ÅSNENS
NATIONALPARK
INSJÖSKÄRGÅRD
OCH GAMMAL SKOG

Spillkråka

Här hittar du
tystnaden – eller kanske inte...
Naturen har så många ljud.
Vågorna och vinden.
De gamla träden som knarrar.
Sång från många olika
fåglar – året runt.
När skymningen faller kan
du se stjärnorna. Långt från
stadens ljus.

Jättesvampmal
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FÅGEL, FISK OCH
ALLT MITTEMELLAN
Nationalparken är en del av den stora sjön Åsnen
och dess omgivningar.

Här finns många olika naturmiljöer. Skogarna växlar
från lummig ädellövskog till mager tallskog. Våtmarker
och stränder finns av många olika typer. Här finns också
en myr med små sjöar. I hjärtat av parken finns de stora
öarna som var och en ger en heldagsupplevelse.
Åsnen har något att erbjuda alla årstider. Skåda fågel,
uppleva lövsprickning, titta på lavar och svampar,
åka skridskor längs med stranden eller skidor på
snöklädd is.
Välkommen!

NATURTYPER
OCH ARTER
I nationalparken finns mer än 100 växter och djur
som är fridlysta eller hotade i Sverige. Bland dessa
finns framför allt lavar, svampar, insekter och fåglar.
Exempel är rosa lundlav, igelkottaggsvamp, bokblombock och mindre hackspett.
På vår hemsida, www.sverigesnationalparker.se/
asnen eller på www.artportalen.se kan du hitta
en längre lista.

ÄDELLÖVSKOG
I ädellövskogarna finns
många lavar, svampar och
mossor att upptäcka. Gamla
träd och död ved ger också
mat och bostad för insekter
och fåglar. På våren hörs
skogsduva och på hösten
ser du Smålands landskapssvamp koralltaggsvamp.

BLANDSKOG
På många öar och uddar
finns naturlig blandskog av
löv- och barrträd. Här tillåts
björkar bli gamla. Grova tallar som tål kraftiga vindar
är viktiga som boträd för
fåglar. I gläntor, bryn och
vid vattnet finns ek, sälg,
al och rönn.

MYR
I södra delen finns Toftåsa
myr omgiven av gammal
tallskog och blandskogar.
Här växer skvattram, hjortron och linnea. På våren
hörs orrspel och på sommaren jagar lärkfalken
trollsländor.
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NATIONALPARKEN I KORTHET
AREAL: 1 868 hektar
INVIGNINGSÅR: 2018
NÄRMASTE ORTER: Växjö, Alvesta, Tingsryd
LÄN: Kronoberg
LANDSKAP: Småland
NATURTYPER: Sjö, lövskog, blandskog, myr

BERGÖN
En gammal gård på en
stor ö mitt i nationalparken.
Rasta i gårdsmiljön och
föreställ dig hur det var att
bo och leva av det som ön
och fisket gav. Eller gå en
promenad i den kuperade
urskogsartade skogen.
Klassiskt utedass finns.

RULLSTENSÅS
Rullstensåsen Husebyåsen
sträcker sig genom området
på land och under sjöns
yta. Den långa smala halvön
Ulvöås är en del av åsen.
Längre söderut går åsen i
kanten av Toftåsa myr. Där
gick förr en järnväg, idag är
det cykelled.

SJÖ
Åsnen är stor, grund och
flikig. Här finns sandstränder, stenstränder och lugna
näckrosvikar. Områden med
bladvass och säv är vanliga.
I sjön finns 20 olika fiskar.
I söder finns småsjöarna
Svartsjön och Toftagöl vid
Toftåsa myr.
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FÅGELSKYDDSOMRÅDE
1 APRIL–31 JULI.
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VINDSKYDD OCH
TÄLTPLATS

SOPSTÄLL

Huvudentrén nås via väg 23 (sväng
söderut vid Huseby Bruk) eller via
väg 120 (sväng norrut i Urshult).
Entré Trollberget nås via väg 126
(sväng österut vid Lönashult).
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FÖRESKRIFTER
Inom nationalparken gäller speciella regler.
Fullständiga föreskrifter om rätten att färdas och
vistas inom nationalparken finns på
www.sverigesnationalparker.se/asnen.

Du får inte skada eller ta levande eller döda växter,
mossor, lavar och träd. Men du får plocka bär och
matsvamp förutom på halvön Bjurkärr där det inte
är tillåtet.
Det är enbart tillåtet att övernatta i tält/vindskydd
på Utsiktens övernattningsplats och då högst en
natt mellan kl. 18.00-10.00 (se karta).
Du får bara elda på anvisade eldplatser med egen
eller upplagd ved. Friluftskök får användas i hela
området.
Du får bara köra motordrivet fordon på allmän väg.
Ett undantag är eldriven rullstol och liknande
hjälpmedel. På P-platserna får inte parkering av
husbil eller husvagn ske mellan kl. 00.00 och 05.00.
På sjön gäller särskilda regler: För motorbåt gäller
maxfart 20 knop i farlederna och utanför farlederna
5 knop. Husbåt och vattenskoter eller liknande
farkoster är inte tillåtna.
Du får inte starta eller landa med luftfartyg,
drönare eller liknande.
Du får bara rida på allmän väg. Du får cykla – men
med hänsyn till andra besökare och naturen.
Din hund ska vara kopplad. Det gäller även andra
husdjur.
Du får inte vara inom områden
med tillträdesförbud (fågelskydd) under tiden
1 april–31 juli (se karta).
Du får fiska om du köpt
ett fiskekort.
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FÅGELLIV
Åsnen har ett rikt fågelliv
både när det gäller häckande,
rastande och övervintrande fåglar.

Sjön med angränsande våtmarker och
jordbruksmarker erbjuder gott om föda.
Här finns också många lämpliga häckningsmiljöer: skyddade vikar och vassar, öar och
holmar, grova och ihåliga boträd. Vintertid är sjön en av få platser med
öppet vatten.
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Vandra på strövstigar i skogarna. Cykla vid sjön
och genom skogar på cykelleden. Paddla utmed
stranden och upplev strandkärren och skogen
från en ny sida.

Upplev hela nationalparken – en dag på land och en
dag till sjöss. Det finns anläggningar i närheten som
erbjuder boende och uthyrning av båt/kanot. Det finns
också möjlighet att övernatta en natt inom nationalparken i vindskydd/tält vid Utsiktens övernattningsplats i mån av plats (ej bokningsbar).
Entré Sunnabron: Strövstigar som leder vidare till
Bjurkärrhalvön (har även särskild P-plats) och till
Hunshults naturreservat. Det är god tillgänglighet på
flera av dessa stigar (gul färg på kartan).
Entré Trollberget: Strövstigar i lite mer svårtillgänglig natur (stenig eller kuperad terräng). Vid entré och
på cykelleden utmed sjön är dock tillgängligheten god.
Övriga strövstigar: Stigar i lite mer svårtillgänglig
natur finns också i norra och södra delen av Toftåsa
myr och på södra delen av ön Bergön.

13. NORRA KVILL En av få urskogs
artade skogar i södra Sverige.
14. TÖFSINGDALEN Dalgång med
tallurskogar, blockmarker och forsande vatten.

16. PADJELANTA / BADJELÁNNDA
Böljande fjällhedar och stora sjöar
långt från närmaste väg.
17. STORE MOSSE Det största
svenska myrområdet söder om
Lappland.
18. TIVEDEN Skogslandskap med
vildmarkskänsla.
19. SKULESKOGEN Kust med
storslagna utsikter och världens
högsta landhöjning.
20. STENSHUVUD
Kustberg, ädellövskog, inbjudande
hedar och stränder.
21. BJÖRNLANDET Berg, stup och
storskog med spår av forna tiders
bränder.
22. DJURÖ Skärgårdslandskap i
Västeuropas största insjö.

1. ABISKO Lättillgänglig fjälldal med
en ovanligt rik flora.
2. STORA SJÖFALLET / STUOR
MUORKKE Mäktiga fjälltoppar, glaciärer och tallurskogar.
3. SAREK Storslagen och krävande
vildmark i ett unikt fjällandskap.
4. PIELJEKAISE
Vidsträckta orörda fjällbjörkskogar.
5. SONFJÄLLET Lågfjäll och naturskog med gott om björn.
6. HAMRA En sällsynt helhet av naturliga skogar, myrar och vattendrag.
7. ÄNGSÖ Genuint odlingslandskap
med betesdjur och slåtter.
8. GARPHYTTAN Äldre odlingslandskap där många sångfåglar har fått
en fristad.
9. GOTSKA SANDÖN
Unik och sällsamt vacker ö med
milsvida sandstränder.
10. DALBY SÖDERSKOG Lummig
lövskogslund på den skånska slätten.
11. VADVETJÅKKA Sveriges
nordligaste nationalpark är ett fjäll
med djupa grottor.
12. BLÅ JUNGFRUN Sägenomspun�nen ö med släta berghällar,
ädellövskog och vacker utsikt.

23. TYRESTA Orörd storskog strax
söder om Stockholm.
24. HAPARANDA SKÄRGÅRD
Skärgårdslandskap med långgrunda
sandstränder.
25. TRESTICKLAN
Väglös ödemark med milsvida utsikter från tallklädda bergsryggar.
26. FÄRNEBOFJÄRDEN
Mosaik av lövrika skogar och vatten
vid nedre Dalälven.
27. SÖDERÅSEN Lövskogar, rasbranter, strömmande vattendrag och
ett rikt växt och djurliv.
28. FULUFJÄLLET Här vid Sveriges
högsta vattenfall möter urskogen
fjället som är vitt av lav.
29. KOSTERHAVET Artrikt havsoch skärgårdsområde med landets
enda korallrev.
30. ÅSNEN Insjöskärgård med
hundratals öar. Gammal skog med
bok och tall.
KONTAKT
asnensnationalpark.kronoberg
@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 70 00
www.naturvardsverket.se
Ansvarig för Sveriges
nationalparker.
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15. MUDDUS / MUTTOS De stora
myrarnas och urskogarnas land.

