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Hällestad-Torps naturreservat, en led på 2,7 km
Större delen av reservatet består av barrblandskog med grova gamla tallar och granar. I öster gränsar området till sjön
Lyren och intill sjön finns en iordningställd grillplats. Parkeringsmöjlighet finns för några bilar vid informationstavlan.
Vägbeskrivning: Följ riksväg 51 åt nordväst från Ljusfallshammar. Efter Torp, ta av åt nordväst mot Björnfallet och
fortsätt cirka 1,8 kilometer till korsningen vid Björnfallet.

Hjälmstorpenäs naturreservat, en led på 1,5 km
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. Vägbeskrivning: Från Vistinge sväng mot Rejmyre. Efter cirka 7
kilometer sväng mot Kyrkfallet.

Lorebergs naturreservat, en led på 4,1 km
Området består till stora delar småkuperad gammal barrskog. Några rejäla bergshöjder med hällmarkstallskog finns
och den mest framträdande är Loreberg i områdets östra del. Här finns rester av en fornborg och en kilometerlång vy
över skogslandskapet (leden går över Loreberg). Vägbeskrivning: Sväng in på Lorebergsvägen i Lotorp och vidare in
på Bygatan. Följ vägen till Bygatans slut där det finns en bom. Från bommen är det cirka 1 km gång till reservatet.

Lövfallets naturreservat, en led på 1,5 km
I området finns det gott om granar och tallar som är mycket gamla och grova. Utmed vandringsleden finns torra
hällmarker, fuktig ravinskog och prasslande aspar. Området är kuperat och leden som utgår från parkeringsplatsen
ovanför riksväg 51 tar cirka 45 minuter att gå. Vägbeskrivning: Mitt emot Ysunda gård ligger parkeringen, sväng av
från riksväg 51.

Regnaholms naturreservat, en led på 2 km
Reservatet ligger intill sjön Regnaren strax väster om Regnaholms slott. Området erbjuder en vacker lövskog med en
stor del bok och asp, med inblandning av barrträd. En parkering finns för några bilar där det även finns ett picknickbord. Inne i södra delen av reservatet finns fler bord. Vägbeskrivning: Sväng av mot Regnaholm 7 km norr om
Igelfors. Efter 1 km finns parkeringsplatsen.

Strussjöskogens och Stora Hjälmmossens naturreservat, två leder på 3 km vardera
Mitt emellan Finspång och Ljungsbro ligger Strussjöskogens och Stora Hjälmmossens naturreservat, en tyst vildmark
med urskogskänsla. På de magra hällmarkerna reser sig flerhundraåriga tallar (vissa med brandljud) och i de fuktiga,
mer näringsrika dalgångarna står gammal mossrik granskog. Här finns även flera mossar. Nere vid Strussjön ligger en
badplats med en liten sandstrand och runt sjön finns flera trevliga klippor att bada från. Intill badplatsen finns en grillplats och intill sjön finns ett vindskydd. På parkeringen finns det plats för ett antal bilar. Vägbeskrivning: Från Vånga
kör mot Tolskepp. Därefter mot Olskeppetorp, där en skogsväg går in till parkeringen vid Strussjön.

Tjuttorps naturreservat, två leder på 1,3 km och 2 km
Vid Västjutens sydöstra spets ligger Tjuttorps lövskog, området kallas även Tjensudden. Området är en vacker
lövskog som står i ljus kontrast mot övrig skog runt omkring. Intill reservatet finns en parkering för ungefär 6 bilar
och en iordningställd grillplats finns ute på udden. Vägbeskrivning: Från Lotorp kör norrut till Yxviken och sväng
höger innan bron över viken. Fortsätt till Brostugan och ta vänster mot Tjuttorp efter Brostugan.

Sätra naturreservat, en led på 1,5 km
Sätra naturreservat ligger ovanför Vångaförkastningen med sin intressanta geologi med förekomst av en mängd olika
mineral som har en tydlig inverkan på områdets flora. Här finns gamla barrträd och inslag av grova lövträd. Utmed
Rudavägen finns en parkeringsficka och ett picknickbord. Vägbeskrivning: Kör väg 215 från Finspång och sväng
höger efter Sätrahyddan, en vägskylt visar vägen till reservatet.

Tryfallets naturreservat, en led på 2 km
Reservatet domineras av gammelskog och här finns fina stenformationer och ovanligt stora myrstackar. Vid parkeringsplatsen finns en rastplats. Vägbeskrivning: Kör riksväg 51 mor Örebro och sväng vänster in på Sörskatevägen
(väg 1135). Efter ca 16 km sväng höger in på Älmesbovägen. Efter avfarten mot Nylandsvägen finns parkeringsplatsen
på höger sida.

Ytterligare information finns på www.finspang.se/turism och www.lansstyrelsen.se.

