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Allemansrätten – frihet under ansvar!
Allemansrätten är en unik förmån som tillåter att röra oss 

fritt i skog och mark så länge vi tar hänsyn till växt- och 

djurlivet och människors hemfrid. Grundregeln är att inte 
störa – inte förstöra. Enligt allemansrätten får du gärna 

tälta något dygn, plocka svamp och vilda bär men inte 

fridlysta växter. Ha alltid släckutrustning nära till hands om 

du ska elda. Tänk på att det ofta är eldningsförbud under 

sommaren. Mer information om allemansrätten kan du få 

av Naturvårdsverket på allemansrätten.se   

Skogen är Sveaskogs kärnverksamhet
Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer 

t immer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer 

och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. 

Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen 

av ny teknik i skogsbruket, nya produkter av skogsråvara 

och fler sätt att använda skogsmarken. I allt vi gör värnar vi 

en hållbar utveckling. Vi omsätter cirka 7 miljarder kronor 

och är 720 anställda. Vi ägs av svenska staten.

För mer information:
www.sveaskog.se eller Sveaskogs kundcenter 0771-787 100
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Sevärdheter i ekoparken och dess närhet

 1 Hackspetthöghus skulle man kunna kalla denna höga 

tall där hackspettarna gjort många bohål.

 2 Stenbänken inbjuder till vila för själ och trötta fötter. 

 3 Naturvårdsskogar täcker hela Västerviksnäs. Här har 

bland annat granbestånd avverkats för att lämna plats för 

lövskogen. Med denna naturvårdande skötsel formar vi aktivt 

framtidens skogslandskap. 

 4 Rastplats Västerviks brygga. Här finns vindskydd, 

eldstäder, toaletter och soptunnor, och en brygga förstås. 

Underhålls av Kristianstads kommun. 

 5 Rastplats Havudden med vindskydd för övernattning, 

eldstäder, toaletter och soptunnor, och inte minst en vacker 

klippa mot sjön. Underhålls av Olofströms kommun.

 6 Nyckelbiotoper finns det gott om i ekoparken, såsom 

detta bestånd med gamla värdefulla tallar och bokar.

 7 Gården Västervik låg här längst in i viken. Den brann ner 

1897 och ägaren Per Persson sålde gården till staten. Kring 

ruinerna får nu djuren hålla landskapet öppet.

 8 Månses torp är ett dagsverkstorp från 1818, numera 

ett friluftsmuseum som tillhör Regionmuseet Kristianstad. Här 

levde senast Sissa Månsson och sonen Albin, till början av 

1960-talet. 

 9 Våtmark som restaureras. Genom att täppa igen ett dike 

återskapar vi den naturliga våtmarken. 

 10 Nyckelbiotop, ett skogsområde med höga naturvärden, 

finns här vid branten, där tall och bok står bland stora flyttblock. 

 11 Rastplats Fuglabacken med ett vindskydd, eldstäder, 

toaletter och soptunnor. Underhålls av Kristianstads kommun.  

 12 Vacker bokskog vid Skåneleden. Här är bokskogen lika 

grann året om. Området har dessutom höga naturvärden.

 13 Öppna betesmarker vid Boafall, med en väl bevarad 

fägata. 

Vildmarken inbjuder till fiske
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Naturvårdssatsningen i Ekopark Raslången
Naturtyper med höga 
naturvärden

Utgångs-
läge 2011

Restau-
rering

I fram-
tiden

Lövnaturskog 2,2 % 10,7 % 12,8 %

Lövrik barrnaturskog 0,2 % 3,3 % 3,4 %

Ädellövskog 12,3 % 36,9 % 49,3 %

Summa 14,7 % 50,9 % 65,5 %

Sveaskogs ekoparker – för naturen  
och människan
Sveaskogs ekoparker är stora sammanhängande 

landskap med höga naturvärden och natur-

vårdsambitioner. Här arbetar vi för att bevara, 

återskapa och utveckla höga naturvärden. 

Minst hälften av den produktiva skogsmarken 

används för naturvård. Skogsbruk bedrivs i de 

flesta ekoparker, men anpassas till områdets 

natur- och kulturvärden. I en ekopark styr 

ekologiska värden över ekonomiska, och 

samtidigt sätts skogens betydelse för 

friluftslivet och människans välbefinnande i 

centrum.

Sveaskog har beslutat om 36 ekoparker 

runt om i landet. När en ekopark invigs skriver vi och  

Skogs styrelsen ett naturvårdsavtal som säkrar att natur- och 

kultur värdena skyddas på lång sikt. Ekopark Raslången invigdes 

den 6 oktober 2011.

Ekoparken bevarar och förändrar
Ädellövskog är en bristvara i det svenska landskapet idag, men 

i Raslången är den ett karaktärsdrag. Totalt har ekoparken cirka 

1 200 hektar skog. Många av ädellövsbestånden är äldre än 60 

år och ekologiskt mycket värdefulla.

Ekopark Raslången ligger på gränsen mellan bokens och 

granens naturliga utbredningsområden. Båda trädslagen trivs 

på samma växtplatser, där de växlat som segrare i kampen om 

livs utrymmet. Ekoparken ger oss en unik möjlighet att studera 

och lära oss mer om denna naturliga konkurrens. Därför kommer 

vi inte att använda gran för produktionsändamål i ekoparken, utan 

låta det naturliga spelet mellan gran och bok fortsätta.  

Den största naturvårdssatsningen i ekoparken blir att bevara 

och utveckla ädellövskog och lövnaturskog. 

Tabellen visar Sveaskogs långsiktiga naturvårdsambitioner för 

Ekopark Raslången. 

 Välkommen till 

Ekopark  
Raslången
 och Sveaskog

Ovanliga svampar, lavar och insekter   
Döda gamla träd i skogen, både stående och liggande, är 

viktiga för väldigt många hotade arter av vedlevande insekter, 

svampar och lavar. I ekoparken har många sådana arter fått 

en fristad.   

En ovanlig skalbagge, som kan verka huvudlös när man 

tittar på den ovanifrån, är med största sannolikhet en 

svartbrun brunbagge. 

Ädelkronlav, liten blekspik, gulnål och fällmossa är några av 

de många sällsynta lavar och mossor du kan hitta i ekoparken. 

För fiske och friluftsliv 
Ekopark Raslången är ett omtyckt område för många besökare, 

som kommer hit för att paddla, bada, vandra och uppleva 

vildmarkens natur. Här kan du vandra långt och det är enkelt 

att följa de markerade Skåne- och Blekingelederna.  

Kanotleden som går genom sjöarna Immeln, Raslången och 

Halen, är en av landets mest populära. Längs sjöarna finns 

många vindskydd och lägerplatser, till exempel vid Boafalls 

brygga. 

Passa på att dra upp en abborre eller gädda till middag. 

Fiskekort finns att köpa, för sjöarna Immeln och Halen, för 

dig som tycker om att sportfiska eller ha en skön metstund 

i dessa vackra vattendrag. För fiske i sjön Raslången 

kontaktar du Harasjömåla Fiskecamp.

Livet i gränslandet förr  
I dessa magra och steniga gränstrakter betade djuren även 

tidvis i skogen, och tidigt reglerades hur svinen fick släppas 

i ollonskogen. Om var det långt att bära hem potatisen från 

svedjebrukets marker grävde man ner knölarna i skogen över 

vintern. Potatisgroparna är idag kulturminnen, liksom spåren 

av tjärdalar och kolmilor, och anordningarna där linet hängdes 

på tork.    

Man ser inte många hus kring sjön Raslången, bara vid 

Gillesnäs och Alltidhult straxt utanför ekoparkens östra sida. 

Tidigare fanns ytterligare en gård, Västervik, längst in i viken 

väster om Västerviksnäs, men den brann ner omkring år 1900. 

Husgrunderna och betesmarkerna ska restaureras, ett arbete 

som ingår i ekoparkens skötsel. 

Minnen från bygderna kring Raslången finns också 

bevarade i den svenska litteraturen, av Harry Martinson och 

Sven Edvin Salje, som inspirerades av landskapet och 

människorna under sina uppväxtår här.  

Ekopark Raslången är Sveaskogs sydligaste 

ekopark och den enda i sitt slag i södra lövskogs-

bältet. Den ädla bokskogen står här i sin  

nordligaste miljö, intill granens sydligaste före-

komst, vilket skapar ett spännande möte. Här 

möts också Skåne och Blekinge, vid den avlånga 

och klardjupa sjön Raslången, som har gett 

ekoparken sitt namn. En solig dag glittrar denna 

vildmarkens pärla och inbjuder till minnesvärda 

kanotfärder genom det stora sjösystemet.  

Artrikedomen är påtaglig i ekoparken, fågellivet 

sprudlande närvarande. Skåda en storlom, fiska 

en gädda, eller vandra på Skåne- och Blekinge-

lederna i det vackra kuperade landskapet. 

En vildmark i söder   
Ekopark Raslången ligger straxt väster om Olofström, på 

g ränsen mellan Olofströms kommun i Blekinge och  

Kristian stads kommun i Skåne. Ekoparken är cirka 1 300  

hektar stor. Sjön Raslången saknar nästan helt bebyggelse 

längs de branta stränderna. Den flikiga strandlinjen med 

skogsklädda omgivningar skapar en stark vildmarkskaraktär, 

något som är mycket ovanligt i dessa delar av Sverige.    

Förr var sjön och skogen särskilt viktiga när jordens 

a vkastning inte räckte till för folk och fä. I dessa gränstrakter 

rör vi oss också vid den gamla gränsen mellan Danmark och 

Sverige. 

I ekoparken finns gammal och grov bokskog, där många 

kräsna vedlevande skalbaggar trivs, liksom lavar och många 

fåglar. 

Ädla löv och svensk skogshistoria
I skogarna kring sjön Raslången möts bok och gran på marker 

där dessa trädslag har konkurrerat om samma ljus och yta i år-

hundraden. Här har båda mött vägs ände från de områden de 

har spridits ifrån. Boken spreds norröver från kontinenten, och 

granen söderöver från norra Sverige. Genom pollenanalyser 

har man kunnat följa hur boken hamnade här på ett naturligt 

sätt redan under 1300-talet. På 1800-talet kom granen. Den 

har man sedan också planterat, men Ekopark Raslången är 

fortfarande en av de få platser i Sverige där bok och gran 

förkommer naturligt.  

Idag kännetecknas Raslången av ädellövskogen, med såväl 

unga som riktig gamla träd. Här kan du njuta av bok och ek, 

asp, al och rönn. 

Storlom och fiskgjuse    
Den är mäktig att titta på, fiskgjusen, som kan ha ett vingspann 

upp till 170 cm. Vid sjön Raslången kan du se den störtdyka 

efter fisk, med fötterna före, och gripa tag om bytet med 

klorna. Och så flyger den iväg. Kanske boet ligger högt upp i 

ett träd, men förmodligen inte så långt från vatten. 

Även storlommen fiskar här med största skicklighet. Den 

dyker blixtsnabbt. En bra bit bort kommer den upp till ytan 

igen. Den kan hålla sig länge under vatten. Förr trodde man att 

storlommen kunde spå väder, varnade med sina ängsliga rop 

över sjön. 

I häckningstider vill fåglarna inte bli störda.  

VåtmarkMånsas torp

Ekoparkens största tall

Kanotupplevelser Frodig mossa

Bokskog i november

Får vid Västervik

Månsas torp




