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En stig för
kunskap och rekreation

Naturstigen vid Öresjö

Naturstigen har arbetats fram under 
2006-2007 genom samarbete mellan 
nedanstående parter. Statligt bidrag 
till lokal naturvård har medfinansierat 
projektet.

Allemans-
rätten

frihet under ansvar

Allemansrätten är en förmån 
som ger oss alla rätten att röra oss 

fritt i skog och mark, så länge vi tar 
hänsyn till natur och djurliv. 

Allemansrättens grundregel är att 
inte störa – inte förstöra!

Jeffarns källare
Jeffarns källare ligger vid en av stigens 
rastplatser. Numera är det bara murrester 
kvar som kittlar fantasin hos stora och 
små.

Gå in i källaren och spana upp i ekens 
mäktiga krona. Hur stor kan den ha varit 
när Jeffarn bodde här?

Jeffarn hette egentligen Måns och han 
bodde tillsammans med sin gumma 
Anna-Maja. De var så fattiga att de inte 
kunde äta potatis och bröd varje dag. 
Kaffet rostade de av ärtor och dylikt och 
brödet bakade de av ärtor och havre som 
de malde ner.

Murresterna var deras jordkällare 
och boningshuset skall ha legat 

mittemot källaren på 
andra sidan vägen.

En vattenkälla 
finns fortfaran-

de kvar lite 
längre ner 
mot gärdet.
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Utmed den 2,5 km långa naturstigen 
kan du uppleva lugn och ro och njuta av 
naturen. 

På skyltarna som finns utefter stigen kan 
du läsa om djur och natur.

Du kan få svar på dina funderingar om 
vilket djur som har ätit på kotten? Vilket 
träd är äldst i Sverige? Från vilken fågel 
kommer den blåfärgade fjädern?

Du kan lära dig hur man ser vilka spår djur 
lämnar efter sig och om eken, vårt äldsta 
och mytomspunna träd. 

Naturstigen vid Öresjö har något att bjuda 
på året om.

I den västra delen av slingan njuter du 
under våren av det rika fågellivet. 

Sommartid är det nära till ett svalkande 
dopp i Öresjö.

På hösten är skogen rik på bär och 
svamp. 

När snön kommer kan du använda slingan 
som skidspår. 

Längs naturstigen kan du med lätthet ta 
dig fram med barnvagn. På några ställen 

finns iordningsställda rastplatser för 
vila och kanske en fika.




