
VÄLKOMMEN TILL ÖSTGÖTALEDEN
Över 150 mil vandringsled väntar på dig! Upplev 
Östergötlands omväxlande natur och rika kultur-
miljöer. Välj bland mer än 100 etapper av olika 
svårighetsgrad och ge dig ut i det vackra östgötska 
landskapet! På Östgötaledens olika sträckor kan du 
hitta allt från djupa skogar och böljande hagmark 
till glittrande sjöar och skärgård. Se information 
och karta: www.ostgotaleden.se

GLASBERGET
Bakom Gärdesrums kyrka finns avtag från Östgöta-
leden mot utsiktsplatsen på Glasberget. 
Vandringen upp mot toppen går genom skog ca 
700 meter och är bitvis brant och stenig, men inga 
problem för den vältränade. 
Från toppen av Glasberget, ca 140 m över havet, 
har man en fantastisk utsikt över Gärdserums 
nygotiska kyrka från 1850-talet och Storån som 
snirklar genom Uknadalens vackra dalgång från 
Båtsjön mot Falerum.

SEBOKLINT
Redan från landsvägen vid Falerum kan man se 
Seboklints mäktiga topp resa sig över samhället 
138 meter över havet. 
Östgötaleden går förbi Seboklint via en rundslinga 
på 5 km från Falerums samhälle. Vill man inte gå 
hela rundslingan, är det bäst att ta den västra 
uppfarten som är mindre ansträngande. 
Från Seboklints topp får man en magnifik vy över 
stora delar av Uknadalen ända ner mot Edsbruk. 
Utsiktsplatsen räknas som en av Östergötlands 
bästa.

DACKE SKANS
Från Dackeberget har man en fantastisk utsikt över 
Falerums samhälle, Uknadalen och sjön Åkervris-
ten. Dacke skans består av rester av en fornborg 
som ligger högt uppe på bergets hjässa. Fornbor-
gen och utsiktsplatsen nås från Falerums samhälle 
via Östgötaleden. Följ skyltning. 
Sträckan är ca 600 m. Det finns en anslutningsled 
till fornborgen från norr. Bästa utsiktsplatsen nås 
enklast via en anslutning från söder. Området uppe 
på borgen är delvis svårforcerat.

EKHULTEBERGEN
Ekhultebergens naturreservat når man genom att 
följa Östgötaledens etapp från Falerum österut mot 
Rumma i ca 2 km eller med bil följ skyltning från 
Falerum. Från reservatets parkering löper en 5 km 
lång slinga genom fantastiska skogar. Vi kan utlova 
är ett besök i ett av de häftigaste brandpräglade 
gamla skogslandskap vi har i Östergötland idag 
med 3-400-årig skog. Via rundslingan når man 
flera utsiktspunkter där man har hisnande utsikter 
över sjön Åkervristen och den natursköna Uknada-
len söderut.

HÖJDPUNKTER
I UKNADALEN

Utsikt från Ekhultebergen, samtliga foton: Fredrik Neregård

Utsikt från Seboklint
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HITTA TILL UKNADALENS
HÖJDPUNKTER

Uknadalens höjdpunkter nås från Östgötleden runt 
Falerum.

Till Falerum med bil: Från Åtvidaberg 16 km. Kör 
riksväg 35, följ skyltning mot Falerum.

Kollektivtrafik: Tåg, Kustpilen går mellan 
Linköping och Västervik och stannar i Åtvidaberg 
och Falerum. Buss går mellan Åtvidaberg och 
Falerum.

Vandringsleden
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Digital karta och mer information hittar du på: 

ostgotaleden.se
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HÖJDPUNKTER
1: Glasberget, 700 meter lång vandring enkel  
 sträcka från Gärdserum.

2:  Seboklint, 5 km lång rundslinga, nås från   
 leden mellan Gärdserum och Falerum

3:  Dacke skans, nås från leden i Falerum ca   
 500 meter in mot Rumma, fornborgen ligger  
 100 meter in från leden

4:  Ekhultebergen, ca 5 km lång rundslinga, nås  
 från leden och naturreservatets parkering
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