ALSUMPSKOGSAFARI OCH FINJA KYRKA
Välkommen att vandra på den unika spången genom alsumpskogen vid Finja.
Norr om Finjasjön delar sig Finjasjöleden i två alternativa sträckor.
Den norra delen, vilken är 2,3 km, går genom Finja kyrkby.
Den södra, 1,9 km, går genom en av Skånes största alsumpskogar.
Större delen, 1,6 km, av denna sträcka är spångad, vilket gör spången
till landets längsta genom denna typ av miljö.
Den är helt byggd i ek där stolparna är brända enligt gammal teknik för
att få maximal hållbarhet. Spången byggdes 2006 – 2008.
Tillsammans bildar den norra och den södra sträckan en 4,2 km lång
vandringsslinga – alslingan.
Håll utkik efter gärdsmygen som tycker om att flyga in under spången.
Den bruna fågeln är lätt att känna igen på sin upprättstående stjärt och
sin litenhet. Gärdsmygen är Sveriges nästminsta fågel, bara kungsfågeln
är mindre.
Var försiktig när du går på spången! Den kan vara hal, speciellt i fuktigt
tillstånd. Vissa delar kan stå under vatten och vara oframkomliga.
Passa på att besöka Finja båtplats.
Där finns grillplats och ett fågeltorn med magnifik utsikt över Finjasjön.
Finja kyrka, en av Skånes äldsta kyrkor, byggdes i början
på 1100-talet. Kyrkans kalkmålningar, daterade till omkring 1140, hör till de främsta i hela Europa.

Alder wetlands safari
and Finja church
Welcome to a hike along a unique footpath
through the wetland woods next to Finja Lake.
North of the lake the track splits to provide
two options:
The northern branch, 2.3 km, passes the 12th
century Finja Church.
The southern stretch, 1.9 km, mainly goes
through one of the largest alder wetland
woods in Skåne. 1.6 km of this is an oak footbridge, the wood has been treated using an
old firing technique for maximum durability.
Look out for the wren. This brown bird is the
second smallest in Sweden.
Also visit the Finja marina with its fixed barbecue grill and birdwatching tower.
Take care walking on the footbridge! It might
be slippery, especially in damp weather.

Safari im Erlenbruchwald
und Finjakirche
Nördlich vom Finjasee teilt sich der Wanderweg.
Der nördliche Weg (ca. 2,3 km) führt an der
Finjakirche vorbei, einer der ältesten Kirchen
Schonens (12. Jhd.). Ihre Kalkzeichnungen von
1140 gehören zu den bedeutendsten in Europa.
Die Südstrecke (ca. 1,9 km) liegt in einem der
größten Erlenbruchwälder Schonens und ist
der längste Holzsteg Schwedens (1,6 km) in
einem Erlenbruchwald.
Der Zaunkönig (siehe Bild), Schwedens zweitkleinster Vogel, fliegt gerne unter den Steg.
In Finjas Kleinboothafen gibt es einen Grillplatz und einen Vogelturm mit prächtiger
Aussicht über den See.
Der Steg kann teilweise unter Wasser stehen,
so dass er nicht begehbar ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie auf dem Steg gehen, er kann
glatt sein, v.a. wenn er feucht ist.
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