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Höstlovstips: Sveaskog erbjuder ny
vandringsslinga med istidstema
Vet du vad en dödisgrop är? Om inte så får du lära dig det och mycket
annat på en ny vandringsslinga i Ekopark Omberg som ägs och sköts av
Sveaskog. Den nya vandringsslingan, belägen vid Stocklycke på södra
Omberg i Ödeshögs kommun, har historiskt istidstema med många spår
från istiden. Bara genom att gå knappt två kilometer i lätt terräng får du
massor av spännande kunskap om istiden, en skön höstpromenad och
fina naturupplevelser i en mytomspunnen miljö.

Ekopark Omberg är Sveriges artrikaste skogslandskap med många sällsynta
naturmiljöer som dramatiska bergsbranter, slåtterängar och en mosaik av skogar - den
vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern och jätteekarna i beteslandskapet är
bara exempel. 

Med sina 1 700 hektar är Omberg en av Sveaskogs mindre ekoparker men samtidigt
en av de mest välbesökta. Varje år söker sig fler än 350 000 personer till det
mytomspunna berget med den vackra naturen och de många kulturminnena.

- Den nya slingan passar alldeles utmärkt för ett äventyr under höstlovet. Den är både
lättpromenerad, lärorik och bjuder på skönt friluftsliv. En utflykt som även passar små
fötter som inte vill gå så långt, säger Louise Åkerstedt som är miljö- och
naturvårdsspecialist i Sveaskog.

Slingan är tydligt skyltad och smyckad med en massa fakta om de istidsformationer
som finns på vägen och om hur istiden påverkade Omberg. Skyltarna är illustrerade i
samarbete med den lokale konstnären Gebbe Björkman.

- Vandra genom slukrännor, upp på rullstensåsar och över sandurfält. Föreställ dig att
bäcken du passerar var bäcken dit mammutar och ullhåriga noshörningar gick för att
dricka. Tänk dig 11 000 år tillbaka i tiden samtidigt som du tar en fikapaus på någon
av de fina rastplatserna. Det är höstlov det, säger Louise Åkerstedt.

För mer information, kontakta:

Louise Åkerstedt, miljö- och naturvårdspecialist i Sveaskog, 010-544 98 03

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

mailto:press@sveaskog.se

