#hikinghultsfred

Lilla Järnforsenleden och Stenleden
7 km • ca 2 timmar
3 km • knappt 1 timme

I Järnforsen finns det ett helt nät av fantastiska vandringsleder, alla med start precis
utanför samhället. Vid starten finns det grillplats, parkering och en mulltoalett, här
börjar också en motionsslinga och längdspår för skidåkning.
Lilla Järnforsenleden, gula leden, är en lagom rundslinga i rik natur. Stenleden, blåa led,
är en kort led som tar ca 50 minuter. Den tar dig runt på en skogsstig rakt in i den
småländska skogen. Vi rekommenderar att göra en avstickare till domarringen som
ligger längs med väg 47.
Välkommen ut i naturen!
Tack vare allemansrätten kan alla röra sig
fritt i den svenska naturen. Läs mer på
www.naturvardsverket.se/allemansratten
• Informera dig om eventuellt gällande
eldningsförbud under sommaren. I 		
normala fall får du göra upp eld men
elda inte på klippor eller stenar och
släck elden ordentligt.
• Älgjakten pågår i mitten av oktober.
• Hundar får inte vara lösa i naturen
under tiden 1 mars - 20 augusti.
• Ta med dig påse till skräp & matrester.
• Bra saker att ha med sig på en dagstur
kan vara vatten, plåster, karta, mobil,
extra tröja lager på lager och strumpor.
här börjar leden

Här hittar du fler vandringsleder!

Bra att veta!
• Vid starten finns det parkering, mulltoa, sittgrupp, grillplats
• Vid Vensjön finns det ett vindskydd och grillplats
• Du kan även parkera nära Domarringen och
		börja din vandring där!

Vad finns längs lilla Järnforsenleden och Stenleden?

2. Sällevadsån
I Sällevadsåns dalgång lever några av
Sveriges mest hotade djur- och växtarter. Den unika naturmiljön bjuder på
trolska skogar, forsande vatten och
rariteter som flodpärlmussla. Ån har
även rensats från stenblock för att
möjliggöra flottning av timmerstockar.
3. Kycklingebacken
Utsiktsplatsen vid Kycklingebacken.
Lägg märke till stenarna utspridda på
berghällen! Du går nu till vänster och
följer gula markeringar. En mycket
intressant passage kommer nu, med
många flyttblock och rik natur.
4. Vensjön
Här är det vackra klippor och möjligt att ta ett dopp. Gör du en liten
avstickare från gula leden kommer
du fram till ett fint beläget vindskydd
med grillplats och utsikt över sjön.

Inne i vindskyddet finns en besöksbok
som du kan skriva i och du kan även
övernatta här om du vill.
5. Lilla Lasse Kammare
Skrönan om stortjuven Lasse-Maja
som klädde ut sig i kvinnokläder och
stal från de rika och gav till de fattiga
sa att han gömde sig i Lasse Maja
grottan och Lilla Lasse Kammare och
lyckades hålla sig undan länsman.
6. Backstugan Kvarnstugan
Här finns ruiner av en gammal backstuga, den kallades Kvarnstugan och
var bebodd fram till 1922.
7. Prästnäs kvarn
På denna plats fanns för länge sedan
en skvaltkvarn uppbyggd för att mala
säd till mjöl. Den hörde till Prästnäs
gård.
8. Domarringen
Enligt traditionen ska området ha
varit en tingsplats kallad domarringen. Efter att ha blivit dömda på
platsen ska de skyldiga ha kastats
ner i Emån.
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Teckenförklaring
torrtoalett
vindskydd
parkering
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1. Start
Härifrån utgår alla 3 lederna och även
motionsspår och skidspår. Vid startplatsen finns parkering, mulltoalett,
sittgrupp och grillplats.

