
Toarp 
 

Onsdag 10 mars strålande sol 3°C. Vi kokar kaffe och packar vår ryggsäck och kör 
mot Toarp. Vi kör in på Godtemplare vägen, där går det bra att parkera innan 
granskogen. 
Då vi gått en bit fram på gången, tar vi av till vänster och följer den lilla stigen framåt.  
 

                    
 
Här får vi se den unika dalgången med storslagen utsikt över sjön och Segeåns 
slingrande dalgång. Dalgången skapades under senaste istiden. På sommaren betar 
lamm på den bördiga marken. 
Vi strosar vidare och följer den upptrampade gången. Då kommer vi till en blandskog 
med först lövträd därefter en härligt tät barrskog.  
En träbro gör det lätt för oss att njuta av vårens porlande vatten och några 
sälgknoppar sträcker sig upp till räcket.  
Promenaden drar vidare mot den lockande täta idegransskogen med sitt välkomnande 
susande läte. Då vinden drar igenom barren väljer vi ut en liten glänta för att avnjuta 
vårt rykande heta kaffe 
 

                                   
 
Här beskådar vi, framför våra fötter, naturen på nära håll. Här njuter och drömmer vi 
oss bort mot den kommande våren. 
Vandringen fortsätter och vi ser mer av de kolossala Idegranarna, Hasselbuskar, 
Björk, Ek mm. 
Därefter viker vi av till höger och går på ännu en vältrampad stig. Nu på vår vänstra 
sida växer olika lövträd och buskar. Vi skönjer en plantering av, troligen Kungsgranar 
mörk och tät. Då vi gått ett tag dyker samma lerväg upp sig igen. 
Vi viker vänster och hittar ett gammalt "sprängt" kassaskåp, väl gömt en bit in i 
skogspartiet. 
Fortsätter och ser nu den planterade ädelskogen. Tar av till höger och är nu tillbaka på 
vår första vägsträcka jämns med sjön och dalgången.  
Strax ser vi vår parkerade bil.  
På vår utflykt har vi träffat, en joggare, sett ett äldre par promenera, samt två yngre 
fiskare.  
Vi rekommendera, bra skodon, kläder som tål väder och vind. 
Gör toalettbesök innan du åker hit (svårt att dölja sig, inga löv än). 
Vi ses i naturrummet  
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