
 

Såklart ska det på en riktig invigning klippas band. Denna gång var det länsrådet i Östergötland, 
Ann Holmlind och landshövdingen i Örebro, Maria Larsson, som fick äran. 
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Nu är Finspångs nyaste naturreservat 
invigt 

Brevens tallskogar, det är namnet på Finspångs senaste naturreservat 

som invigdes under helgen. 

Naturreservatet sträcker sig över gränsen mellan Östergötland och Örebro län. 
Ungefär 1 000 hektar skog ligger i Örebro kommun medan 660 hektar ligger i 
Finspång. 

– Det är ett, för Östergötland, mycket stort naturreservat. Den normala storleken på 
naturreservat i Finspång är ungefär 40-60 hektar så det är stor skillnad, säger Marika 
Sjödin, naturvårdssamordnare på Finspångs kommun. 



Hon beskriver att reservatet till största del består av "fin tallskog" men att det även 
finns flera större sjöar i området. 

 

Arrangörerna uppskattar att det var ungefär 170 besökare på invigningen av Brevens tallskogar. 
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– Det är också ett väldigt tyst område det här. Så man kan väldigt lätt höra vinden 
susa, fåglarna kvittra och löven darra, säger Marika Sjödin. 

Riktigt så tyst var det inte i området under lördagen då invigningen var. Örebro 
Länsstyrelse räknade att antalet besökare var cirka 170 personer. Under dagen 
kunde besökarna bland annat gå tipspromenad eller naturguidning, hälsa på 
Skogsmulle och håva in insekter. Arrangörerna bakom invigningen var Länsstyrelsen 
i Örebro, Länsstyrelsen i Östergötlands, Hopajola och Finspångs kommun. 

– Till området i Finspång finns det en iordningställd grusparkering med plats för flera 
bilar. Det finns även fler, mindre ställen där man kan parkera för att besöka 
reservatet, säger Marika Sjödin. 



 

På plats fanns det flera olika aktiviteter för besökarna. Bland annat kunde man få veta mer om 
hur naturvårdsbränningar går till och vad som behövs. 
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I naturreservatet finns det idag redan en uppmärkt vandringsled på strax över tre 
kilometer. Framöver kommer det även att iordningställas fler vandringsleder och 
andra besöksanordningar.  

– Det är det 26:e naturreservatet i ordningen i Finspång, säger Marika Sjödin. 

 


