Välkommen till Fylleryd!
Fyllerydsskogen är kanske det närmaste och mest
tillgängliga av Växjös alla friluftsområden. Tusentals Växjöbor besöker naturreservatet varje år för
att motionera, promenera, rasta hunden, spela golf,
åka skidor eller plocka bär och svamp. Området är
också välanvänt av skolklasser, förskolebarn och ett
flertal föreningar
som är verksamma
i området. Det har
länge varit känt att
Fyllerydsområdet
har en spännande
historia. Skogen
har dessutom ett
intressant växt- och
djurliv.
Omväxlande natur
Barrskogar med tall
och gran känne
tecknar stora delar
av naturreservatet.
År 2005 drabbades
I stora delar av naturreservatet växer
barrskog.
barrskogen hårt av
stormen Gudrun, som fällde stora delar av Fyllerydsskogen till marken. Dagens hyggen och ungskogar är
tydliga spår efter de ödesdigra dagarna.
I anslutning till torp och gårdar finns öppna marker
och lövträd som skapar variation. Centralt i området
ligger Glasrikets golfklubb vars golfbana från 1992
också ingår i reservatet.

Gamla tallar är ett
annat värdefullt inslag
i Fyllerydsskogen. Är
du uppmärksam får
du kanske syn på den
säregna och sällsynta
blomkålssvampen
vid basen av någon
av Fyllerydsskogens
gammelfuror.

Blomkålssvamp

Forntida spår
De första människorna i Fylleryd var stenålderns
jägare och samlare. Om det vittnar de 7 000 år gamla
eldstäder som arkeologer grävt fram i golfbaneområdet. Eldstäderna låg ursprungligen i anslutning till
en viltrik, öppen mosse och sannolikt användes de av
kringströvande stenåldersjägare på jakt efter kronhjort
och älg.
Under bronsåldern började människorna i Fylleryd
odla och hålla sig med betesdjur. Marken röjdes från
sten som slängdes i högar mellan åkrarna. De låga röjningsrösena är fortfarande synliga i terrängen. I golfbaneområdet kan du också se gravar från järnåldern.
Torp och gårdar
Fyllerydsstugan, Rydet, Nyadal (VAIS-torpet) och
Fylleryds soldattorp, även kallat Månkullebo, är namn

Sumpiga skogar och grova tallar
Stora delar av Fyllerydsskogen präglas av modernt
skogsbruk, men här och var finns sumpskogar som fått
sköta sig själv under lång tid. Den gamla skogen är en
fristad för störningskänsliga växter och djur. På murken granved har exempelvis den ovanliga och vackra
brandtickan hittats.

Tips för gröna utflykter
Många kommer
till Fyllerydsskogen
för att motionera,
men givetvis kan du
även röra dig genom
området i lugnare
tempo. Biskopsgölen,
Blåbär
tallrismossen nordost
om VAIS-torpet, och sumpskogarna är spännande och
för Fyllerydsskogen lite udda miljöer, och bra tips för
dig som vill upptäcka naturreservatet bortom de mest
välbesökta stråken. I området finns också gott om bär
och svamp, speciellt blåbär.
Har du matsäck med dig eller vill grilla finns flera
platser att välja mellan. Vid Fyllerydsstugan, som ägs
av Friluftsfrämjandet, finns rast- och grillplatser som
får användas av allmänheten om du tar med dig egen
ved. Den öppna stolpladan, Mulles lada, är byggd på
den plats där 1800-talsgårdens ladugård tidigare stod.
”Barnens äng” är perfekt för naturlek och picknick i
det gröna! På den steniga och glest trädbevuxna ängen
finns vindskydd och eldstad. Platsen fick sitt namn
på 70-talet då engagerade föräldrar i öppna förskolan
byggde vindskydd och eldstad här.
Föreningen VAIS har under lång tid anordnat tipsoch bingopromenader som varje vecka utgår från
VAIS-torpet, där det samtidigt serveras kaffe. Vid
torpet finns också bord och bänkar och en eldstad.

på några av Fylleryds gårdar och torp. Några av dem
är före detta biskopsboställen som utgjort naturalön åt
biskopar, präster och klockare. Gårdarna i golfbane
området tillhörde tidigare Fylleryds by. På golfbanan
har ängspartier, lövträdsdungar, stenmurar och andra
spår från det gamla kulturlandskapet bevarats.
Fyllerydsborna tog förr i tiden sitt vatten från naturliga källor, som bildas där grundvatten tränger upp till
ytan. Ett 15-tal sådana källor i Fylleryd finns beskrivna
på www.ahlkvist.org.

Torpet Månkullebo, byggt på 1780-talet.
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Välkommen till Fylleryd!
Fyllerydsskogen är ett av Växjös mest välbesökta grönområden med ett nät av motionsspår och småvägar.
Naturreservatet har också en spännande historia och
ett rikt växt- och djurliv.
Tänk på!
I reservatet gäller särskilda föreskrifter. Fullständig information om vilka regler som gäller finns på informationstavlorna vid reservatets entréer.
Naturreservatet Fylleryd bildades 1998 och är 522 hektar stort.
Syftet är att bevara och sköta området så att Växjöbornas behov av rekreationsmark tillgodoses. Syftet är också att bibehålla
områdets naturvärden. Naturvårdsverket är medfinansiär med
statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Reservatet ägs och
förvaltas av Växjö kommun, 0470-41000 samt Växjö Stift och
Glasrikets golfklubb.

GLASRIKETS GK
VÄXJÖ

Biskopsgölen

Naturcentrum AB, Stenungsund 2012. Illustrationer: Niklas Johansson. Karta: Carina
Lindkvist, Naturcentrum AB. Foton: Magnus Porle, Växjö OK (foto från löpartävling) och
Naturcentrum AB (övriga).

Skydd för friluftsliv och rekreation
Flera av de gamla byggnaderna i området är idag
samlingslokaler för föreningar med idrott, scouting och
friluftsliv på programmet. De goda
förutsättningarna för
friluftsliv och rekreation har gjort Fyllerydsskogen till ett av
Växjös mest välbesökta grönområden.
Det var också orsaken till att kommunen 1998 beslutade
att skydda området
för framtiden.
Spår och leder
I Fyllerydsskogen
I Fyllerydsskogen anordnas regelbunfinns ett välutbyggt
det tävlingar och andra arrangemang
nät av motionsmed många hundratals deltagare.
spår av olika slag.
Genom hela området går ”Trestugespåret”, ett 11
kilometer långt spår som binder samman tre av områdets föreningsstugor. I den kuperade västra delen av
reservatet finns ett elljusspår och en handfull markerade motionsslingor. Snörika vintrar prepareras vissa
av spåren för längdskidåkning. Under 2012 har två
nya slingor tillkommit i området, en slinga avsedd för
MTB-cykling och en slinga anpassad för rullstol.

naturreservatet

Fylleryd

Brandtickan är en vackert rävröd
svamp som hittats i Fylleryds sumpskogsmiljöer. Här växer den på murkna, omkullfallna granar. Brandtickan är
mycket ovanlig och bara känd från ett
par platser i hela kommunen.

brandticka
Pycnoporellus
fulgens

Spillkråkan, vår största hackspett, är
lätt att känna igen i sin svarta rock
och röda basker. Spillkråkan trivs bäst
i skogar med grova tallar eller aspar
som den kan hacka ur sitt stora bohål
i. När spillkråkan överger sitt hem kan
andra hålhäckande fåglar flytta in.

spillkråka
Dryocopus
martius
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NORRASTUGAN

5 km – slinga SAIK

2,4 km – slinga VAIS

2,2 km – norra slingan
3,1 km – södra slingan

4,8 km – elljusspåret

11 km – Trestugespåret
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Stora Fylleryd

”Vilses stig”
Informationstavla
Parkering
Toalett/torrdass

Markerade motionsspår
Del av cykelleden ”Växjö runt”
MTB-slinga – 1,7 km
Rullstolsanpassad slinga – 1,9 km

Övriga större stigar/genvägar
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Rastplats (bord och bänkar)

Informationstavla
Naturstig Campus Fylleryd

Eldstad

Vindskydd, tillgängligt med rullstol
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Tofsmesen är ytterligare en av Fylleryds
invånare som är beroende av murken ved för
sin överlevnad. Tofsmesen hackar nämligen
ut sitt bohål i murkna stammar eller stubbar. I murken ved hittar den också insekter,
spindlar och fjärilslarver att äta.
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