
Vandringen genom Tryserum leder förbi vackra odlingslandskap, 
utsiktsplatser, Östersjön, små insjöar, urskog och följer bitvis den 
gamla kungsvägen. 
Längs lederna, som ingår i Östgötaleden, finns utsiktstorn, rastbord, 
vindskydd med eldstad och avståndsskyltar.
    I Tryserums by finns vandrarhem och en kortare naturstig som leder 
förbi den fågelrika sjön Rånen.
    Vandringslederna i det nyblivna naturreservatet Skrickerum saknas 
på kartan.

1

Teckenförklaring

Östgötaleden

Naturstig

Vindskydd

Rastbord

Mer info på baksidan1

i

 2

3
4

5

6

7 8
9

10

11

1213

14

15

16

  17

18

19

20

Vandra i Tryserum 

21

22



Valdemarsvik-Vallby    
Vandra längs Valdemarsviken och genom odlingslandskap. Vid 1 Grännäs Camping finns restaurang (grannasrestaurang.se/), 
övernattningsstugor och tältplats som är öppet under sommartid. Bokning: www.grannascamping.se

Vallby-Stjärneberg   
Vandringen går förbi den fågelrika sjön Rånen där det finns 2 vindskydd med grillplats och liten badstrand. I Härad finns 
gamla koppargruvor. Vidare går man i det nybildade naturreservatet 3 Kattedals gammelskog, längs Kattedalsfjärdens unika 
strandängar och förbi resterna efter Kattedals gamla tegelbruk. 

Vallby-Grindsveden    6 kilometer
Strax söder om Vallby ligger Tryserums by med kyrka, Tryserums Friskola och ett vandrarhem. Strax intill skolan 
finns 4 Naturstigen, en relativt lättgången rundtur på ca 1,2 kilometer. Längs leden finns fågelholkar med häck-
ande fåglar på försommaren. Vid sjön Rånen finns ett utsiktstorn som är 6 meter högt. Under sommaren finns en 
tipspromenad längs leden med frågor om fåglar, växter, svampar eller insekter och frågorna varierar från månad till 
månad. 
    Vindskydd med grillplats ligger vid vandrarhemmet 5 Ekbacken med självhushåll. Här finns fyra 2- eller 
3-bäddsrum. Pentry och TV-rum. Huset inrymmer även festlokal för 100 personer. Bokning 070-390 48 02, säkrast 
mellan 8-20, www.ekbackenshus.se.
    Vägen går delvis genom byn Ingelsbo och förbi sjön 6 Skirgöl med vindskydd, eldstad, rastbord och naturbad.
    Rastbord finns vid mossen 7 Grissjön med vacker utsikt över området.

Grindsveden-Stjärneberg    8,8 kilometer
En fantastisk utsikt väntar den som tar sig upp på 8 Grindsvedsberget. Här finns ett utsiktstorn, 6 meter högt, 
med milsvid utsikt över Tryserums skogar.
    En riktig gammal urskog finns i ett av våra nyare naturreservat 9 Rögölsskogens naturreservat. 
    Vacker utsikt över sjön Rånen får man vid 10 utsiktsberg med brant stup mot sjön. Rastbord finns här. 
    Vid sjön Rånens ände passerar man slottet 11 Hornsberg med sin vackra rosa färg.

Grindsveden-Botorp    5,6 kilometer
Rastbord och naturbad finns vid 12 Rammsjön. Längs vägen finns en 13 jättegryta.

Botorp-Västertryserum    8,8 kilometer
Längs den 14 gamla kungsvägen finns milstenar från mitten av 1700-talet. Här får du en fin utsikt över 
norra delen av Vindommen. Vägen är kuperad och vid 15 Ropställsbacken kunde man förr ropa tvärs över 
viken till gården Porsnäs som lånade ut extra dragare för den branta backen. 
    Bada kan man göra i naturbadet vid 16 Vindommen. 
    En riktigt stor gran,   17 Knappekullas jättegran kan här beskådas innan man kommer fram till den oskiftade byn 
18 Knappekulla. 
     I den gamla kyrkbyn kan man besöka 19 kyrkoruinen av Tryserums gamla kyrka vid Tryserums gamla präst-
gård. Ny kyrka byggdes i slutet av 1700-talet i nuvarande Tryserums by. Ena flygeln, Siverska flygen, av präst-
gården och såghuset nedanför ruinen disponeras av Tryserums Hembygdsförening.

Västertryserum-Älgerum    7,2 kilometer
Vid 20 Lobo klint finns utsiktsberg över Kyrksjön med rastbord.
    Myrmark av norrlandskaraktär med hjortron möter man vid 21 Bymossegöl. Vindskydd med eldstad och 
rastbord finns liksom naturbad. Vid 22 Älgerum går man på den gamla kungsvägen med milstenar från 
mitten av 1700-talet. 
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