
44

Målabråten, den lövskogsklädda ravi-
nen ovanför Drättinge, är sedan 2012 
naturreservat. Hela området används 
flitigt som motions- och närströvom-
råde av Kaxholmenbor och andra 
friluftsintresserade. 
 Lövskogen ligger i en nordvästslutt-
ning som genomskärs av raviner med 
bäckar som rinner ner mot Landsjön. 
Höjdskillnaden är ca 100 m. Den fuk-
tiga miljön i ravinerna gör att många 
mossor trivs, t.ex. guldlockmossa på 
grov ask och den ovanliga alsidenmos-
san som växer på murken alved. 
 Ädellövskog med ek, ask och alm 
växer omväxlande med björk- och 
asplövskog. Här finns också bärande 
träd som vildapel, rönn och enstaka 

exemplar av gammal oxel. Mellan 
träden växer buskarna tätt, huvudsak-
lingen hassel. I ravinerna dominerar 
gråal och lianlik hägg, men där mar-
ken är fuktigare och i blöta partier tar 
klibbalen över. I stora delar av områ-
det finns gott om död ved, både klena-
re och grövre. På gammal hassel växer 
sällsynta vedsvampar som rostticka 
och hasseldyna. Grova hålträd finns 
också till gagn för många hålhäckan-
de fåglar som t.ex. den mindre hack-
spetten. Även spillkråka, gröngöling, 
stjärtmes, härmsångare och stenknäck 
trivs i området. 
 Den bästa tiden att besöka områ-
det är på våren, när fågelsången är 
intensiv och den rika lundfloran står 

i full prakt. Då blommar blåsippor, 
vitsippor, gulsippor och även hybriden 
mellan gul- och vitsippa, den ovanliga 
svavelsippan. Andra växter som trivs 
i den näringsrika marken är skogs-
bingel, ormbär, storrams, kransrams, 

Kaxholmens lövskog ingår i ett 
vidsträckt ädellövskogsområde 
som sträcker sig från Kaxholmens 
tätort till Skärstad kyrka. 
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VÄRT ATT VETA

Kaxholmens lövskog och naturreservatet Målabråten ligger på gångavstånd från 

Landsjöskolan och en förskola, som båda nyttjar området både som utflyktsmål och i 

undervisningen. På de plana ytorna i södra delen av området går det bra för rörelsehindrade 

att ta sig fram till rastplatsen vid Nyängen.

VÄGBESKRIVNING: Kör mot Skärstad. I Kaxholmen, tag av till höger på Tunnlandsvägen, 

alternativt fortsätt ner till Landsjön och Vistavallen.

PARKERING: P-plats vid Vistavallen nere vid Landsjön. Möjlighet till parkering finns också i 

söder vid Nyodlingsvägen/Tunnlandsvägen i Kaxholmen.

BuSS: Busshållplatser i Kaxholmen, Nyodlingsvägen och Hunnerydsbadet vid Landsjön. 

trolldruva och den högvuxna orm-
bunken strutbräken. Intill bäcken i 
den fuktiga ravinen vid Målabråten 
smyckar den lilla gullpudran marken. 
 I Kaxholmens lövskog finns mar-
kerade stigar och motionsspår och 
vintertid även skidspår (elljusspår). 
Promenader, löpning, cykling (moun-
tainbike), orientering och skidåkning 
är populära aktiviteter. I mitten av 
området har en cykelbana byggts upp i 
en gammal grustäkt. En grillplats med 
bänkar finns på en åsrygg mellan ekar-
na i den nedre delen. 

Hasseldyna

Grönfjällig fjällskivling

Strutbräken

Vågig praktmossa


