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Skogen är blockrik med stora stenar, 
mossklädda klippblock och lodräta 
branter. 
 En bit in från Vätterstranden hö-
jer sig det skogklädda berget upp mot 
Häggebergsplatån. De ädellövskogs-
klädda berg- och rasbranterna domi-
neras av ek men här finns också ask, 
alm, lind, lönn, sälg, björk och gråal. 
Allt fler granar har på senare tid gjort 
sitt intåg. I nedre delen av branterna 
hittar man de artrikaste miljöerna. 
Här är luftfuktigheten hög och det 
finns många grova träd, gott om död 
ved, lodytor och klipphyllor. En bäck 
rinner genom en grund ravin och på 

flacka planare partier har små kärr 
med klibbal bildats. Strövstigar bin-
der ihop den nedre delen med den 
övre. Uppe på bergbranten finns flera 
utsiktsplatser där man ser ut över 
Vättern.
 Den bästa tiden att besöka 
Häggebergsområdet är på våren då 
vitsippsmattorna breder ut sig tillsam-
mans med gulsippor och blåsippor. 
Här kan man också få se den sällsyn-
ta hybriden mellan vit- och gulsippa, 
svavelsippa. Andra vårblommande 
lundväxter är skogsbingel, ormbär, 
tandrot, underviol, vårärt, vätte-
ros, desmeknopp, nunneört och den 

illaluktande stinksyskan. Bland mos-
sorna kan nämnas guldlockmossa och 
trädporella, medan gammelgranlaven 
är en av de många lavar som trivs i 
gamla skogar. Fågellivet är rikt med 
arter som mindre hackspett, spillkråka 
och grönsångare. I området har också 
flera sällsynta och hotade snäckor och 
sniglar hittats, vilket är ett tecken på 
att området varit skogbeklätt under 
riktigt lång tid. Här finns t.ex. skogs-
grynsnäcka och den i inlandet mycket 
sällsynta dvärgsnigeln.
 Mellan Kortebovägen och järnvä-
gen ligger Granbäcks ekskog. Även 
här finns ädellövskog och lövlundar 

41. Häggeberg och Granbäck

Det värdefulla och magnifika natur- och 
friluftsområdet Häggeberg och Granbäck 
tillhör de västra Vätterbranterna och 
ligger ca 3 km söder om Bankeryd vid 
Häggebergs vattenverk. 
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VÄRT ATT VETA

Från Trånghalla i norr går stigar och en mindre grusväg in i området och från 

brukshundsklubben i väster finns många stigar in i området. Utmed järnvägen går en rid- och 

promenadstig. 

VÄGBESKRIVNING: Kör från Jönköping mot Bankeryd förbi Kortebo. Ta av till vänster vid 

Falköpingsvägen upp mot Svenska Brukshundsklubben. Alternativt fortsätt rakt fram och 

sväng vänster vid skylt Prinseryd.

PARKERING: Parkering vid brukshundsklubben. Man kan också ställa bilen i norra delen av 

området, ca 200 m in på Prinserydsvägen.

BuSS: Buss mot Bankeryd från Jönköping, efter ca sju minuter är du vid hållplatsen 

Granbäck. 

med en rik flora, flera mindre branter 
och hällar med tall och en. En mycket 
ovanlig lav i branten ovanför järnvä-
gen är den hotade skriftskärelaven, vil-
ken bara finns på en handfull platser i 
Sverige. 
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