
Välkommen till 
Romanäs naturreservat
I detta naturreservat skyddas ett ålderdomligt 
odlingslandskap och gamla skogar. Promenadvänliga 
stigar löper genom den omväxlande naturen och här finns 
flera rastplatser vackert belägna intill sjön Sommens 
strand. I området finns ett rikt växt- och djurliv, så håll 
ögon och öron öppna under ditt besök. 

Romanäs ligger vid sjön Sommen, bara en dryg kilometer 
norr om Svartåns utlopp. Den södra delen består av åkrar, 
öppna betesmarker och lövklädda hagmarker. Området i 
nordväst är barr-skogsbeklädd. Till reservatet hör också två 
öar; Fårön och Romanö.

Läkande promenader
Reservatets stigar är av varierande längd och karaktär. 
Romanö¬leden går genom det böljande odlingslandskapet till 
rastplatsen på reservatets sydligaste spets. Genom skogen 
i nordväst slingrar flera mindre stigar som passerar två fina 
utsiktsplatser. Flera av stigarna anlades i början av 1900-talet 
under tiden som det välkända sanatoriet för tuberkulossjuka 
var i bruk. De brantaste stigarna förstärktes då med stenblock 
som fortfarande går att skönja i terrängen. 

Blommande betesmarker
Under vår och försommar smyckas reservatet av blommande 
träd och buskar. Körsbär, hagtorn och rosenbuskar är en 
fröjd för ögat och uppskattas av fåglar, bin, humlor samt 
fjärilar. I den gamla björkhagen sydväst om parkeringen växer 
typiska ängs-¬ och hagmarksväxter som solvända, jungfrulin, 
darrgräs och bockrot. Stor och liten blåklocka, gökärt, ängs¬ 
och åkervädd är vanliga i stora delar av reservatet.

Hundraåriga träd
Gamla ekar och lindar sätter sin prägel på det gamla 
odlingslandskapet ute på udden. Den äldsta eken är uppemot 
300 år. På de grova trädens fårade bark växer sällsynta lavar 
och svampar. Ålderstigna träd och murken lövved uppskattas 
också av skalbaggar och andra småkryp. Skogen i nordväst 
är påverkad av skogsbruk, men i de brantaste delarna är den 
orörd. Här har spår av den sällsynta raggbocken hittats på 
multnande tallved. 

Rikt fågelliv
Om våren fylls luften av en intensiv småfågelkör och 
hackspettens rop ljuder mellan träden. Med lite tur möter 
du den stornäbbade stenknäckan vars favoritmat är 
körsbärskärnor. Om hösten besöks reservatet av nötskrikor i 
full färd med att samla ekollon inför vintern tillsammans med 
flertalet olika hackspettar. Här finns chans att få se både 
gröngöling, mindre hackspett, spillkråka och större hackspett. 

Tillgängligt friluftsliv
Romanöledens västra del, fram till rastplatsen vid 
vindskyddet, är anpassade för personer med nedsatt 
rörelseförmåga eller synnedsättning. Den största lutningen 
är 1:12 (cirka 8 procent) och underlaget består av stenmjöl. 
Leden kantas av ett ledstråk. 

Romanäs sanatorium
Romanäs är mest känt för sitt sanatorium som byggdes 
1905–1907 och var i bruk fram till 1950. Efter att 
sanatorieverksamheten upphört togs anläggningen i bruk som 
behandlingshem, en verksamhet som pågick fram till 1997 
varefter byggnaderna stått tomma. Flera av naturreservatets 
stigar och deras namn härrör från sanatorietiden.

Romanöleden 1,7 km
Här rör du dig enkelt framåt på ett fint puder av stenmjöl 
genom ett vackert öppet landskap ner mot sjön Sommens 
vatten. Längs vägen finns ett vindskydd med en grillplats, 
precis intill strandkanten. Leden är tillgänglighetsanpassad. 
Det är inte svårt att förstå att poeter som Harriet Löwenhjelm 
trivdes i denna vackra miljö. Från parkeringen är leden 2,3 km 
lång.

Stora Envägen 1,1 km
Du kliver på vandringsstigen vid reservatets parkering vid 
informationstavlan genom att följa den vita skylten. Stigen 
fortsätter fram till ett kors med skyltar för Östra promenaden 
till vänster och Scharps väg som går rakt fram. Håller du 
istället höger får du det kortaste vandringsalternativet och 
kommer ner på asfaltsvägen, som till vänster fortsätter 
ned till Romanäs sanatorium och till höger tar dig upp till 
parkeringsplats igen. Skön vandring genom mestadels 
uppvuxen sval barrskog. Du går också längs ett hjorthägn på 
vägen.

Berners utsikt/Gubbebacken 1 km
Slingan tar dig genom Romanäs naturreservats varierande 
naturtyper. Du utgår från reservatets parkering och rör dig 
till att börja med genom en vacker ekskog. Håll till höger när 
stigen delar sig så kommer du småningom fram till ett 7-8 år 
gammalt hygge där hallonsnåren dominerar ytterligare några 
år. Stigen fortsätter upp till Berners utsikt där du kan vila 
och spana ut över reservatets lägre partier och landsvägen. 
Här finns ett bra vindskydd och en enklare grillplats. Fortsätt 
sedan stigen, håll till höger när den delar, gå ända fram tills 
du börjar skymta vägen. Vik av till vänster här och ta sedan 
vänster igen när du kommer ned till några hus. Fortsätt 
genom skön granskog tillbaks mot parkeringen igen.

Östra promenaden 2,5 km
Denna promenad är ett måste när det gäller naturskön 
vandring i Tranås. Du passerar förbi det sevärda Romanäs 
sanatorium och följer sedan sjön Sommens vackra strand 
mot norr. Här finns en fin liten båtbrygga/naturhamn på vägen 
att vila ut vid och få en vacker utsikt över Sommens vatten. 
Resten av Östra promenaden går genom uppvuxen sval 
granskog samt en sträcka som följer ett större hjorthägn. 
Leden saknar markering förutom några strategiskt placerade 
riktningsskyltar. Läs gärna de dikter som du stöter på längs 
vägen. 

Stora Envägen/Scharps väg 1,3 km
Du utgår från naturreservats parkering och promenerar 
genom barrskog mot Romanäs sanatorium. Det finns 
enklare riktningsskyltar längs vägen och du börjar följa Stora 
Envägen fram till korset där stigarna Östra promenaden/
Stora Envägen/Scharps väg möts. Här fortsätter du sedan 
följa Scharps väg tills du kommer ner till asfaltsvägen som 
fortsätter till vänster mot Romanäs sanatorium. Här tar du 
istället till höger för att komma upp till parkeringen igen. 
Scharps väg är uppkallad efter överläkaren D. W Scharp som 
var verksam vid Romanäs sanatorium, måhända har han själv 
vandrat eller ordinerat vandring längs denna väg.

Västra promenaden 1 km
Denna stig är en av flera som anlades för att underlätta 
skogspromenader för de turberkulossjuka som vårdades 
på Romanäs sanatorium. Du kan fortfarande se hur stigen 
slingrats som en serpentin genom några brantare partier och 
förstärkts genom stenterrasser. Promenaden tar dig genom 
reservatets olika naturtyper; lummig ekskog, mörk barrskog 
och frodig hagmark. Missa inte avstickaren till Västra utsikten 
där du får en långsträckt utsikt ut över sjön Sommen. Den 
senare delen av Västra promenaden går genom vacker 
hagmark som fortfarande betas av djur.

Welcome to Romanäs 
Nature Reserve
The nature reserve protects ancient farming land and 
virgin forests for generations to come. The everchanging 
nature is filled with trails and paths that takes you to both 
water and beautiful overlooks. In the area you will also 
find a rich habitant of plants and wildlife, keep your eyes 
and ears open during your visit.  

Romanäs is located by lake Sommen, a kilometer north of  
the outlet of the river Svartån. The first part of the so called 
Näset (Isthmus) consists of farmland and meadows. The 
north-west part of Näset is cowered in pine trees. The reserve 
also includes two islands, Fårön and Romanö. 

Healing Walks
The reserves trails are different in length and character. 
Romanöleden goes through the farmland to a resting area in 
the southern tip of the reserve. In the north western corner 
of the forest you will find several smaller trails that pass 
two lookouts. Many of the trails were created in the early 
20th century during the days when the sanatorium still treat 
patients with tuberculosis. The steepest trails were then 
reinforced with slabs of rock which can still be found along 
the trails today. 

Flowering Farmland 
During the spring and the early days of summer the reserve 
is covered in beautiful trees and flowers. Cherries, hawthorn 
and rose bushes are a delight to the eye and are appreciated 
by birds, bees, bumblebees and butterflies. In the old birch 
garden southwest of the parking lot grows typical meadow 
and farmland plants such as Rockrose, Milkwort, Quaking 
grass and Pimpinella Saxifraga. Large and small bluebells, 
glacial, meadow- and arch-wings are common in large parts 
of the reserve.

Hundread-year-old Trees 
Old oak trees and lindens put their mark on the old farming 
landscape on the headland. The oldest oaks are about 
300 years old. Rare larches and mushrooms grow on the 
bark of the coarse trees. Age-old trees and foliage are also 
appreciated by beetles and other small insects. The forest in 
the northwest is affected by forestry, but in the steepest parts 
it is untouched. Here, traces of the rare raggbock beetle have 
been found on multifaceted pinewoods.

The Rich Bird Life
In the spring, the air is filled with an intensive bird song 
and the woodpecker’s calls. With a bit of luck you will 
meet the stabbing stone stalks, whose favorite food is 
cherry-stone. In the fall, the reserve will be visited by jays 
who gathering acorns in the winter together with several 
different woodpeckers. Here is a chance to see both green 
woodpeckers, small woodpeckers and bigger woodpeckers.
 

Romanöleden 1,7km
On the newly produced 1,7 km long trail you will have easy 
accesses to the clear blue water of lake Sommen and the 
open landscape thanks to rock flour paved road. The trail 
takes you to a simple barbecue area by the lake. It is not hard 
to see how poets like Harriet Löwenhjelm loved this beautiful 
environment.  

Stora Envägen 1,1 km
You can find the start of the hiking trail in the parking lot at 
the information board by following the white sign. The path 
continues to a cross with signs for the “Östra Promenaden” 
on the left and “Scharp’s väg” that goes straight ahead. If 
you stay right then you will get the shortest hiking option 
and come down on asphalt road, which on the left continues 
down to Romanäs sanatorium and on the right takes you to 
the parking lot again. You stroll through mostly grown pine 
forests. You also go alongside a deer pasture on the road.

Berners utsikt/Gubbebacken 1 km
The trail takes you through the varied natural habitat of 
Romanäs Nature Reserve. You start from the parking of the 
reserve and initiate your walk through a beautiful oak. Keep to 
the right when the trail divides and you will eventually arrive 
at a 7-8 year old deforestation area where the raspberry cane 
will dominate for another couple of years. The trail continues 
up to Berner’s view, where you can rest and look out over the 
reserve’s lower sections and the highway. You will also find 
a simple barbecue area. Continue on the trail, keep to the 
right when the trail splits, go straight ahead until you begin 
to glimpse the road. Turn left and then turn left again when 
you reach some houses. Continue through the beautiful pine 
forest and back to the parking lot again.

Östra promenaden 2,5 km 
This walk is a must when it comes to nature hiking in Tranås. 
You pass the sanatorium of Romanäs and follow lake 
Sommens beautiful beach to the north. Here you will find a 
nice little boat pier / nature harbor on the way, rest and take 
in the surroundings. The rest of the Östra Promenaden goes 
through pine forests and a stretch that follows deer pasture. 
The trail lacks signage except for a few strategically located 
directional signs. Take your time to stop and read the poems 
that you encounter along the way.

Stora Envägen/Scharps väg 1,3 km
You start from nature reserve parking and walk through pine 
forests to the Romanäs sanatorium. There basic direction 
signs along the way and you start following Stora Envägen 
to the crossroad where the trails Östra Promenaden / Stora 
Envägen / Scharps väg meet. From here you follow Scharp’s 
road until you reach the asphalt road, which continues to the 
left to Romanäs sanatorium. From here you take a right to 
get to the parking lot again. Scharp’s path was named after 
Dr. W Scharp, chief physician, who worked at the Romanäs 
sanatorium. 

Västra promenaden 1 km
This trail is one of several that was built to facilitate forest 
walks for the patients with tuberculous disease which was 
cared for at Romanäs sanatorium. The trail is still reinforced 
with rock slabs in some steeper areas. The trail takes you 
through the various natural habitats of the reserve; Lush 
oak, dark coniferous forest and lush greenery. Do not miss 
the Västra Utsikten (west side lookout) where you get an 
great view over Lake Sommen. The latter part of the Västra 
Promenaden goes through beautiful fields that are still used 
to feed animals today.

Kom i håg att 
stänga bommar och 

grindar efter er!

Remember to
close the gates 
when you pass!
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