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Initiativ och huvudmannaskap:

Faktaruta:
Leden är utmärkt med ringar i orange
färg runt trädstammar och på pålar och
pilar. Leden är markerad för vandring i
valfri riktning.
Lämplig karta är den topografiska: 7G
Västervik NV och SO.
I skärmskydden kan 6-8 personer över-
natta. Sovsäck krävs. Torrklosett, eld-
stad och sopsäck finns.
Allt arbete med denna etapp har utförts
ideellt av föreningens medlemmar. Nya
skogsavverkningar, sönderkörda stigar
etc. kan tillfälligt försvåra framkomlighe-
ten. Vi åtgärdar så fort vi kan (eller vet om
det).
För övrig information ring gärna
Västerviks turistbyrå, tel 0490-889 00.

Tjustleden är en vandringsled genom Västerviks kommun. Den ansluter till Ostkustleden i söder och
Östgötaleden i norr. Tjustleden erbjuder vandraren omväxlande och sköna naturupplevelser i skog
och kulturmark. Den passerar intressanta fornlämningar och sevärdheter och för vandraren längs
sjöstränder och genom gammal kulturbygd.
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Etapp 8 blev färdig hösten 1985. Etappen
korsar vår bygds nordväst/sydost liggande
sprickdalar och är därför ganska kuperad,
främst i söder. Norrut följer leden lättgång-
na stigar och grusvägar men blir åter kupe-
rad innan man på etapp 9 når den stora
dalsänkan Uknadalen. Anslutningsleden
till Överum är starkt kuperad de första två
km men blir flackare närmare Överum.
Genom sin starkt kuperade karaktär blir
etappen spännande och bjuder på fina
utsikter och intressanta passager.

Etappen börjar i Björndalen där man fin-
ner en intressant lövskogssluttning. I det
gynnade sydläget trivs värmekrävande
växter och där växer en ädellövskog med
bl.a. ask, lind och alm. I lundvegetationen
kan man finna murgröna, lungört, mysk-
madra, tibast och många andra arter. På
Björndalens nordöstra sluttning kan man
se spår efter gruvdrift. Från leden, endast
ca 300 m från skärmskyddet, är en kortare
avstickare markerad till ett gruvschakt.
Detta benämns "Björndalens skärpning"
och år 1917 bröts här 550 ton men av detta
var endast 34 ton malm. Denna sulfidmalm
innehöll 0,9% molybdenglans. Leden fort-
sätter på en gammal fin körväg upp bak-
om det branta berget på Stora Vrång-
ens nordsida. Leden har på ett par
ställen dragits ut på berget och
man får fina utsikter. Lägg märke
till de stora ek- och barrträden

Tänk på att du är gäst i naturen!
Det är många välvilliga

markägare som helt
utan ersättning upp-
låtit sin mark till le-
den. Uppträd hän-
synsfullt, undvik att
elda och håll natu-
ren ren! Då är du väl-
kommen åter att
vandra på Tjustle-
den.

främst strax innan man vandrat ca 2 km. På
en bergsplatå har en märklig "kluven" tall
sparats. Den börjar vid marken med en
stam, övergår i två helt skilda men går på
ca 3 m höjd åter samman i en enda stam!
På Överrumsanslutningen, ca 200 m
söder bron över sundet mellan Vrången-
sjöarna, växer två helt enormt stora granar.
Kanske bland de grövsta i länet?
Efter ca 8 km går leden genom ett
betat lövskogsområde med
stora träd av bl.a. lind, ask,
alm och oxel. Norr om
sjön Ämten vandrar
man i ett ängs- och
åkerlandskap som
nu hålls öppet
genom bet-
ning. Vid
Botorp
finner

man ett levande jordbrukslandskap. Byn
består av några glest liggande gårdar.
Alldeles norr om Lötsjön ligger en stor
grusås, som används som grustag. Le-
den letar sig sedan på lättgångna små-
vägar ner till sjön Lermon, som är etapp-
ens slutmål. Här, på en liten udde vid en
badstrand, ligger ett trevligt skärmskydd.

Etappmål
skärmskydd

Etappmål
skärmskydd

10 km rundslinga
utförd av Frilufts-
främjandet i Överum
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