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xx  Sevärdheter

 Vandringsled

 Östgötaleden

 Vindskydd

 Norra rundan

 Södra rundan

 Alternativ väg

 Avstickare

  Norra Vi-rundan erbjuder fiske-
möjligheter i Lillången och  Östersjön. 
Fiskekort gäller.

Se www.ifiske.se och www.ydrefiske.se



7  Naturreservatet Rocks mosse
Mossen är ett av Östergötlands finaste myrområden. Myr-
marken och skogarna runt mossen har en rik flora och 
fauna. Söder om mossen står en vildvuxen sumpskog med 
sällsynta mossor, lavar och svampar. 

8  Smedstorps kultur- och naturreservat 
Smedstorps by med angränsade gårdar ligger i ett småkupe-
rat odlingslandskap med ålderdomlig prägel. I byn ligger en 
dubbelgård, flankerad av rader med ekonomibyggnader och 
en tvärställd ladugård, som bildar ett slutet rum. Byn är unik 
genom det stora antalet ekonomibyggnader från 1700- och 
1800-talen.

Markerna runt byn uppvisar en biologisk mångfald med 
 skilda slag av naturmiljöer som slåtterängar,  åkerholmar, 
hagmarker och skog som delvis betats. 

Vid sjön Drien finns vindskydd och badmöjligheter.

9  Herberghults naturreservat 
Naturreservatet intill Östersjöns strand omfattar en stor 
ekhage och en mindre tillgänglig sydvästbrant. Ekhagen har 
en lång historia som slåtteräng och betesmark. Branten, 
som sträcker sig upp till utsikterna vid Klevaberget, har en 
varierad örtrik lövskog och gammal naturlig tallskog med 
hällmarkstallar.

Vid ekhagens strand finns badmöjligheter och grillplats.

10  Klevabergets utsikt 
Klevaberget höjer sig 290 meter över havet och har en av 
södra Östergötlands förnämsta utsikter. 

11  Bläsebo naturreservat
I naturreservatet växer 150-årig blandskog med gamla 
 granar och tallar. Skogen, som har nyttjats som skogsbete 
ger idag en känsla av orörd vildmark. Genom hela reser-
vatet sträcker sig en våtmark. I reservatet finns också en 
liten göl omgiven av kärrmarker.

På promenadavstånd från Bläsebo ligger naturreservaten 
Stutagölen och Gallebo. Planer finns att länka ihop reser-
vaten med en gemensam vandringsled.

1  Norra Vi
Ortnamnet Vi antyder att det legat en förhistorisk kultplats, 
troligen där kyrkan senare byggdes. Den första medeltida 
stenkyrkan som uppfördes för cirka 800 år sedan, ersattes 
av den nuvarande kyrkan 1775.

En cirka nio km lång vandringsled med orange stolpar utgår 
från kyrkan. 

2  Ribbingshov
Ribbingshov, ursprungligen kallad Vi, var troligen den första 
bebyggelsen i Norra Vi. Säteriets undervåning härrör från 
1690-talet och fick sitt nuvarande utseende med ovan-
våningens tillkomst 1806. 

3  Vassviksbergets naturreservat
En västbrant ner mot Sommen med gamla,  grova och vind-
pinade tallar. Utsikten över Norra Vi-fjärden och kyrkbyn 
gör reservatet värt ett besök. Utsiktsplatsen nås via en stig 
från parkeringen. 

4  Kungabordet
Vid Kungabordets rastplats intog kung Gustav IV Adolf 
 frukost under sin Eriksgata 1953. 

5  Visskvarn
Platsen har fått sitt namn efter den kvarn som  uppfördes 
mellan Östersjön och Sommen på 1500-talet. 1909 bygg-
des här en pappersmasse fabrik. På höjden uppfördes två 
 arbetarlängor med uthus. Två lanthandlare etablerade sig  
i Visskvarn under 1900-talets första decennier.

6  Sjöviks naturreservat
Ett kuperat naturskogsliknade område med en stor 
 mångfald växter och djur, som kan beskådas längs en stig  
i  reservatet. Man kan ana att skogen har använts som  
bete för boskap. Fina badklippor finns vid Sommens strand.   

12  Gallebo naturreservat
Naturreservatet är beläget i kuperad terräng med stora 
skillnader i klimat- och markförutsättningar.  Dalgångarna 
ger gynnsamma förutsättningar för ädellövskog och de högt 
belägna nordsluttningarna har äldre barrskog med höga 
naturvärden. I gammel skogen finns många signal- och rödlis-
tade arter samt en rik fågelfauna. Kring odlingslandskapet i 
norra delen av reservatet finns rester av lövängar, åkrar och 
betesmark. Här finns även kulturhistoriska lämningar som 
odlingsrösen, äldre tidigare hamlade träd och rester av torp.  

13  Tataregölen naturreservat
Tataremossen är en typisk tallrismosse omringad av 
 kärrpartier och sumpskog. I områdets norra del ligger 
 Tataregölen.

14  Ådala by
Bebyggelsen växte fram under 1900-talets första hälft.  
Här fanns en möbelfabrik med ett tiotal anställda och en 
lanthandel.

15  Sunds bruk
Här finns rester efter den järnmalmsbearbetning som 
bedrevs vid Bulsjöån under slutet av 1800-talet. Hytta, 
bostadshus och jordkällare med mera går fortfarande att 
lokalisera.

16  Varggropen vid Lodstugan
Enligt traditionen fångade man varg i den grop som finns i 
tallskogen vid Lodstugan. Senast en varg dödades i Ydre var 
omkring 1860.

17  Gavslätts gater
Längs med vägen in mot Norra Vi ligger, på östra   
sidan en rad av tusenåriga gravhögar. Namnet   
Gavslätt kommer från en större gård som har  
legat här. Den blev ödelagd på 1700-talet.

Norra Vi-leden utgår från Norra Vi kyrka i Ydre. Hela 
sträckan är 50 km varav merparten på grusväg. Den 
norra delen är mycket kuperad och krävande. Leden 
kan naturligt delas upp i två delar på vardera 30 km. Vid 
avtagsvägen till Snarbygget följer man då den streckade 
linjen på kartan ned mot Kisavägen. Vill man undvika 
den branta vägen upp till Vassviksberget kan man åka 
över Nästången hem. Den södra, mindre kuperade 
delen, startar från Norra Vi kyrka och följer den 
streckade linjen via Nästången mot Herbergshult och 
hakar på vägen till Snarbygget. 

Hela sträckan är farbar med bil eller lämplig för en 
pilgrims  vandring.

Sevärdheter kring  
Norra Vi

www.norravi.com

Norra Vi IS i samarbete med Norra Vi hembygdsförening
Text: Lotta Hedberg, Björn Johansson     Foto: Henning Pedersen, Kate Meurling 
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