
1. LÖVHULT – EN PÄRLA ÅRET RUNT
Bara några kilometer från Nässjö station ligger Lövhult. Här möts 
friluftsentusiaster, motionärer och elitidrottare – på naturens villkor. 
Naturreservatet är 220 hektar och omfattar trolska skogar, levande 
hagmarker, småländska ängar och porlande vattendrag. Motions-
slingorna på 3, 5, och 10 kilometer används flitigt både sommar och 
vinter. Om snön mot förmodan inte skulle räcka till på denna höga 
höjd prepareras spåren med konstsnö. Här finns även pulkabacke, 
ridhus, hoppfält och ridstigar samt en asfalterad motionsslinga för 
rullstolar, rullskidor och inlines. Både campingplats och vandrarhem 
är öppna året runt. I matväg erbjuds korvgrillning vid grillplatsen  
eller fika i Motionsgården.
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2. LÖVHULT – VÄSTER BRÅNA
Den stora byn med vackra betesmarker ger en glimt av odlingsland-
skapet som en gång dominerade i våra trakter. Ängen slås fort- 
farande med lie, precis på samma sätt som för 100 år sedan.  
Detta är en av kommunens få lövängar, med björk, rönn, asp, oxel, 
lind, bok, hassel och sälg – och en mängd vackra blommor.  
Passa på att friska upp kunskaperna om den svenska floran! 

3. SPEXHULTASJÖN 
Ta en välförtjänt badpaus i en av kommunens största sjöar. Spex-
hultasjön ingår i Emåns vattensystem och är vattentäkt för Nässjö 
stad. Sjön är drygt tre kvadratkilometer stor, men som mest bara 
fyra meter djup.

4. TORSA STENAR 
En imponerande och legendomspunnen fornlämning från järnåldern. 
Det stora gravfältet med runda stensättningar, kvadratiska gravar, 
domarringar, dösar och bautastenar anlades 400-700 e. Kr. Här finns 
också Sveriges största treudd, Drakaröret. Hit gick man inte gärna 
nattetid då draken, enligt folktron, då var här och vaktade sitt guld.  

5. HULUBERGET
Från Huluberget, södra Götalands näst högsta punkt, 364 meter 
över havet, är utsikten milsvid. Ta med kameran, klättra upp i det 
tio meter höga utsiktstornet och se efter om du kan se ännu lite 
längre. Här finns också stora mossmarker.  

6. VIKSKVARN
Ta klivet in i en svunnen kvarnepok. Av den gamla Vikskvarn finns bara 
ruinerna kvar. Ån rinner genom ruinen och har blottlagt den geologiskt 
intressanta Almesåkraformationen, en 700-800 miljoner år gammal 
sedimentär bergartsserie, som gjort kvarnruinen till en klassisk studie-
lokal för berggrundsgeologi. Kvarnen ligger i naturskön klyfta söder  
om Almesåkrasjön. Även här finns möjligheter att bada!

7. LÖVHULT ÖSTER  
– ÄSKHULT SÄTERI
En glimt av medeltiden, då svenska sätesgårdar beboddes av frälse-
personer som var befriade från skatt. Äskhult säteri nämns för första 
gången i skrift 1381. Gården var tidigare uppdelad i tre gårdar, Norra 
och Södra Äskhult samt Äskhultamålen. Äskhult är sista gården innan 
gränsen till Eksjö kommun.
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Vandringsled

Vandringsled, längs väg




