
Vandring i Kolmården 
och på Vikbolandet.
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En vandring i Bråvikslandet är så mycket 
mer än stegen du tar. Det är stegen på en 
fantastisk resa genom Kolmårdens myt-
omspunna skogar, genom grönskande bran-
ta raviner, porlande bäckar, små skogssjöar, 
tysta fjällmossar och vidunderlig utsikt över 
Bråviken. Vi har flera olika leder som bara 
väntar på att upptäckas. 
Kombinera vandringen med njutbar över-
nattning på hotell. Och god mat och dryck, 
som du är så väl värd efter vandringen. 
Välkommen på en fantastisk resa!

Vandring i Kolmården och på Vikbolandet.

www.bravikslandet.se

Håll koll efter orange!
Alla vandringsrundor föl-
jer i stort sett Östgöta- & 
Sörmlandsleden. Huvud-
leden är markerad 
med orange färgade 
ringar runt träd och 
stolpar. Anslut-
ningslederna har 
orangefärgade prickar 
runt träd och stolpar. Även lederna i 
naturreservaten är märkta med orange. 
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Den här turen följer Östgötaleden och är 
märkt med orangefärgade prickar eller 
ringar runt träd. Följ vägen förbi Villa Frid
hem och under motorvägen. Innan gården 
Rödmossen sväng vänster in på en mindre 
skogsväg. Här passerar du också en vargrop.  
När vägen delar sig sväng höger och fortsätt 
följa Östgötaledens orange märkning. Så 
småningom kommer du fram till en asfalts
väg som du tar till höger och går några 
hundra meter tills du kommer till en väg 
med bom som går in till vänster mot Mela. 
Fortsätt på grusvägen i cirka 3 km, som del
vis följer sjön Glottern. När grusvägen delar 
sig ta till höger mot Hjälmarösjö. (OBS! Ta 
INTE stigen mot Bärsjöskogens naturreser

Svårighetsgrad: Lätt
Längd: Cirka 19 kilometer.
Tid: Cirka 6 timmar.

Från Norrköping; sväng av E4:an mot Getå 
och följ Strandvägen, sväng vänster mot 
Villa Fridhem. Parkering efter hotellet. 
E4:an norrifrån; sväng av mot Kolmården. 
Vid Strömsfors: sväng höger mot Getå, sväng 
sedan höger nere vid Bråviken. Passera 
Getå, så kommer Villa Fridhem på höger 
sida en bit fram.

Vid platsen där turen startar, möter Kol
mårdens urskog Bråvikens vatten. En plats 
värdig en kung. Och nästan så är det. Leden 
börjar vid Villa Fridhem, som har varit kung
lig sommarbostad för prins Carl, Gustav V:s 
yngre bror, hans hustru prinsessan Ingeborg 

Fridhemsrundan6 7Fridhemsrundan

vat strax innan). Fortsätt Östgötaleden som 
tillslut delar sig, där du tar höger och följer 
vägvisaren mot Getå och Korpklint. Vid 
Korpklint har du en fantastiks utsikt över 
Bråviken! Vid nästa vägvisare följ skylten 
mot Fridhem. Snart är du tillbaka vid gården 
Rödmossen, sväng vänster vid korsningen 
ner mot Fridhem igen.

och deras tre prinsessor. Yngsta dottern Ast
rid  blev senare drottning i Belgien innan hon
tragiskt omkom i en bilolycka. Bakom gården
Rödmossen bor Tomten, som tar emot besök
från Lucia och fram till jul. Vandringen bjuder
på fantastisk utsikt över Bråviken! 

Fakta

Kuriosa

Turbeskrivning

Vägbeskrivning

Fridhemsrundan
19 km Lätt

RUTT:

DISTANS:

SVÅRIGHETSGRAD:



Den här turen följer Östgötaleden och är 
märkt med orangefärgade prickar eller 
ringar runt träd. Börja med att gå över bron 
innan Getå Hotell, och följ skylten mot Getå
dalen till höger. Följ sedan bäcken i ravinen 
i ungefär två kilometer. Sedan tar du till hö
ger vid orange markering som pekar vägen 
upp ur ravinen (inte trappan med repräcke 
som kommer tidigare). Uppe på vägen ta 
vänster och fortsätt under motorvägen, och 
ta sedan till höger (vid skylten Hjälmarsö
sjö). Väl uppe på branten får du belöningen 
– en fantastisk utsikt över Bråviken! Vid 
Hjälmarsösjön följer du skyltarna mot ”Lilla 

Älgsjön” till höger. (Följ ej skyltning ”St 
Älgsjön runt”). Efter ungefär två kilometer 
följer du skyltning mot mot ”Oskarshäll”. Se
dan är det bara att vandra tillbaka till Getå. 
Följ skyltarna så är du snart tillbaka igen.

Svårighetsgrad: Lätt.
Längd: Cirka 17 km längs Östgötaleden.
Tid: Cirka 56 timmar

Från Norrköping; sväng av E4:an mot Getå
och följ Strandvägen, sväng vänster mot 
Algutsboda (vid fd Getå Hotell) och under 
järnvägen och parkera direkt till vänster.
E4:an norrifrån; sväng av mot Kolmården.
Vid Strömsfors: sväng höger mot Getå, sväng 
sedan höger nere vid Bråviken och sväng 
sedan höger mot Algutsboda (vid fd Getå 
Hotell) och under järnvägen och parkera 
direkt till vänster..

Turen startar på en hänförande plats, Getå
ravinen. Det är en 500 miljoner år gammal 
spricka, som bjuder på en fantastisk natur
upplevelse. Här finns rik flora och en nästan 
andäktig känsla med det porlande vattnet 
som stilla följer ravinens spricka. Vandringen 
går även förbi småsjöar, genom barr och blå
bärsskog, upp på en höjd med makalös utsikt 
över Bråviken.

Ravinrundan Ravinrundan

Fakta

Kuriosa

Turbeskrivning

Vägbeskrivning

Ravinrundan
17 km Lätt

RUTT:

DISTANS:

SVÅRIGHETSGRAD:
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Det här turförslaget följer först Marmorbru
kets naturreservatsled och sedan Sörm
landsleden och är markerad med orange.
Gå mot badplatsen genom campingen. I
slänten ner mot badplatsen tar du stigen
in till vänster. Följ de orangemarkerade Mar
morstigen längs med Bråviken till Vildmars
hotellet. Den sista biten till Vildmarshotellet 
är bitvis ganska brant med mycket stenar 
och rötter. Vid Vildmarkshotellet följer du 
vägen ner till djurparkens parkering. Gå 
förbi parkeringen. Bakom snabbmatsrestau
rangen går det en grusväg in i skogen. Följ 
den cirka 1,5 kilometer och ta andra vägen 
in till vänster. Nu följer du Sörmlandsleden 
längs Lövsjön. Leden lämnar sjön och kom
mer ut på en grusväg där Sörmlandsleden 
fortsätter åt höger men du tar vänster och 
fortsätter vägen cirka 2,5 kilometer. Nu är 
du inne på Nunnebanans sträckning. I back

Svårighetsgrad: Medel. Bitvis brant och 
smal, men även grusväg. 
Längd: Cirka 15 kilometer. 
Tid: Cirka 5 timmar.

Sandviken ligger efter samhället 
Krokek, cirka 5 km innan djurparken.

Sandviken är en charmig liten by, vackert
belägen vid Bråvikens strand. Här hittar du
Hantverksbyn, ett par hotell, en camping 
och några restauranger. Under vandringen 
går du på ”Nunnebanan”, en nedlagd järnväg 
som byggdes för att frakta timmer. I början 
av 1900talet åt sig nämligen nunnefjärilens 
larver till förödande konsekvenser. För att ta 

Sandvikenrundan Sandvikenrundan

en ned strax innan gården Oxåker svänger 
du höger in i skogen. Håll utkik efter skylten 
”Nunnebanan”. Nu ser du tydligt att du går 
på den gamla banvallen. Följ den i cirka 2 
kilometer tills du kommer ut på en större 
asfaltsväg. Gå över vägen och passera han
delsträdgården, där går en gångväg tillbaka 
mot Sandviken.

tillvara på skogen byggdes den två mil långa 
järnvägen som fraktade timret till Sandvikens 
hamn. Under rundan passerar du även Mar
morbrukets museum. En bit bort i skogen 
bryts fortfarande den grönskiftande marmorn 
som pryder flera exklusiva byggnader som 
Stockholms slott, Harrods och Rockefeller 
Center.

Fakta

Kuriosa

Turbeskrivning

Vägbeskrivning

Sandvikenrundan
15 km Medel

RUTT:

DISTANS:

SVÅRIGHETSGRAD:
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Utgå från Vildmarkshotellets parkering.
Därifrån följer du de orange markeringarna
österut. Fem minuter senare möts du av
milsvid utsikt över land och vatten. Sedan
börjar utmaningen med brant nedåtlutning.
Gå längs med fiskebodarna och ta sedan
trappan som leder dig uppåt och in i pitto
reska byn Kopparbo, där husen klamrar
sig fast på branterna. Följ markeringarna
till byns övre östra ände. Leden tar dig in i
skogen, som hela tiden kantas av vackra ut
siktsplatser på din högra sida. Några minuter
senare når du Kopparbogrottorna. Därefter
går leden nästan ut till yttersta branten, 60
meter över Bråvikens vatten, med magnifik
utsikt ända bort till Norrköpings skyline.
Följ leden genom lägre terräng, genom löv
skog, barrskog och porlande bäckar. Leden 
fortsätter så småningom ner till Bråviken
och korsar en liten skogsväg. Snart möter du 
Sörmlandsleden, som du tar till

Svårighetsgrad: medel till svår. 
Längd: 14 km, varav fyra med havsutsikt. 
Tid: cirka 5 timmar. Bitvis krävande med 
klipphällar och ojämnheter. 

Åk mot Vildmarkshotellet och sväng direkt 
vänster efter backen ner mot hotellet. Här 
finns en naturreservatsparkering. Följ 
orange markeringar österut från parke
ringen.  

Kopparbo är ett litet samhälle vid Kolmår
dens Djurpark, som länge varit ett fridsamt 
fiskeläge. Samhället har varit beroende 
av marmorindustrin och det dåvarande 
tegelbruket i Timmergata. Senare år har 
det utvecklats till ett idylliskt fritidsområde 
med några åretruntboende. Under rundan 
passerar du flera fantastiska utsiktsplatser 

Utsiktsrundan Utsiktsrundan

vänster rakt norrut. Nu följer ca fyra kilome
ter vacker, tät Kolmårdsskog, med bitvis
berg, bitvis barrskog där du också kommer
att passera över vägen mellan Kvarsebo och
Kolmårdens Djurpark. Du kommer så små
ningom fram till en skogsväg, där du följer
Sörmlandsleden till vänster. Efter cirka 600
meter på vägen passerar du Lövsjön med
en fin badplats. Vid kärret vid Lövsjöns
sydspets lämnar du Sörmlandsleden och
fortsätter skogsvägen rakt söderut mot
djurparkens parkering. Här kan du pusta ut
med glass, innan du tar bilvägen tillbaka till
Vildmarkshotellet.

Möjlighet till förkortning av leden: 
Vill du undvika de värsta branterna kan
du parkera på djurparkens parkering och
ansluta till leden vid Kopparbos översta
del. (Gå mot öster.) Leden blir cirka två km
kortare och du slipper de värsta branterna.

och en fin badplats i Lövsjön, där delar av 
 tvprogrammet Wild Kids har spelats in. 
Ägna gärna Kopparbogrottorna lite extra tid. 
Här finns Östergötlands vackraste grotta, 
som dessutom är en av Södra Sveriges 
längsta kalkstensgrottor. Vill du så kan du 
ta dig in en bit, men var försiktig. Det krävs 
rejäl grottvana. 

Fakta

Kuriosa

Turbeskrivning

Vägbeskrivning

Utsiktsrundan
14 km Svår

RUTT:

DISTANS:

SVÅRIGHETSGRAD:
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Här behöver du grova kängor eller stöv
lar. För att nå rundslingan måste du först 
passera ett hygge och en våtmark. Men det 
är mödan värt! Efter cirka 15 minuter (ta 
vänstervarvet) når vi hörnet av Fjällmos
sen. Leden går vidare på en uppdämning/
vall, som skiljer Lövsjön från Fjällmossen. 
Den sägs faktiskt vara skapad av ryska 
krigsfångar på 1600talet. Här finns stora 
mängder ängsull som blommar i början av 
juni. Efter ytterligare ungefär 5 minuter når 
du länsgränsen. Därefter går leden vidare en 
kort bit på grusväg och en plantering med 
ungskog som sedan leder dig in i vacker, 
mossgrön gammal ”trollskog”. Leden  
passerar en gammal torpruin, tänk att folk 
har bott här, mitt i den vilda gränsskogen 
mellan Götaland och Svealand! Njut av 
dofterna av skvattram och brännvinskryd
dan pors. Efter cirka en timmes vandring 
är du tillbaka i Östergötland. Här finns till 
och med några gränsrösen. I kanten av 

Svårighetsgrad: Lätt till medel.
Längd: Cirka 5 kilometer. 
Tid: Cirka 2 timmar.

För att komma till Fjällmossen och Lövsjö
stigen sväng in grusvägen vid snabbmatsres
taurangen vid djurparkens parkering och följ
grusvägen ca 3,5 kilometer. Här finns en par
kering på vänster sida och en informations
skylt. Gå vägen fram ca 100 m och följ
skylten ”Lövsjöstigen”.

Fjällmossen är, förutom att vara en av 
 Mellansveriges största mossmarker, även 
en av Sveriges tystaste platser. Det vilar 
en speciell stillhet över det 480 hektar 
stora området. Lite Norrlandskänsla nära 

Fjällmossen Lövsjöstigen Fjällmossen Lövsjöstigen

Fjällmossen finns flera lämpliga rastplatser 
med vidsträckt utsikt. Vi går över mossen på 
spänger. Dessa kan delvis stå under vatten 
vid fuktigt väder, så gå försiktigt. Följ leden 
till utgångspunkten söder om Fjällmossen. 
Lövstigen kan, för den som inte har bil, även 
nås till fots via grusväg från djurparkens 
parkering. Då blir den drygt 10 km lång 
och passerar Lövsjöns sydspets med fina 
badplatser. Grusvägen går hela tiden i typisk 
Kolmårdsnatur med massor av blåbärsris 
och ljung. 

Norrköping, något som även bevisas med 
den flora du kommer att upptäcka på din 
vandring. Har du tur hör du orrspel, tjäder
spel och kanske ser du en av de många 
rovfåglarna som håller till här. 

Fakta

Kuriosa

Turbeskrivning

Vägbeskrivning

Fjällmossen Lövsjöstigen
5 km Medel

RUTT:

DISTANS:

SVÅRIGHETSGRAD:
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Följ vägen till Holmtorp, en sommaridyll 
med vackra ängar. Fortsätt sedan vägen 
till vänster. Efter cirka 500 meter kom
mer Sörmlandsleden. Följ den norrut, på 
små skogsstigar som tar dig genom både 
storskog och mager skog. Vi passerar både 
modernt skogsbruk och nedbrunna områ
den. Fortsätt leden i kanten av Ljungmos
sen, med sin aromatiska doft av pors och 
skvattram. Gå en liten bit på enslig skogs
väg, ta till vänster efter cirka 500 meter och 
vandra sedan fram på holmar och spänger 
genom Fjällmossen. Känslan av Norrland är 
tydlig, trots att vi är i gränsområdet mellan 
Östergötland och Södermanland. Å andra si
dan är vi mitt i ett av Mellansveriges största 
moss och myrmarksområden. Efter mossen 
når du Lilla Göljen, en vacker skogstjärn, 
där det finns bord, eldstad, skärmskydd och 
torrtoalett. Sjön har brygga och det går bra 
att bada i den – men det finns blodiglar.
Sörmlandsleden tar oss vidare över ett 
 klapperstensfält, följt av en etapp med 
lummig, nästan trolsk skog och porlande 
bäckar. Den sista delen av leden går längs 
med vackra Vrångsjön. Här kan du avsluta 
med ett svalkande dopp! 

Svårighetsgrad: Lätt till medel.
Längd: Cirka 8 kilometer. 
Tid: Cirka 3 timmar.

Fortsätt förbi djurparken mot Kvarsebo. 
Efter ungefär en mil, sväng vänster mot 
Jönåker. Efter drygt en kilometer, följs 
skyltarna mot Fjällmossens naturreservat 
(till vänster). Parkera vid badplatsen vid 
Vrångsjöns södra ände. Härifrån når du 
Sörmlandsleden in i reservatet. 

Fjällmossen Östra Fjällmossen Östra

Tips på förlängning: 
1. Badtur till Stora Göljen. Fortsätt mot 
skogsvägen efter kallkällan strax efter Lilla 
Göljen. När du når vägen går du framåt en 
bit, ta sedan vänster. Efter cirka en kilo
meter följer du stigen mot Stora Göljen (se 
karta). Här hittar du en enslig, vacker bad
plats, precis i kanten av Fjällmossen. Turen 
är cirka 3 kilometer totalt. 

2. Brandstigen. Från mitten av Fjällmossen 
följer du skyltar med det namnet. Det är en 
slinga på cirka 3 kilometer som tar dig till 
en naturvårdsbränning som genomfördes 
2010. Sevärt – och så nära ödemark du kan 
komma. Lyssna till tystnaden och njut. 

Fakta

Turbeskrivning

Vägbeskrivning

Fjällmossen Östra
8 km Medel

RUTT:

DISTANS:

SVÅRIGHETSGRAD:
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Turen börjar vid Stegeborgsgården. Följ 
landsvägen med Östgötaledens markering. 
Sedan svänger du in till vänster på skogs
vägen vid skylten Ingelstorp. Var uppmärk
sam här, skyltarna kan synas lite dåligt. 
Vägen slutar vid en förfallen loge. Här 
börjar den lite tuffare vandringen genom 
skogen. Passera sjön Skiren med sitt klara 
vatten, stanna gärna till en stund och ta ett 
dopp! När du gått förbi Skiren och vidare 
ut ur skogen, kommer du ut på en liten väg. 
Den följer du till vänster, och vidare förbi 
Lönsås, en gammal gård med gåvobrev från 
Drottning Kristina. Gå över ladugårdspla
nen tillbaka söderut. Hälsa gärna på kos
sorna på vägen! Vägen tillbaka går genom 
skogs partier och betade hagmarker. Följ 
vägen hela tiden. När du kommer ut till T 
korsningen följer du Östgötaleden till höger, 
så är du snart tillbaka vid startpunkten igen. 

Svårighetsgrad: Lätt till medel.
Längd: Cirka 15 kilometer.
Tid: Cirka 45 timmar. 

Från Nyköping/Stockholm; E4 till Jönåker. 
Följ skyltar mot Arkösund via färja över 
Bråviken. I Östra Husby, korsa väg 209. Följ 
skyltar mot Stegeborg. 
Från Kolmården; Följ skyltar mot Arkösund 
via färja över Bråviken. I Östra Husby, korsa 
väg 209. Följ skyltar mot Stegeborg. Från 
Norrköping; Följ skyltar mot flygplatsen 
i Norrköping. Väg 209 mot Arkösund och 
Vikbolandet. Efter 13 km, vid Konungsund, 
sväng höger och följ skyltar mot Stegeborg.

Här på Vikbolandet ligger sjön Skiren. En 
 liten pärla, okänd för de flesta. De som 
 känner till den återkommer oftast år efter år 
för att bada i det sköna vattnet. Vandringen 
börjar vid Stegeborgsgården, som tidigare 
försåg Stegeborgs slott med vatten och mat. 
Där campingen nu ligger hade Gustav Vasas 
söner den köksträdgård som försåg herr
skapet med färska grönsaker. Vattnet är 
fortfarande lika gott – så passa på att fylla din 
vattenflaska här inför vandringen! 

Stegeborgsrundan Stegeborgsrundan 

Alternativ anslutning
Vid Smedstorp kan du svänga in till vänster, 
och följa vägen tills den delar sig. Där hål
ler du till höger, ta dig förbi vägbommen. 
När skogen öppnar sig och Kålldalen, ett 
rött torp, syns rakt fram, så hittar du en 
liten traktorväg som leder in till höger av 
krönet. Följ den, och hoppa över diket. Du 
går alltså runt, och förbi torpet. I höjd med 
torpet kommer Lilla Kungsleden ner från 
bergen – den ska du gå på. Följ de orange 
markeringarna på träden. Stigen leder in i 
Norrskogs naturreservat och bjuder på en 
fantastisk utsikt över Slätbaken! Stigen går 
bitvis upp på bergen och ibland ända nere 
vid vattenbrynet. Här möts du av fantastiska 
bergsformationer och en liten grotta, och 
vacker ekskog. Leden avslutas vid badstran
den. Dags för ett dopp, kanske?

Fakta

Kuriosa

Turbeskrivning

Vägbeskrivning

Stegeborgsrundan 15 km Medel

RUTT:

DISTANS:

SVÅRIGHETSGRAD:
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Vill du veta mer?
Turistbyrån Upplev Norrköping
Telefon: 011-15 50 00 
E-post: turistbyran@norrkoping.se
Webb: www.bravikslandet.se

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Europa 
investerar i landsbygdsområden.

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Europa 
investerar i landsbygdsområden.


