naturreservat i Östergötlands län

Trollegater

Enligt folk i trakten bodde det förr troll i grottorna och sprickorna i berget var
deras gator. Så ta med hjälm och ficklampa så att du själv kan leta efter eventuella kvarlevande troll. Passa samtidigt på att förundras över naturens kraft.
Det märkliga och spännande system av
sprickor, klyftor och grottor i Trollegater är
ett verk av inlandsisen. Hur de har uppstått
tvistar de lärda om. De flesta tror att de har
bildats av de jordskalv som uppstod när inlandsisen drog sig tillbaka och landet började
höja sig igen. Andra tror att det var isen som
dragit med sig bergblocken ett stycke.
Oavsett vem som har rätt så är Trollegater ett fascinerande och populärt utflyktsmål.
Varje är är det åtskilliga personer som hukar,
hasar och kryper genom de underjordiska
gångarna.					
Klyftorna i reservatet löper kors och tvärs.
Vissa är grunda medan andra är flera meter

djupa och ett par meter breda. Spricksystemet är djupt och i djupet har grottor bildats.					
Det finns flera stora och små grottor i
reservatet. ”Stora grottan” är den största
med ett gångsystem på 143 m. Ingången
är väl dold av stora stenblock och vad man
vet så upptäcktes den inte förräns 1964.
Grottan är relativt lätt att ta sig runt i. Samtidigt är den lång och har några svårare
passager vilket gör den spännande och definitivt något utöver det vanliga.

Kanske är det så här trollen
ser ut i Trollegater.

Vägbeskrivning till Trollegater

Från Rimforsa vid rv 34 kör man väster ut mot Ulrika.
Efter drygt sex kilometer finner du en vägskylt mot
reservatet.

Detaljkarta

Trollegaters sprickor och grottor tros
vara unga geologiskt sett. De har troligen bildats under slutfasen av den
senaste nedisningen eller strax efter
avsmältningen, för cirka 13 000 år
sedan. Om området varit äldre hade
isen rundat av de skarpa formerna.

Utöver de generella regler som gäller vid vistelse i skog och mark finns det vid
Trollegaters naturreservat särskilda bestämmelser för besökare. Reglerna finns angivna på Länsstyrelsens hemsida och på de skyltar som finns uppsatta i reservatet.
Trollegaters naturreservat är privatägt och förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland. Mer information om området finns på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/ostergotland.
Länsstyrelsen kan nås på adress 581 86 Linköping eller telefon 013-19 60 00.
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