
Praktiska råd till vandrare på Tjustleden. 

Tjustleden går genom inlandet av Västerviks kommun och är ca 200 km lång. Den omfattar nio 

etapper om 16-21 km längd. Vid etappmålen finns övernattningsskydd med torrtoalett. 

Vandringsleden är utmärkt med orange ringar kring träd, pålar, berg och stenar. Huvudman för 

Tjustleden är Naturskyddsföreningen Tjust med hemsida  www.tjust.naturskyddsforeningen.se 

Därifrån kan beskrivning med karta endast på svenska hämtas. Det finns ett häfte med alla i Tjust 

förekommande vandringsleder att köpas för SEK 20:- på Turistbyrån i Västervik. Lämplig karta är 

Lantmäteriets kartor med Tjustleden inritad, finns att köpa på Bokia bokhandel, Västervik, nr. 

548,559,560. Leden går genom gammal kulturbygd, men som nu är typisk glesbygd. 

Kort beskrivning av etapperna med beskrivning av möjlighet till affär, dricksvatten, kommunikation 

och boende.  

Etapp 1, ca 19 km. börjar nära Mörtfors invid E 22 mellan Västervik-Oskarshamn. Bussförbindelse och 

café. Dricksvatten måste medföras. Vid Getterum finns buss. 

Etapp 2, Getgölen-Svarteström, ca 18 km. Hjorted har affär.  Anslutning till Ankarsrum med affär, 

turistjärnväg och boende. 

Etapp 3, Svarteström-Valstad kvarn, ca 18 km.  Leden går invid vägarna E 22 och 40 med flera 

förbindelser. Närmaste affär i Gunnebo, 2,5km  norrut från övergången vid E 22/40 eller öster om 

Valstad hållplats. 

Etapp 4, Valstad kvarn-Törnsfall, ca 14 km. och anslutningsled till Västervik, ca 8 km.  Buss närmast 

vid E 22, Kvistrum. Övernattningsskydd  vid Mösjön norr Törnsfalls k:a, där vatten kan erhållas. 

Etapp 5, Törnsfall-Hallingeberg, ca 21 km. Sommartid finns café i Almvik vid väg E 22 och buss. Affär 

saknas nu. Vid Hallingebergs kyrka finns sommartid vatten. Övernattning i Hallingeberg i torpet 

Källtorp på vinden. Ingen vattenkälla tyvärr här. 

Etapp 6, Hallingeberg-Sixgöl-Odensvi, ca 21 km. Ytterligare en etapp med ont om dricksvatten. Sixgöl 

erbjuder övernattningsskydd. I Odensvi finns affär och badplats.  Bussförbindelse vid väg 135. 

Övernattningsskydd i nordvästra delen av  Kyrksjön. 

Etapp 7, Odensvi-Dalhem-Björndalen, ca 20 km. Vildmarksetapp utan affär. Vid sjön Tynn är det 

lämpligt att gå vägen förbi Rånestad för att undvika boskapen. Vatten vid Dalhems kyrka.  Vid Larum 

går en anslutning till Risebo med fiske och boende. Övernattningsskydd vid Björndalen, St.Vrången. 

Etapp 8, Björndalen-Lermon, ca 15 km. Efter ca 3km finns en anslutning om 7 km till Överum med 

affär, järnväg, buss och vandrarhem. Leden passerar väg 35 med busshållplats och fortsätter österut 

till sjön Lermon vid målet. Affär finns  vid Ukna kyrka. 

Etapp 9, Lermon-Kolsebro-Falerum, ca 13 km. samt anslutning från Nelhammar ,ca 4 km till Ukna 

med affär och bussförbindelser.  Inget dricksvatten före Falerum. Målet eller starten i Falerum har 

järnväg, buss och affär. 
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