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Grännaberget hör till Biosfärområde 
Östra Vätter branterna. Flera av bio
sfärområdets typiska naturmiljöer 
finns på berget. Det är jätteträd i od
lingslandskap, barrskog på bergig 
mark och ädellövskog. Tillsammans 
med närheten till Vättern och den bör
diga åkermarken på Grännaslätten 
innebär det att Gränna omges av 
alla landskapstyper som ingår i 
biosfärområdet.
 Tallen är Grännabergets typiska 
träd. Här fanns tidigare ett småskaligt 
odlingslandskap med en gles tallskog. 

Många av odlingslandskapets och be
tesmarkens träd växer kvar än idag 
men omgivningen har ändrats och 
vuxit sig tätare. På vissa ställen har 
barrskogen ett rikt inslag av ädellöv
träd, t.ex. lind och hassel. 
 Höga naturvärden i området är 
knutna till ekar och andra ädellövträd 
med skyddsvärda lavar, t.ex. rosa skä
relav, klosterlav och hjälmbrosklav. I 
norr rinner Åsabäcken fram i en skug
gig skogsmiljö med en rik mossflora. 
Odlingslandskapet på berget har en 
mera solöppen natur, med de öppna 

markernas växter och djur. En åker
lycka finns i söder mot Jorstorp och 
här växer bl.a. gulmåra och bockrot 
samt på lite torrare mark brudbröd 
och ängshavre.
 Om man följer vandringsleden 
Holavedsleden österut kommer man 
till Tegnértornet. Uppe i utsiktstornet 
infinner sig en känsla av att sväva över 
de småländska skogarna och sjöarna. 
I dessa trakter hämtade John Bauer 
inspiration till sina sagobilder med 
tomtar och troll. Det är lätt att förstå 
varför.

6. Grännaberget Tegnértornet

Det är många som besöker berget för 
att njuta av den vackra utsikten. Här kan 
du se långa horisonter men också få en 
överblick över Gränna stad.
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VÄRT ATT VETA

Grännaberget är Grännas närmaste friluftsområde. Det finns en evenemangsplats och en 

välbesökt kaffestuga. Från Gränna går en trappa till berget och utmed berget finns en naturstig 

med många vackra vyer. Grännaberget har också motionsspår och vandringsleder. En led går 

förbi en hällkista från ca 1500 f.kr. En annan går till Pengakälla i norr. Ett par små stigar leder till 

Åsabäcken i norr som är en forsande bäck i lummig lövskog. De längre lederna går till Västanå 

och en annan till Tegnértornet.

VÄGBESKRIVNING: Från Gränna finns det flera stigar till berget och ett par trappor. Med bil 

kör man E4 och tar av mot Tranås. Vägskyltning till Grännaberget finns 200 m efter avfarten.

PARKERING: Finns i området och på torget i Gränna.

BuSS: Mot Gränna till hållplats Södra parken, gå uppför trapporna.

Axveronika med mindre guldvinge

Tegnértornet Vit variant av stor blåklocka


