
Naturnatten 
	  
Även i år var vädret det bästa tänkbara när Naturnatten den 5 juni arrangerades 
i Kummelöreservatet. Kvällssolen lyste och varma vindar förde med sig 
levande musik och dofter från grillen. 

Gunnar Lagerkvist från Länsstyrelsen inledde kvällen med att berätta om 
reservatsskötsel för de sextiotal människor som samlats för att tillbringa kvällen 
tillsammans. Han berättade bl.a. om ett uppdrag regeringen givit länsstyrelserna. 
Uppdraget går ut på att bättre förvalta och använda naturskyddade områden. 
Riktlinjer för detta finns samlade i programmet Värna Vårda Visa. Några åtgärder 
riktar sig mot att öka den lokala delaktigheten i arbetet med den skyddade naturen. 
Vidare ska tillgängligheten öka och särskilda insatser görs för rörelsehindrade men 
även satsningar på naturturism och en utökad information planeras med exempelvis 
guidningar. Redan idag går det att få bra information om de olika värmländska 
naturreservaten på Länsstyrelsens hemsida. 

Sällskapet för Naturskydd, en krets av Naturskyddsföreningen, hade guider på plats 
som förevisade floran och informerade om de fåglar som hördes och syntes i 
reservatet. De för Värmland sällsynta växterna slån och nässelsnärja kunde bl.a. ses. 
Det berättades även om Kummelösöndagen, en folkfest som firades söndagen efter 
midsommar för över hundratalet år sedan. Ölmeborna kom gående eller farande med 
ekor från olika håll för att tillsammans lyssna på musik, dansa och festa. Dock avtog 
traditionen av olika anledningar vid 1870-talet. 

Under kvällen hördes ändå åter musik på Kummelön. Spelmännen Magnus Lindgård 
och Anders Näsström spelade upp på fiol och dragspel samtidigt som mat och dryck 
serverades av Åkerbo gård. Den varma kvällen kunde avnjutas under behagliga 
former och vem vet, nästa år kanske någon mer än myggen bjuder upp till dans.  
 

	  
      Vandring i reservatet 
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Hagmark 
	  

	  
Birger Ahlstrand guidar i den rika floran 
 
 
 
                                                                   Text och foto: Björn Broqvist, år 2011. 


