
Hammarsjöleden
Hultsfred • 11 km • 3-4 timmar

• Vid Kalvkätte trädgård finns parkering och under sommar- 
  månaderna finns även toalett och vattenpost. 
• Vid Lilla Hammarsjön finns ett litet sittvindskydd och 
  grillplats.

• Vid Åkebosjön finns en sittgrupp med bord, badmöjlighet.

• Vid Stora Hammarsjön finns parkering, utedass, vindskydd,  
  grillplats, naturcamping, badplats, badtunna och bastu.

Välkommen ut i naturen! 

här börjar leden

Leden börjar i Hultsfred, närmare bestämt vid Kalvkätte trädgård. Sedan fortsätter den ut 
mot Hammarsjöns friluftsområde. Passar utmärkt för en endagsutflykt. Vandringsleden 
går genom skogar, förbi sjöar, naturreservat, våtmarker, odlingsrösen på ganska plan 
mark, bredare stigar och vägar.

Från Hammarsjöns friluftsområde börjar ytterligare tre vandringsleder. Dels Hammarsjön 
runt på 10 km samt Björnnäset som har två slingor, en på 2 km och en på 4 km. Vill 
du uppleva något speciellt ska du testa på Hammarsjöns naturspa med bastu och 
badtunna. Här är det vedeldning och levande ljus som står för energin, inte någon 
elektricitet så långt ögat kan nå. Boka anläggningen på Kultur- och fritidskontoret eller 
Hultsfreds Turistinformation. Här finns även en naturcamping och stugor för den som 
vill övernatta!

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig 
fritt i den svenska naturen. Läs mer på 
www.naturvardsverket.se/allemansratten

• Bra saker att ha med sig på en dagstur  
 kan vara vatten, plåster, karta, mobil,  
 extra tröja lager på lager och strumpor.

• Hundar får inte vara lösa i naturen 
 under tiden 1 mars - 20 augusti.

• Älgjakten pågår i mitten av oktober.

• Ta med dig påse till skräp & matrester
 
• Informera dig om eventuellt gällande    
 eldningsförbud under sommaren. I   
 normala fall får du göra upp eld men  
 elda inte på klippor eller stenar och  
 släck elden ordentligt.

Praktiska saker
Här hittar du fler vandringsleder! 
www.visithultsfred.se



1. Kalvkätte trädgård
En blomstrande och grönskande oas, 
som bjuder på sköna dofter och färgrika 
synupplevelser för alla sinnen. 
Trädgården drivs av en ideell förening.

2. Damm/kvarn 
Nedanför utloppet kan man se grunden 
efter en kvarn. Kvarnen var den näst 
sista vattendrivna anläggningen i Haga-
dalsbäcken, som rinner från Lilla Ham-
marsjön ner till sjön Hulingen med cirka 
70 meters nivåskillnad. På flera ställen 
längs bäcken finns branta sluttningar på 
båda sidor där det var relativt lätt att 
anlägga fördämningar. Det finns därför 
flera lämningar efter dammanläggningar 
med små vattendrivna kvarnar och 
sågverk längs bäcken trots dess ganska 
blygsamma vattenföring, se exempel 
punkt 4 ”Kyrkemo”.

3. Hammarsebo såg
Byggnaden fanns kvar in på 1930-talet. 
Sågsäsongen var nog ganska kort och 
det var främst på våren i samband med 
vårfloden som vattentillgången i 
Hagadalsbäcken var tillräcklig för såg-
verksdrift. Sågverkets dammanläggning 
för magasinering av vatten var dock 
fiffigt ordnad. Terrängen var sådan att 
man ganska enkelt kunde anlägga även 
en övre damm och därmed i stort sett 
fördubbla den lagrade vattenmängden. 
Vallen mellan de båda dammarna har 
sannolikt tjänstgjort som väg en gång i 
tiden. Den kan eventuellt ha varit en del 

av den gamla Kungsvägen, som var en 
viktig länk mellan Kalmar och Stockholm.

4. Kyrkemo
Här har Naturvårdsverket, kommunen 
och markägaren försökt att återskapa 
det gamla kulturlandskapet. I bortre 
delen av beteshagen finns en sevärdhet 
i form av en dammvall. Ena sidan består 
av en lång och upp till två meter hög och 
noggrant upplagd lodrät stenvägg. Ned-
ströms på östra sidan om bäcken syns 
lämningar efter en byggnad. Det är för-
modligen resterna efter en skvaltkvarn, 
som inte krävde vare sig stor fallhöjd 
eller stort vattenflöde.

5. Lilla Hammarsjön
Lilla Hammarsjön ligger 166 meter över 
havet och är näringsfattig och mycket 
grund med ett medeldjup på mindre än 
en meter. För över 100 år sedan sänktes 
sjön 1-1,5 meter och man kan på östra 
sidan fortfarande se en vall längst sjön 
som var den gamla strandkanten. Här 
finns ett sittvindskydd.

6. Ekebo
Där skogen övergår till öppen mark ligger 
på vänster sida efter syrenbusken en 
kulle med en stenhög och en liten tavla. 
Det är resterna av husartorpet Ekebo 
tillhörigt Kallersebo rote. Här har bott 
husarer minst sedan mitten av 1700- 
talet. Stugan revs omkring 1930.

7. Byn Kallersebo
Byn fanns redan på 1600-talet. I en hus-
förhörslängd från mitten på 1800-talet 
finns sex fastigheter antecknade. Som i 
så många andra småbyar är jordbruket 
avvecklat och jordbruksfastigheter har 
blivit fritidshus.

8. Stormossen
Söder om Lilla Hammarsjön finns ett 
stort våtmarkskomplex med olika vege-
tationstyper. Det ligger i ett område med 
rika möjligheter till bär- och svampplock-
ning. För att ta sig till stormossen kan 
man från Kallersebo avvika från leden 
800 meter.

9. Stora Åkebosjön
När du kommer ner på vägen så fort-
sätter leden åt vänster längs vägen. Gör 
gärna en avstickare på ett hundratal 
meter åt höger så kommer du ner till en 
vik av Stora Åkebosjön, som också är en 
grund och näringsfattig sjö av vildmarks-
karaktär. Lämplig rastplats. Cirka en 
kilometer norrut ligger Stensryds natur-
reservat på östra sidan av sjön. 

10. Björnnäsets naturreservat
Sista delen av leden går genom reserv-
atet. Ganska kuperad terräng med gles 
gammal tallskog. 

11. Stora Hammarsjön
Här slutar Hammarsjöleden och bad-
platsen står till ditt förfogande. Vill du 
fortsätta vandra utgår fler leder härifrån. 
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Vad finns längs Hammarsjöleden?
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Teckenförklaring

       vattentoalett

torrtoalett

vattenpost

vindskydd

camping

badplats

parkering


