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BIOSFÄRLED Uppgränna

UPPGRÄNNA BIOSPHERE TRAIL
If you go for a walk on the Uppgränna biosphere 
trail, you can experience a lot! The segment is  
4.8 km long and passes through extremely diverse 
substrates.

On the eastern side lie Byagården and Byaträf-
fen, both of which are administered by the village 
community of Uppgränna. There are a number of 
attractions along the route, which is the same as  
the Franciskusleden trail.

There are two alternative segments in the  
northern part: Through the Girabäcken nature 
reserve or on a service road across the field. 

To walk along the brook ravine is an amazing  
nature experience! There are narrow paths, board-
walks and slopes. There is a great variety of flora  
in the brook ravine. Many different kinds of trees 
and plants grow there. You can also see and hear 
many different bird species. The county adminis-
trative board has put up signs about the natural 
environment and about the sandstone quarry that 
was here at the turn of the 19th century. 

The service road across the field offers a fantastic 
view of the open landscape. There you can see  
Lake Vättern, Visingsö island, Västergötland pro-
vince, the slopes down to Lake Vättern, Brahe Hus 
castle and more. The land is privately owned, but 
you are welcome to cross it if you walk or bicycle.

In the northwestern corner of the trail, there 
is parking at the nature reserve. There are signs 
here set up by the county administrative board with 
information about the flora, bird life and sandstone 
quarrying.

From the car park, you go along and across the road 
to get into the ravine. The beginning of the trail is 
quite readily accessible, so you can easily go approx-
imately 200 metres along the stream in the ravine.

From the car park, you can also go down to Lake 
Vättern on trails, stairs and boardwalks. You can 
settle down here on the rocky beach and enjoy the 
views.

The western part is “Turistvägen” (the Tourist 
Route). It’s part of old highway number one that 
is identified with brown signs as a tourist route by 
the Swedish Transport Administration. At Bulta-
gården, a few hundred metres south of the car park 
at Girabäcken, the bread shop is open on Friday 
afternoons. In addition to bread, it sells various 
delicacies from the Gränna area. The Uppgrenna 
Nature House is a sustainable meeting place where 
the watchwords are Recreation-Inspiration-Pe-
ople-Environment. Various forms of recreation 

and relaxation are offered here, and there is a café 
and premises for small conferences. 

THE RIGHT OF PUBLIC ACCESS
Since 1994 Allemansrätten (the Right of Public 
Access) has been enshrined in the Swedish Consti-
tution. “Do not disturb – do not destroy” are the 
concepts that summarise the meaning of the right  
of public access most succinctly.

According to the Right of Public Access, you are 
allowed to walk and ride a bike almost everywhere, 
pitch a tent for one night and pick flowers, berries 
and mushrooms. You may build a small fire if you 
are careful. It’s best to light a fire where there is a 
barbecue site. If it’s very dry, a fire ban may be in 
effect. 

The Right of Public Access is a lot of freedom, but  
it must not infringe on the freedom of others.  
Everyone must show good judgment, take responsi-
bility for animals and nature and be considerate  
of landowners and people spending time in nature 
as a whole.

BICYCLING
A bike tour map for Vätterbrantsleden trail is 
available for download from Jönköping municipa-
lity’s website. There are also several pointers about 
excursions within the biosphere reserve.

BUS
Jönköping county’s bus service serves the segment 
with regional buses to Tranås.

HOME PAGES
 GRÄNNA LOCAL HISTORY ASSOCIATION 
 grennahembygd.se

 UPPGRÄNNA BYALAG 
 uppgrenna.com

 BIOSPHERE ASSOCIATION,  
          ÖSTRA VÄTTERBRANTERNA     
 ostravatterbranterna.se

 JÖNKÖPING MUNICIPALITY 
 jonkoping.se

 JÖNKÖPING COUNTY BUS SERVICE 
 jlt.se

 UPPGRÄNNA NATURE HOUSE 
 uppgrennanaturhus.se

 JÖNKÖPING COUNTY ADMINISTRATIVE   
 BOARD 
 lansstyrelsen.se/jonkoping

ERROR NOTIFICATION: Contact centre,  
Jönköping Municipality, +46 (0)36 10 50 00

Download Naturkartan 
(Nature Map), your guide 
to nature in Jönköping 

jonkoping.se
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FELANMÄLAN: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

VÄLKOMMEN TILL 
BIOSFÄRLED UPPGRÄNNA
Om du tar en promenad på Biosfärled Uppgränna 
så får du uppleva mycket! Sträckan är 4,8 km och 
går på mycket skiftande underlag.

På Östra sidan sidan ligger Byagården och Bya-
träffen som båda sköts av Byalaget i Uppgränna. 
Det finns en del sevärdheter längs med vägen,  
som för övrigt är samma sträckning som Francis-
kusleden.

Det finns två alternativ i norra delen. Genom  
Naturreservatet Girabäcken eller på en arbetsväg 
över åkern. Att gå längs med bäckravinen är en 
fantastisk naturupplevelse! Det är smala stigar, 
spänger och backar. Floran i bäckravinen är rikt 
varierad. Här växer många olika slags träd och 
örter. Man kan också se och höra många olika 
fågelarter. Länsstyrelsen har satt upp skyltar om 
naturen och om det sandstensbrott som fanns  
här vid sekelskiftet 1800 -1900 talet. Stigen över 
åkern bjuder på en fantastisk utsikt över det öppna 
landskapet. Här kan du se Vättern, Visingsö, 
Västergötland, branterna, Brahehus med mera. 
Marken är privat men du är välkommen om du  
går eller cyklar.

I nordösta hörnet av leden ligger naturreser-
vatets parkering. På denna plats finns det skyltar 
uppsatta av Länsstyrelsen som berättar om flora, 
fågelliv och sandstensbrytning.  Från parkeringen 
går man längs med och över vägen för att komma 
in i ravinen. Början av leden är ganska lättillgäng-
lig så det går att ta sig ca 200 meter längs med 
bäcken i ravinen. Från parkeringen kan man också 
gå ner till Vättern på stigar, trappor och spänger. 
Här kan man slå sig ned på den steniga stranden 
och njuta av vyerna.

 Västra delen är ”Turistvägen”. Det är en del  
av gamla riksettan som är brunskyltad som  
turistväg av trafikverket. Bultagården, några  
hundra meter söder om Girabäckens parkering, 
har sin brödbutik öppen på fredageftermiddagar.  
Förutom bröd finns olika delikatesser från  
Grännatrakten. Uppgrenna Naturhus är en  
hållbar mötesplats där ledorden är Rekreation- 
Inspiration-Människa-Miljö. Här erbjuds olika 
former av rekreation och avkoppling och det  
finns kafé och lokaler för mindre konferenser. 

ALLEMANSRÄTTEN
Sedan 1994 är Allemansrätten inskriven i  
Sveriges grundlag. Inte störa – inte förstöra  
är de begrepp som lättast sammanfattar inne- 
börden 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.

CYKEL
Cykelutflyktskartan för Vätterbrantsleden finns  
att ladda ner från Jönköpings kommuns hem- 
sida. Här finns ännu fler tips om utflyktsmål  
inom biosfärområdet.

BUSS
Jönköpings länstrafik trafikerar sträckan med 
regionbuss till Tranås.

 GRÄNNA HEMBYGDSFÖRENING 
 grennahembygd.se

 UPPGRÄNNA BYALAG 
 uppgrenna.com

 BIOSFÄRFÖRENINGEN  
 ÖSTRA VÄTTERBRANTERNA   
 ostravatterbranterna.se

 JÖNKÖPINGS KOMMUN 
 jonkoping.se

 JÖNKÖPINGS LÄNSTRAFIK 
 jlt.se

 UPPGRÄNNA NATURHUS 
 uppgrennanaturhus.se

 LÄNSSTYRELSEN JÖNKÖPING 
 lansstyrelsen.se/jonkoping

Ladda ner Naturkartan,  
din guide till naturen  
i Jönköpings kommun.
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