
Stora Alvarleden 
 

Vandra och cykla 
mellan  

 

Karlevi - Frösslunda – Resmovägen 
 

En mycket gammal väg över det vidsträckta Stora Alvaret, är 
nu tillgänglig för vandrare och cyklister. Leden erbjuder en 
unik naturupplevelse i det mångskiftande landskapet med 
omväxlande karga, enorma kalkstenshällar och blomsterrika 
”ängar”. Härute råder en alldeles speciell tystnad och stillhet 
som man inte finner på många andra ställen. Leden passerar 
också vid sidan av den gamla alvarbyn, Frösslunda. 

Leden är skyltad med små 
stenrösen av kalkstens-
flisor och har vid murar 
och stängsel försetts med 
stättor där cykel kan ledas 
över. 
Leden är för övrigt inte 
iordningställd utan går 
över befintlig mark, vilket 
innebär att den är av 
mycket enkel standard och 
bitvis kan cykeln behöva 
ledas. Efter snösmältning 
eller efter kraftiga regn så 
kan kortare sträckor vara 
sanka.  
 

 

 
 
 

 



                                                                                                              
 

 

Etapp Karlevi till Frösslunda 
 
Från naturreservatet Karlevi södra alvar till Frösslunda finns en 
gammal alvarväg som vandringsleden följer. Alvaret är öppet och till 
största delen lättgånget, man orienterar sig enkelt med hjälp av 
Vickleby kyrka som syns från långt håll.  
Längs leden möter du stensättningen Präströr innan du till slut når 
mittmuren som sträcker sig från norra till södra delen av Stora Alva-
ret. Detta anses vara den första mur som byggdes efter att markerna 
delats mellan socknarna på 1800-talet.  
 

Här ute finner man alla typer av Stora Alvarets växtmiljöer.  
Tunna jordar på kalkstenshällen dominerar, dessa korsas av  
vattenflöden och fuktstråk.   
Alvarets flora är unik och växter med arktiskt, asiatiskt och 
sydeuropeiskt ursprung växer sida vid sida. Här finns  
arter som överlevt ända sedan istiden samt arter, som på  
alvaret har sin enda förekomst i hela världen (endemiska). 
I maj blommar orkidéerna Adam och Eva samt S:t Pers  
nycklar i stora mängder, en upplevelse som inte bör missas!   
Över de vidsträckta alvarmarkerna ljuder lärkornas oavbrutna 
drillande som då och då bryts av ljungpiparens eller storspovens 
sorgmodiga stämma. Ibland hörs ett rasslande ljud över 
kalkstenshällarna och då är det, den svårupptäckta, sällsynta 
rosenvingade gräshoppan som är i farten.  
 

Frösslunda by  
 

Omedelbart söder om byn ligger Frösslundmossen som är en grund 
alvarsjö med ett vattendjup på drygt en meter. Mossen är en hög-
klassig fågellokal. Frösslundabäcken som rinner genom området och 
leder ut i Östersjön, ses som en av Ölands viktigaste vattendrag. 
Bäcken har stor betydelse för de variationsrika sjömarkerna och är 
en viktig lekplats för havsöring och gädda.   
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Källarbacken, en härlig plats att inta sin medhavda fika 

 

 
 
 
 

Etapp Frösslunda till Resmovägen  
 
Möckelmossen väster om Resmo kyrka, är Stora Alvarets största sjö 
med höga ornitologiska värden. Högst påtagligt om hösten är de tu-
sentals tranor som med röststyrka och flockar utmanar Stora Al-
varets horisont och rymd.  
Kantzonen runt mossen domineras av fuktängar. Kraftiga röjningar 
har gjorts, alla buskar och träd har tagits bort. Vid uteblivet bete 
växer denna zon igen till mer eller mindre täta tokbuskage. Längs 
leden kan du alltså möta betande djur, både nötkreatur och får.  
 

Arbetet med vandringsleden har skett i samarbete med markägare och byalagen i närområdet samt  

Källarbacken finner du väster 
om byn. 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.  



 
 

           
     

          

Karlevi – Frösslunda ca 10 km (blå linje) 
Frösslunda - Resmovägen ca 3 km (blå linje) 
Resmovägen – Karlevi (landsvägen) ca13 km 
Hela slingan från Karlevi och åter ca 26 km  

 
Toalett finns vid Möckelmossens parkering, Resmovägen. 
 
Leden finns inritad på Googlekarta, se hemsidan. 
Läs mer om cykel- och vandringsleder på Öland: 
www.cyklapaoland.nu 
 
Läs mer om södra Öland på: 
www.morbylanga.se 
 


