Hjortenleden
14 km • 3-4 timmar

I Virserum finns två fina leder, en runt Hjortesjön och en runt Virserumssjön. Båda
bjuder på många fina vyer och vid Hjortöström följer de en kort bit samma sträckning.
Man kan gå varje led för sig eller båda tillsammans som då blir ca 20 km.
På Hjortenleden går du på fina grusvägar genom odlingslandskap och byar, blandat
med mindre stigar genom skogen. Du passerar allt från Knallakorset, Näcken till
vattenkraftverk och kvarnar. Packar du ner badkläder så kan det finnas möjlighet till
ett dop i sjön!
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!
• Du kan börja på flera olika platser, välj själv!
• Om du gör en avstickare för att se Näcken finns där
en sittgrupp att ta en välförtjänt paus vid.
• Gör du även en avstickare till Dackestupet så finns det
vindskydd, grillplats och en fantastisk utsikt.
• Vid Hjortöström finns det en sittgrupp intill vattnet.

Vad finns längs Hjortenleden?
1. Start
Du kan börja din vandring på olika
platser. Vi utgår från punkt 1 där du
kan parkera din bil och påbörja din
vandring genom metallgrinden mot
knallakorset.

fallhöjd på 13,5 meter i en närmare
100 meter lång träränna ger turbinen
en effekt på 166 kW, vilket betyder     
att kraftverket på ett dygn kan
producera elen för ett helt hushålls
årsförbrukning.

2. Knallakorset
En förhistorisk gravanläggning. Här
kan du läsa om Jon Israelsson och
historien om varför korset står där.

5. Näcken
Gör ni en avstickare mot Björneström får ni se en träskulptur av
Theodor Karlsson som finns uppsatt
mitt i ån. Bredvid finns det bord och
bänkar där du kan ta en paus!

3. Kvarn
Här passerar du en fin liten kvarn,
Sjöarps skvaltkvarn. En mindre vattenkvarn för malning av säd mellan
kvarnstenar, med horisontellt placerat vattenhjul som med en axel sammanbinds direkt, utan växel, med en
horisontellt liggande kvarnsten.
4. Vattenkraftverk
Vid Mörtefors kommer du till ett
rejält vattenkraftverk. Vattnets

6. Hjorteström
Hjortöström är ett tidigare litet industrisamhälle. Här fanns framförallt
Hjortöströms Gjuteri och Mekaniska
Verkstad, som grundades 1887 och
lades ned i slutet av 1960-talet. Här
stod även det avgörande slaget under Dackefejden.
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