
KRYSSLISTA
för skyddad natur och kultur i Jönköpings län

Välkommen att utforska länets skyddade områden!

När vi är ute i naturen på ett kravlöst sätt sjunker blodtrycket, 
pulsen går ner och vårt välbefinnande ökar. Vi vill göra det enklare 
för dig att hitta vackra miljöer i skogar, sjöar, myrar och ängsmarker 
och har därför sammanställt länets skyddade områden i en kryss-
lista. Se den som en inspiration, eller om du vill, som en liten 
utmaning. 

Mer information om hur du hittar dit och vad du hittar där finns på 
länsstyrelsens hemsida. Tänk på att allemansrätten är begränsad i 
reservaten. Vilka regler som gäller varierar mellan områdena och 
vissa av dem har tillträdesförbud delar av året.
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Ta inget annat än foton,
lämna inget annat än fotavtryck, 

döda inget annat än tid.
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Reservatens tillgänglighet varierar, vissa har inte ens en 
parkeringsplats. Titta på respektive reservats webbsida i 
förväg så att du säkert vet att det är ett område för dig!
www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal 

Aneby
 ̆Björkenäs (30)
 ̆Degla lövskog (158)
 ̆Hyllingen (16)
 ̆Nynäs (109)
 ̆Vållingsön (5)
 ̆Åsens utmark (151)

 ̆Åsens by (65)

Eksjö
 ̆Hackareviken (4)
 ̆Hässleby-Silverån (104)
 ̆Kakelugnsmossen (83)
 ̆Klinten (86)

 ̆Kvänsås bokar (25)
 ̆Norrsånna lövskog (15)
 ̆Skurugata (12)
 ̆Solgens centrala övärld (67)
 ̆Solgens norra övärld (127)
 ̆Solgens södra övärld (120)
 ̆Stuverydsbäcken (112)



Gislaved
 ̆Ettö (32) 
 ̆Fegen (33)
 ̆Isaberg (13)
 ̆Nennesmo (154)
 ̆Sandseboskogen (152)
 ̆Svinhultsåsen (8)
 ̆Villstad kyrkby (52)
 ̆Värö (31)

Gnosjö
 ̆Anderstorps stormosse (113)
 ̆Brokullen (94)
 ̆Klosjön (119)
 ̆Långelaggen (93)
 ̆Långö mosse & Svanasjön 

(145)
 ̆Marieholmsskogen (70)
 ̆Uppebo (100)

Habo
 ̆Baremosse (40) 
 ̆Fiskebäck (78)
 ̆Gagnån (66)
 ̆Habomossen (53)
 ̆Haboskogen (54)
 ̆Hornån nedre (144)
 ̆Hökensås (17)
 ̆Hökesån nedre (143)
 ̆Hökesån-Habo (142)
 ̆Knipån Kivarp (161)
 ̆Knipån nedre (123)
 ̆Skämningsfors naturskog (44)
 ̆Stora Kärrs bokskog (3)

Jönköping
 ̆Angerdshestra prästskog (133)
 ̆Berget (130)
 ̆Boerydsberget (138)
 ̆Bondberget (28)
 ̆Bosgårdsbranten (129)
 ̆Bottnaryds urskog (18)
 ̆Brattaberget (46)
 ̆Domneån (42)
 ̆Dumme mosse (59)
 ̆Erstad kärr (64)
 ̆Eskilstorps ormgranar (19)
 ̆Farbergskärret (160)
 ̆Fåglarödjan (82)
 ̆Girabäcken (60)
 ̆Gisebobranten (141)
 ̆Huskvarnabergen (24)
 ̆Häggeberg och Granbäcks 

lövskogar (156)
 ̆Högemålsbranten (125)
 ̆Ingaryd (108)
 ̆Jordanstorp (62)
 ̆Kattehålet (103)

 ̆Kaxholmens lövskog (163)
 ̆Klevabergen (132)
 ̆Klevenbranten (139)
 ̆Komosse (39)
 ̆Komosse södra (79)
 ̆Krakhultabäcken (134)
 ̆Källenäs (55)
 ̆Målabråten (128)
 ̆Rocksjön (116)
 ̆Rosenlunds bankar (21)
 ̆Råbyskogen (87)
 ̆Röjeberget (126)
 ̆Sandvik - Västanå (159)
 ̆Sjöbergen (121)
 ̆Skams hål (84)
 ̆Slottsberget (110)
 ̆Strömsberg (47)
 ̆Strömsholmsskogen (97)
 ̆Säbybranten (122)
 ̆Taberg (43)
 ̆Uvaberget Tenhult (135)
 ̆Uvabergets naturskog & 

Ramlaklint (45)
 ̆Vista Kulle (41)
 ̆Vretaholms eklandskap (75)
 ̆Västanå (35)

Mullsjö
 ̆Nyckelås (85) 
 ̆Ryfors gammelskog (48)

Nässjö
 ̆Barkerydssjön (117)
 ̆Bäckafall (90)
 ̆Eketorp (146)
 ̆Knutstorp (38)
 ̆Lövhult (101)
 ̆Vikskvarn (137)

Sävsjö
 ̆Brunnsekärret (22)
 ̆Rönnbergen (98)
 ̆Västermarken (99)

Tranås
 ̆Ekbergsparken (56)
 ̆Holavedens urskog (1)
 ̆Huluskogen (73)
 ̆Illern (37)
 ̆Romanäs (72)
 ̆Rubban (155)
 ̆Stänkelstorp (124)
 ̆Älmås askskog (69)

Vaggeryd
 ̆Gärahovs storäng (80)
 ̆Hatten (118) 
 ̆Lilla Kungsbacken (2)

 ̆Lyngemadssjön (95)
 ̆Mässeberg (131)
 ̆Stensjökvarnskogen (157)
 ̆Tjurhults mosse (115)
 ̆Östermoskogen (106)

Vetlanda
 ̆Bockaström (91)
 ̆Drags udde (26)
 ̆Färgsjömon (68)
 ̆Helvetets håla (7)
 ̆Huvabacken (136)
 ̆Hällarydskogen (164)
 ̆Högarps by (50)
 ̆Höghult (92)
 ̆Höghult södra (147)
 ̆Illharjen (9)
 ̆Karlstorps tallskog (162)
 ̆Kråketorpsskogen (61)
 ̆Kulla (76)
 ̆Linneåns mader (153)
 ̆Nävelsjön (105)
 ̆Oxhagsberget (6)
 ̆Runneryds bokar (10)
 ̆Stolpaberg (88)
 ̆Stora Illharjen (58) 
 ̆Stora och Lilla fly (11)
 ̆Sundsängen (148)
 ̆Svarta hål (81)
 ̆Sällevadsåns dalgång (63)
 ̆Tjusthult (74)
 ̆Vintermossen (51)

Värnamo
 ̆Bodaberg (102)
 ̆Bokedungen (149)
 ̆Brunnstorp (111)
 ̆Draven (49)
 ̆Färjansö (89)
 ̆Gåeryds rasbranter (27)
 ̆Högakull (20)
 ̆Kroppsjön (96)
 ̆Labbramsängen (77)
 ̆Lundsbo bokskog  (140)
 ̆Moens naturskog (34)
 ̆Rusarebo (23)
 ̆Skilsnäs (71)
 ̆Slättö sand (29)
 ̆Stora Grönlid (107)
 ̆Store Mosse nationalpark (36)
 ̆Södrabo bokskog (114)
 ̆Vinsta (150)
 ̆Åminne (14)
 ̆Årån (57)

Siffrorna visar i vilken ordning de 
skyddade områdena har bildats. 



Reservaten finns i första hand till för naturens skull, 
men du är välkommen på besök. Så tack för att du:
• läser vilka regler som gäller i respektive reservat
• visar hänsyn till naturen och dina medmänniskor
• bara eldar på anvisade ställen och inte plockar ved i reservatet
• tar med dig skräpet tillbaka hem eller lämnar det i en soptunna
• håller din hund kopplad
• stänger grindar efter dig och visar respekt för betande djur.

Ha en fin utflykt!

Har du några synpunkter? Hör av dig till:
skotsel.jonkoping@lansstyrelsen.se 
010 - 223 60 00

Produktion: Länsstyrelsen i Jönköpings län, april 2021




