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Längd: Ca 8,5 km.
Svårighetsgrad: Svår.
Start och mål: Reservatsparkeringen.
På denna tur i Ranebo naturskog får du uppleva 
storslagna utsikter, trolsk naturskog, en grotta och 
glittrande skogssjöar.

Från parkeringen följer du markeringarna upp genom 
skogen. Snart är du uppe vid den första utsikten med 
milsvida vyer över skogar och dalar. 

Fortsätt norrut på stigen. Här är det bitvis branta 
passager, svårt att gå och ibland blött, så ta det försiktigt. 
Håll höger där stigen delar sig för att vandra slingan 
motsols. Snart kommer du fram till en skogsväg utmed 
Svärtevatten. Stigen viker av in i skogen igen efter ett 
par hundra meter. 

Hällen vid Stora Holmevattens strand är en fin fikaplats. 
När du lämnat sjön bakom dig kliver du snart in i en 
storslagen ravin. Här står enorma granar som har fått 
växa sig höga och grova under mycket lång tid. En 
ovanlig syn i dagens skogslandskap. 

Den äventyrslystne kan leta bland klippblocken och 
hitta grottan. Den har två öppningar, en större och en 
mindre. 

Stigen fortsätter över stock och sten genom den vackra 
mossklädda skogen. Efter någon kilometer kommer du 
ut till en grusväg. Ta först höger och sedan strax vänster 
där vägen delar sig. Här får du traska på en bit, men se 
upp så att du inte missar stigmarkeringarna som tar dig 
tillbaka in i skogen. 

Längst västerut på Stora Holmevattnet passerar du ett 
dämme. Efter en knapp kilometer kommer du fram till 
den makalösa utsikten över Flesevatten. 

När du kommer fram till Hinnevatten - håll höger, så 
är du snart tillbaka vid stigen som leder tillbaka till 
parkeringen.

Den som har överskottsenergi kan passa på att även 
besöka Ranebo lunds naturreservat, tvärs över vägen, 
som är av en helt annan karaktär. Här växer istället en 
lummig lövskog och på marken går det att finna en 
lång rad krävande lundväxter, bland annat dvärghäxört, 
nästrot och ramslök. Här finns inga stigar eller 
anordningar. Men det går bra att ströva fritt. 

Ranebo naturskog - en vandring med storslagna utsikter, trolsk skog och glittrade sjöar

Ranebo naturskog ligger norr 
om vägen mellan Jörlanda och 
Grandalen. Ta av från E6 vid 
avfart 89, Jörlandamotet. Kör 
Österut mot Svartedalen, ca 6 km. 
Parkering på vänster sida. 
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