
Stark vandringsprofil
Första etappen av Mörbylångaleden invigdes 
1990. Idag har kommunen ett fantastiskt 
utbud av vandringsleder. Ett kulturarv att 
vårda och bevara.

”Naturturismen har ökat med 45% från 2019 
till 2020. Outdoor aktiviteter ökar hela 
tiden.” Ölands turism



Ett livsverk
Södra Öland har många vandringsleder. De 
uppstod inte ur tomma intet. Det är ett 
livsverk av eldsjälar som bit för bit karvat ut 
stigar i vårt kulturarv. 

Mörbylångaleden valdes av Kronprincessan
Victoria som landskapsvandring. Det är en av 
12 nationella signaturleder i Sverige, ett urval 
av våra mest spektakulära 
vandringsupplevelser.



Cykelrundtur
Att cykla är en helt annan upplevelse än att 
vandra. Cyklisten vill ha så slätt underlag som 
möjligt, vandraren strosar på ojämna stigar.

I min ungdom cyklade vi runt Olympiska 
halvön i delstaten Washington. Med 
sadelväskor, tält och sovsäckar. En 
oförglömlig upplevelse på små och stora 
vägar.



Alternativ
Utforska andra alternativ med cyklistens 
upplevelse i fokus. Sträckorna norrut från 
Grönhögen och vid sidan av Bergstigen i 
Albrunna är goda exempel. Om vägrenen är 
enda möjligheten kan man lösa det som på 
Bornholm.

På västra sidan norr om Grönhögen lades 
cykelleden i samband med VA. 



Ridleder
Ryttare och häst har egna behov, färdas på 
naturmark, gärna en paus med bete.



På räls
Jag älskar att åka tåg. En dressinbana 
förvaltar järnvägens kulturarv, men den är 
inte förenlig med vandringsled.

Sträckan från Torngård fram till Seby krockar 
inte med annan aktivitet.



En egen väg
Vi är inte en kommun med två turister där 
man av ekonomiska skäl behöver samla alla 
aktiviteter under ett tak. Till Sydöland
kommer flera hundra tusen besökare varje 
år. Att skapa en allaktivitetsautostrada är som 
att köpa en bäddsoffa, den är varken skön att 
sitta i eller skön att sova i. 

Låt etablerad verksamhet vara fredad. Låt 
nya verksamheter finna sin egen väg, 
utformade för bästa upplevelsen.
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