Del 2 (ca 12 km)

Holavedsleden, mot Gränna

Holavedsleden, mot Tranås

Holavedsleden
Vandringsled • Gränna – Tranås (59 km)

Holavedsleden

Sträckning: Från Gränna i väster till Tranås i öster

Vandringsled • Huskvarna – Bunn – Gränna (50 km)

Del 2 (ca 12 km)

Följ orange markering. Mer information om natur och friluftsliv finns på www.jonkoping.se/friluftsliv

Leden är utmärkt i terrängen med orangemålade stolpar.
Holavedsleden är 59 km lång och börjar vid Hättebadens
camping i Tranås och slutar i Gränna – eller tvärtom.
Leden går genom ett typiskt småländskt skogslandskap
med insprängda tegar och sjöar och med en många gånger
vidunderlig utsikt. I närheten av Tranås går leden på mindre
skogsvägar, närmare Gränna vandrar man på små stigar i
mer kuperad terräng.
Längs vägen finns tre fasta lägerplatser med vindskydd,
toaletter och eldstäder. Det finns också många sevärdheter,
bland annat Tegnértornet (Skogstornet) som ligger 300 m ö h
och är 27 meter högt.

Att särskilt tänka på
Eftersom leden går genom älgrika trakter finns det chans att
få se älg under vandringen. Var försiktig under älgjaktstiden.

Anslutningsleder
Från Gränna kan du ta söderut mot Huskvarna via John
Bauerleden (50 k) och om du vill vidare, förbi Jönköping, mot
Bottnaryd och Mullsjö via Södra Vätterleden.

Följ de orangemålade stolparna – då kommer du rätt.

Sevärdheter utmed leden, del 2
Sevärdheter

B Rastplats Botilstorp. Botistorps äng
19 km till Gränna. 40 km till Tranås.
Botilstorps flora av riksintresse. Enligt den fysiska
riksplaneringen är Botilstorps äng av riksintresse
på grund av den mycket artrika örtfloran, och
dess för landskapsbilden typiskt nordsmåländska karaktär. Här växer ca 210 olika arter, bl a
nattviol, flenört, tvåblad och storrams.
Trädskiktet domineras av höga askar och ekar
samt täta hasselsnår. Bland fåglarna finns ett
stort inslag av lövsångare, trädgårdssångare och
svarthätta. Även gulsångare hörs i området.

17 Oxhagsberget. Utsikt över sjön Vänstern.
18 Äpplehult. Äpplehults gård har anor från
1300-talet. Från Äpplehult finns ett gåvobrev med
följande lydelse bevarat: ”Jag, syster Christna Jenissadotter skänker till systraklostret i Skänninge
mitt eget fäderna Aeplahult med fyra laddor, som
hör till gården och ligger i Adlefwis sokn.”
19 Majstinastugan. Här låg en gammal ryggåsstuga som flyttades till Linderöds hembygdsgård.
20 Källebäcks- och Botilstorpsgölarna ingår

i en rad sjöar som sträcker sig från länsgränsen
ned mot Noen och hör till Svartåns västligaste
källflöde.
21 Utsikt över Adelövsbygden med Adelövs

kyrka (byggd 1834). En av få landsortskyrkor som
har tornet i öster.
22 Gräns mellan Tranås och Jönköpings kommuner.
23 Tallen. Gammalt torpställe varifrån en
redskapsbod flyttats till friluftsmuseet på grännaberget.
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