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I Tenhults sydöstra ände mellan 
Tenhults samhälle och sjön finns fina 
naturområden – perfekta för en picknick. 

En stig leder ut i en svagt sluttande 
betad lövhage och slutar egentligen 
inte förrän vid Tenhultasjöns strand. 
Betesmarken har en lång kontinuitet 
som fodermark, vilket man kan se ge-
nom att det finns äldre solitärträd, kul-
turhistoriska spår och hävdgynnade 
dvs. betes- och slåttergynnade växter. 
 Karaktären är blandad, bitvis al-
sumpskog, bitvis hassellund med 
gamla grova sparbanksekar i hagen. 
Förutom ett drygt tjugotal grova ekar 
varav hälften är jätteträd finns även 
grova träd av klibbal, glasbjörk med 
ludna smågrenar och vårtbjörk med 
trekantiga blad, samt en mycket grov 
gran i nordöst som har en vackert 

lyrformad krona. En ek är nästan fem 
meter i omkrets. Håligheter med mulm 
hos glasbjörk samt sotlav som före-
kommer på ek och björkarter, visar att 
träden har hög ålder.
 Fåglar man kan se eller höra i ha-
gen är mindre hackspett, stjärtmes, 
mindre flugsnappare och gröngöling. 
Odlingsrösen och en fin stenmur präg-
lar också hagen, vars växtlighet är va-
rierad och artrik med bl.a. spindelört 
som är en liten, lågväxt, halvparasitisk 
ört som här har en ovanlig västlig fö-
rekomst. Den har fyrflikiga blomkro-
nor med vita blommor. På flera stäl-
len finns dessutom den ovanliga lund-
smörblomman. Andra hävdgynnade 

arter i området är liten blåklocka, 
ängsvädd, bockrot, gulmåra, jungfru-
lin, stagg och ärenpris. Insektslivet är 
intensivt sommartid och fjärilar, blom-
flugor och dyngbaggar går att studera.
 En lövnaturskog som i delar är en 
lövrik barrskog finns i norra delen av 
naturområdet. Det finns många spår 
efter tidigare hävd som gamla hassel-
buskar och grova ihåliga ekar. Längst 
i norr är skogen olikåldrig, domineras 
av lövträd och har en hög och jämn 
luftfuktighet. Al på socklar, stående 
och liggande död ved av olika åldrar 
ger i kombination med hög luftfuktig-
het mycket höga naturvärden. Delar av 
skogen betas fortfarande. Det är gott 
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om lågor av barr- och lövträd, rotväl-
tor och ett stort antal lövhögstubbar. 
 På andra sidan järnvägen finns 
grova ekar och en god tillgång på död 
ved. I områdets norra del förekommer 
dessutom en mycket grov tall. 

Gröngöling

Ängsblombock på åkervädd

Aspsopp

VÄRT ATT VETA

Det finns stigar till Tenhultasjön, söderut längs de imponerande stenmurarna och genom 

hagen samt i skogsområdet. Se upp för djuren i hagen och ta helst inte med hund. 

VÄGBESKRIVNING: I Tenhult, kör Villavägen och vänster in på Östra Vägen som du följer 

tills den tar slut. 

PARKERING: Inga ordningsställda P-plats finns. 

BuSS/TåG: Hållplats Tenhults centrum eller järnvägsstationen och därifrån en promenad 

ca 500 meter österut på Villavägen och Östra Vägen.


