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Råbyskogen är en stor opåverkad 
barrnaturskog på över 100 ha som har 
ett mycket högt naturvärde. Terrängen 
är omväxlande och kuperad med små 
gölar, kärr och mossar i sänkorna, blö-
ta bäckdråg, bergbranter med stup och 
skogsklädda höjdpartier. Högsta punk-
ten inom naturreservatet ligger på ca 
325 m över havet (Höjden).
 Gå tyst och spana efter fåglar som 
skogshönsen tjäder, orre och järpe som 
alla har sina hemvister i Råbyskogen. 
Flera ugglearter förekommer, bl.a. 
hornuggla, pärluggla och kattuggla. 
Dessutom finns spillkråka, gröngö-
ling, större och mindre hackspett, 

korsnäbb, morkulla och nötkråka no-
terade från området. 
 Bengtagölen är en mörk och lite 
dyster sjö som ligger nära parkeringen 
till reservatet. En sådan sjö kallas fak-
tiskt lite talande för en dystrof sjö, vil-
ket betyder att det är en näringsfattig 
sjö med mycket humuspartiklar som 
färgar vattnet brunt eller svart. 
 Inom reservatet fanns förr fyra 
torp: Tummabo, Bengtatorpet, Höjden 
och Hägnen. Hägnen var bebodd fram 
till våren 1999 trots att ingen riktig 
väg fanns fram till torpet och inget 
vatten eller el fanns indraget i huset. 
Idag ägs Hägnen av Skärstad hem-
bygdsförening som har restaurerat 

flera byggnader och även håller inägo-
marken närmast husen öppen. 
 Stora delar av skogsmarken har 
inte påverkats av modernt skogsbruk 
men viss plockhuggning har förekom-
mit. En del ytor har dock kalavverkats 
under 1900-talet och utgörs idag of-
tast av unga planterade granbestånd. 
Skogstypen inom Råbyskogen domi-
neras av blåbärsgranskog med hög 
bonitet. En hög bonitet antyder att 
skogsproduktionen är god. 
 Den största artrikedomen finns i 
brantmiljöerna mot fuktiga vatten-
drag, där också tillgången på död ved 
är störst. Här finns stor aspticka som 
är en svamp knuten till skogsmiljöer 

Råbyskogen är en av få platser 
i kommunen som verkligen kan 
vara helt tyst – fastän det bara är 
ca 2 km till Skärstads kyrka.
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VÄRT ATT VETA

En strövstig från parkeringen leder till Hägnen, Gröngölen och tillbaka. John Bauerleden 

angränsar till reservatet vid Hägnens södra del.

VÄGBESKRIVNING: I Skärstad kör du mot kyrkan och svänger sedan höger mot Svarttorp 

och uppför backen. Ta höger vid skylt Naturreservat.

PARKERING: Parkering finns vid reservatsentrén drygt 2 km efter högersvängen.

med gammal asp. Kattfotslav är en kul 
liten lav som finns på gamla granba-
ser och faktiskt liknar ett tassavtryck 
om man kikar med lupp. Ovanliga 
insekter är nordlig plattbagge som är 
knuten till döda stående barr- och löv-
träd och tretandad svampborrare. Den 
sistnämnda utvecklas företrädesvis i 
klibbticka (på döda stammar och stub-
bar av gran), men även i björk- och 
alsvampar.
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