
Vandringsled rundslinga söder om Gränna

Västanåleden7,4 km

Välkommen till Västanåleden!

Från tallmo till frodig lövskog. En vandring genom Västanå naturreservat bjuder på kontraster. I den övre 
delen av branten växer tallarna direkt på berget medan den nedre delen är täckt av lummig lövskog med 
många av våra ädla lövträd. I norra delen av reservatet rinner Röttleån genom en djup ravin. Västanå ligger i 
biosfärområdet Östra Vätterbranterna. 
 
Naturreservatet är väl värt ett besök, särskilt på våren. I området finns en mycket rik vårflora och ett rikt 
fågelliv. Mindre flugsnappare och rosenfink lever här tillsammans med mer vanliga arter som svarthätta, 
trädgårdssångare, grönsångare och gärdsmyg. På våren och hösten rastar här många av de flyttfåglar som 
använder Vättern som ledlinje. 

Västanå naturreservat

Vättern uppstod när en del av berggrunden 
sjönk ner i förhållande till den omgivanden 
marknivån. Det bildades en så kallad gravsänka. 
Sidorna i en sådan gravsänka kan vara mycket 
branta. Västanå naturreservat ligger i en sådan 
brant sida. Branten stupar inte direkt ner i 
vattnet utan övergår i ett planare område nere 
vid sjöstranden – de så kallade rasterna är cirka 
700 miljon år. Rasterna tros ha fått sitt namn på 
den tiden Visingsö-borna tog hit sina djur på 
bete. När det var ont om bete på Visingsö 
”rastade” man boskapen på den smala land-
remsan. Rasternas skyddade läge, nedanför 
branten, ger ett gynnsamt lokalklimat. 
Tillsammans med den rika berggrunden gör att 
många ädla lövträd trivs här. 
 
I de nedre delarna av området växer bokskog 
och örtrik lövblandskog med stort inslag av 
ädellövträd och gråal.  
 
Västanå har också ett rikt fågelliv med till 
exempel mindre flugsnappare och skogsduva.

Sevärt utmed leden

1 Vättern är Sveriges andra sjö i storlek både  
vad gäller yta (1 893 km²) och volym (77,6 km³).  
I Europa är Vättern sjätte största sjö. Sjön är 
långsmal och sträcker sig från söder till norr. 
Vätterns yta ligger 88,5 meter över havet.  
Största djupet är uppmät till 128 meter strax 
söder om Visingsö. Vättern är känd för vätter-
rödingen, en relikt från istiden som i övrigt 
nästan enbart återfinns i fjällvärlden. I Vättern 
sportfiskas det abborre, gädda, gös, harr, lake, 
lax, röding, öring och signalkräfta.

3 Röttle by söder om Gränna ligger naturskönt 
med många kulturhistoriska lämningar. Byn var 
på 1600-talet greve Per Brahes industriby. Här 
fanns Smålands första pappersbruk, ett 
borrbruk och andra verkstäder. Röttleån stod 
för kraften. Sommartid kan du här se den 
vattendrivna Rasmus kvarn i drift och köpa 
Röttlemjöl, malt på kravodlad säd.

4 Västanå slott är en herrgård söder om Gränna. 
Västanå var i mitten av 1500-talet kronojord. Per 
Brahe den yngre bytte till sig Västanå 1641 och 
lät inreda och utsmycka slottet. Västanå var från 
1778 fidiekomiss fram till 1967. Sedan 1948 är 
Västanå hotell och restaurang. Intill slottet ligger 
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