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V ä l k o m m e n   t i l l   H a n n ä s   s o c k e n 
 
Hägerstad slotts ekhage reservat 
Promenera på krönet av den vackra, 
långsträckta Vinåsen som bildades 
under istiden. Betesmarken på åsen 
har sin karaktär av månghundraåriga 
jätteekar. I de ihåliga ekstammarna 
lever den ca 3 cm långa läderbaggen. 
Soliga sommardagar finns chans att se 
skalbaggar krypande på ekstammar. 

 
Längs åsen finns ett gravfält från 
vikingatiden med inte mindre än 55 

övertorvade gravar. Längst ut på 
Gravholmen finns en grav av senare 
datum, det är Hägerstad slott 
byggherres familjegrav. 

 

Grävsätters urskogsreservat 
Urskogen har uppkommit på naturlig 
väg genom självsådd och är ogallrad. 
De äldsta träden är 200–250 år 
gamla. 
 
En reservatsslinga (1 km) går genom 
urskogen, över och under fallna 
trädstammar. I kanten av urskogen 
finns ett linneabestånd. 
Linnean blir alltmer 
sällsynt på grund av 
förändrad 
skogsskötsel. 
 
Åsens naturreservat 
På själva åsen finns grunden efter 
torpet Åsen var ett dagsverkstorp till 
slutet av 1800-talet. Delar av marken 
har historiskt nyttjats som 
jordbruksmark. Nu hålls området 
öppet med lösgående betande 
nötboskap. 

I området finns flera dammar som 
tidigare använts till odling av ädelfisk.  

Angränsande till Åsens naturreservat 
har skapats två våtmarker för 
biologisk mångfald och att 
vattenlevande organismer och 
insekter ökar. Sjöfåglar föder upp sina 
ungar våtmarkerna. 

En reservatsslinga (2,5 km) passerar 
Vasaeken, Åsens torpgrund, båda 
våtmarkerna, ett tujabestånd, 
ekskogen och dammarna. Vid en av 
dammarna finns grillplats och eldkåta. 

 

Kojmons naturreservat 
Från P-platsen utgår en vandringsled 
(2 km) upp på höjderna in i 
gammeltallskogen. Branterna ger en 
betagande utsikt över Storsjön med 
sina holmar och vikar. I reservatet 
växer gamla grova träd med gott om 
olika arter av lavar. 
 
Storsjöns krypgranar, Enen vid 
Degernäset och Kvarnvikstallen 
Granen är mycket formrik. Extrema 
förgreningsformer förekommer, ex. 
krypgranen som växer utefter marken 
istället för på höjden och 
är tämligen ovanlig. 

Enen vid Degernäset är 
en av de största i Sverige 
med omkrets 2,1 meter 
och höjd 11 meter. 

Kvarnvikstallen växer 
mitt uppe på en stor sten. 
 
Gölen vid Björka som tömmer sig 
själv 
Gölen är helt vattenfylld upp till kanten 
varje vår efter snösmältningen. Några 
veckor senare är den tom! 
 
Hembygdsgården Domarvik 
Domarvik beboddes och brukades 
fram till 1953.  Huvudbyggnaden kan 
härstamma från 1600-talet. Visning: 
070-529 01 06. 

 

Varggrop vid Björkavägen 
Vargen var vanlig förr och ett svårt 
gissel för boskapen, och man fångade 
dem i fångstgropar. 
 
 

 

Ruin av Hannäs medeltida kyrka 
Ruinen av Åtvidabergs äldsta kyrka 
högt uppe på Vinåsen är av ”letad 
gråsten” med tegel kring fönster 
och dörrar, samt en vacker 
tegelornering på västra gaveln.  

 

Utflyktsbåten Amanda på 
Vindommen 
En resa med Amanda ger Dig en 
naturnära sjöupplevelse. I lugn takt 
följer vi strandkanterna och 
förmedlar historien runt sjön. 
Bokning: 070-376 53 96. 

 

Ätlig groda 
finns i Lindalsgölen och i 
Vindommen. Dess kväkande, 

knarrande och rapande ljud kan 
höras vid månadsskiftet maj-juni. 
Grodan är fridlyst, 
några grodlår från 
Hannäs serveras inte! 
 
Gärdsnäs by 
I norr vid den vackra sjön Yxningen 
ligger socknens äldsta bevarade 
bebyggelse. Två låga, tämligen 
långa, timrade stugor, vars grund-
stommar härstammar från 1600-
talet, ligger i rät vinkel med 
varandra och bildar en innergård. 
 
Fornborgar och stenkista 
Fornlämningar vittnar om att 
trakten varit bebodd från 
stenåldern. Vid Breviksnäs finns en 
fornborg med storslagen utsikt över 
Storsjön. I Rumhult finns en 
stenkista. Täckhällarna har rasat, 
kanske är graven plundrad. 
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Fika – Handla – Tanka i Holmbo - Kvarnvik 
 

  

Hannäs socken är perfekt för 
avkoppling och naturupplevelser 
med gott om sjöar för fiske, bad, 
kanot och långfärdsskridsko.  

Skogarna bjuder på rikligt med bär 
och svamp. 

Vandringsleder och naturreservat 
finns för rekreation. Östgötaleden 
sträcker sig flera mil genom socknen. 

Utsiktspunkten i Kvarnvik ger lön för 
mödan efter att ha vandrat upp på 
toppen. 

En tur på skridskor runt Vindommen 
är sju mil, och runt Västersjön, 
Storsjön och Önn tre mil. En kortare 
tur på Öjesjön bjuder på mäktigt vild 
natur.  

 
 

Fiskekort finns hos 
▪ Sjöberga lanthandel 
▪ www.ifiske.se 
▪ www.sveaskog.se 

 

Natursköna möjligheter 


