30. Brånerydsbranten

Uppe på krönet vid Jöransberg finns många
välanvända stigar och fina utsiktspunkter
med vackra vyer över bygden.

I bergsbranten mellan bostadsområdena Bråneryd i södra delen av
Huskvarna och Jöransberg uppe på
berget, sträcker sig Brånerydsbranten.
Den är en fortsättning på den långsträckta Östra Vätterbranten. I den
västvända berg- och rasbranten finns
klippbranter och hyllor. Flera skogsbäckar rinner nedför branten, inbäddade i grönska och växtlighet.
Ädellövskogen dominerar med
ek, lind, ask, lönn och hassel. Uppe
på krönet och på torrare hällmarker

växer knotiga tallar tillsammans med
ek, hassel och enbuskar. I nedre delen
av branten kommer också granen in.
Björk, asp och rönn är andra vanliga
trädslag och många av träden är gamla. Döda träd och lågor med död ved
är vanliga. Här finns ovanliga vedlevande svampar och lavar och det finns
gott om ihåliga träd viktiga för insekter och hålbyggande fåglar. Lundfloran
är rik med lundbräsma, skogsbingel
och vårärt som exempel. Översilade
grönstensytor är en intressant miljö
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för mossor som grov baronmossa och
kruskalkmossa.
I bergsbranten finns flera källor
och källföden. En av de små källorna
nedanför Jöransäng är Moster MajaLenas källa. Kanske har det här en
gång varit ängsmark som sedan fått
växa igen med hassel, ek och andra
lövträd. I nedre delen av branten vittnar ett par nedlagda stenbrott om äldre tiders stenbrytning.

VÄRT ATT VETA

Uppe på krönet vid Jöransberg finns många välanvända stigar och fina utsiktspunkter
med vackra vyer över bygden. Från friluftsparken Jöransäng utgår flera motionsspår och
cykelvägar. På slingrande stigar går det också att ta sig både uppför och nedför i den
blandlövskogsklädda branten mellan Jöransberg och Bråneryd.
VÄGBESKRIVNING:

Följ Hakarpsvägen från Huskvarna, sväng höger in på Carlforsvägen.

Efter någon kilometer ligger Jöransäng på höger sida.
Parkering:
Buss:

Inga iordningställda parkeringsplatser.

Buss från Huskvarna mot Tenhult, hållplats Bråneryd eller buss mot Jutaholm till

hållplats Trekanten.

Skogsbingel och lockespindel

Vårärt

Moster Maja-Lenas källa
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