
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.  
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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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Oj då, undrar ni säkert. Han lovade ju att 
inte skriva fler krönikor om naturen och 
lite annat. Det är med mig som med poli-
tiker. Före valet lovar man guld och gröna 
skogar men när man kommit till makten 
gör det inget om man ändrar sig. Så är det 
med mig.

Skriva om natur i den här tiden tänker ni, allt är i vila eller...
Att det kom 10-15 cm snö  i Uppvidinge i  början av no-
vember gjorde väl att vi lite till mans tänkte: Hur skall detta 
sluta?
Som vanligt nu för tiden så töade det bort och jag tror inte 
att jättemånga människor saknade  snön. Det skall vara 
dom som älskar skidåkning förstås.
I övrigt verkar det som om var och varannan människa har 
varit förkylda under hösten. Detta virus drabbade även mig 
och min hustru. I början ” skyllde” vi på att barnbarnen 
smittat oss men det är bara ett svepskäl. Nu har ju min hus-
tru och jag kommit upp i den åldern så vi får gratis influ-
ensavaccination. Det heter ju att gratis är gott men i detta 
fallet är jag lite kluven men nu är det fixat.

När det gäller djur och natur i kommunen så är jag myck-
et imponerad av att man lyckats ta bort dom lösa stenarna 
i den raserade ån. Tänk vad mycket kritik Åberg och co 
sluppit om man gjort det med det samma. Det är min åsikt.
När det gäller naturupplevelser spelar slumpen ofta in. För 
ett par veckor sedan var jag på väg ut till ett reservat när 
jag på nära håll fick se en kungsörn. Visserligen ”bara”en 
ungfågel, men vilken stor och mäktig fågel det är. Har 
tidigare inte sett den på så nära håll som denna gången. 
Hoppas verkligen att vi fått en föryngring under sommaren 
i våra trakter. Min upplevelse är ändå inget mot när Ben-
gan ringde och talade om att han och hans hustru sett en 
utterhona med två ungar i Badebodaån. Det måste vara en 
upplevelse som åtminstone gör mig grön av avund.
När det gäller reservaten så är det reparation av elstängsel 
som är det stora. Är det inte träd som ramlar över trådarna 
så springer älgarna in i området. Tyvärr är det sällan  det 
hålet man gjorde när man sprang in duger utan de gör ett 
nytt när de skall ut igen. I övrigt så kan ni som vill ut på en 
rejäl runda åka till Storasjö  ( mellan Lenhovda och Her-
råkra )och gå den oranga stigen. Den har varit avstängd i 
många år men nu år den öppen igen. Upplevelsen är äkta 
vildmark  i vårt fantastiska Uppvidinge. 

Har ni köpt alla era julklappar ännu?Jag har ett hett tips, 
nämligen boken ”Natur & Kultur i Uppvidige” Priset är 
280 kr och den finns att köpa i kommunhusets växel, bib-
lioteken, Thorsten Zaar eller undertecknad. Denna under-
bara bok  ger dig många tips och information om platser 
och upplevelser du kan göra inom kommunen. Köp den!!

Som avslutnig vill jag önska alla en vit,vit jul  och ett rik-
tigt Gott Nytt År 2017! Ni vet väl att lagom är bäst, lagom 
med mat och lagom med motion så hörs vi i januari igen.

/Börne Thorstensson


