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Allemansrätten

Sedan 1994 är Allemansrätten inskriven i grundlagen.
Inte störa – inte förstöra är de ord som lättast sammanfattar innebörden av Allemansrätten.
Enligt Allemansrätten får man gå och cykla nästan överallt. Tälta en natt, plocka blommor, bär och svamp. Du
får göra upp en liten eld om du är försiktig. Bäst är att
elda där det finns en grillplats. Är det mycket torrt kan
eldningsförbud gälla.
Allemansrätten är en stor frihet, men den får dock inte
bli till en ofrihet för andra – alla måste visa gott omdöme, ta sitt ansvar för djur, natur och visa hänsyn mot
markägare samt människor som vistas i hela naturen.
Mer om Allemansrätten finns på www.jonkoping.se.

Vätterbrantsleden
Södra delen
Cykelled: Kors och tvärs mellan Huskvarna och Uppgränna.
Leden är uppdelad på två kartor – Södra och Norra.

Cykel

Cykel räknas som ett fordon och omfattas av Trafiklagstiftningen. Följande säkerhetsbestämmelser gäller för
cykel:
• Barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm
när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.
• Färdbroms och ringklocka är obligatoriskt.
• Vid färd i mörker måste cykeln vara utrustad med
både belysning och reflexer.

Mer information

För att förbereda din utflykt längs med Vätterbrantsleden
kan det vara bra att ta del av den information som respektive plats har. Se nedan under sevärt utmed leden.
Några generella hemsidor som kan vara bra att känna
till är:
Jönköpings kommun – jonkoping.se
Destination Jönköping – www.destinationjonkoping.se
Turistinformation och information om boende

QR-kod

Länsstyrelsen i Jönköpings län –
www.lansstyrelsen.se/jonkoping, sökord naturreservat
Sveriges hembygdsförbund – hembygd.se

Sportfiske. För den som är intresserad av att fiska
så måste fiskekort lösas. Sjöarna ingår i olika fiskevårdsområden. Fiskekort bokas via internet.
à orenfiske.se
à noenfiske.se
à bunnfiske.se
à ifiske.se

Grevskapet
Gränna–Visingsö

Sevärt utmed leden
1 Brunstorps gård ligger ca 45 meter över
Vättern. Här finns bl.a. en fruktträdsbank med 130
sorters äpplen, 30 sorters päron och ett 20-tal sorters körsbär
och plommon. Gården ägs av Jönköpings kommun och ligger
inom Huskvarnabergens naturreservat.
à jonkoping.se, sökord: Brunstorps gård
2 Brunstorpsbadet. Väster om motorvägen
ligger Brunstorps Wärdshus och ett tempererat
utomhusbad. à jonkoping.se, sökord: Brunstorpsbadet
3 Vista Kulle ligger 152 meter
över Vätterns yta och är en tacksam
plats för ornitologiska studier. Under hösten passerar många
flyttfåglar på väg söderut. Här finns rester av en forntidsborg.
4 Fruktodlingar. Utmed Vätterns östra sluttningar har man
odlat frukt sedan 1930-talet. Det goda klimatet och markernas
lägen i lutning mot Vättern ger de bästa förutsättningar för
fruktodling.
5 Rudenstams Gårdsbutik. I butiken säljs ett brett
sortiment av lokalproducerade råvaror. àrudenstam.se
6 Vistakulle fruktodling, Gårdsbutik. I butiken
säljs äpplen, päron och plommon, must, cider och gelé
tillverkad av egen frukt. à vistakullefruktodling.se
7 Grafitgrå. Design av inredning och möbler. Blogg, butik
och webbshop. à grafitgra.se
8 Skärstad hembygdsförening och
museums huvudbyggnad invigdes 1966 och är
byggd som ett lokstall. Det är ingen tillfällighet då den smalspåriga järnvägen Jönköping-Gripenberg gick just här. Här visas
olika jordbruksredskap.
àhembygd.se/skarstads-hembygdsforening
9 Hunnerydsbadet.
10 Vistavallen, idrottsplats. àikvista.se
11 Kaxholmen
12 Brunkulla. Vägen mellan gårdarna Brunkulla och
Krubbarp bjuder på en storslagen utsikt över Landsjön,
Vättern, Västergötland och de stora gårdarna.
13 Målabråtens naturreservat är en lövskog med ek,
ask och alm. Det växer gott om klibbal och grova aspar
samt grov hassel som bidrar till områdets höga naturvärden.
14 Jordstorp. Rastplats till John Bauerleden.
15 Vid Landsjöns fågelstation bedriver Jönköpings
fågelklubb ringmärkning av tusentals rastande och

häckande fåglar varje år. Under vår- och höstflyttningen söker
många vadare, änder och gäss upp strandängarna och de
grunda vikarna. Till djurlivet kring sjön hör också fladdermöss.
à jonkopingsfagelklubb.se
16 Lyckås gård har sitt ursprung i slutet av 1500-talet.
Den byggdes där byn Hallösa låg och folket som bodde
i byn fick flytta på sig. Den nuvarande huvudbyggnaden på
Lyckås gård uppfördes 1863 med Johan Fredrik Åbom som
arkitekt.
17 Slottsskogens naturreservat. När lundblommorna blommar under våren är området
som mest välbesökt. På sluttningarna och i hela reservatet
växer en frodig blandlövskog med ek som det dominerande
trädslaget. Toppen av berget ligger på 240 meter över havet och
ger en fantastisk utsikt över Landsjön. Inom naturreservatet
finns totalt 14 fornlämningar registrerade.
à lansstyrelsen.se/jonkoping, sökord: Naturreservat

25 Byn Ingeryd är belagd 1542 i jordeböckerna och omfattade under 1500-talet fyra hemman.

41 Skymmesås. Gammal slingrig och backig grusväg
genom det småskaliga lantbruket.

26 Ängs gård. I det 100 år gamla magasinet på gården ligger
en butik med unika hantverksprodukter och ett litet loppis. På
andra sidan vägen ligger boningshuset där man kan vandra runt
i den 5 000 m2 stora inspirationsträdgården.
à angsgard.weebly.com

42 Från Berghem löper vägen brant ner mot Grännas
norra del och ger en utsökt utsikt över Vättern.

27 Alboga kvarn ligger vid Röttleån ett par kilometer
från Röttle. Kvarnen var en valskvarn i början av 1900-talet.
28 Siggarp. I gårdens gamla ladugård från 1830-talet finns
en handelsbod. På somrarna visas utställningar här.
à siggarpsboden.se
29 Västanå slott var i mitten av
1500-talet kronojord. Sedan 1948 är
Västanå hotell och restaurang. à vastanaslott.se

18 Skärstad kyrka är byggd i nyklassisk stil och
invigdes 1827 av biskop Esaias Tegnér och i folkmun
kallad ”Tegnérlada”. På samma plats har legat kyrkor sedan
1400-talet. I kyrkan finns en guldskimrande mosaik av konstnären Bo Beskow, vars farfar var kyrkoherde i Skärstad.

30 Västanå naturreservat. I den övre delen av branten
växer tallarna direkt på berget medan den nedre delen
är täckt av lummig lövskog. I norra delen av reservatet rinner
Röttleån genom en djup ravin.
à lansstyrelsen.se/jonkoping, sökord: Naturreservat

19 Solberga gravplats fornminne. På åsryggen öster
om vägen kan man se fornlämningar troligen från äldre
järnåldern. På två fält finns spår av 28 stensättningar.

31 Röttle är en kulturskyddad by med gamla kvarnar,
vattenfall och hamn. à rottle.se

20 Vid Hultarp kan man se rester av Gripenbergsbanan, den smalspåriga järnvägen, samt ett
sandstensbrott.
21 Ölmstads idrottsplats. à olmstad-is.se
22 Kyrkröset. Fornminnesområde med
stensättningar Vid utgrävningar har hittats eldhärdar, stolphål från hus etc. från äldre järnåldern.
23 Vid rondellen i Ölmstad finns lanthandeln Krysset med matvaror och egentillverkad glass.
à kryssetlanthandel.se
24 Ölmstad kyrka Ölmstad kyrka är
troligen uppförd under andra hälften av
1100-talet. Klockaregården byggdes i mitten av 1700-talet. Här
finns ett lantbruksmuseum.
Ölmstad Hembygdsförening sköter och förvaltar Klockaregården (som byggdes i mitten av 1700-talet) med tillhörande
byggnader där lantbruksmuseet finns. Efter hand har gården
kompletterats med att antal mindre byggnader av främst
museal karaktär, såsom tiondebod och en linbasta.
à hembygd.se/olmstad

32 Gyllene Uttern är Sveriges äldsta väghotell och
vägkrog. Den ursprungliga kaffestugan uppfördes
under tidigt 1930-tal.
à gylleneuttern.se
33 I Ravelsmarks gårdsbutik säljs egenodlade grönsaker samt varor producerade på Visingsö. à ravelsmark.se
34 Bunnström. Parallellt med ”nya” vägen går den
gamla bygatan som är av mycket gammalt ursprung.
35 Trolska Båtturer avgår från Bunnströms badplats
under sommaren. (Måste bokas) à trolska.se
36 Ateljé Himlafästet är ett galleri och café. à himlafastet.se
37 Östanå herrgård är kulturminnesmärkt och förekommer i
skriftliga källor år 1473 som Broxvik.
38 Roten, bro över sundet i sjön Bunn.
39 Hövik. Gammal bygd med utsikt över Bunn.
40 Jordanstorps naturreservat är en urskogliknande
barrblandskog på södra halvan av en bergsknalle.
à lansstyrelsen.se/jonkoping, sökord: Naturreservat

43 Tegnértornet (Skogstornet)
ligger 350 m ö h , är 27 m högt. Det
uppfördes 1973 på initiativ av den kände idrottsentusiasten
Torsten Tegnér. Man har härifrån en fantastisk utsikt över de
fyra landskap som omger Vättern. Längs leden ner mot Gränna
finns det uppsatt ett antal plattor med olika deviser. Bland dem
följande av Carl von Linné: ”Motion har för människan samma
värde som sömn eller näring.”
à jonkoping.se, sökord: John Bauerleden
44 Grännaberget. De första stugorna i Friluftsmuseet på Grännaberget flyttades till platsen 1919,
då Grenna Hembygdsförening ville göra sitt eget ”Skansen” för
sina föremålssamlingar.
à grennahembygd.se, www.sockertoppen.se
45 Grenna museum, Polarcenter
är samlingsnamnet på utställningarna
om expeditioner i Arktis och Antarktis, vilka visas i Grenna
Museum. à grennamuseum.se
46 Gränna. Staden Gränna grundades 1652 av greve Per Brahe d.y.
Gränna var Sveriges första och enda
feodalstad, med grevliga, snarare än
kungliga stadsprivilegier. Gränna är i dag
en liten stad med alla faciliteter som kan behövas. Staden har
också en egen stadsvandringsled ”Mellan tallar och tullar”.
78 Bunn Vandrarhem. à vandrarhemsguiden.com
79 Drefseryds Gård. På Drefseryds Gård kan du vara
”Bonde för en dag”. Gårdsbutik med honung och lammskinn. à drefseryd.com
81 Cykeluthyrning. à cyklamol.se
82 Bauergården. Gästgiveri och konferens.
à bauergarden.se
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Om Vätterbrantsleden
Cykelutflyktsleden Vätterbrantsleden har
kommit till efter önskemål från befolkningen i
Skärstadalen. De vill visa upp sin vackra bygd
och erbjuda naturupplevelser med kulturinslag.
Sträckorna som rekommenderas är många och
bjuder på skiftande upplevelser. Här får du som
cyklar bestämma din rutt själv. Vätterbrantsleden
är inte skyltad. Det är kartan och naturen som
ska hjälpa dig. Har du en GPS kan du med fördel
använda den.
Vid ett antal platser finns skyltar som beskriver

sevärdheter, några även med QR-kod som
är kopplad till en ljudguide där du kan
få en muntlig information. Detta kräver
QR-kod
dock en smartphone.
På flera ställen korsar Vätterbrantsleden vandringsleden John Bauerleden. På vissa platser samnyttjas faciliteter såsom grillplatser och dass.

Karta och information
Karta och information om leden finns att hämta på
Jönköpings kommuns hemsida, www.jonkoping.se.

Kontakt
Felanmälan

Jönköpings kommuns kontaktcenter,
tfn 036-10 50 00
Mer information

Karta och information finns även på Jönköpings kommuns hemsida, www.jonkoping.se
Turistinformation och information om boende
finns på www.destinationjonkoping.se

