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Hällestads-Torps  

naturreservat, 50 hektar 

Större delen av reservatet består av 

gammal barrblandskog. I öster gränsar 

området till sjön Lyren.  

Serviceinformation: Intill sjön finns 

en grillplats. Parkering finns för några 

bilar vid informationstavlan. En led finns 

på 2,7 km.  

Vägbeskrivning: Följ riksväg 51 åt 

nordväst från Ljusfallshammar. Efter 

Torp, ta av åt nordväst mot Björnfallet 

och fortsätt cirka 1,8 km till  

korsningen vid Björnfallet. 

Lindenäs naturreservat, 

15 hektar 

Skogen i reservatet ger en urskogs-

känsla. Här kan man uppleva orördhet 

och gångna tiders skogar.  

Serviceinformation: En parkering 

finns till väster om reservatet med plats 

för ungefär 6 bilar.  

Vägbeskrivning: Från Regna följ 

vägen mot Kattala 6 km, reservatet  

ligger 1 km efter Lindenäs gård.  

Fisklösemossens  

naturreservat, 38 hektar 

Fisklösemossens naturreservat ligger 

sydöst om sjön Avern i kommunens 

nordvästra del. Väster om reservatet 

ligger gölen Stora Fisklösen och runt 

den finns skogklädda mossar och  

mellanliggande öppna kärr.   

Serviceinformation: I reservatet  

finns inga besöksanordningar 

men Östgötaleden passerar myrens 

östra kant.  

Vägbeskrivning: Kör från Regna mot 

Kattala. Efter Rullebacka sväng söderut 

och håll höger.  

Naturreservatet Brevens  

tallskogar, 661+ 958 hektar  

Området bjuder på stora förekomster 

av gammal gles tallskog med flera myrar 

och sjöar, här kan man uppleva  

tystnaden.  

Serviceinformation: I området finns 

inga besöksanordningar.  

Vägbeskrivning: Från Igelfors kör 

mot Tyresfall och Sågartorp och vidare 

på väg 1133. Välj därifrån väg beroende 

på vilken del av reservatet som ska  

besökas. 

   

Stora Hjälmmossens och Strussjöskogens naturreservat,  

103 och 59 hektar 

Reservaten gränsar mot varandra och är en del av en tyst vildmark med  

urskogskänsla. Här finns magra hällmarker och gammal mossrik granskog. På de 

magra hällmarkerna reser sig flerhundraåriga tallar och i de fuktiga, mer  

näringsrika dalgångarna står gammal granskog.    

Serviceinformation: Vid Strussjön ligger en badplats med sandstrand och runt 

sjön finns flera badklippor. Här finns även en grillplats och ett vindskydd. På  

parkeringen finns det plats för ett antal bilar. I varje reservat finns en led på 3 km.  

Vägbeskrivning: Från Vånga kör mot Tolskepp. Därefter mot Olskeppetorp, 

där en skogsväg går in till parkeringen vid Strussjön.  

Rösjöskogens naturreservat, 

42 hektar 

Norr om Rösjön och Fabbegölen finns 

en tyst vildmark med en mångfald av 

naturtyper.  

Serviceinformation: I området  

finns inga besöksanordningar. 

Vägbeskrivning: Från Falla kör av 

mot Tolskepp. Sväng sedan av mot 

Gösebo och följ vägen förbi Katterum 

till en tvåvägskorsning (grusväg), ta 

vänster. Vid reservatet finns en mindre 

parkeringsyta. 

Tryfallets naturreservat,  

14 hektar 

Reservatet domineras av gammelskog 

och här finns fina stenformationer och 

ovanligt stora myrstackar.  

Serviceinformation: En led finns på  

2 km. Vid parkeringen finns en rastplats.  

Vägbeskrivning: Kör riksväg 51 mot 

Örebro och sväng vänster in på  

Sörskatevägen (väg 1135). Efter ca 16 

km sväng höger in på Älmesbovägen. 

Efter avfarten mot Nylandsvägen finns 

en parkeringsplats. 

    

Ölstadsjöns naturreservat,  

48 hektar  

I reservatet finns olika fågelarter som är 

typiska för strandängar och näringsrika 

sjöar.  

Serviceinformation: I området finns 

flera utkiksplatser och ett fågeltorn. En 

spång leder besökaren till fågeltornet.  

Vägbeskrivning: Det enklaste sättet 

att ta sig till reservatet är att ta sig mot 

golfbanan via Skäggebyvägen.  

Ysundamarkens  

naturreservat, 78 hektar 

Reservatet är ett av länets största  

områden med gammal barrskog. Här 

finns gott om gamla träd, bergshällar 

och små myrmarker.  

Serviceinformation: I området finns 

en mindre parkering. 

Vägbeskrivning: Från riksväg 51 kör 

in vid Ysunda och 2 km till parkeringen 

på höger sida. 

Ängenäs naturreservat,  

162 hektar  

Reservatet är ett stort och variations-

rikt område vid Glans nordvästra 

strand. Området består av brand-

präglad tallnaturskog och ett gammalt 

hävdat odlingslandskap med  

ädellövträd.  

Serviceinformation: I området finns 

en parkering med rastplats och bord.  

Vägbeskrivning: Från riksväg 51 kör 

in vid Ysunda. Ta vänster en bit efter 

bron och följ vägen till parkeringen. 

Sätra naturreservat,  

22 hektar 

Reservatet ligger ovanför Vångaförkast-

ningen och har en intressant geologi 

som tydligt påverkar områdets flora. 

Här finns gamla barrträd och grova löv-

träd.  

Serviceinformation: Utmed Ruda-

vägen finns en parkeringsficka och ett 

picknickbord. En led finns på 1,5 km.  

Vägbeskrivning: Kör väg 215 från 

Finspång och sväng höger efter  

Sätrahyddan, en vägskylt visar vägen. 
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Regnaholms  

naturreservat,  

53 hektar 

Reservatet erbjuder en vacker 

lövskog med bok och asp med 

inblandning av barrträd.   

Serviceinformation: En  

parkering och picknickbord 

finns längs vägen. I södra delen 

av reservatet finns fler bord.  

En led finns på 2 km.  

Vägbeskrivning: Sväng av 

mot Regnaholm 7 km norr om 

Igelfors. Efter 1 km finns  

parkeringsplatsen.   

Asketorp  

naturreservat,  

21 hektar 

Området består till större  

delen av gammal  

barrblandskog med  

sumpskogspartier. Området 

gränsar till Frängsjön.  

Serviceinformation: I  

området finns inga besöksan-

ordningar eller iordninggjord 

parkering. Vägbeskrivning:  

Ta vägen söder om Igelfors via 

Björke upp till Ulriksberg.  

Gällsängenskogens  

naturreservat,  

16 hektar 

I området växer en lövskog som 

slutit sig efter att beteshävden 

upphört 1937.  

Serviceinformation: I  

området finns inga besöks-

anordningar. Vägbeskrivning: 

Åk förbi Rejmyre och sväng 

mot Gölstorp efter Frängsätter. 

Från gården Gölstorp tar man 

sig för fot eller med cykel till  

reservatet.  

Prästänguddens  

naturreservat,  

12 hektar 

Reservatet ligger vid den 

vackra sjön Tisnaren och här 

finns en av norra Östergöt-

lands största sammanhängande 

ädellövskogar.  

Serviceinformation: I områ-

det finns inga besöksanordning-

ar. Vägbeskrivning:  

Reservatet ligger nordöst om 

Skedevi kyrka och nås bäst 

med båt från Tisnaren. 

Pipmossens  

naturreservat,  

33 hektar 

Området är en klassisk mosse 

kantad av kärr och skog med 

gott om pors och skvattram.  

Serviceinformation: En  

parkering med bord, bänkar 

och plats för cirka 4 bilar finns 

i anslutning till reservatet.  

Vägbeskrivning: Ta väg 1175 

från Rejmyre, sväng vänster till 

Kvarntorp-Erstorp och höger 

på Pipmossvägen.  

     

Lorebergs  

naturreservat,  

55 hektar 

I området finns småkuperad 

barrskog med rejäla bergs-

höjder. Den mest framträdande 

är Loreberg med en kilometer-

lång vy över skogslandskapet.  

Serviceinformation: En led 

finns på 4,1 km.  

Vägbeskrivning: Sväng in på 

Lorebergsvägen i Lotorp och 

vidare till slutet på Bygatan där 

det finns en bom. Från  

bommen är det cirka 1 km 

gångväg till reservatet.  

Lotorps naturreservat,  

17 hektar 

Reservatet är ett litet skogsom-

råde som bjuder på  

imponerande grova tallar.  

Tack vare närheten till Arena 

Grosvad med dess idrottsan-

läggning går det en markerad 

led och flera vältrampade stigar 

genom området.  

Serviceinformation: I  

området finns inga besöks-

anordningar. Vägbeskrivning: 

Parkera vid Arena Grosvad, 

härifrån går flera motionsleder 

och stigar (cirka 1,8 km till re-

servatet). 

Lövfallets  

naturreservat,  

14 hektar 

I området finns det gott om 

granar och tallar som är mycket 

gamla och grova. Området är 

kuperat och utmed vandrings-

leden finns hällmarker och  

ravinskog. Serviceinformat-

ion: En led finns på 1,5 km och  

utgår från parkeringen, leden 

tar cirka 45 minuter att gå.  

Vägbeskrivning: Parkeringen 

ligger mitt emot Ysunda gård, 

sväng av från riksväg 51. I  

närheten finns även en  

busshållplats.  

Abborrsjöns 

naturreservat,  

14 hektar 

Området består av böljande 

tallskogar med en sedan länge 

orörd mosaikartad skog med 

hällmarker, mossar och  

surdråg. Här finns många  

ovanliga svampar.  

Serviceinformation: I  

området finns inga besöksan-

ordningar. Vägbeskrivning: 

Fram till Roltorp finns en  

allmän väg, därefter finns en 

enskild väg för promenad eller 

cykel.  

Vallerängstorps 

naturreservat,  

24 hektar 

Reservat kännetecknas av 

högvuxen barrblandskog, gles 

hällmarkstallskog, tallris-

mossar och i viss mån små 

öppna myravsnitt. I sydost är  

området brandpräglat. 

Serviceinformation: I  

området finns inga besöksan-

ordningar. Vägbeskrivning: 

Fram till Roltorp finns en  

allmän väg, därefter finns en 

enskild väg för promenad eller 

cykel.  
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Magnehults domänreservat,  

7 hektar 

Domänreservat är en mycket liten 

lövskogsrest med sällsynta arter.  

Serviceinformation: En parkering för 

cirka 6 bilar finns norr om reservatet 

samt en rastplats med bord och bänkar. 

En vandringsled finns genom reservatet. 

Intill parkeringen finns Magnehults  

Kolar- och Skogsmuseum.  

Vägbeskrivning: Fortsätt mot  

Bremyra från Rejmyre, sväng höger  

efter Bremyra. 

Hjälmstorpenäs  

naturreservat, 44 hektar 

Reservatet är ett stort skogsområde 

ute på en stor udde vid sjön Holpen. I 

reservatet finns flera olika skogstyper  

så som sumpskog, barrblandskog och 

lövrika skogar.   

Serviceinformation: I området finns 

en vandringsled på 1,5 km.  

Vägbeskrivning: Från Vistinge sväng 

mot Rejmyre. Efter cirka 7 kilometer 

sväng mot Kyrkfallet.  

Tjuttorps naturreservat, 

67 hektar 

Reservatet är en vacker lövskog som 

står i ljus kontrast mot övrig skog runt 

omkring.  

Serviceinformation: Intill reservatet 

finns en parkering 6 bilar och en rast-

plats. En grillplats finns på udden. Två 

leder finns på 1,3 km och 2 km.  

Vägbeskrivning: Från Lotorp kör till 

Yxviken och sväng höger innan bron 

över viken. Fortsätt till Brostugan och 

ta vänster mot Tjuttorp efter  

Brostugan.  

Ormlångeskogens  

naturreservat, 79 hektar 

I reservatet ingår bland annat Storön 

och flera mindre öar. Skogen domineras 

av gran men har även ett inslag av äldre 

tall och lövträd. Terrängen varierar med 

höjder, branter och myrmarker.  

Serviceinformation: I området finns 

inga besöksanordningar.  

Vägbeskrivning: Passera Lotorp och 

Flasbjörke. Sväng därefter höger mot  

Sandudden och följ vägen mot  

Pettersberg.  
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