NATURRESERVATET

BRAÅS PARK

Braås park bjuder på blomsterrika
betesmarker, ståtliga herrgårdsalléer,
hundraåriga tallar och jättelika ekar. Här
vandrar du genom omväxlande natur där
historien är ständigt närvarande. Längs
strövstigarna kan du läsa om alltifrån Braås
bruk till den märkliga Eremithyddan och ett
drakprytt lusthus!
Värdefulla träd
Braås park är en mix av betesmarker, löv- och
barrskogar. Ett signum för området är alla
gamla lövträd. De mäktiga alléerna stoltserar
med grova almar, lönnar och askar. Och i
betesmarkerna står imponerande ekar som
spirade för flera hundra år sedan. Gammelträden är hem för en rad lavar, svampar och
insekter. Flera av arterna är ovanliga, som
lunglav, oxtungssvamp och kamklobagge.

Brukat sedan länge
Markerna kring Braås gård har nyttjats av
människan i århundraden. På 1700-talet
dominerade åkrar och ängar landskapet. Det
öppna odlingslandskapet finns till viss del kvar
än idag, tack vare betande djur och slåtter.
1745 startades ett järnbruk på Braås
gård. Under brukets glansdagar, i början av
1800-talet, lät ägaren friherre Rappe anlägga
en engelsk park vid bruket med alléer, häckar och slingrande gångstigar. Alléerna finns
kvar än idag, liksom stenmonument och små
byggnader som var typiska för den tidens
parker. Det finns också spår efter järnbruket,
som de gamla järnkättingarna vid stenvalvsbron och en ankarsten.

Åsens blommor
I reservatets västra del ligger Braåsen – en
rullstensås som inlandsisen lämnat efter sig.
Går du utmed åsen om våren kan du få se
backsippa och blåsippa. Lite senare blommar
gullviva, vårärt och den ovanliga smalbladiga
lungörten. Uppe på åsen, bland gamla tallar,
blommar kattfot på försommaren.

Lusthuset och Eremithydda - två av reservatets mer udda byggnader
som friherre Rappe lät uppföra i början av 1800-talet.

Braåsen är inlandsisens verk. Inne i isen forsade isälvar fram och förde
med sig material till iskanten, där det sjönk till botten och bildade åsar.

Ta en promenad
I reservatet finns flera markerade strövstigar.
Den blågula stigen slingrar sig upp på rullstensåsen, in i skogen, ut på ängarna och förbi
de gamla byggnaderna. Utmed den här sträckan
av stigen finns skyltar fyllda med kuriosa om
parken. Om du fortsätter på den blågula stigen
kommer du till reservatets barrblandskog. Här
möter du hundraåriga tallar, blänkande Örkenvatten och blåbärsris i överflöd.
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Hitta hit
Naturreservatet ligger strax nordväst om Braås med en
parkering längs vägen mot Böksholm och Ramkvilla.
Från Braås centrum är det knappt 2 km till fots eller med
cykel längs med gamla smalspåret mot Böksholm. Buss
går från Växjö och Ramkvilla.
Var rädd om naturen!
Förutom reglerna i allemansrätten får du inte:
• skada berghällar, block eller döda eller levande träd.
• ställa upp husvagn/husbil.
• rida utanför stigar.
• störa djurlivet.
• samla in växter eller djur annat än plockning av bär och
matsvamp för husbehov.
• sätta upp affischer eller liknande.
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1 EREMITHYDDAN
- Förr en mötesplats för såväl frimurare som bybor på gudstjänst.
- Utvändigt klädd med granbark,
invändigt med mossa.

- Ås bildad av inlandsisen med rik
flora.

2 DRAKHUSET

- Vacker stenvalvsbro med järnkättingar som är tillverkade på
Braås bruk.

- Lusthus med drake på taket.
- Utsiktsplats vid sjön Örken.

Naturreservatet Braås Park bildades 2000. Reservatet är 115 ha stort. Syftet
med reservatet är att långsiktigt bevara och utveckla områdets geologiska och
biologiska värden samtidigt som de närboendes behov av värdefull friluftsmark
tillgodoses. Områdets kulturhistoriska kvaliteter ska värnas.

3 BRAÅSEN

4 STENVALVSBRO

Reservatet ägs av Sveaskog (0771-787 000) och förvaltas av Växjö kommun
(0470-41000) i samråd med Sveaskog.
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1. smalbladig lungört 2. lunglav 3. rödstjärt 4. makaonfjäril 5. oxtungssvamp 6. guldsandbi 7. backsippa
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