
Utveckling av 
Skedhults friluftsområde
Under slutet av 2012 påbörjades 
ett flerårigt projekt med arbets-
namnet Skedhults Naturcentrum. 
Eksjö kommun är motor i pro-
jektet som drivs tillsammans med 
tio ideella föreningar som redan 
idag är aktiva i området. Även det 
lokala näringslivet deltar. 

Syftet med projektet är att ytter-
ligare utveckla området för såväl 
kommuninvånare som för besökare 
från hela regionen. Området inom 
Skedhults friluftsområde nyttjas 
idag främst av kommuninvånare 
som är aktiva i någon av de idrotts- 
klubbar och ideella organisationer 
som bedriver verksamhet i områ-
det. En målsättning med projektet 
är att göra området tillgängligt 
även för de som idag inte är med-
lemmar i någon av dessa fören-
ingar. Området har med alla sina 
ingredienser stora förutsättningar 
att bli än mer attraktivt genom att 
kompletteras på olika sätt.

Mer information om projektet 
finns på www.eksjo.se/skedhult.
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Kontakt
För mer information om 
Skedhults friluftsområde, vänligen 
kontakta fritidsavdelningen vid 
Eksjö kommun.

Tfn: 0381-360 00
www.eksjo.se/skedhult

Skedhults 
friluftsområde

Brygga
Båtplatser och 
båtuthyrning
Eksjö Fiskeklubb

Toalett

Örnstugan
Stuga, bastu och bryggor
Unga Örnar

Fiskaretorpsåsen
Torp, bastu och grillplats
Naturskyddsföreningen i Eksjö

Skedhults gård
Kansli, museum, grillplats 
och naturstig
Jägareförbundet Jönköpings län

Jägareförbundet Jönköpings län

Karlsjön
Vindskydd och grillplats
Eksjö kommun

Jägaregården
Klubbstuga, skyttebanor
och grillplats
EksjöNejdens Jaktvårdsförening

Orienteringskarta över friluftsområdet finns 
mellan Breviksvägen - Gyesjön och 
Nässjövägen - Golfbanan
Eksjö Skid- och orienteringsklubb

Vindskydd
Eksjö Fiskeklubb

Vindskydd
Eksjö kommun

Persö ridhus
Stallbyggnader, manage, klubb-
hus, beteshagar och hoppbanor
Eksjöortens Ryttarförening

Hyttens kvarn
Naturskyddsföreningen i Eksjö

Skedhults golf
18-håls golfbana, 
klubbhus, enklare över-
nattning, restaurang
Eksjö Golfklubb

Borgmästarängen
betesmarker

Fiske med fiskekort
Eksjö Fiskeklubb

Spår för mountain-
bike 3,5 km
Eksjö Cykelklubb

Fiske med fiskekort
Eksjö Fiskeklubb

Fiske med fiskekort
Eksjö Fiskeklubb

Fiske med fiskekort
Eksjö Fiskeklubb

Kajakisättning
Friluftsfrämjandet i EksjöFiske med fiskekort

Eksjö Fiskeklubb

Motorikbana och 
grillplats med tak

Naturlig badudde

Cykelväg till Eksjö

Promenadstig
Skedhult-Fiskaretorpet



Smultronställen
Smultronställena inom Skedhults friluftsområde är många och är 
alla värda ett besök. Nedan finner du ett urval av dessa.

Skedhults gård, som har medeltida anor, har ägts av adelss-
läkter, militära befattningshavare och riksråd. Eksjö stad köpte 

gården 1968 av Hushållningssällskapet. Sedan 1998 äger Eksjö 
Golfklubb den forna åkermarken där golfbanan ligger 

idag. I anslutning till golfbanan ligger även Skedhults 
golfkrog vilken är öppen för alla. 

Fiskaretorpsåsen ligger på en 350 meter lång 
rullstensås. I det lilla torpet har barnrika fa-
miljer bott som har försörjt sig på dagsverken 
och fiske. Sedan 1998 förvaltar Eksjö Natur-
skyddsförening torpet och åsen. Man kan nå 
torpet via en mindre stig från Skedhults gård.

Borgmästarängen var på 1700-talet Borg-
mästare Munthes priviligierade marker. 
Området består till stor del av eklandskap och 

hålls öppet genom bete. Vid Borgmästarängen 
finns även en brygga anpassad för handikapp-

fiske. Fiskeklubben erbjuder också personer med 
funktionsnedsättning att få ta med sig en Pluspolare 

som extra stöd eller hjälp vid fiske med fiskekort.

Hyttens kvarn, tidigare nämnd Skedhulta kvarn, arrenderas av 
Eksjö Naturskyddsförening. Idag finns sågbyggnaden kvar och 
kvarndammen är återskapad. Även en öringstrappa är anlagd i 
den smala kvarnrännan. 

Höglandsleden, en led på cirka 10 km, går genom området, från 
Borgmästarängen, över Ränneslätt och in i Eksjö centrum.

Skedhults friluftsområde Föreningsverksamhet inom området

Jägareförbundet Jönköpings län arbetar för att till-
varata jägarnas intressen för viltvård och jakt, och 
bedriver sin verksamhet från Skedhults säteri. På 
gården finns anläggningar för visning av viltvårds-

åtgärder och ett jaktmuseum som drivs på ideell basis. Under 
jaktsäsong bedriver föreningen jakt inom området, bland annat 
som utbildning och för ungdomar.

Jägareförbundet Jönköpings Län

Eksjö Golfklubb driver en 18-hålsbana inom Sked-
hults friluftsområde. Klubben har många aktiviteter 
riktade direkt mot unga såsom idrottsskola, samt trä-
nings- och sommarläger. Även seniorer är aktiva med 

bland annat tisdagstävlingar. Klubbens verksamhet omfattar även 
en restaurang, Skedhults golfkrog, som är öppen för allmänheten.

Eksjö Golfklubb

Inom Skedhults friluftsområde bedriver Natur-
skyddsföreningen bland annat verksamhet vid 
Hyttens Kvarn och på Fiskartorpsåsen, samt är 
delaktiga i skötseln av Höglandsleden. Föreningen 

har aktiviteter under hela kalenderåret. På programmet finns 
till exempel skogsdagar, vandringar, kurser i natur- och djurliv, 
julmarknad, vegetarisk matlagning och artkännedom.

Naturskyddsföreningen i Eksjö

Friluftsfrämjandet i Eksjö bedriver idag verksamhet 
för barn och ungdom genom Knytte-, Skogsmulle-, 
Strövare- och Frilufsareverksamheterna. För vuxna 
arrangeras vandringar, stavgång, och utflykter med 

kajak och långfärdsskridskor, samt kurser i fågel-, blom- och 
svampkunskap. 

Friluftsfrämjandet i Eksjö

Eksjöortens Ryttarförening, som är verksamma i 
sitt ridhus i Persö inom Skedhults friluftsområde, 
utbildar unga och vuxna ryttare i dressyr, hoppning 
och körning av hästar. Föreningen har även ett antal 

ridstigar inom friluftsområdet. Varje år arrangerar man flera 
regionala och nationella tävlingar, både i hoppning och i dressyr. 

Eksjöortens Ryttarförening 

Unga Örnars verksamhet i Eksjö omfattar grupp-
verksamhet, friluftsliv och läger på Unga Örnars 
anläggning inom Skedhults friluftsområde, 
Örnstugan. I anslutning till Örnstugan finns även en 

bastu som används hela året. Örnstugan hyrs även ut till andra 
verksamheter och organisationer.  

Unga Örnar

Eksjö Skid- och orienteringsklubb bedriver tränings- 
och tävlingsverksamhet inom skidor och orientering, 
samt på senare år även mountainbikeorientering. 
Föreningen har en orienteringskarta över Skedhults 

Friluftsområde såväl som ett stort digitalt kartmaterial runt hela 
Eksjö. Skidstugan, som ligger öster om Eksjö stad, är föreningens 
klubbstuga och här finns bland annat ett konstsnöspår.

Eksjö Skid- och orienteringsklubb

EksjöNejdens Jaktvårdsförening bedriver sin helt 
ideella verksamhet på Jägaregården. Föreningen 
erbjuder i första hand skjutträning med hagel 
och kulvapen på egna moderna banor.

Föreningen har en aktiv ungdomsverksamhet, men även pen-
sionärer har en egen tid för skjutträning och samkväm. Under 
kvällstid är Jägaregården öppen för gemensam träning.

EksjöNejdens Jaktvårdsförening

Eksjö Fiskeklubb arrenderar inom Skedhults 
friluftsområde flera fiskevatten av Eksjö kommun. 
Genom försäljning av fiskekort erbjuder 
föreningen fiske för medlemmar och allmänhet, 

samt båtuthyrning. Föreningen har även en mycket aktiv 
tävlingsverksamhet.

Eksjö Fiskeklubb

Eksjö Cykelklubb verkar för alla som vill cykla 
aktivt med träning och tävling i cykelsporten. För-
eningens verksamhet är främst inriktad på moun-
tainbike och landsväg, men även inriktningen 4X 

och BMX finns. Inom Skedhults friluftsområde, strax väster om 
Gyesjön, har föreningen en mountainbikebana.

Eksjö Cykelklubb

Bara 10 minuter ifrån Eksjö centrum hittar vi Skedhults 
friluftsområde, ett område med skog, öppna ängar och sjöar. 
Området erbjuder det mesta inom friluftsverksamhet såsom 
naturvård, jakt, fiske, orientering, golf, ridning, lägerverk-
samhet, vandring och mycket mer. 

Att upptäcka inom Skedhults friluftsområde
Skedhults friluftsområde ligger väster om Eksjö centrum, 
och sträcker sig mellan Nässjövägen och Breviksvägen, 
samt Gyesjön och Norra Vixen. 

Skedhults friluftsområde omfattar cirka 700 
hektar skogs- och naturmark, samt ett stort 
antal byggnader varav flera har kulturhistoriskt 
värde. Området erbjuder många möjligheter 
till aktiviteter, inte minst för barnfamiljer 
och andra friluftsintresserade. Idag finns här 
bland annat golfbana, ridcenter, jaktskytte-
bana, mountainbikebana, orienteringskarta, 
fiskesjöar, kulturhistoriska byggnader, skog 
och ängar, restaurang, badplatser, grillplatser, 
klubbstugor och ett jaktmuseum. 

De största delarna av området har stora värden som 
strövområde och bär- och svampplockningsskog. I 
vissa partier finns även höga naturvärden, främst knutna 
till ädellöv, äldre barrskog och betesmark. De 
kulturhistoriska värdena utgörs framförallt av bebyggelsen, med 
flera välbevarade och mycket speciella miljöer. 

Som kommuninvånare och besökare är du varmt välkommen att 
besöka och nyttja området på egen hand. Du kan även engagera 
dig i någon av de aktiviteter som bedrivs av de idrottsklubbar och 
ideella föreningar som är verksamma inom området. 


