset som uppfördes för närmare 200 år sedan är försvunnet, men akleja
växer fortfarande här och vittnar om livet som levts här ute i de djupa smålandsskogarna. Även lönn, gökärt och smultron påminner om denna tid.
10 minuter bortom Sjödala når stigen en vändplats som markerar början på en
grusväg kantad av ljung, blåsuga och ängsskallra. Efter ytterligare en kvarts
vandring når du grusvägen mellan Modala och Södraskog.I korsningen finns en
gammal åker som sommartid lockar till sig mycket fjärilar. Själva vandringsleden
följer en mindre väg och passerar efter cirka 10 minuter de enkla torpen Nydala
och Jonemåla med imponerande stenmurar runt åkrar och hagar.

Bortom Jonemåla är det dags att börja spana efter linnéa - Smålands landskapsblomma som har en lätt mandeldoft och försynta blommor i rosa. Äldre skogar
dominerar sträckan, och efter 15 minuter viker leden av åt höger längs en mindre
skogsväg. Du passerar snart en gammal tjärdal, och höga granar kantar vägen.
Ytterligare 10 minuter senare slår Vildmarksleden följe med en stig.
En kvart senare når du åter en grusväg, följ denna söderut och efter nästan en
halvtimmes vandring viker du av åt höger och följer en stig. 10 minuter senare når du
en ny stigkorsning. Den sista, korta sträckan fram till riksväg 28/31 löper längs en
grusväg söder om Barnagöl. På andra sidan riksvägen slår vandringen följe med
en stig, och 30 minuter senare når du en aspodling och snart också Klavreströms
golfbana och hagmarker. Här finns Uppvidinge kommuns största ekar liksom
rikligt med hagtorn. Bortom golfbanan väntar dessutom naturreservatet Änghults
björkhage.
Nu återstår bara en kort promenad till målgången vid Klavreström bruksområde.
Avsluta vandringen med ett dopp vid Änghultasjöns badplats, besöka bruksmuseumet eller stanna över på Klavreströms vandrarhem där det finns både
rum och stugor till uthyrning. Där kan man också hyra båt eller kanot mot förbokning, eller flugfiska regnbågslax och öring!

VANDRING I NATURRESERVAT

VÅRASKRUV SÄVSJÖSTRÖM
Vandra längs den idylliska Våraskruvsjön och du möts av barrskog, odlingsrösen,
stora knotiga ekar och blomrika ängar. Här finns Kronobergs läns största förekomst av den fridlysta orkidén Adam och Eva. Tre promenadstigar leder genom
reservatet och vid reservatsparkeringen finner du informationsskylt och toalett.
Vid informationsskylten finns det en brevlåda där du kan hämta ett häfte som
guidar till Ängsstigen.

Ängsstigen
1,1 kilometer

Denna blåmarkerade stig har fokus på områdets flora. Leden löper mellan slåtterängens enbuskar och grova ekar. Från Våraskruvs gamla torp med faluröda
väggar och vita knutar kan du göra en 500 meter lång avstickare längs den rödmarkerade stigen till en gammal tjärdal.

Sjöstigen
3,2 kilometer

Den orangemarkerade stigen börjar i närheten av loftboden i Våraskruvs gård.
Slingan gör ett komplett varv runt Våraskruvsjön och löper till stora delar genom
barrskog. Under promenaden passerar du myrmark, barrblandskog och vindfällor. Broar och spångar leder över Forsaån och här finns stora möjligheter att
upptäcka både utter och ett urval av fåglar.

VITHULT NOTTEBÄCK
I Vithults naturskog väntar knotiga tallar, vidsträckta myrar, skogsluft och
känslan av vildmark! Från reservatets tre olika parkeringar utgår fyra olika stigar
i skiftande miljöer. Vid Stora Brorsmåla finns reservatsparkering, informationsskylt, toalett och rastplats med bord. I västra delen finns en tillgänglighetsanpassad utsiktplattform. Genom reservatet löper en längre orangemarkerad slinga samt några mindre blåmarkerade stigar. Den södra följer
Dammån nedströms medan den norra stigen är mer lättgången och leder
tillbaka mot startpunkten vid Stora Brorsmåla.

Vithultsleden
4 kilometer, 1-2 timmars vandring

Från parkeringen vid Stora Brorsmåla utgår Vithultsleden som passerar såväl
myrmarken vid Träholmasjön som naturskogen. Promenaden följer till en början
en mindre skogsväg rakt söderut. Cirka 400 meter söder om Stora Brorsmåla
ställs du inför ett vägval. Skogsvägen fortsätter mot utsiktsplattformen med fina
vyer över Träholmasjön - medan vandringsleden istället siktar österut mot den
urskogsliknande naturskogen som nås efter cirka 900 meter. Stigen följer en landtunga längs Träholmasjöns myrmark och passerar både lingon- och blåbärsris och
bra kantarellmarker. Den äldre skogen markeras av en spångad ram och stigen är
hädanefter smal och sökande längs mossklädda kullar. Några hundra meter norrut når du en skogsbilväg. Bakom trädridån gömmer sig Andrées mosse, som fått
sitt namn efter att den luftballongsburne äventyraren tvingats nödlanda just här!
Vägen är lättgången och leder tillbaka till startpunkten vid Stora Brorsmåla.

StoraBrorsmålaslingan
Cirka 30 minuters vandring

För drygt hundra år sedan var var Stora Brorsmåla en stor och välmående by med
med flera hushåll och kreatursdrift. Idag återstår bara några husgrunder och en
jordkällare. där betande kor håller landskapet öppet. En blåmarkerad slinga gör
ett komplett varv genom Stora Brorsmålas hagmarker.

Tängsjö fly
Cirka 30 minuters vandring

Från rastplatsen vid Stora Brorsmåla leder en orangemarkerad stig mot nordöst
och trakten av Tängsjö fly. Bortom hagmarkerna följer lövsly och sedan tar stigen slut vid en nästintill oigenomtränglig skogsvägg som skymmer myren. Stigen
tar knappt 30 minuter att vandra tur och retur.

STORASJÖ LENHOVDA
Ett av länets största och tystaste naturreservat där skogarna är starkt präglade av
både is och eld. Här kan du promenera längs stigar i omväxlande skogs- och
myrmarker, klättra upp i utkikstornet och kika efter orrar eller bara njuta av
tystnaden en stund. Vid reservatets västra gräns finns två parkeringsplatser,
informationsskyltar och kartor. Utsiktstornet finns i närheten av Björkmossen och
Djupgöl.
Det finns två vandringsleder, en gulmarkerad som är 2,4 kilometer lång samt en
orangemarkerad som är 4 kilometer lång. Stigarna är lättgångna men omfattar
fuktiga partier som kräver stövlar eller kängor. Båda lederna återvänder till startpunkten.

SINGELSTORPS FLY LENHOVDA
Precis i utkanten av samhället finns möjligheten att kliva rakt ut i vildmarken!
Här kan du blicka långt ut över myren, njuta av försommarens orkidéblommning
eller fånga din egen spegelbild i reservatets egna lilla göl.
Tre kortare vandringsleder korsar naturreservatet, två av dessa finns i reservatets
västra hörn och kan lätt kombineras till en 3-4 kilometer lång runda. Parkeringsplatser med informationsskyltar finns vid Singelstorps fly och Västra mark. Under
vårbesök och snösmältning rekommenderas stövlar eller vattentåliga kängor.
I Lenhovda startar den blåmarkerade stigen som är 1 kilometer lång, som
man även startar på för att sedan ansluta till den orangemarkerade slingan som
är totalt 3 kilometer lång. Båda dessa stigar återvänder sedan till startpunkten.
Den orangemarkerade slingan tar dig genom granskog och myrkomplex, förbi
Gripagårdsflyet och Bobbö, över Singelstorps fly och fram till Singelstorps göl. Vid
denna punkt finns det ingen parkering, men du kan även starta den orangemarkerade leden från den södra parkeringen för att sedan återkomma dit.
Vid parkeringsplatsen vid Västra mark går en slinga på 1,5 kilometer genom den
högresta och vackra tallskogen i reservatets östra partier.

LIBBHULTS ÄNGAR KLAVRESTRÖM
Ädellövsskog, barrskog, vattendrag, slåtterängar och betesmarker. Rika fjärilsmarker och en ovanligt rik förekomst av insekter. Libbhults ängar bjuder på
naturupplevelser tolv månader om året! Förutom att Vildmarksleden löper genom
reservatet finns det ytterligare tre vandringsleder att utforska. Vid reservatets
parkering finns informationsskylt, rastplats och toalett.

Ängsstigen
2-3 kilometer

Blåmarkerad slinga som börjar och slutar vid reservatsparkeringen och som löper
genom blomsterrika ängs- och hagmarker i den östra delen av reservatet. Om du
vill så kan du förlänga vandringen genom att även följa den 900 meter långa
gulmarkerade Skogsstigen som åter når ängsstigen.

Gårdsstigen
2 kilometer

Rödmarkerad slinga som följer fuktiga betesmarker och passerar Libbhults säteri,
Karrydsbäcken och den frodiga Hästdalen. Startar och slutar via Ängsstigen vid
den norra reservatsparkeringen.

GETARYGGARNA KLAVRESTRÖM/BRÄNDERYD
Getaryggarna höjer sig som en drakrygg ovanför skog och småsjöar.
Kuperad terräng lockar dig att utmana ”geten” i dig och vandra längs de branta
stigarna. Här passar det att vandra året runt och du får en milsvid utsikt över
skogarna i norra Kronobergs höglänta områden. Vid vändplatsen vid Getaryggsvägen slut finns en informationstavla och parkeringsplats och därifrån leder en
stig in i reservatet. Du kan också parkera och gå på leden från söder.
Genom att kombinera den blåmarkerade reservatsstigen med den orangemarkerade Vildmarksleden får du en slinga på cirka 5,6 kilometer runt hela
reservatet. Rundan beräknas ta 2-3 timmar att vandra.

FÖR MER INFORMATION
BESÖK ELLER KONTAKTA OSS:
Receptionen kommunhuset
Kyrkbacken
364 30 Åseda
Telefon: 0474-470 38
E-post:info@uppvidinge.se
Här kan du även köpa karta för friluftsliv och turism
samt vår fantastiska bok om natur och kultur

Håll dig uppdaterad på uppvidinge.se!

