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SEVÄRDHETER

1. Antamåla rör
2. Duvemåla
3. Klasatorpet
4. Mobergstenen
5. Rostockaholme
6. Trollens kammare
7.  Västraby  

stenåldershus

NATURRESERVAT

8. Huvudhultakvarn
9. Lidahult

BADPLATSER

Bada får du göra var som helst så 
länge du inte är på någon annans 
tomt. Här är de badplatser som 
kommunen sköter om.
 
10. Bodasjön
11. Häljanäs
12. Kårahult
13. Loafallet
14. Sjötorpet
15.  Stampadammen
16. Törestorp

VINTERSPORT

Flera ideella föreningar ser till att det 
 spåras för skidor och spolas skidsko
banor när vintervädret tillåter. Läs mer på 
emmaboda.se.

FISKE

För att få fiska i våra sjöar behövs  
tillstånd från mark ägaren, eller att du köper 
fiskekort. I dessa sjöar kan du fiska med 
fiskekort, se emmaboda.se. Vissa sjöar har 
även båtuthyrning.

44. Flaken
45. Kyrksjön
46. Kårahultasjön
47. Långasjön
48. Nätterhövden
49. Rosenbergssjön
50.  Rostockasjön/ 

Getasjösjön
51. Sidlången

52. Skepen
53. Skärsjön
54. Stampadammen
55. Svartegöl
56. Törn/Törngöl
57. Ubbemålasjön
58. Åsgöl
59. Ödevaten

VANDRINGSLEDER

Allemansrätten gör att du får 
cykla, springa och vandra var du vill. Här är 
 några uppmärkta spår och leder som gör 
det lätt att hitta rätt.

VANDRINGSLEDER
32. Bielkeleden
33. Stampaleden
34. Torsjöleden
35. Utvandrarleden

ELLJUSSPÅR

Ett elljusspår är 
precis vad det heter: ett 
 anlagt spår med bra under
lag för gång och löpning, 
med möjlighet att  tända 
lampor när det blir mörkt.

36. Boda
37. Broakulla
38. Emmaboda
39. Eriksmåla
40. Skäveryd
41. Vissefjärda

HUNDAR

På en hund  
rastgård kan du låta 
din hund springa av sig 
utan att vara kopplad. 
Hundrast gårdarna sköts 
av hund ägarna själva.

42. Emmaboda
43. Eriksmåla

KANOT

Lyckebyån bjuder på många fina  
sträckor för paddling, även med  
övernattnings och grillplatser. 

Du kan hyra kanot på  flera ställen i 
 kommunen.

GEOCACHING

Geocaching är ett roligt 
och lärorikt sätt att kom
ma ut i naturen och upp
täcka nya platser. Emma
boda kommun vimlar av 
utplacerade kontroller 
som du får ledtrådar till 
via appen Geocaching, 
som är gratis i grund
utförandet.

GRILLPLATSER

Att laga mat i det fria är en riktig höjdare. På många ställen finns 
anlagda grillplatser som alla får använda. Om du väljer att själv 
göra upp eld eller använda stormkök är det mycket viktigt att du 
ser till att släcka elden ordentligt och att det alltid finns vatten att i 
närheten för att undvika spridning om olyckan skulle vara framme.

IDROTT &  
MOTION

FOTBOLL
18. Boda GoIF
19. Emmaboda IS
20. Johansfors IF
21. Lindås BK
22. Långasjö GoIF
23. Vissefjärda GoIF

GOLF
24.  Emmaboda Bad och  

träningscenter
25. Emmaboda GK

ORIENTERING
26. Emmaboda Verda

RIDNING
27. Eriksmåla Ridklubb
28. Långasjö Hästsportklubb

TENNIS
29. Emmaboda sporthall
30. Johansfors tennisklubb
31. Vissefjärda GoIF

PADEL
Flera privata entreprenörer 
hyr ut utomhusbanor för padel.

STRÖVA I SKOG  
OCH MARK

Det behövs egentligen inte mer för att 
upptäcka  naturen i Sverige än en matsäck 
och ett par rejäla skor. Stigar att utforska 
går kors och tvärs  genom skogar och över 
ängar. Strävaområdet i Emmaboda som är 
under uppbyggnad erbjuder uppmärkta 
gång och cykelstigar, grillplats med mera.

17. Strävaområdet

CAMPING

Du får sätta upp tält och  övernatta en natt 
ute i naturen utan att be mark ägaren om 
lov, men är det nära  bebyggelse kan det 
ändå vara bra att fråga först. 

Annars finns det så klart camping platser 
för tält, husbilar och husvagnar på olika 
platser i kommunen.
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EMMABODA KOMMUN

Allemansrätten

Vandringsleder Mycket att upptäcka

Sträva Emmaboda 
Aktivitetsområde

Upplev naturen på nära håll

Detta får du göra:

Plocka blommor, bär och svamp
Du får plocka allt som växer vilt i naturen. 
Vissa växter kan dock vara fridlysta vilket be
tyder att de inte får plockas. Du får inte heller 
bryta grenar från levande träd och buskar.

Tända eld
Du får tända eld, men du måste vara försiktig 
så att inte elden kan sprida sig. Om det är 
torrt i markerna kan det vara eldningsförbud. 
Kolla innan vad som gäller där du är.

Gå, cykla och rida
Du får vandra, cykla och rida både i naturen 
och på enskilda vägar. Det är dock viktigt att 
inte störa och att visa hänsyn.

Detta får du inte göra:

Jaga och fiska
Varken jakt eller fiske ingår i allemansrätten. 
I många sjöar kan du dock lösa fiskekort som 
ger dig rätten att fiska där.

Köra i naturen
Att köra med motorfordon i naturen är för
bjudet eftersom det kan skada naturen.

Släppa din hund fritt
Du måste ha koll på din hund för att inte störa 
vilda djur. Under vår och sommar har djuren 
ungar så då är det extra viktigt.

Bielkeleden
Bielkeleden är 6,5 km lång och går runt Grim
mansmålasjön strax utanför Emmaboda och 
Lindås. Den passerar bland annat Rostocka
holme med spår från Bielkeättens medeltida 
gård. Leden har många informationsskyltar 
för den som vill lära sig mer.

Stampaleden
Stampaleden är en 7 km lång led som går 
runt Lyckebyåns dalgång norr om Broakulla 
och bland annat passerar naturreservatet i 
Huvudhultakvarn.

Torsjöleden
En bra bit från större vägar ligger Torsjöleden, 
en 7 km lång led som går genom en mycket 
varierande och vacker natur. Leden sträcker 
sig längs stigar och små körvägar runt och 
mellan små sjöar, över åsar och ned i dal
gångar. 

Utvandrarleden
Utvandrarleden går från Korrö till Karlshamn 
och är totalt 112 km lång. Delar av den går 
genom Emmaboda kommun, till exempel 
Råamåla, Törsbo kvarn, Långasjö vandrarhem 
och Klasa torpet.

Utforska okända marker
Gå en stig eller skogsväg du aldrig har sett 
förut och se vart den leder.

Titta på vilda djur
Om du är bra på att smyga och har tålamod 
kan du få se både älg, rådjur, räv, vildsvin 
och stora skogsfåglar. Även lodjur finns i 
våra  skogar, men de är sällsynta och mycket 
 skygga för människor.

Gå en vandringsled
Fördelen med vandringsleder är att under
laget ofta är lite lättare att gå på, och att 
sträckan är uppmärkt så att du inte riskerar 
att gå vilse.

Bygg en koja
Bygg ett vindskydd eller en koja som bara du 
och dina kompisar känner till. 

Bada i en skogssjö
Du måste inte ha en badplats för att bada.  
Har du tur kan du hitta det perfekta bad
stället någon annanstans.

Njut av skogens ljud
I skogen kan du uppleva vindens sus i träd
kronorna, fågelkvitter som du aldrig har 
hört förut – eller något så sällsynt som total 
tystnad. Det är mäktigt!

Allemansrätten i Sverige ger dig möjlighet att röra dig fritt i naturen utan att först fråga mark
ägaren om lov. Men med denna frihet följer  också ansvaret att vara rädd om natur och djurliv. 
En bra tumregel är ”Inte störa – inte förstöra!”. Och kom ihåg att ta med skräpet hem.

Våra vandringsleder är ett smidigt sätt att uppleva olika platser och naturtyper på. Välj själv 
om du vill gå hela eller bara delar av lederna. Lederna är tydligt uppmärkta, och har ofta skyltar 
med information och fina rastplatser med jämna mellanrum. Se kartan på andra sidan.

Sträva är ett område som är under uppbyggnad mellan Emmaboda och Ubbemålasjön. Kring 
den höga pulkabacken växer ett stort område fram med gång och cykelleder av olika längd 
och svårighetsgrad. Arbetet drivs ideellt av Strävakommittén och Emmaboda Verda OK. 
Här finns även en grillpaviljong.

På emmaboda.se under Uppleva & göra finns fler tips om allt 
som går att hitta på i vår kommun och regionen i stort – och det 

allra mesta är både enkelt och gratis. 

Vilket är ditt smultronställe?
Ta en bild och tagga i sociala medier med #minplatsemmaboda.

emmaboda.se

I Emmaboda kommun har du naturen runt hörnet och alltid nära till äventyr. Samla ihop dina 
kompisar, packa en ryggsäck med dryck och frukt eller fikabröd, ta på dig kläder efter väder 
och ge dig ut till fots eller med cykel. 

Ideella föreningar  
med friluftsaktiviteter

Emmaboda Scoutkår
Scouterna ger barn och unga möjlighet att 
uppleva roliga äventyr tillsammans, och lär ut 
allt ifrån att göra upp eld och bygga vindskydd 
till hur man är en bra kompis.  
scouterna.se

Emmaboda Verda
Emmaboda Verda är en idrottsförening med 
ovanligt bred verksamhet.  Orienteringen – 
som verkligen går ut på att lära sig att hitta 
rätt i skog och mark – utgör stommen i fören
ingen. De har också löpning och skidåkning 
på programmet, och är även drivande kring 
strövområdet Sträva (se separat informa
tionsruta). Läs mer på evok.se.

Emmabodabygdens historiska förening
Det är namnet på den förening som står 
bakom stenåldershuset i Västraby utanför 
Lindås. Se kartan under Sevärdheter. 

Friluftsfrämjandet
Friluftsfrämjandet skapar roliga, trygga 
och lärorika äventyr, året runt där alla är 
välkomna. Det finns en lokalavdelning i 
Lindås som bland annat arrangerar Skogs
mulle för de allra minsta barnen. Läs mer på 
friluftsframjandet.se.

Emmaboda kommun har mycket att erbjuda, både för dig som vill uppleva saker tillsammans 
med andra och för dig som även är öppen för att engagera dig som ledare. Nedanstående 
 föreningar har lite extra fokus på utomhusaktiviteter och friluftsliv.

Mobergsbygden

Duvemåla
Den lilla byn Duvemåla strax norr om Emma
boda är en riktig idyll där Vilhelm Mobergs mor
mor bodde. Byns namn blev känd i hela Sverige 
efter musikalen Kristina från Duve måla.

En dag med Moberg
Varje år arrangerar Emmaboda kommun  
En dag med Moberg tillsammans med Vilhelm 
MobergSällskapet. Under en dag lyfter vi på 
olika sätt fram hans böcker lite extra.

Klasatorpet
Utanför Långasjö ligger Klasatorpet som är 
småländskt kulturlandskap när det är som 

vackrast, med ängar, gärdesgårdar och tim
rade hus. På sommaren finns här tamdjur att 
titta på, som hästar, grisar och kaniner. Här 
spelades delar av filmen Utvandrarna in 1971.

Mobergsstenen
I Gudarsmåla strax norr om  Moshultsmåla 
finns Mobergsstenen som ett minne av 
 platsen där Vilhelm Moberg föddes.

Moshultamåla gamla skola
Nästan uppe på toppen av Moshultamåla
backen med milsvid utsikt ligger Påvelsmåla 
skola där Vilhelm Moberg gick. Skolan är idag 
museum.

Författaren Vilhelm Moberg föddes i Moshultamåla utanför Emmaboda, och gjorde sig känd 
under mitten av 1900talet för sina skildringar av det småländska bondesamhället och de 
svenskar som utvandrade till Amerika under 1800talet. Runt om i Emmaboda kommun finns 
många platser och besöksmål som har med hans böcker att göra.

KulTuren
KulTuren är en totalt 14 mil cykelvänlig vägsträckning genom Emmaboda och 
 Lessebo  kommuner. Längs den slingrande och natursköna vägen finns spår efter 
inlandsis,  industrialisering, sagor, mord och troll. Ta med en fikakorg och cykla på 
upptäcktsfärd! Läs mer på emmaboda.se.

KulTuren


