Hammarsjön runt
#hikinghultsfred

Hultsfred • 10 km • 3-4 timmar

Leden går runt Stora Hammarsjön och passar utmärkt för en endagsutflykt. Du vandrar
mest på en smal stig längs sjön på ganska plan mark genom skogen förutom några
stigningar. Några spänger tar dig över mossmark och surdrag och du ser vattnet nästan
hela tiden. Några sittvindskydd finns längst vägen.
Från Hammarsjöns friluftsområde börjar ytterligare tre vandringsleder. Dels Hammarsjöleden på 11 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!
Välkommen ut i naturen!
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

här börjar leden

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

• Runt sjön finns det 2 st mindre sittvindskydd samt en
handikappbrygga med sittvindskydd och grillplatser.

eldningsförbud under sommaren. I 		
normala fall får du göra upp eld men
elda inte på klippor eller stenar och
släck elden ordentligt.

Här hittar du fler vandringsleder!
www.visithultsfred.se
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Vad finns längs Hammarsjön?
1. Rullstensås

6. Ormbunke

Du börjar vandringen med att ta dig
upp på en ås. Rullstensås, sandås
eller grusås är en lång rygg av avrundade stenar, grus och sand som
storlekssorterats och avlagrats av
isälvar vid inlandsisens smältning.

Här växer Nordens största ormbunksväxt Safsan. Den kan nå en
höjd på 1,5 meter.

7

7. Pausbänk

Om du tar dig ner till klippan gömmer
sig en bänk att pausa vid, samtidigt
som du hör vattnet klucka bredvid
dig!

2. Hammaråsen och Sjöåsen

Sommaridyll vid strandkanten. Här
nedanför finns det två familjestugor
som går att hyra genom turistinformationen. I Hammarsjöområdet finns
det ytterliggare tre stycken familjestugor samt fyra övernattningsstugor och en naturcamping.
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8. Utsikt

När du har tagit dig upp för den
branta stigningen får du valuta för
ansträngningen. Stanna upp och njut
av utsikten över sjön. Härifrån ser
du även badplatsen på andra sidan.

3. Sittvindskydd

Här kan du slå dig ner för en paus
och njuta av lugnet!

9

9. Kalkstation

En större brygga, flera sittvindskydd
och möjlighet till fiske.

Från 1984 kalkades Stora Hammarsjön kontinuerligt med bland annat en
kalkdoserare som var placerad i inloppet till sjön, denna togs ur bruk 2000.

5. Sittvindskydd

10. Stora Hammarsjön

4. Handikappbrygga

Här kan du slå dig ner för en paus
och njuta av lugnet!
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Här står badplatsen till ditt förfogande. Vill du fortsätta vandra utgår
flera leder härifrån.
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Teckenförklaring
badplats
camping
parkering
stugor
torrtoalett
vattenpost
vindskydd
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