Bilder från Sternö 2017-08-12, Skyltar, aspsopp?, kopparödla, röd skogssnigel och en av många grillplatser
Foto: Anna-Karin Wihlborg

Välkommen till naturfototräff vid Mörrumsån och Sternö-Boön
i västra Blekinge
Lördagen den 26 augusti 2017 kl. 10.00
Plats: Samling på̊ parkeringen vid Laxens Hus, Mörrum. (GPS 56.192672, 14.747504)
Vägbeskrivning: E22 österut in i Blekinge, tag av vid trafikplats Mörrum västra (avfart 49), och följ
skyltningen mot Mörrum V/Svängsta. Följ skyltar mot Mörrum Centrum / Laxens Hus. Finn lämplig
parkering.
Mörrumsån: Vi bekantar oss med laxfisket i Mörrumsån. Vi börjar vid Kungsforsen mitt i Mörrum
för att sen vandra söderut längs västra sidan av Mörrumsån ca 500 m till pool #4, en av de bättre
platserna att få se hoppande lax.
Sternö och Boön: (Parkering Sternö badplats GPS 56.145149, 14.840303)
Vägbeskrivning från Mörrum: Tag bron över ån österut och följ skyltningen mot Karlshamn. Vi kör
tillbaka ner på E22 riktning mot Kalmar, tag av vid trafikplatsen Karlshamn västra (avfart 51), och
kör väg 29 genom rondellen och vidare söderut. Följ skyltningen och sväng höger mot Sternö
sandvik (badplats).
Sternö och Boön är ett naturreservat vid kusten sydväst om Karlshamn med lummiga ek- och
bokskogar, karga tallskogar och vågslipade klipphällar där flera ovanliga svampar, lavar, insekter och
fåglar trivs. En av anledningarna till detta är de många döda träden som lämnats orörda. Här finns
också kulturhistoriska lämningar som t.ex. en bronsåldersgrav, rester av ett örlogsvarv från 1600talet och gamla stenbrott.
Efter en kort introduktion av området utforskar vi det på egen hand. Vi samlas åter vid parkeringen
för lunchpaus där medhavd lunch/fika intas. Vi tänder grillen för dem som har korv.
Läs mer här: Kartor Mörrums Kronolaxfiske , Naturreservat Sternö-Boön
Blekinge Utflyktsguide för den som vill utforska Blekinge vidare
Ingen föranmälan behövs. Klädsel efter väderlek, oömma och stadiga skor rekommenderas om man
tänker avvika från de många välpreparerade lederna.
Om ni undrar något så mejla eller ring mig: tomas.hansen@comhem.se - 070-7323622
Välkomna!
Tomas Hansen 070-7323622
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