
ÖSTGÖTALEDEN SJÖBO-KNÄPPAN RUNT

Den rödmarkerade sträckan mellan parkeringen 
vid ingången till reservatet och slaggbron är helt 
tillgänglighetsanpassad och ca 1 km lång.

Från rekommenderad startplats vid Sjöbo-knäp-
pans entré följ de orangea pilarna till höger inne i 
naturreservatet. Längs vägen genom artrik ädel-
lövskog och alsumpskog finns ett fågeltorn (1) för 
den som vill spana på fåglar över Borens vassar. I 
det vattennära läget fortsätter man på spänger för 
att sedan komma ut på ett kalkrikkärr, Hulthage-
kärret (2) som är plats för kalkälskare däribland 
många orkidéer. Här kan man i årstidsordning 
hitta bland annat majviva, flugblomster, vaxnyck-

lar, blodnycklar, ”köttätande” tätörten och slåt-
terblomma.Följ märkningen när den visar vägen 
för vandringen som fortsätter på olika storlekar 
av småvägar med hus och hagar för att slutligen 
mynna ut på en större stig där man går en längre 
sträcka på åkermark för att sedan komma ut på 
en skogsväg. Märkningen visar sen på en längre 
grusväg som mynnar ut på en asfaltsväg där vägen 
följer pilen till höger längs gångvägen. Sträck-
ningen kommer ut i ett bostadsområde, Ekenäs. 
Vandringen går förbi Ekenäs Ekpark (3) Här finns 
ett stort antal mycket gamla och grova ekar. Följ 
skyltningen in på skogsstigen som leder fram till en 
bredare iordninggjord vandringsväg. 

Vandringen fortsätter till höger men för den som 
vill göra en liten avstickare rekommenderas att gå 
vägen till vänster några steg bort till Slaggbron (4). 
Slaggbron går över Motala ström, precis innan utlop-
pet till Boren. Det är en vacker bro och en utmärkt 
plats att följa naturens skiftningar ifrån. Från början 
av 1800-talet och fram till 1961 kördes slagg, rester 
från Motala verkstads metalltillverkning över bron 
och tippades på andra sidan. Här går vandringen 
sjönära genom naturreservatet. En utsiktsplattform 
(5) är placerad alldeles vid vattnet där det framför 
allt vintertid är rikt på sjöfåglar, även havsörn syns 
regelbundet patrullera längs med Motala ström och 
Boren. Hela reservatet ligger på gammal kulturmark 
och har brukats som bete- och slåttermark sedan 
lång tid tillbaka.

”Gröna plan” är en plats dit Motalaborna redan i 
början av 1900-talet tog med sina matsäckskorgar 
till. Här i Knäppaviken (6) kan man bada i Borens 
rena vatten, här finns både en badbrygga och en 
grillplats. Sista biten går sen till Sjöbotorpet där 
det finns toalett och möjlighet att sitta ner och inta 
matsäck. Härifrån är det bara en kort bit till start-
platsen. 

Längd: 6,3 km

Svårighetsgrad: Medel

Underlag: Asfalt, grus, stig

Övrigt: I Charlottenborgs centrum 2km från 
ingången till reservatet finns livsmedelsaffär och 
pizzeria. Matställe finns även vid Borenshults slus-
sar.

SJÖBO-KNÄPPAN RUNT
EN VARIERAD RUNDSLINGA I SKÖN NATUR I OCH 
UTANFÖR NATURRESERVATET SJÖBO-KNÄPPAN 

UTMED BORENS STRAND



LÄNGS LEDEN
1. Fågeltorn

2. Hulthagekärret

3. Ekenäs Ekpark 

4. Slaggbron

5. Utsiktsplattform

6. Varggrop, ligger utanför leden

7. Borenshults slussar, intill leden

HITTA TILL STARTPLATSEN 
Föreslagna startplatser är markerade med orangea 
kartnålar. Den rekommenderade startplatsen är 
ingången till naturreservatet Sjöbo-knäppan.
Med bil: Naturreservatet ligger inne i Motala. Från 
Strandvägen söderifrån, sväng höger in på Torpa-
vägen mot Sjöbo-Knäppan och sedan höger in på 
Textilvägen. Följ sedan Textilvägen österut fram till 
parkeringen. 
Med kollektivtrafik: Lokala bussar stannar vid Eke-
näs som ligger knappt en kilometer från reservatet.

Digital karta och mer information hittar du på: 

ostgotaleden.se

naturkartan.se/motala


