
  

 

Välkommen ut i naturen! 

 

Program 2021 

i Linnébygden 

Friluftsvägar i Linnébygden 
Så heter vårt projekt under Friluftslivets år 2021. Med bidrag från Svenskt 

Friluftsliv kommer Naturskyddsföreningen Linnébygden att genomföra en rad 

aktiviteter i samarbete med markägare och andra aktörer. 

Vi ska vandra nya vägar, bygga bryggor, knyta kontakter och njuta i naturen. 

Det gångna året har många sökt sig ut i naturen när stora delar av samhället 

stängt ner på grund av pandemin. Det har blivit inne att vara ute! 

Genom friluftsprojektet vill vi få fler att vara ute mer och att du som brukar gå 

ut bjuder med en granne eller vän. Vi vill att de som inte är så vana vid att vara 

ute i vår småländska natur ska upptäcka fördelarna med uteliv. Och vi vill att 

de som bestämmer över vår närnatur ska inse vikten av att bevara de gröna 

områdena till nytta och glädje för många! 

Allemansrätten ger alla en fantastisk möjlighet att röra sig fritt i naturen, även 

på privat mark. Men för att alla ska kunna njuta av naturen måste vi ta hänsyn 

till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute. 

”Inte störa – inte förstöra” är huvudregeln i allemansrätten. Du kan läsa mer 

om allemansrätten på naturvårdsverket.se/allemansrätten där det även finns 

information på andra språk. 

Naturen i Linnébygden är omtalat vacker och inspirerade för över 300 år sedan 

den unge Carl att se storheten i det lilla. Hans system att namnge växter och 

djur med två latinska namn för varje art används än idag över hela världen och 

förenklar kommunikationen mellan folk från olika länder. En Parus major är 

alltid en talgoxe – oavsett vilket språk du talar. 

I Älmhults kommun finns tolv naturreservat, som erbjuder en stor variation av 

olika naturtyper och med ett flertal markerade stigar. Läs mer om reservaten på 

länsstyrelsens hemsida eller på naturkartan.se/sv/almhult.  

Nästa år firar Naturskyddsföreningen Linnébygden 60 år i naturen. 

Välkommen att fira med oss! 

 

 

 

 

Ulla Rundlöf, ordförande 

11 december  Final på Folkets hus 

10:00-17:00 avslutar vi Friluftsåret 2021 med naturfilmer, 

bildvisning, utställningar och mycket annat. Spara datumet! 
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http://www.naturvårdsverket.se/allemansrätten
https://naturkartan.se/sv/almhult


 

  
 

 

 

 

Krunan   Foto: Ulla Rundlöf              

    

 

25 april  Naturvandring på Krunan 

8:00-10:00 vandrar vi i naturreservatet, njuter av 

vårblommorna och studerar mångfald i träd och på mark. 

Kontakt: Sven Nilsson 0476-21614 

24 april  Friluftsdag vid Möckelns badplats 

14:00-17:00 firar vi Hela Sveriges Friluftsdag med eld, 

tipsrunda och allemansrätt i samarbete med Eneryda 

scoutkår. Kontakt: Ulla Rundlöf 070-579 79 15 

 

 

6 maj  Närmare naturen i Bökhult 

18:00-20:00 berättar författaren Åsa Ottosson om varför vi 

mår så bra av att vara ute i naturen. 

Samarbete med Älmhults bibliotek, som tar emot anmälan. 

9 maj  Hagens dag i Sällhult 

10:00-12:00 tittar vi på vårväxter i kohagen. Ta med fika! 

Samling på lagårdsbacken i Sällhult, se skyltar. 

Kontakt: Sven Nilsson 0476-216 14 

 

 

11 april  Fågelspaning i Bökhult  

8:00-10:00 spanar vi efter fåglar och vårtecken. Samling på 

parkeringen vid Bökhults badplats. Ta med fika om du vill! 

Kontakt: Sven OA Svensson 070-251 33 08 

31 juli  Sova ute i Såganäs 

15:00 samlas vi på friluftsbasen i Såganäs och förbereder 

övernattning. Samarbete med Eneryda Scoutkår. 

Anmälan till Studiefrämjandet, Jesaia 0470-762 907 

20 maj  Äta ute i Haganäs 

18:00-20:00 visar författaren Johanna Olvenmark hur man 

lagar nyttig, god och billig mat utomhus.  

Samarbete med Älmhults bibliotek, som tar emot anmälan. 

20 juni  Vilda blommornas dag i Djäknabygd 

10:00-12:00 tittar vi på blommor och studerar olika former 

av ängsskötsel i sydöstra delen av Naturreservatet Stenbrohult.  

Infart från Getaryggarna. Kontakt: Sven 0476-216 14 

 

OBS! Mer information på hemsidan linnebygden.naturskyddsforeningen.se                                                 Naturskyddsföreningen Linnébygden på Facebook och Instagram! 
 

19 juni  Fiska på Yttre Näset 

15:00-18:00 provar vi på att meta i viken vid Yttre Näset. 

Metspön finns att låna. Upp till 16 år fiskar utan fiskekort. 

Kontakt: Christian Krintel 079-079 39 59  

23 maj  Mångfaldens dag i Stockanäs 

10:00-12:00 vandrar vi i reservatet med Emil Persson som 

berättar om skyddad natur i Älmhult. Tipsrunda för små 

och stora. Ta med fikakorg! Kontakt: Ulla 070-579 79 15 

3 juli  Slåtterkurs på Höö 

10:00-16:00 ordnar vi liekurs i samarbete med Sagolika Höö. 

500 kr inkl lunch o fika. Anmälan till Studiefrämjandet. 

Kontakt: Ingvar Nilsson 070-250 27 54 

 

Bökhult   Foto: Ulla Rundlöf              

    

 

1 augusti  Slåtter i Stenbrohult 

10:00 traditionsenlig slåtter på Linnéängen vid kyrkan.  

18 april  Naturstig i Ormakulla  

14:00-15:00 går vi längs naturstigen vid Ormakullagården 

med Hans-Erik Frodig som guide. Tipsrunda o fika! 

Kontakt: Ulla Rundlöf 0705-79 79 15 


