
Program för dagen
Lördag 25 september

11.00-16.00 Tipspromenad
Upptäck naturreservatet på egen hand.  
En självguidande tipspromenad finns utmed den  
blåmarkerade leden i reservatet.

11.00-12.00 Familjeaktivitet - Skogsmulle
Ta med familjen, skogsmulle hittar på något kul  
tillsammans med barnen i anslutning till invigningen. 

11.00-12.00 Invigning
Landshövding Maria Larsson från Örebro län och  
Länsrådet Ann Holmlid från Östergötlands län inviger 
naturreservatet. Personal från Länsstyrelsen, Tomas 
Thuresson, VD Brevens Bruk och Anders Enetjärn 
berättar om skogsområdet som blivit ett  naturreservat. 
Länsstyrelsen bjuder på fika med hjälp av Brevens bruks 
hembygdsförening. 

12.30-14.00 Guidad vandring
Följ med på en guidad tur i reservatet och lär dig mer  
om skogens mångfald. Personal från Länsstyrelsen, 
Östernärkes naturvårdsförening med flera guidar.  
Start från invigningsplatsen.

13:00-15:00 Familjeaktivitet - insektshåvning
Följ med på spaning efter spännande insekter i  
reservatet med Närkes insektsförening och Hopajola. 
OBS: Föranmälan krävs till Hopajola https://bit.ly/3yQcrmt

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro

010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/orebro

Invigning 
naturreservatet Brevens tallskogar 

25 september 
Kl 11-16

Naturreservatet  
Brevens tallskogar

Var med och fira invigningen  
av naturreservatet Brevens 
tallskogar, ett spännande 
skogsområde strax söder  
om Brevens bruk. 

Glöm inte
•  matsäck
• kläder efter väder

Invigningen genomförs  
i samarbete med:

Foto: Lars-Ove Wikars

Raggbocken är en av  
naturreservatets hetaste  
kändisar, en kräsen och  
för det mesta sällsynt krabat. 

Visa hänsyn
Ta hand om andra och dig själv. 
Följ Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer med anledning 
av covid-19. Tänk på att hålla  
avstånd, god handhygien och  
stanna hemma om du är sjuk.

https://bit.ly/3yQcrmt


Vägbeskrivning

Naturreservatet Brevens tallskogar ligger ca 3 km 
söder om Brevens bruk.  
 
Från Örebro: kör väg 207 till Odensbacken där du 
tar till höger ut på väg 52. Efter 600 meter, sväng 
vänster in på väg 623. I Kilsmo svänger du vänster 
och strax söder om Brevens bruk, kör vänster mot 
Regna och fortsätt 7 km. Invigningsplatsen ligger 
vid Skrämman vid reservatets sydöstra del.

Från Finspång: kör österut mot Butbro och sväng 
där av norrut på väg 1134. Efter ca 24 km, tag vän-
ster vid Ingesgärde och fortsätt norrut på väg 1131. 
Efter ca 9 km, sväng vänster vid Botten. Efter 2 km 
är du framme vid invigningsplatsen vid Skrämman.


