Stubb-Lisamon
- ett naturreservat i LjustorpStubb-Lisa mon
”baggarna och
svamparnas
rike” är beläget
ca 5 km norr om
Ljustorps kyrka
och ligger i en
svag nordvästsluttning på
Brälleberget.
Området som
omfattar 17 hektar tall– och
granskog blev
naturreservat i
juni 2002, då länsstyrelsen fattade sitt
beslut.
Syftet med reservatsbildningen är att bevara en skog som har mycket av de naturskogsstrukturer, såsom döda stående
och liggande träd. Genom att låta den utvecklas naturligt gynnas de växter och
djur som är beroende av den. Här finns
träd som är 300-400 år gamla.
Namnet kommer från en sägen i bygden.
Lisa var vallpiga i Edsta by någon gång
på 1700-talet. En dag kom varken hon
eller korna hem och man började leta efter henne.
Hon hittades död sittande mot en stubbe
och sägnen säger att han blev ihjälskrämd av en Björn. Idag levande ljustorpsbor har sett stubben som var över-

täckt med
mossa. Idag
finns den inte
längre, men
namnet lever
kvar.
I naturreservatet finns
inga iordningsställda
rastplatser,
men det finns
informationstavlor.
Till Stubb-Lisa mon kommer man enklast
via en privat skogsbilväg mellan Edsta
och Fäbodsjön. Vägen är tidvis avstängd
för biltrafik, men platsen kan alltid besökas med cykel eller till fots. Sväng in mot
Edsta och Fäbodsjön, kör ca 3 km till en
vägbom som går till höger. Gå 150 meter.
Alternativ 1 håll höger, gå 500 m. Sväng
in i skogen rakt österut, så når du reservatets östra gräns. Alternativ 2 håll vänster
och nästan fram till Pelle-Perskolningen.
Sväng höger och följ skogsbilvägen tills
en stig tar av.
Området är relativt svårtillgängligt och
inte direkt anpassat för besökare. Det är
dåligt med vägvisning och det gäller att
veta var man ska. Ta med karta och stövlar för promenaden.
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