
Johanna Hjärtfors inledde sin 
krönika förra månaden med, 
”det rör sig mycket i trädgården 
just nu”. Den här gången vill jag 
trycka på att det är fullt pådrag 
även i naturen. Allt, fåglar, träd, 
gräs och blommor skall på kort 
tid på olika sätt förverkliga sig 
själva. 

Jag hoppas verkligen att ni kan ta er några 
sekunder, längre tid är väl inte att begära, 
att se er omkring. När ni ändå står stilla 
passa på att lyssna på den 
vackra fågelsången som 
är helt makalös just nu.. 
Har ni tur kanske även 
göken passar på att låta 
på sitt speciella sätt. 

Du som vill uppleva lite 
mer natur och vackra 
blommor skall passa på 
nu. I Våraskruv blommar Adam och Eva, 
en av våra 44 vilda orkidéer vi har i lan-
det. Den är snart på sluttampen men om 
du skyndar dig finns den någon vecka till. 
Sankt Pers nycklar, även det en orkidé, 
finns just nu att beundra i Botillabo, Al-
stermo. Har ni mot förmodan inte fått nog 
av vackra blommor kan ni åka till Libbhults 
ängar utanför Klavreström, och titta på det 
rosa fält av granspira som växer strax in-
till rastplatsen.. I övrigt är det mycket av 
dom ”vanliga” blommorna som blommar, 
till exempel gullviva, liljekonvalj, mandel-
blom och styvmorsviol och mycket, myck-
et mera. Ett tips till er som vill lära er lite 
mera om natur och kultur, passa på att följ 
med på de guidade turer som många fören-
ingar och andra arrangerar runt om i våra 
trakter. Du som gärna vill ta med din hund 
ut i naturen, vilket inte möter något hinder, 
bara den är kopplad och att man på före-
kommen anledning plockar upp efter den.

I reservaten är vårstädningen avslutad och 
en del betesdjur har eller skall släppas efter 
hand. Betesdjuren är en mycket viktig del 
av den skötsel som annars vore näst intill 
omöjlig för att hålla de ängs- och betesmar-
ker öppna på det sätt den flora och fauna vi 
så väl vill bevara skall trivas och förhopp-
ningsvis även föröka sig.

En annan viktig skötselåtgärd i skyddad na-
tur är naturvårdsbränning.   
Vad är en naturvårdsbränning? ”En natur-
vårdsbränning är en planerad skogsbrand 
i ett avgränsat område. Syftet är att gynna 
och bibehålla höga naturvärden”. I det här 
området utfördes en naturvårdsbränning 
i Storasjö för några veckor sedan där ett 
område på ca tjugo hektar brändes. Många 
människor är mycket upprörda över dessa 
naturvårdsbränningar men jag vet att be-
rörd personal från länsstyrelsen och inhyr-
da speciella eldningsföretag vet vad de gör. 
Eldningen är förberedd i veckor innan det 
är dax, och brandmyndigheten ställer stora 

krav på säkerheten. 
Man hör många säga, 
”att elda nu när det är 
så torrt” ja det är ju då 
man måste elda för att 
få ut det bästa resul-
tatet av bränningen. 
Ni skall också veta 
att det är ingen billig 
åtgärd att naturvårds-

bränna men Naturvårdsverket satsar stora 
pengar på detta runt om i Sverige därför att 
det är en viktig naturvårdsåtgärd. 
 
Nog om detta just nu och jag vill önska 
mina eventuella läsare en njutbar försom-
mar och ge er tid att uppleva allt vackert 
runt om er, inte minst en stunds tystnad. Oh 
du, det är gratis!

Följ gärna med mig på en vandring runt 
Visjön, Kosta, måndag 30 maj kl 18.00.  

/Börne Thorstensson

Börne Thorstensson
VÅR NATUR

Guidad vandring  
runt Vissjön
Måndag 30 maj kl. 18.00

Skodon: grova skor eller stövlar 

Rundan är 6-7 km runt sjön, medtag rygg-

säck/fika. Vi möts på västra parkeringen. 

(Kör rakt fram när asfaltsvägen svänger,  

ca 1 km) Ev frågor ring Börne 0709 607527
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Bästa läsare, ärligt talat, finns det någon 
månad som kan ståta med en mer färg-
sprakande och vacker natur som just 
oktober? Samtidigt börjar kylan göra sig 
gällande och det börjar bli dags att leta 
fram fleecejackor och varma vantar. 

Många har ägnat senaste veckan åt älgjakt med, som jag 
hoppas, olika hög ambitionsnivå. Rykten har sagt mig att 
en och annan älg har fått” bita i gräset” för sista gången. 
Själv har jag fått ägna mig åt sådant arbete som inte stört 
älgjägarna. I reservaten har det hänt att nästan alla djurhål-
larna tagit hem sina djur. Även utemöblerna är ”hemtagna” 
då vi inte förväntar oss någon större invasion av besökare 
framöver. För egen del har jag bara en guidning kvar i höst 
då en klass från en folkhögskola vill göra en rundvandring 
i Vithultsreservatet.
  I övrigt räknar jag inte med att göra några ” Vandra med 
Börne ” fler gånger under hösten. Dels för att det kan 
störa älgjägarna och dels börjar vädret vara ganska osäk-
ert för dylika evenemang. OM jag skall fortsätta med min 
Naturkrönika nästa år, vilket jag ännu inte vet, så är väl en 
fortsättning av naturvandringarna ganska given. Samtidigt 
vill jag tacka alla som kommit på de vandringar jag haft 
under sommar och hösten. Förhoppningsvis har någon lärt 
sig något om våra naturreservat, vilket var meningen. Om 
inte annat så hittar ni kanske tillbaka och kan botanisera 
på egen hand om ni känner för det. Vid den senaste van-
dringen var det faktiskt 10 personer som kände sig manade 
att vandra en runda i Storasjöområdet. Att så många kom 
kändes väldigt roligt för mig personligen. 
  I och med detta vill jag avsluta årets inlägg i Uppvidinge 
Tidning och samtidigt tacka Louise för att hon givit mig 
utrymme att på mitt sätt se på djur och natur i vårt vackra 
Uppvidinge. Ni som kanske stått ut med mitt dravel skall 
veta att det jag skrivit är mina egna åsikter och dem står jag 
för. Till mina läsare önskar jag en fortsatt njutbar höst och 
glöm inte att se er omkring i vår vackra natur.


