Kvarnsjöarna
Området domineras av de många sjöarna. De tre Kvarnsjöarna har, som namnet anger, använts som kraftkälla till
kvarnverksamhet. Kvarnen låg i Skogstorp. Skogen börjar anta urskogskaraktär. Terrängen är delvis starkt kuperad,
men följer man stigarna, undviks de värsta branterna. Runt Kvarnsjöarna och vid Stora Rullesjön finns flera natursköna rastplatser.
Sevärt: sjöarna,  skogen,  utsikten  och  branterna  norr  om  Nedre  Kvarnsjön,  de  många  flyttblocken,  ”Skäddeboa”,            
gotlandsagen  i  Lilla  Rävasjön  och  i  ”Kinesans  hôl”,  skvattramsbeståndet.
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Kvarnsjöarna
Det  är  de  tre  Kvarnsjöarna  som  gett  reservatet  namn  och  de  upptar  också  en  stor  del  av  områdets  90  hektar.
Lättast når man sjöarna genom att använda parkeringen vid Lövsjön och sedan följa någon av de två markerade
stigarna, som leder in mot området. Runt Kvarnsjöarna och vid Stora Rullesjön finns flera natursköna rastplatser.
Området  består  av  en  mosaik  av  äldre  barrskog,  mossar,  sjöar  och  ett  flertal  bergbranter.  Terrängen  är  kuperad  och  
barrskogen har urskogskaraktär, dvs. gammal, självsådd skog som saknar spår av skogsbruk Inslaget av lågor och
torrakor är stort. Tallar och granar med en ålder av 200 år finns spridda inom området.
Djuren,  som  man  kan  träffa  på,  är  de  typiska  för  västsvenska  skogar,  dvs.  älg,  rådjur,  räv,  grävling  och  vildsvin.  
Skogsharen, som numera är sällsynt, förekommer sparsamt. Mård finns, men är svår att få syn på.
De fåglar, som särskilt bör nämnas är tjäder, orre, duvhök, sparvhök, pärluggla, sparvuggla, spillkråka, större och
mindre hackspett, rödstjärt och nötkråka. Fiskgjuse och storlom fiskar ofta i sjöarna.
Floran  är  den  man  kan  förvänta  sig  i  västsvenska  gammelskogar.  Särskilt  kan  nämnas  gotlandsag  som  finns  i  Lilla  
Rävasjön   samt   i   den   lilla   gölen   ”Kinesans   hôl”.   Ett   relativt   stort   skvattrambestånd   växer   på   östra   sidan   av   den        
namnlösa! runda tjärnen i östra delen av reservatet. Övriga växter som noterats är plattlummer, knärot, korallrot,
spindelblomster, fönsterlav och hållav.
Spår  av  kultur  kan  man  finna  i  form  av  dämmen  vid  utloppen  av  Nedre  Kvarnsjön,  Mellan  Kvarnsjön  och  Stora  
Rullesjön. Vid utloppet av Stora Rullesjön finns dessutom resterna av en stensatt ålkista, som nyttjades av
Skogstorpsborna och där många långa och feta ålar har slutat sina dagar.
Skrönan  om  ”Skädden”  faller  också  inom  ramen  för  kultur.  Nu  ska  man  veta  att  historier  från  Risvedentrakten  är  
en  blandning  av  sanning  och  fantasi,  där  sanningen  har  övervikt!  I  ”Skäddeboa”  bodde  tidvis  den  beryktade  småtju-
ven  ”Skädden”.  Landsfiskal  Gädda  jagade  ofta  ”Skädda”.  Vid  ett  tillfälle  kom  han  till  ”Skäddeboa”.    Skädden  hop-
pade då ut på en sten i Kvarnsjön och ropade: ”Det   är   dåligt   av   en   Gädda   att   inte   kunna   fånga   en   Skädda!”
I Skäddeboa, som är en idyllisk plats, kan man med lite fantasi finna spåren av Skäddens boning.
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