
I Krokshultsbygden möter du ett levande kulturland-
skap. Det traditionella sättet att bruka marken lever 
ännu kvar och gör bygden unik i många avseenden. 
Med sitt rika och varierande odlingslandskap klassas 
bygden idag som riksintresse. 
För att ge alla en möjlighet att se och uppleva det här 
genuint småländska landskapet har Krokshultsbygdens 
vandringsled ställts i ordning. 
Leden är 18 kilometer lång och märkt med röda mar-
keringar. Välj att gå hela leden eller välj någon av de 
tre kortare etapperna. Informationsskyltar i terrängen 
berättar mer om landskapet du möter. 

Läs mer om vandringsleden och Krokshult 
på www.krokshult.se.

Vi önskar dig en  
trevlig vandringstur!

Etapp 1: 7,4 km
1. Krokshults naturreservat
2. Gammal bygata
3. Naturskogsartad lövskog
4. Hilmas brunn
5. Restaurerad kolarkoja vid Träthult
6. Restaurerad linbastu vid Träthult
7. Bronsåldersgravfältet vid Höckhult
8. Ekskog
9. Grillplats vid Höckhultsjön

Etapp 2: 5,8 km 
10. Tjärdal vid byn Sund
11. Sundsjön med fågeltorn
12. Odeln, en sent uppodlad åker i skogen
13. Krösåstallarna
14. Ladugård med sköv
15. Ängslada
16. Hönsesten
17. Utsikt mot sjön Snövålen

Etapp 3: 5,7 km
18. Smedja
19. Här bodde Ossian i backen
20. Resterna av torpet Horvan
21. Restaurerad betesmark vid  
 soldattorpet Blomstermålen
22. Restaurerad kolarkoja
23. Gammal sågplan
24. Gården Lyckeby
25. Slaggvarp, rester från äldre järnframställning
26. Fiskekullen med otrolig utsikt över 
 Krokshults by
27. Backstugutomten, grund efter en backstuga

Vandringsleden går bitvis genom beteshagar varför 
det är viktigt att alltid stänga grindar efter sig. På 
kartan finns parkeringsmöjligheter utsatta och vi 
uppskattar om du parkerar så att övrig trafik inte 
hindras (även på skogsvägar).

Krokshultsbygdens  
vandringsled

Etapp 1: 7,4 km
1. Krokshults naturreservat
2. Gammal bygata
3. Naturskogsartad lövskog
4. Hilmas brunn
5. Restaurerad kolarkoja vid Träthult
6. Restaurerad linbastu vid Träthult
7. Bronsåldersgravfältet vid Höckhult
8. Ekskog
9. Grillplats vid Höckhultsjön

Etapp 2: 5,8 km
10. Tjärdal vid byn Sund
11. Sundsjön med fågeltorn
12. Odeln, en sent uppodlad åker i skogen
13. Krösåstallarna
14. Ladugård med sköv
15. Ängslada
16. Hönsesten
17. Utsikt mot sjön Snövålen

Etapp 3: 5,7 km
18. Smedja
19. Här bodde Ossian i backen
20. Resterna av torpet Horvan
21. Restaurerad betesmark vid soldattorpet Blomstermålen
22. Restaurerad kolarkoja
23. Gammal sågplan
24 Gården Lyckeby
25. Slaggvarp, rester från äldre järnframställning
26. Fiskekullen med otrolig utsikt över Krokshults by
27. Torpgrund kallad Backstugutomten
28. K-märkt hus

Vandringsleden går bitvis genom beteshagar varför det är viktigt att alltid 
stänga grindar efter sig. På kartan finns parkeringsmöjligheter utsatta och vi 
uppskattar om du parkera så att övrig trafik inte hindras (även på skogsvägar).

Krokshultsbygdens vandringsled 

I Krokshultsbygden möter du ett levande kulturlandskap. Det
traditionella sättet att bruka marken lever ännu kvar och gör
bygden unik i många avseenden. Med sitt rika och varierande 
odlingslandskap klassas bygden idag som riksintresse.
För att ge alla en möjlighet att se och uppleva det här genuint
småländska landskapet har Krokshultsbygdens vandringsled 
ställts i ordning. Leden är 18 kilometer lång och märkt med röda
markeringar. Välj att gå hela leden eller välj någon av de tre 
kortare etapperna. Informationsskyltar i terrängen berättar mer
om landskapet du möter.
Läs mer om vandringsleden och Krokshult på www.krokshult.se.

Vi önskar dig en trevlig vandringstur! 

Kroxhultsbygdens
byalag

www.krokshult.se
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