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Västanå slott ligger söder om Gränna 
ovanför bergsbranten vid Röttle. 
Slottet är idag hotell med golfbana i 
nära anslutning. Slottets huvudbygg-
nad flankeras av två flyglar kring en 
grusad gårdsplan. Framför slottet ser 
man en stenmur kantad av gamla träd, 
bl.a. ask med spår av hamling. 
 Bakom slottet finns en gammal 
förvuxen park med många grova och 
gamla träd. Bok, ek, ask, lind, hästkas-
tanj och hagtorn dominerar. De äldsta 

träden, som är minst 300 år gamla, 
har vuxit upp långt innan parken an-
lades. Området söderut mellan golfba-
nan och motorvägen karaktäriseras av 
äldre blandlövskog med många gamla 
träd och död ved. Här finns mest ek, 
bok, gran och tall. Terrängen är klip-
pig och hällmarker omväxlar med 
fuktiga sänkor. Parken och skogen är 
värdefull bl.a. för bark- och vedlevande 
skalbaggar som t.ex. prydnadsbock 
och svart praktbagge.

Söder om slottet ligger en damm och 
den är rik på större vattensalamander. 
Under lekperioden utvecklar hanen 
en tandad ryggkam som löper från 
nacken till ryggens slut. Den lever bara 
i vatten under leken och annars under 
murkna stubbar eller liknande. Därför 
är det mycket viktigt att äldre skog 
finns i närheten av lekdammarna.

Den större vattensalamandern som du kan finna i dammen har 
svart eller mycket mörkt brun, vårtig hud på rygg och sidor. 
Buken är gul eller orange med skarpt avgränsade svarta fläckar.

10. Västanå slott
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VÄRT ATT VETA

Vandringsleden Västanåleden utgår strax söder om Västanå slott. John Bauerleden tangerar 

området vid Sandvik i söder.

VÄGBESKRIVNING: Kör E4 mot Gränna, ta avfart 103 mot Gyllene Uttern, följ skyltar mot 

Västanå. Man kan också köra till Röttle och därifrån ta vägen uppför bergssluttningen till 

Västanå (passage under E4).

PARKERING: P-platser finns vid golfbanan i Västanå.

BuSS: Buss mot Gränna, hållplats Reaby, ca ½-1 timmes promenad till Västanå.

Prydnadsbock

Brun mosaikslända

Större vattensalamander


