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Ekopark Omberg
Korsande
Leden startar söderut längs Sjövägen. Första kilometern är asfaltsväg där får
du direkt upp värmen då det är ganska
kraftigt motlut. Sedan svänger leden
väg
Start och mål: Ommaborgen. Cyklas motsols. 5,4 km.

vänster upp i skogen på en stig. Efter ca 300 m korsas Östgötaleden.
Café
Du fortsätter upp
på berget över ett stormfällt hygge efter stormen Gudrun.
När du nått toppen efter 2,6 km svänger du vänster ut på Vallgatan,
Dricksvatten
grusväg. Här börjar
det luta utför och man hinner återhämta sig lite efter
klättringen på vägen upp. Efter ca 500 m svänger du höger in på en ny
Eldstad
0 ca 1
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0,50 du0,75
Caféstig, detta
böljande
är ledens mest tekniska parti. Efter
km kommer
ut på Vallgatan igen och tar höger. Nu får man en skön avslutning ner mot
Fornlämning
Dricksvatten
Ommaborgen
med
vacker utsikt över Vättern.
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Vattentoalett

addor, grodor och
ta sträckan av

250 X 150 MM

Ekopark Sverkersgården är en medeltida lämning efter kung Sverker
Ombergsoch den mäktiga sverkerska ätten som regerade i Sverige under
1100talet.
cykelleder
Alvastra kloster grundades av franska cisterciensermunkar
7

8

1143. Den heliga Birgitta fick här några av sina viktigaste
uppenbarelser. I och med reformationen (1500talet) blev klostret
en ruin.

9 Pålbyggnaden är Sveriges enda kända pålbyggnad från yngre
300 X 200 MM
stenåldern
och ett av landets äldsta fornminnen då den är daterad
00
6 000
7500 m
till cirka 3 100 fKr. I dag finns ingenting kvar ovan jord, men skyltar
beskriver anläggningen.
mycket vacker
10 Hjässan och Hjässaborgen är ett av de populäraste
Start och mål: Stocklycke. Cyklas motsols. 12 km alt. 9 km.
besöksmålen. Hjässan, bergets högsta punkt, erbjuder en magnifik
lan ädellövsko
utsikt över Vättern, Tåkern och Östgötaslätten. Runt Hjässan finns
an ta sig ner till
Leden
längs
Sjövägen, asfaltsväg.
catre
800
lämningar
efter Hjässaborgen,
den största av Efter
Ombergs
fornm svänger
agsfisk. Strax
norr startar söderut
Storpissanleden
som kraftigt åt borgar.
vänster och den fortsätter på asfalt i ca 70 m innan den
11 Höje Lilläng hyser Ombergs finaste ängsflora. Här återskapar
aftig stråle rakt ut
svänger in på en fin, lättåkt stig som tar dig uppåt berget. Efter ca 500 m
vi tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland de forna ängs
du ut påmarkerna
Klintvägen,
grusväg,slåtter
somoch
man
följer tills den tar slut
genom traditionell
bete.
d magnifik kommer
utsikt
och en fin stig tar12vid.
Stigen tar dig
genom en
med
Mörkahålkärrets
naturreservat
hartallskog
ett kalkkärroch
med avslutas
flera
eras Borggården
olika
orkidéer
som
flugblomster
och
skogsnycklar,
men
även
många
h kalkkärreten
i utförslöpa ner
på en grusväg som man följer en kort bit. Här ansluter
andra kalkgynnade växter.
Östgötaledens fina stigar som tar dig ner mot Höje Lilläng. Här korsar du en
13 Oxbåset är en sevärd bergsbrant som stupar nästan lodrätt
asfaltsväg och man
får göra
etten
vägval:
ner i Vättern.
Längs
djup ravin är det möjligt att ta sig ner till sjön.
Kalkutfällningar skapar ett mosaikartat mönster i branten.
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ett stortslingan
stenblocksvänger
vid Sjövägen
enligt vid vägvalet,
14 Pers
Korta slingan: Väljer
dusten
denär korta
dusom
vänster
sägnen jätten Per har slängt dit.
ut på Vallgatan som tar dig upp till vägkorset till Surmossevägen. Här
15 Borggården är den bäst bevarade av bergets tre fornborgar.
svänger leden vänster
in på en stig
mot Tillyvägen,
är enner
blomsterrik
naturbetsmarkgrusväg,
där gull som man
16 Renstadsfällan
sedan följer tillbaka
tillblommar
Stocklycke.
9 km.
vivorna
om sommaren.

17 Älvarums udde är en vacker plats intill Vättern med grillplats,
vindskydd och möjligheter till bad och fiske.
Långa slingan: Väljer du den långa slingan fortsätter du på Östgötaleden
nställen som
18 Storpissans naturreservat är en rik grannaturskog med
upp mot Renstafällans
beten.
bjuder
rätt
krävande
gamla, grova
träd. Leden
Skogen har
mångapå
lågor
ochså
stubbar
i olika cykling upp
genom betena men
enavfantastisk
vy över
slätten
och Tåkern
väntar dig när
stadier
nedbrytning, vilket
gynnar
en rad insekter,
lavar och
i ”Älvarums
fåglar.
skapsområde
20
du nått toppen. Mitt uppe på toppen av berget korsas Vallgatan och man får
aktpark. Här betar
19 Storpissans utlopp bildar en kraftig stråle ner i Vättern på
en fin resa ner igen på fantastiskt fina stigar. Leden avslutas på Tillyvägen,
våren.
erbäcken 22 ,
grusväg, ner mot20Stocklycke.
12 km.finns i ett 16 hektar stort område. Här
Ombergs jätteekar
a ner i Vätterns
finns ett fyrtiotal månghundraåriga ekar. Med frihuggning och
borg 25 finns
betandedelas
djur återskapar
Sveaskog–ettvisa
beteslandskap
likt det
som företräde.
utsikt över Observera
det
att lederna
med gående
hänsyn och
lämna
fanns för mer än 150 år sedan. I området påträffas många ovanliga
ckakyrkogården
vedinsekter, bland annat den sällsynta läderbaggen.
21 Marberget erbjuder en vacker utsikt över omgivningarna.
stgötaslätten. Du
22 Vitlerbäcken är en kalkrik bäck där lavinventering har gjorts.
24 som hyser
23 Västra väggar erbjuder en fantastisk utsikt över Vättern – se
ar Ranstadfällans
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