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Hovshaga naturreservat bildades 2018. Reservatet är 142 hektar 
stort. Syftet med naturreservatet är att främja motion, friluftsliv och 
upplevelsevärden och de höga naturvärdena. Naturmiljöer knutna till 
Helgasjön, lövrika skogar och örtrika betesmarker som hyser gamla 
träd och död ved ska vårdas, bevaras och återställas i ett större 
sammanhängande område, vilket stärker den biologiska mångfalden 
likväl stimulerar människors rörelse i dessa naturmiljöer. 

Reservatet ägs och förvaltas av Växjö 
kommun, 0470-41000.

Foldern är delfinansierad med bidrag från 
LONA (LOkala NAturvårdssatsningen, 
Naturvårdsverket).

Kanske har du någon gång fått in en 
ovälkommen ”jättemygga” i din 
bostad? Då har du fått besök 
av en harkrank! I Sverige finns 
närmare 350 olika arter av 
harkrankar och av dessa 
är 115 så kallade storhar-
krankar. I naturreservatet 
Hovshaga lever en av dessa 
storharkrankar – gulringad 
vedharkrank. Spana efter den 
på blommande hagtorn eller 
på grova träd med murken ved. Du 
behöver inte vara orolig, harkrankar tillhör 
inte de blodsugande myggen!

ca 1,5 cm

I naturreservatets omväxlande natur lever många olika fåglar. Spillkråka och 
tofsmes håller till i barrskogarna medan mindre hackspett vanligen ses i de 
strandnära lövskogarna. Gulsparven hör de öppna markerna till. Lyssna efter 
dess karakteristiska sång, en strof med sex korta toner och en sjunde som är 
längre. Lite som en räkneramsa: en-två-tre-fyr-fem-sex-sjuuu!
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Hitta hit
Reservatet ligger på 15 minuters cykelavstånd från 
Växjö centrum. Det går också att åka kollektivtrafik, se 
www. lanstrafikenkron.se. Tar du bilen finns det flera 
parkerings platser att välja mellan, se kartan på nästa 
uppslag.

Populärt utflyktsmål
Naturreservatet Hovshaga är ett välbesökt friluftsområde. 
Här kan du välja mellan ett stort antal stigar och mindre 
vägar som lämpar sig för promenader, löpning och cykling. 
Utmed Helgasjön finns flera badplatser med sandstränder, 
badbryggor och gräsmattor som är perfekta att breda ut 
picnicfilten på. 

Blomsterfägring
Reservatet bjuder också på fina naturupplevelser. Eller vad 
sägs om att vandra genom blomsterrika marker, där fjärilar 
fladdrar omkring och gulsparven slår sin sjustämmiga 
drill? Är du här på försommaren, missa då inte att ta en 
sväng förbi ängarna vid Lilla och Stora Pene. Här växer 
slåttergubbe, sommarfibbla, jungfrulin, svinrot och många 
andra blommor, som lockar till sig pollinerande fjärilar och 
bin.

Skogspromenader
Under en promenad i Hovshaga passerar du flera olika 
skogsmiljöer. Längst i söder och i norr finns ädellövskogar 
med mycket ek. Kom hit på våren, när ekarnas 
nyutspruckna blad är intensivt gulgröna och solens strålar 
ännu når ner till marken. Då sjuder skogen av fågelsång! 
Om du beger dig till reservatets norra delar kan du strosa 
genom barrskog. Glöm inte svampkorgen om du kommer 
hit en höstdag.

Naturreservatet Hovshaga är ett populärt 
friluftsområde ett stenkast från Växjö 
centrum. Här finns ett stort antal stigar och 
småvägar och flera badplatser där du kan ta 
ett dopp i Helgasjön. Reservatets natur är 
omväxlande med löv- och barrskogar och 
öppna gräsmarker. Det bäddar för ett artrikt 
växt- och djurliv!

I Hovshagas öppna marker finns en mångfald av färggranna växter, djur 
och svampar. Här har ovanliga arter som mindre bastardsvärmare och 
scharlakansvaxskivling en fristad. 

Värdefulla bostäder
Om du tycker det ser skräpigt ut med de döda och 
skadade träd som finns i reservatets skogar, tänk då på 
att de är bostäder för en lång rad organismer. Gamla, 
grova ekar som står här och var i reservatet är till 
exempel hem för olika lavar och vedsvampar. I trädens 
håligheter bosätter sig fåglar och i mulm som bildas inne 
i träden lever ovanliga skalbaggar. Mulm är en blandning 
av murken ved, spillning efter insekter, fåglar och 
fladdermöss, gamla fågelbon och rester av döda djur. 

Oxtungssvamp är en kräsen 
ticka som inte växer på vilket 
träd som helst. Den föredrar 
gamla ekar och växer då 
nedtill på stammen eller på 
rötterna. Fruktkropparna 
bildas i juli till augusti och 
sitter kvar hela hösten.

I reservatet finns flera badplatser. Bilden visar Arabybadet i söder.
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Fågelsjö. I naturreservatet Hovshaga 
promenerar du utmed Helgasjöns stränder. 
Kanske får du se en fiskgjuse dyka efter fisk? 
Eller en storlom dyka ner under ytan på 
jakt efter fisk?

Fiskarter i Helgasjön: 
abborre, björkna, 

braxen, gers, gädda, 
gös, löja, mört, nors, 
sandkrypare, siklöja

Nors

BraxenMört

För lokalisering av fornlämningar hänvisas till följande webbsida:
https://app.raa.se/open/fornsok
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