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Att vandra är som balsam för både 
kropp och själ. Att lämna vardags-
stressen för en stunds vandring, om 
den så är lång eller kort, om det så 

är i trakter du är bekant med eller i ny terräng, 
ger en omedelbar energitillförsel och sinnesro 
samtidigt som dina muskler får jobba.

När man dessutom plussar på det sydöländska 
landskapet i ekvationen framkommer en 

oslagbar kombination för alla sinnen. I den 
här broschyren presenteras de vandringsleder 
med Mörbylånga kommun som huvudman med 
tillägg för några tips om Länsstyrelsens leder 
samt leder som sköts av ideella föreningar. 

Vid din vandring är det viktigt att ha i åtanke att 
du är gäst i naturen eller på någons mark. En 
förutsättning för att våra marker hålls öppna är 
att de respekteras och brukas varsamt.

5



6 7

VÄRLDSARVET
Södra Ölands odlingslandskap

Södra Öland erbjuder ett unikt och sagolikt 
vackert landskap. Tänk dig att se solen gå 
upp över sjömarkerna vid Östersjöns kant 
en sommarmorgon, nattens magnifika 
stjärnhimmel över Stora alvaret eller en 
färgsprakande solnedgång över den bördiga 
Mörbylångadalen och Kalmarsund.

Ett världsarv är något som på ett alldeles unikt 
sätt berättar om jordens och människans 
historia. Det finns drygt 1100 världsarv i världen, 
15 i Sverige varav ett på Öland. Det är Unesco, 
FN:s organisation för utbildning, vetenskap och 
kultur, som ansvarar för världsarvslistan. I grund 
och botten är världsarven ett stort fredsprojekt, 
följande rader går att läsa i Unescos stadgar:

”Eftersom krigen har sitt ursprung 
i människornas sinnen, måste 
försvaret av freden också byggas upp i 
människornas sinnen.”

År 2000 skrevs Södra Ölands odlingslandskap 
in på Unescos världsarvslista som ett levande 
kulturlandskap. Berättelsen om lantbrukarnas 
arbete i många generationer är grunden i 
världsarvsutnämningen. Södra Öland är rikt på 

fornlämningar och stenmurar, vilka vittnar om 
odlingslandskapets långa historia. I världsarvet 
Södra Ölands odlingslandskap ingår byarna, 
åkrarna, Stora alvaret och sjömarkerna. Idag 
fortsätter lantbrukarna att odla jorden och låta 
sina djur beta Stora alvaret och sjömarkerna. 

Med 14 socknar och 87 byar är Södra Ölands 
odlingslandskap ett av Sveriges största 
världsarv. Ett tips är att vandra, cykla eller att 
upptäcka odlingslandskapet från hästryggen.

Var du än är på södra Öland kommer du 
att se betande djur och aktiva gårdar. Det 
är lantbrukarna som idag odlar jorden och 
låter sina djur beta både Stora alvaret och 
sjömarkerna som ser till att vårt odlingslandskap 
kan lämnas vidare till kommande generationer. 
Du kan också bidra till detta värdefulla arbete. 
Genom att besöka världsarvet och njuta av mat 
och dryck från södra Öland blir du en del av det 
ständigt pågående samspelet mellan människa 
och natur. Läs mer på sodraoland.com

Välkommen till vårt fantastiska 
odlingslandskap på södra Öland som är 
unikt, vackert och värdefullt!

Stätta
Längs lederna finns stättor. 
En stätta är en typ av stege, 
över ett stängsel eller en mur, 
gjord så att människor kan ta 

sig över men inte boskap.
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SIGNATURLED ÖLAND:  
MÖRBYLÅNGALEDEN

Ölands Turistbyrå (Färjestaden) ∙ Station Linné (Skogsby)  
Mörbylånga ∙ Kastlösa ∙ Seby läge ∙ Ottenby vandrarhem

Tack vare det annorlunda odlingslandskapet är 
hela södra Öland sedan år 2000 världsarvs- 
klassat av Unesco. Öns geografiska läge, 
kalkberggrunden och det milda klimatet har 
tillsammans med människans påverkan skapat 
dessa förutsättningar. Genom det karga och 
vackra världsarvet löper Mörbylångaleden – en 
av Sveriges tolv signaturleder utsedda av 
Svenska turistföreningen.

Kännetecknande för de 12 signaturlederna är den 
vackra naturen och att de är karaktäristiska för 
sin landsdel. Tillsammans ger de 12 lederna en 
bred bild av Sveriges vandringsutbud och natur. 

Den öländska jorden började brukas redan på sten-
åldern, nu som då bedrivs jordbruk och boskaps-
skötsel vid sidan av varandra. Mörbylångaleden 
löper genom detta landskap med betade marker, 

82,5 KM

byar, vattenområden och åkerjord. Leden börjar 
vid Ölands Turistbyrå i Färjestaden och går ända 
ner till Ölands södra spets.

Mörbylångaleden är indelad i fem etapper som 
presenteras var för sig på de följande sidorna. 
Det finns förstås möjlighet att gå delar av en 
etapp. Vid etappernas start och mål finns 
parkeringsmöjligheter och närhet till kollektiv- 
trafik i de flesta fall. För aktuell tidtabell se 
kalmarlanstrafik.se. Här finns också möjlighet att 
boka resa via närtrafiken.

För er som vill göra en längre vandring i dags- 
etapper finns boenden längs leden, eller flertalet 
vindskydd för er som är mer äventyrliga.

Välkomna till Signaturled Öland!

LEDMARKERING: 
RÖDA PILAR

RASTPLATS
På varje rastplats finns 
toalett. På vissa även 
sittmöjligheter, grill-
plats och vindskydd.

 1 Kungsleden Abisko
 2 Kungsleden Hemavan
 3 Höga kusten
 4 Jämtlandstriangeln
 5 Siljan
 6 Värmland
 7 Tiveden
 8 Norra Sörmland
 9 Södra Bohuslän
 10 Omberg
 11 Öland
 12 Österlen
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SIGNATURLED ÖLAND:  
MÖRBYLÅNGALEDEN ETAPP 1

Ölands Turistbyrå (Färjestaden) ∙ Station Linné (Skogsby)

LEDBESKRIVNING
På den här etappen får du inledningsvis uppleva 
Kalmarsund, Ölandsbron och Färjestadens 
ytterområde. Lantliga radbyar, den lummiga 
Mittlandsskogen, åker- och ängsmark samt 
utkanterna av alvaret bidrar till variationsrika vyer.

Etapp 1 är lättgången, med en stor del asfalts- 
och grusvägar. Vid stenmurar i slutet av etappen 
måste ett par stättor passeras. Närliggande 
parkeringar och busshållplatser finns vid både 
start och mål.

Från etappstarten vid Ölands Turistbyrå sker 
vandringen inledningsvis på asfaltsvägar för 
att när du närmar dig Björnhovda bitvis övergå 
till grusväg. En anlagd damm söder om Kåtorp 
lämpar sig för en stunds vila. 

18 KM

Vid passagen genom Mittlandsskogen, mellan 
Kåtorp och Lenstad, kan du göra en avstickare 
till fornborgen Lenstad borg. Här passeras även 
naturreservaten Konungsbacken och Lenstad. 
De lantliga, idylliska byarna Lenstad och 
Kalkstad passeras och alvaret börjar presentera 
sig. I varierad terräng, genom Kalkstad natur- 
reservat, tar du dig sedan till den internationellt 
arbetande forskningsstationen Station Linné.

Mittlandskogen
Här dominerar den högstammiga ekskogen 
tillsammans med stora hasselbestånd. 
Skogen ger ett ljust och luftigt intryck. Detta 
är en del av Sveriges sista stora ädellöv-
skogsområde och reservatet i Kalkstad är en 
del av den sydligaste utlöparen av Ölands 
Mittlandsskog. Denna miljö är den rikaste av 
alla skogsmiljöer och här finns ett stort antal 
ovanliga djur, växter och svampar. Många 
av de speciella företeelser som utmärker en 
naturskog finns här i Kalkstad, till exempel 
olika trädslag i olika åldrar och storlekar, 

döda och döende träd samt hålträd.

LEDMARKERING: 
RÖDA PILAR
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SIGNATURLED ÖLAND:  
MÖRBYLÅNGALEDEN ETAPP 2

Station Linné (Skogsby) ∙ Mörbylånga

LEDBESKRIVNING
Ackompanjerad av fantastiska vyer, tar den 
här etappen dig längs kusten till Mörbylånga. 
Du passerar genom den lummiga, fågelrika 
Vicklebyskogen och fortsätter längs Kalmarsund 
förbi Haga Park. Du följer den vackra, branta 
sandklinten söderut förbi Klevabadet. Efter 
ännu ett lummigt skogsparti och några backar 
skymtar du Mörbylånga.

Etapp 2 består mestadels av grusvägar och 
stigar. Här finns även flera spänger och stättor. 
Längs leden finns flertalet rast- och badplatser. 
Ta gärna med en kikare för att studera olika 
fågelarter längs kusten. Parkeringar finns vid 
Station Linné, Karlevistenen, Beijershamn, 
Klevabadet och i Mörbylånga.

Etappen startar vid Station Linné och letar sig 
via runstenen Karelvistenen ner till den västra 

18 KM

kustlinjen. Knappt två kilometer söder om 
Karlevistenen finns rastplatsen Karlevi Mo, med 
toalett, vindskydd och grillplats.

Fortsätt genom den lummiga, fågelrika 
lövskogen i Beijershamns naturreservat. Följ 
sedan den asfalterade vägen förbi Haga Parks 
badplats. Efter badplatsen fortsätter leden 
söderut längs med stigar och stugområden vid 
den vackra branta sandklinten och du når nästa 
badplats – Klevabadet. 

Fortsätt sedan söderut längs stranden, runda 
dammen och vidare över träspången genom 
partiet med alskog och efter de små backarna 
kan Mörbylånga skymtas. Nära samhället ligger 
rastplatsen Bruksrasten. Etappmålet ligger vid 
badplatsen Balken vid Mörbylånga hamn.

Karlevistenen
Karlevistenen räknas som 
en av Sveriges märkligaste 
runstenar. Den står i en 
åker, helt nära stranden 
intill Kalmarsund. Stenen 
är ett flyttblock av grå 
kvartsporfyr från trakten 
väster om Oskarshamn. 
Runstenen är rest efter 
den danske hövdingen 
Sibbe Foldarsson (Sibbe 

den vise).

Beijershamn
Naturreservatet Beijers- 
hamn består av en unik 
miljö med blandning av 
strandängar, vassar och 
öppna vattenytor. Tillsam-
mans med den grunda 
viken och sandreveln blev 
Beijershamn en av Ölands 
viktigaste fågellokaler, 
både under häcknings- och 
flyttningstid. Från stigen 
som leder ut mot piren och 
fågeltornen får man en bra 
överblick av området och 
dess fågelliv. Totalt har runt 
260 olika fågelarter hittills 

observerats här.

LEDMARKERING: 
RÖDA PILAR
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SIGNATURLED ÖLAND:  
MÖRBYLÅNGALEDEN ETAPP 3

Mörbylånga ∙ Kastlösa

LEDBESKRIVNING
Etappen följer till stor del Mörbylångadalens 
bördiga jordbrukslandskap och kust för att 
sedan ta dig ut mot alvaret. Du följer mestadels 
asfalterad väg och kortare sträckor med 
grusväg. Vid kusten finns Klovenhalls rastplats 
med en enastående vy över Kalmarsund. 

Etappen startar vid badplatsen Balken vid Mörby- 
långa hamn, nära parkering och busstation. Efter 
en vandring genom Mörbylånga till Risinge by 
återvänder leden till öns västra kustlinje och 
Risingehamn. Här uppenbarar sig en härlig vy 
över Kalmarsund och dess sjömarker. Söderut 
längs kusten passeras ett stugområde och snart 
är du framme vid Klovenhall rastplats, alldeles 
intill strandkanten. Rastplatsen har toalett, 
vindskydd och grillplats.

13,5 KM

Vandringsleden fortsätter sedan söderut längs 
stranden. Efter ca 500 meter viker den av mot 
öster och går genom ett skogsområde vidare 
mot Kastlösa. I Kastlösa korsas länsväg 136 där 
busshållplats finns och du når etappmålet på 
andra sidan landsvägen. Parkeringar finns vid 
start och mål av etappen.

Mörbylånga
Karl XIV Johan bekräftade med ett kungligt 
brev år 1820 att köpingen Mörbylånga 
grundats. Mörbylånga växte fram som en 
handelsplats för bönderna på södra Öland. 
Köpingen fick ett stort uppsving när en ny 
hamn byggdes i slutet av 1800-talet, när 
sockerbruket (numera nedlagt) anlades 

1907 och när järnvägen kom till 1910.
Mörbylångadalen
Mörbylångadalen är ett 
av Sveriges bördigaste 
odlingsområde. Dalen, 
som tidigare var sjöbotten, 
har gett lantbrukarna en 
naturlig förutsättning för 
spannmålsodling och 
odling av andra grödor 
som potatis, bönor, lök 

och jordgubbar.

LEDMARKERING: 
RÖDA PILAR
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SIGNATURLED ÖLAND:  
MÖRBYLÅNGALEDEN ETAPP 4

Kastlösa ∙ Seby läge

LEDBESKRIVNING
Etapp 4 följer till stor del en sträckning där Ölands 
järnväg gick fram till år 1961. Mellan Kastlösa 
och Skärlöv är det lätt att ta sig fram även med 
cykel och barnvagn. Söder om Skärlöv och fram 
till Mellby är leden mer svårgången, med ojämnt 
underlag, flera stättor, rester av järnvägssyllar och 
slitage av djur, väder och vind. 

Etappen börjar på baksidan av gamla Kastlösa 
skola, där parkeringsmöjlighet finns. Följ den 
gamla järnvägsbanken rakt österut till parkeringen 
vid Penåsa. Här finns sittplatser, tillgänglighets-
anpassad toalett och informationstavlor. 

Leden fortsätter på den gamla järnvägsbanken 
genom ett skogsområde och du når strax 
Penåsa rastplats väl inbäddad i grönska. Här 
finns toalett, grillplatser och vindskydd. Sedan 
öppnar sig återigen de vidsträckta alvarvidderna 
med en enastående utsikt. 

Efter drygt 8 km vandring från Kastlösa, når du 
Skärlövs rastplats. Vandringsleden viker sedan 

19 KM

av söderut och passerar det gamla stationshuset 
i Skärlöv. Efter en kort passage på alvaret 
fortsätter leden återigen på gamla banvallen. 
Här finns tre konstverk utplacerade i det öppna 
landskapet, den så kallade Skulpturleden. 

Mörbylångaleden fortsätter vidare söderut på 
den spikraka järnvägsbanken och du når så 
småningom Seby rastplats i höjd med Segerstad/ 
Seby. Därefter viker leden av mot öster mot Seby 
läge via den vackra sjömarksvägen. Här finns 
parkering, toalett och informationstavla samt en 
enkel badplats.

Skulpturleden
Vid Skärlövs gamla station startar Skulptur-
leden och följer Mörbylångaledens fjärde 
etapp 4 km söderut mot Mellby. Leden består 
av tre konstverk utplacerade längs den gamla 
banvallen. Här samspelar natur och kultur 
till att ge en ständigt skiftande upplevelse. 
Konstverken längs Skulpturleden:

Oxe av Anders Lundgren, Mörbylånga, 
kalksten från Öland

Passage av Kåre Holgersson, Bergkvara, 
betong

Dukat bord av Christer Jansson, Eriksöre, 
Ekstolar, kalksten från Öland samt 

bronspumpor

Ölands järnväg
Den södra bandelen av 
järnvägen på Öland öppna-
des 1910. Spårsystemet på 
sammanlagt 96 km bestod 
av huvudspår och stickspår 
vid hamnarna i Borgholm, 
Färjestaden och Mörbylånga.

Banan blev en livsnerv 
för hela södra Öland och 
framförallt för jordbruket 
och bettransporterna. Södra 
Ölands Järnväg fanns kvar 
som bolag till 1928 då man 
slogs ihop med Borgholm 
– Böda Järnväg och blev då 
Ölands Järnväg. Järnvägen 
på Öland lades ner den 30 

september 1961.

LEDMARKERING: 
RÖDA PILAR
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SIGNATURLED ÖLAND:  
MÖRBYLÅNGALEDEN ETAPP 5

Seby läge ∙ Ottenby Vandrarhem

LEDBESKRIVNING
Mörbylångaledens slutliga etapp går omväxlande 
över sjömarker och längs med bygator, på den 
gamla banvallen och genom radbyar. Den här 
etappen vandrade H.K.H. Kronprinsessan Victoria 
under sin öländska landskapsvandring 2018.

Från Seby läge går du söderut över de unika 
sjömarkerna, ackompanjerad av ett sprudlande 
fågelliv, till Gräsgårds hamn, varefter du vandrar 
västerut mot landsvägen.

Efter att ha korsat vägen, fortsätt på den 
pittoreska bygatan genom Gammalsby som 
strax leder in i nästa by, Mellstaby. Efter byarna 
passeras en bevattningsdamm och leden 
fortsätter på den gamla järnvägsbanvallen, 
som här bitvis är gemensam med cykelleden – 
Ölandsleden. Efter ett skogsparti svänger leden 
av mot väster och följer längs med åkern knappt 
300 meter. Passera sedan över träbron och 
snedda över alvaret till en stätta, och fortsätt 

14 KM

till Eketorps borg. Här finns en rastplats med 
vindskydd, grillplats och toalett. 

Passera Eketorps borgs parkering och anslut till 
cykelleden längs gamla banvallen till Enetri. Där 
korsar du länsväg 925 och följer bygatan med 
vacker utsikt över sjömarkerna och Östersjön. 
Den sista biten till Ottenby vandrarhem 
fortsätter på länsvägen genom den långsträckta, 
vackra radbyn Näsby som delas av Karl X mur. 

Från vandrarhemmet kan du via Länsstyrelsens 
vandringsled ta dig genom Ottenby lund och ner 
till Ölands södra udde och Långe Jan – Sveriges 
högsta fyr.

Parkeringsmöjligheter finns vid etappstart och 
mål, samt vid Eketorps borg.

Eketorps borg
Eketorps borg är Sveriges enda totalunder-
sökta och rekonstruerade fornborg. Borgen 
var i bruk både under järnåldern och medel-

tiden. Läs mer på eketorpsborg.se

Gammalsby sjömarker
Betesmarkerna mellan åkrarna och 
strandlinjen kallas för sjömarker. Öland 
sluttar svagt mot öster så de flesta 
av sjömarkerna finns på öns östra 
sida. De öppna och betade markerna 
är viktiga för häckande och rastande 
fåglar. Från Seby läge och Gräsgårds 
hamn når du enkelt Gammalsby 
sjömarker. Ta gärna med dig en kikare. 
Respektera det fågelskydd som gäller 

vissa delar av året.

LEDMARKERING: 
RÖDA PILAR
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STORA ALVARLEDEN
Karlevi ∙ Frösslunda ∙ Resmovägen

LEDBESKRIVNING
Leden följer en gammal väg över alvaret. Den är 
inte iordningställd utan går över befintlig mark, 
vilket innebär att vägen är av enkel standard. 
Efter snösmältning eller efter kraftiga regn kan 
vissa partier vara sanka. 

Leden är markerad med stenrösen av kalksten 
och har vid murar och stängsel försetts med 
cykelstättor som cykeln kan ledas över. 

I Karlevi, vid väg 136 visar en blåvit cykel- och 
vandringsledsskylt vägen ut mot alvaret. Här 
finns en liten gräsplan med plats för några bilar. 

Längs leden ligger stensättningen Präströr 
och strax efter är du framme vid mittmuren, en 
stenmur som sträcker sig från norra till södra 
delen av Stora alvaret.

13 KM

Från Källarbacken, strax väster om byn Frösslun-
da, går leden till stor del på kalkstensflisan. Vid 
de stora grindstolparna av sten delar sig leden 
och den rösade vandringsleden fortsätter söderut 
mot Örnkulleleden. Med cykel fortsätter du mot 
sydväst och är strax ute på Resmo-Stenåsavägen.

Källarbacken
Strax väster om byn Frösslunda ligger 
Källarbacken. Under första delen av 
1800-talet började de öländska bönderna 
odla potatis. Den snabbt utökade odlingen 
ledde till behov av svala, frostfria och mörka 
förvaringsutrymmen. Varje bondgård i byn 

hade en egen förvaringskällare här.

Frösslundamossen
Söder om byn Frösslunda ligger 
Frösslundamossen som är en grund 
alvarsjö med ett vattendjup på drygt en 
meter. Mossen är en högklassig fågellokal. 
Frösslundabäcken som rinner genom 
området och leder ut i Östersjön, ses som 
ett av Ölands allra viktigaste vattendrag. 
Bäcken har stor betydelse för de 
variationsrika sjömarkerna och är en viktig 

lekplats för havsöring och gädda.

LEDMARKERING: 
STENRÖSEN
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NUNNEDALEN
Vandringsslinga

LEDBESKRIVNING
Nunnedalen ligger strax söder om Vickleby och är 
på vårkanten ett välbesökt utflyktsmål. Vandrings- 
slingan går genom en smal lövskogsremsa på 
kanten av västra landborgen. Under våren är 
marken täckt av blå-, vit- och gulsippor.

Här växer också vårlök samt flera arter av 
nunneört, bara för att nämna något ur den rika 
floran som finns. Murgrönan breder ut sig över 
ett stort område och slingrar sig upp för många 
av de högresta ek- och askstammarna. Här finns 
ett litet altare där sammankomster och vigslar 
ibland äger rum. Längs landborgens krön löper 
Landborgsleden och utmed dess fot sträcker 
sig Paradisstigen, med en sammanlagd längd 

4 KM

av 4 km. Troligtvis är detta en mycket gammal 
färdväg mellan kyrkorna i Resmo och Vickleby. 
Två parkeringar finns utmed väg 136 i anslutning 
till området. Två grillplatser finns längs den 
nedre leden. Nunnedalen sköts i samarbete 
med Resmo hembygdsförening.

Väderkvarnar
På Öland finns det idag drygt 300 
väderkvarnar bevarade. Som mest fanns 
över 2000 stycken. De allra flesta av dagens 
öländska kvarnar är så kallade stubbkvarnar 
från slutet av 1700-talet eller början av 
1800-talet. Beteckningen stubbkvarn 
förklaras av att kvarnhuset vilar på en stor 
stubbe. När vingarna inför malning skall 
vändas mot vinden vrids hela kvarnhuset 
omkring den fasta stubben. Skandinaviens 
största stubbkvarn – Kvarnkungen – står i 

Björnhovda invid väg 136.

Blåsippor
Blåsippan tillhör en av de fridlysta 
växterna i Sverige, men vissa arter 
som blåsippa och liljekonvalj får 
man plocka en bukett av och ta med 
sig hem. Det är inte tillåtet att gräva 
upp dem eller plocka för försäljning. 
Tänk på att inte plocka för mycket av 
populära arter eftersom de då kan 

försvinna från det området.
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EKELUNDALEDEN
Anslutningsled Ekelunda ∙ Stora alvarleden

LEDBESKRIVNING
Ekelundaleden är en cykelbar vandringsled som 
ansluter till Stora alvarleden i söder. Här bjuds 
du på det mångskiftande alvarlandskapet med 
en rik flora och fauna. Leden går på en gammal 
bruksväg mellan Ekelunda och Frösslunda byar, 
standarden på leden är därför enkel. Söder om 
Ekelunda by kan det periodvis finnas vatten-
samlingar och då kan stövlar vara bra att ha. 
Betande djur finns i området stora delar av året.

Leden startar vid parkeringen nordost om 
Ekelunda by och går sedan söderut där du 
passerar två av lantbrukets stallar och sedan 
vidare ut på alvaret. Vid parkeringen kan du via 

1,7 KM

en stätta även ta dig norrut till naturreservatet 
Dröstorp med Dröstorps ödeby och vidare till 
byn Skarpa Alby. 

Ekelundaleden ansluter vid sitt slut till Stora 
alvarleden som tar dig vidare till Frösslunda 
by och Resmovägen i söder eller västerut till 
Karlevi. (se Stora alvarleden).

Ekelunda by
Ekelunda by är en typisk öländsk radby som 
ligger på Stora alvarets norra del. Namnet 
Ekelunda tyder på att det fanns ekskog ute 
på alvaret vid den tid som byn fick sitt namn 
för kanske mer än 1000 år sedan. Bygdens 
storhetstid var under brons- och järnålder 
och längs leden har grav- och skattfynd 
påträffats från denna tid. Idag finns ett 

aktivt lantbruk i byn. 

LEDMARKERING: 
STENRÖSEN
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ÖRNKULLELEDEN
Resmovägen ∙ Gösslundaleden

LEDBESKRIVNING
Örnkulleleden kan nås från parkeringen utmed 
Resmovägen, precis väster om Ebbelunda. 
Under vandringen passeras Kritmossen med 
resterna av en 115 meter lång dammvall 
som hade till uppgift att dämma vatten från 
mossen. Enligt uppgift ska här ha funnits en 
skvaltkvarn (en typ av vattendriven kvarn för 
malning av säd), men inga spår av denna finns 
kvar. De stora stenfundamenten intill tros vara 
kvarlämnade varulager av kalkstenshällar s.k. 
”palmar”. Leden går över stenbron/dammvallen 
och fortsätter genom en liten skogsdunge och 
vidare genom en raserad stenmur. Härefter 
kan man se Örnkullen, ta sikte på denna. 
Från Örnkullen är det en vidsträckt vy över 
landskapet och platsen inbjuder till en stunds 

3 KM

vila. Intill leden kan man se flera små, raserade 
”stenhus” som förr i tiden använts som 
fårvaktarkojor. Här finns också ett flertal mindre 
hällmarksområden och ett igenvuxet gravröse 
på den lilla åsen. Efter ytterligare några hundra 
meter når du Gösslundaleden.

Visste du att Stora alvaret är världens 
största sammanhängande alvarmark?
Det är lantbrukarnas betesdjur som 
tillsammans med de tunna jordarna 
och kalkstensberggrunden skapat 
förutsättningarna för det speciella växt- 

och djurlivet som finns här.

LEDMARKERING: 
STENRÖSEN
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BÅRBY KÄLLA
Vandringsslinga

LEDBESKRIVNING
För den geologiskt intresserade eller för dig 
som bara vill njuta av det vackra landskapet, 
växterna, fågelsången och stillheten har denna 
slinga mycket att erbjuda. 

Den har formen av en åtta, där du kan välja att 
gå antingen den kortare slingan om 1,8 km eller 
den längre på 6 km.

Slingan följer små höjdryggar och platåer 
omväxlande med lägre partier på kalkstenshällen. 
De lägre partierna kan efter snösmältning och 
regnperioder vara vattendränkta och därför är 
leden att föredra under sommaren eller andra 
torra perioder. En stätta måste passeras för att nå 
de relativt lättgångna stigarna.

 Du utgår från parkeringen vid Möckelmossen, 
på södra sidan om väg 940, mellan Resmo 
och Stenåsa. På parkeringen finns toalett 

/ 6 KM
1.8 KM

och informationstavlor. Hundar bör inte tas 
med då det finns betesdjur i området. En 
rekommendation är att från parkeringen gå 
slingan motsols dvs. gå västerut, vilket även 
gäller från fyrledskorsningen och vidare mot 
källan. För att nå Bårby källa behöver du välja den 
längre slingan, där det också finns möjlighet för 
en avstickare till den mytomspunna kartmuren.

Kartmuren
Kartmuren byggdes runt år 1900. Platsen har 
använts av kartografer för olika mätningar. 
Muren står mitt ute på Ölands stora alvar och 

är ungefär 30 meter lång.

Stora naturvärden
Området uppvisar flera av alvarets unika 
miljöer såsom torr- och fuktängar, grusalvar, 
solvändehedar, kalkstensavsatser samt 
rikligt med hällmarker och karstalvar. Längs 
leden finns en stor rikedom av alvarets 
unika växter, lavar och mossor. I närheten 
av Bårby källa finns resterna av en gammal 

fårvaktarkoja.

LEDMARKERING: 
STENRÖSEN
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GÖSSLUNDALEDEN
Vandringsslinga

LEDBESKRIVNING
Gösslundaleden är en lättgången slinga med 
mestadels lågväxande vegetation. Du följer 
kalkstensrösen och passerar fem stättor. Efter 
snösmältning och kraftigt regn kan vissa partier 
vara vattendränkta och stövlar är att föredra.

Utgå från parkeringen vid infarten till Gösslunda 
by, längs väg 939, och gå slingan motsols. 
Leden passerar genom en smal ridå av enbuskar 
och över en stätta, varefter två gravrösen 
kan skymtas. Efter att ha passerat det första 
gravröset kommer du fram till Rörkällan. Här 
finns ett stenbord lämpat för en stunds vila.

Vidare förbi nästa gravröse når du fram till en 
ås som tar dig fram till ett flyttblock där leden 

7,1 KM

delar sig. Här kan du gå vidare på Örnkulleleden 
norrut eller fortsätta vidare på Gösslundaleden.

Vidare på leden kommer du fram till en svinrygg 
– en ås som tar dig till mittmuren. Därefter 
öppnar sig ett stort hällalvar, där kalkstensflisan 
visar sig. Leden går vidare på den östra sidan av 
mittmuren, där du i kalkstenshällen kan se så 
kallade karstsprickor.

På vägen tillbaka mot parkeringen passeras en 
på försommaren blomsterrik äng.

Unik natur
Leden uppvisar mycket av alvarets unika 
natur. Här finns ett större hällmarksalvar 
med karster, en så kallad svinrygg, en källa, 
samt inte minst en fantastisk blomsterprakt.

På alvaret ligger en mängd både större och 
mindre stenar/flyttblock av bland annat 
granit som under istiden följde med isens 

framfart för att sedan falla av här.

Svinrygg: En ås som 
uppstått genom att den 
underliggande alunskiffern 
trängt igenom kalkstenens 
svaghetszoner och lyft upp 
denna.
Karster: Sprickor i kalkstens-
hällen. Här trivs bland annat 

den sällsynta klipplöken.

LEDMARKERING: 
STENRÖSEN
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GÖSSLUNDA – 
T INGSTAD FLISOR

LEDBESKRIVNING
Gösslunda-Tingstad flisor utgår från parkeringen 
som ligger mittemot infarten till Gösslunda 
by och sträcker sig söderut över Stora alvaret. 
Leden går vid sidan av Gösslunda naturreservat.

Du färdas över alvarmark, på stigar och hällar. 
Här finner du många tecken på att människan har 
levt på platsen sedan tusentals år. Husgrunder, 
långa stensträngar, som är gamla hägnader för 
att hålla djuren på plats, och gravar från brons- 
och järnålder finns intill leden. 

Vid parkeringen, korsa landsvägen och passera 
stättan. Följ leden parallellt med vägen till nästa 
stätta och fortsätt sedan på den lilla åsen i 
sydvästlig riktning tills du når en orangemarkerad 
led till naturreservatet.

För att fortsätta mot Tingstad flisor följer du 
kalkstensrösena och sneddar över den stora 
kalkstenshällen, som efter kraftigt regn kan 

3,5 KM

vara översvämmad. Efter att ha passerat en 
liten spång där vattnet brukar forsa fram efter 
snösmältningen är du uppe på en torr höjdrygg. 

Följ därefter den torra åsen med många 
flyttblock mot sydväst. Vid mittmuren, passera 
de båda stättorna och fortsätt över åsen och 
vidare över grusalvaret, bort mot skogsdungen. 
Följ rösena genom enbuskarna fram till en 
gammal strandvall med ett stort gravfält placerat 
på höjden. Här står den ena av Tingstad flisor. 
Lite söderut finner du en stätta som tar dig 
till den andra flisan som står drygt 50 meter 
söder om stenmuren. Här finns en sittplats där 
man kan vila sina ben innan fortsatt vandring 
antingen åter till Gösslunda eller vidare söderut 
till Penåsa (se Penåsa – Tingstad flisor).

Gravfält och rösen
På en gammal strandvall som bildats efter 
istiden ligger ett förhistoriskt gravfält med 
ett 70-tal synliga stensättningar, samt rester 

av två större rösen.

Tingstad flisor
Tingstad flisor är två 
stycken tre meter höga 
kalkstensflisor ute på 
Ölands stora alvar. De 
mytomspunna stenarna 
kan ha använts till mycket 
under lång tid: tings-
plats, järnåldersgravar, 
solur och riktmärken för 

vandrare.

LEDMARKERING: 
STENRÖSEN
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PENÅSA – 
T INGSTAD FLISOR

LEDBESKRIVNING
Leden går genom tall- och lövdungar samt på 
alvarmark, på både stigar och kalkstenshällar. På 
vandringen får man uppleva Stora alvarets djurliv. 
Beroende på hur mycket nederbörd som har 
fallit kan leden bitvis vara sank. Markeringarna är 
inledningsvis i form av trefärgade (vit-blå-orange) 
stolpar för att efter 2 km övergå till vita stolpar. 

Leden startar vid Penåsa parkering som man når 
från Kastlösa by. Här finns sittplatser, toalett och 
informationstavlor. Från parkeringen går man 
över stättan norrut, passerar bron över Lunda 
kanal och viker av mot sydost vid gravfältet. 
Leden går sedan genom tall och lövdungar och 
kommer därefter fram vid alvarsjön Rosamossen. 
Här kan leden ofta vara blöt. 

Efter drygt 2 km viker du av norrut. Leden 
markeras härifrån med vita stolpar. Passera en 
stätta och ett parti med enbuskar och ölandstok, 
därefter kommer man ut på det öppna alvaret. 

5 KM

Vidare når du en ås, Grönåsbacken, och här ser 
man den odlade marken som tillhör byn Lunda i 
väster. Intill stättan växer fältsippor och här kan 
man höra sånglärkorna sjunga intensivt under 
sommartid. Vid ledens slut når du fram till den 
södra av Tingstad flisor. Här finns en sittplats 
där man kan avnjuta sin medhavda matsäck. 
Den norra stenen står på andra sidan stenmuren 
och nås genom att gå över stättan. Härifrån kan 
du gå vidare till Gösslunda (se Gösslunda – 
Tingstad flisor).

Alvarets djurliv
Här lever rosenvingad och 
blåvingad gräshoppa. Den 
rosenvingade gräshoppan flyger 
med ett ljudligt brummande och 
visar sina rosaskimrande vingar. På 
alvaret kan du höra karaktärsfåglar 
som ljungpipare, stenskvätta 
och buskskvätta. Sommartid är 
sånglärkan en ständig följeslagare 
på vandringen. Med lite tur kan 
man också få se den eleganta 
ängshöken komma seglande 
på jakt efter sorkar, möss eller 

småfåglar. 

LEDMARKERING: 
VITA STOLPAR
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MILLERSTEN
Vandringsslinga

LEDBESKRIVNING
Slingan tar dig genom tall- och lövskogspartier, 
över alvarmark med kalkstenshällar och 
slutligen på en grusväg anlagd på en äldre 
järnvägsbanvall. Ute på alvaret kan du höra 
karaktärsfåglar som ljungpipare, stenskvätta 
och buskskvätta. Här kan man med lite tur också 
få se den eleganta ängshöken komma seglande 
på jakt efter sorkar, möss eller småfåglar. 

Du startar vandringen vid Penåsa parkering 
som nås från Kastlösa by. Här finns sittplatser, 
toalett och informationstavlor. Från parkeringen 
går du över stättan norrut och följer de trefär-
gade (vit-blå-orange) stolparna. Denna del är 
gemensam med leden Penåsa – Tingstad flisor. 
Passera bron över Lunda kanal och vik av mot 
sydost vid gravfältet. Leden går sedan genom 
tall- och lövdungar och kommer därefter fram 
vid alvarsjön Rosamossen. 

Efter drygt 2 km delar sig lederna, här följer 
du de blå stolparna mot Millersten i sydostlig 
riktning. Snart kommer du upp på öppen 

7,2 KM

alvarmark som under försommar visar upp en 
stor blomsterprakt. Därefter nås Mittmuren 
och leden viker av söderut och passerar ett 
parti med enbuskar, ölandstok samt ett mindre 
vattendrag där det periodvis kan vara sankt. 
Därefter når du fram till Millersten. Leden 
fortsätter 800 meter i sydlig riktning, passerar 
en stätta och följer sedan den gamla järnvägs-
banken västerut i knappt 3 km, tillbaka mot 
Penåsa parkering.

Millerstenen
Millerstenen är ett stort flyttblock av granit mitt 
ute på alvaret. Millersten, som ungefär betyder 
stenen mitt emellan, ligger i den nästan fyra 

mil långa stenmuren, Mittmuren.

Mittmuren
Mittmuren är en fyra mil lång stenmur som 
går i nord-sydlig riktning över Stora alvaret. 
Detta lär vara en av de första stenmurarna 
som lades när kronans marker delades upp i 
början av 1800-talet. Muren ses även när du 
vandrar Stora alvarleden, Gösslundaleden 

och Bårby Källa.

LEDMARKERING: 
BLÅ STOLPE
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PENÅSA ÖDEBY
Vandringsslinga

LEDBESKRIVNING
Från Penåsa rastplats kan man vandra en 
inspirerande slinga in i Bjärby naturreservat 
till Penåsa ödeby. Stigen är smal med en del 
ytliga trädrötter. En stenmur, stättor och broar 
måste passeras. Vid skogen finns våtmarker och 
alvarmarker. Det här är en utmärkt slinga för att 
se mycket fin natur och kultur. 

Från parkeringen vid Penåsa följer du järnvägs-
banken till Penåsa rastplats. Gå genom rastplatsen 
och följ de blå pilarna över muren och genom 
skogen till Penåsabäcken. Följ bäcken österut 
och du når strax den lilla träbron. På andra sidan 
bron finns ödebyn. På tillbakavägen passerar du 
bäcken, går över en stätta norrut och ut till den 
gamla banvallen. Vid banvallen tar man väster 
tillbaka till parkeringen.

5 KM

Penåsa ödeby
Byn uppstod som nyhemman (jordbruks- 
fastighet) år 1779. Den bestod av två små 
gårdar. Stenmurarna som vi i dag ser omkring 
byn är de första som byggdes här ute på 
alvaret. Idag finns grunden efter ett bostads-
hus som bestod av ett rum och ett stort kök 
kvar. Här finns också fruktträd, bärbuskar och 
ruinerna efter en stenkällare och en brunn. 
Där skogen idag växer kan man se spår av 
odlad mark och odlingsrösen. Husen som 
byggdes på alvaret vid denna tid bestod mest 
av kalksten, eftersom tillgången till detta 
byggnadsmaterial var obegränsad. Endast 
husets dörr bestod av trä. Taket täcktes ofta 
med halm eller sjögräs. År 1844 upphörde 
byn som hemman och gårdarna såldes till 

Bjärby och Kastlösa byamän.

LEDMARKERING: 
BLÅ PILAR
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EKETORPSLEDEN
Vandringsslinga

LEDBESKRIVNING
Eketorpsleden går genom betesmarkerna väster 
om Eketorps borg, med start och mål vid stättan 
som står vid vägen mellan entrébyggnaden och 
borgen. Leden är markerad med stenrösen och 
går främst över den plana kalkstenplattan, och 
är därför relativt lättgången. En stätta behöver 
passeras för att ta sig ut på vandringsslingan. 

Leden är lätt att ta sig till och vid entrébyggnaden 
finns parkering och toaletter (sommartid). Precis 
norr om borgen finns en rastplats med vindskydd 

1,6 KM

och grillplats. Sommartid betas alvarmarken av 
lösgående djur.

Här vid Eketorp löper en av de större sprickorna 
i södra Ölands berggrund. Sprickan är fylld av 
sediment och är troligtvis kraftigt vattenförande, 
vilket kan ha varit avgörande för att borgen 
placerades just här under tidig järnålder. Alvaret 
vid Eketorp är öppet med hällar och ett mycket 
tunt jordlager. Här kan du hitta växter som lavar, 
mossor och fetknoppar. 

Eketorps borg
Eketorps borg är Sveriges enda totalunder-
sökta och rekonstruerade fornborg. Borgen 
var i bruk både under järnåldern och medel-

tiden. Läs mer på eketorpsborg.se

LEDMARKERING: 
STENRÖSEN
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ÖVRIGA LEDER

Länsstyrelsens leder
I flertalet av naturreservaten finns leder anlagda 
av Länsstyrelsen i Kalmar Län. Mer information 
om dessa finns via Länsstyrelsen eller på 
Naturkartan. Här följer ett axplock:

BE I JERSHAMN
Denna välbesökta fågellokal på västra 
ölandskusten, strax söder om Färjestaden, 
erbjuder bland annat vandringsleder, rastplatser 
och fågeltorn. Vandringsleden består av en 5,5 
km lång slinga på spänger och grusade stigar 
som tar dig genom detta unika område. Tänk på 
att hålla dig längs med leden då fågellivet här är 
känsligt. Här finns även informationsplatser om 
de fåglar som kan tänkas ses i området.

OT TENBY – ÖLANDS SÖDRA UDDE
Vidsträckta ängar, böljande vågor och djup 
grönska. Här på Ölands sydspets finns en 
av landets främsta fågellokaler och Sveriges 
högsta fyr, Långe Jan. Ölands södra udde har 
flera vandringsleder att välja på för dig som vill 
uppleva den här särpräglade och vackra platsen.

MÖCKELMOSSEN
En knutpunkt mitt på alvaret med rastplats, 
information och parkering. Från Möckelmossens 
parkering finns en spång som tar dig ut mot 
mossen som är Alvarets största sjö. Söderut från 
parkeringen finns vandringsslingan Bårby källa. 
Möckelmossen är ett självklart utflyktsmål.

FRÖSSLUNDA S JÖMARKER
De betesmarker som ligger mellan åkrarna 
och strandlinjen kallas för sjömarker. Eftersom 
Öland sluttar svagt mot öster finns de flesta 
sjömarkerna på öns östra sida. Med utgångspunkt 
från parkeringen vid en vacker stenvalvsbro norr 
om byn Norra Kvinneby kan du vandra genom 
Frösslunda sjömarker. Leden är 3,3 km lång och 
markerad med orangemålade stolpar. Stora delar 
av vandringen följer Frösslundabäcken.

Mittlandsleden och Gråborg
Den 50 kilometer långa Mittlandsleden erbjuder 
en naturskön vandring. Upptäck spännande 
fornlämningar, vackra bymiljöer och intressanta 
växter och insekter. Från Gråborg kan två av 
Mittlandsledens delsträckor avnjutas. Gråborg-
Jordtorpsåsen och Gråborg-Ismantorps borg. Dessa 
sköts i samarbete mellan Länsstyrelsen och de 
båda Ölandskommunerna.

Med utgångspunkt från Borgs by och Gråborg 
finns även flera vandringsslingor för en kortare 
utflyktsvandring. Borgs by och dessa slingor 
sköts av Kungliga Vitterhetsakademien.

Mittlandsleden finns på naturkartan.se

Bergstigen och Kalkbrottsleden
Bergstigen är en knappt 5 km lång kulturminnes- 
och naturstig genom omväxlande och vackra 
miljöer, präglade av den 300 år gamla 

stenindustrin i Degerhamn. Leden slingrar förbi 
kalkugnar, lastbryggor, stora slagghögar och 
andra mycket mäktiga rester från stenindustrin, 
som idag inneslutits i och blivit en del av naturen. 
Leden passerar bland annat Södra bruket, som 
är en mycket välbevarad bruksmiljö från tidigt 
1800-tal. Här finns ett utställningsområde och 
en geologisk trädgård. Vandringsleden fortsätter 
längs med stranden och upp till Albrunna på 
randen till Stora alvaret. 

Längs leden finns flera rastplatser varav en med 
grillplats. Bergstigen sköts av Södra Möckleby 
Hembygdsförening.

Från Albrunna fortsätter Kalkbrottsleden som är 
uppdelad i slingor av olika längd.

Leden går över vidsträckta alvarmarker och passerar 
ett gammalt vackert kalkstensbrott. och vidare till 
det stora stenbrottet som fram till nyligen ännu var i 
drift och som nu sakta börjar vattenfyllas. 

Vid lilla kalkbrottet finns vindskydd och grillplats. 
Kalkbrottsleden sköts av Degerhamns Båtklubb.

Mer info: hembygd.se/sodra-mockleby

Litterära leder
ANNA RYDSTEDT-ST IGEN
Den dryga kilometerlånga stigen som sköts 
av Anna Rydstedt-sällskapet tar dig på en 
kulturell vandring från Ventlinge kyrka ner till 
Kalmarsund. Vid starten vid Ventlinge kyrka 
finns informationsmaterial om leden. Diktstolpar 
och skulpturer med anknytning till den öländska 
författarinnan finns här och var utefter vägen. 
Vid Kalmarsund viker stigen av norrut till Maren, 
där finns en rastplats med många av Anna 
Rydstedts korta dikter.

Mer info: annarydstedt.se

MARGIT  FR IBERG-ST IGEN
Margit Fribergs litterära stig börjar vid Smedby 
sockenstuga (mitt emot Smedby kyrka) och 
slutar i Gåsesten hamn. Ta foldern ”Vandra med 
Margit Friberg som guide” i brevlådan utanför 
sockenstugan. I den finns en karta över leden 
samt texter av Margit Friberg som kan läsas vid 
sex platser som är markerade på kartan. Följ 
vägen från sockenstugan västerut, korsa den 
södergående vägen och fortsätt på grusvägen 
på andra sidan. Den fortsätter västerut en bit 
och viker sedan av söderut och följer vattnet 
till Gåsesten. Den 2,5 km långa leden sköts av 
Margit Fribergsällskapet.

Mer info: margitfribergsallskapet.se

Station Linné
Det finns tre fantastiskt fina vandringsslingor 
med utgångspunkt från Station Linné, strax 
söder om Skogsby. Slingorna på 2 km, 3 
km och 6,5 km, tar dig genom historiska 
kulturmarker, extremt artrika lövskogar och det 
unika Stora Alvaret. Inplastade kartor med text 
finns i skåpet på stationens västra gavel där 
informationstavlorna sitter. 

Mer info: stationlinne.se
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Tipsa oss!
Tveka inte att höra av dig om du 
upptäcker några brister eller vill 

komma med tips om förbättringar.

Mörbylånga kommun
0485-470 00 

servicecenter@morbylanga.se

KONTAKTA OSS
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Vår svenska natur är öppen för alla. 
Allemansrätten ger oss en unik 
tillgång till naturen, men där ingår 
såväl rättigheter som skyldigheter. 
Tänk på att visa hänsyn till djur, 
natur och dina medmänniskor.

TÄNK SPECIELLT PÅ DET TA:

 » Vistas inte på någon annans tomt, 
plantering eller odlad mark.

 » Stäng grinden om du går genom en 
beteshage.

 » Var rädd om naturen och undvik att 
cykla och rida på blöta marker som 
lätt skadas.

 » Ta med skräpet!
All nedskräpning är förbjuden. Krossat 
glas, burkar, plast, engångsgrillar och 
annat skräp kan skada både människor, 
djur och natur. Tänk på att de som 
kommer efter dig vill ha samma 
fantastiska upplevelse av en ren, vacker 
natur som du.

 » Ha med hunden
Ta gärna med dig hunden ut i naturen, 
men för att skydda vilda däggdjur och 
fåglar måste du ha full koll på din hund, 
vilket oftast innebär koppel. Under tiden 
1 mars till 20 augusti är det extra viktigt, 
då det är den tid djuren oftast får sina 
ungar. I de flesta naturreservat gäller 
kopplingstvång och i vissa av dessa kan 
det till och med vara så att hundar inte 
alls tillåts. Mer information om hundar i 
naturen hittar du hos Naturvårdsverket 
och föreskrifter för olika naturreservat 
i Mörbylånga kommun hittar du hos 
Länsstyrelsen i Kalmar Län.

 » Övernatta och tända en eld
Tälta gärna något dygn i naturen, men 
se till att inte störa omgivningen. Att 
tända en lägereld är ett härligt inslag 
i friluftslivet, men allemansrätten ger 
ingen självklar rätt att göra upp en eld, 
bara en möjlighet att på eget ansvar 
elda under säkra förhållanden. Använd 
gärna våra iordningställda grillplatser 
och håll koll på eventuella eldningsförbud 
på Mörbylånga kommuns hemsida!
Mer info: www.naturvardsverket.se

ALLEMANSRÄT TEN
Inte störa, inte förstöra



NATURKARTAN
Naturkartan är din guide till Mörbylånga kommuns friluftsliv.

Här hittar du bland annat vandringsleder i Ottenby, naturreservat 
på alvaret, badplatser i Färjestaden, motionsspår i Mörbylånga 
och massor av andra spännande och vackra platser att besöka.

Gå in på naturkartan.se/morbylanga eller ladda ner appen för 
att ta del av det fantastiska friluftslivet. Med kartfunktionen 
kan du t ex se exakt var på vandringsleden du befinner dig, 
eller var närmsta rastplats finns.

Världsarvet Södra Öland


