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Bra att veta
Änghultasjön

LIBBHULTS
ÄNGAR

Var rädd om naturen!
Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande på naturreservatet
Libbhults ängar.
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På ett höjdområde med vid utsikt någon km väster
om Klavreström hittar vi det mycket vackra naturreservatet Libbhults ängar. I ängsmarken växer vidkroniga hagmarksekar och lindar. Här finns också
några små bokbestånd. Boken föryngrar sig lätt
trots att den växer långt norrut och högt över havet.
En del träd är mycket stora.
Förr var hela reservatet slåttermark och det gick
åt många dagsverken för att slå och bärga höet.
Nu sköts delar av reservatet med slåtter och andra
delar betas av nötkreatur. Många av ängarnas mer
ovanliga arter finns rikligt som t.ex. kattfot, slåtterblomma, granspira och brudborste.
I den sydvästra delen av reservatet rinner en
bäck, Karrydsbäcken, även kallad Libbelta bäck.
Vattnet i bäckravinen porlar och forsar via små fall,
krokar och slingor ner från höjderna. I bäckdalarna
växer en lundartad lövskog med bl.a. tvåblad, tandrot och vårärt i markskiktet. Markerade strövstigar
leder genom reservatet.

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.Tänk också på att inte trampa ner
gräset i ängarna så att slåttern försvåras.

Vägbeskrivning
Följ skyltning från väg 31 genom Klavreström mot Ramkvilla.

Tillgänglighet
Parkeringsplats, rastplats och informationstavla är tillgängliga med rullstol. Stigarna är promenadvänliga men ej handikappanpassade. Se detaljkarta för mer information.
Ängsstigen (blå stig, 1800 m) går genom ängs- och hagmarkerna, genom ett bokbestånd upp
till den västra delen av reservatet där du har utsikt över Libbhults gård och den uppodlade
marken kring denna.

Följ skyltning från väg 31 genom Klavreström mot Ramkvilla.

Libbhults ängar

• Tälta
• Göra upp eld
• Plocka blommor
• Störa djurlivet
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Fakta Libbhults ängar
Skyddsår: 1971

Storlek: 37 ha

Karaktär: Slåtteräng, naturbetesmark,
odlingslandskap

Skogsstigen (gul stig, 1700 m) går genom ett område vid bäcken med artrik lövskog och många
intressanta växter, samt genom bok- och granskog.
Vildmarksleden (orange stig) är en del av en 37 km lång vandringsled med start/mål i Klavre-

ström.

Kommun: Uppvidinge
Ägare: Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare:
Skogsvårdsstyrelsen i
Jönköping/Kronoberg
Tel: 0470-74 66 50
Fax: 0470-74 66 99
svs@svsfg.svo.se

The beautiful Libbhult meadows are
situated a few kilometres west of Klavreström in a high area with extensive views.
Large deciduous trees grow in the wooded pastures and meadows that also have a profusion
of flowers. In the south-western part of the area
a stream runs in a ravine with grove-like vegetation. On the shore of Lake Änghulta (Änghultasjön) in Klavreström there are 3 hectares
of former wooded pasture with birch and many
other deciduous trees.
Complete lists of regulations can be found on
signs at the reserves.

Einige Kilometer westlich von Klavreström finden wir auf einer Erhebung, die eine weite Aussicht bietet, die sehr
schönen Wiesen von Libb- hult. Auf den blumenreichen Wiesen- und Weideflächen wachsen
große Laubbäume. In dem südwestlichen Teil
fließt ein Bach in eine Schlucht mit einer Vegetation, die in Waldhainen zu finden ist. Am
Ufer des Änghultasees in Klavreström befindet
sich eine drei Hektar große ehemalige Weide mit
Birken und anderen Laubbäumen bewachsen.
Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern in den Naturschutzgebieten.

