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Finansierat av

DjäknarundanSnabbfakta
Längd 
11 km 

Tidsåtgång 
ca. 3 timmar

Svårighetsgrad 
Medel, branta partier förekommer.

Terräng 
Varierande, skärgårdsmiljö, kulturlandskap 
och storskogar.

Start & mål
Besökscentrum Granvik eller parkeringen 
vid Djäknasjön.

Markering
Följ blå markering.

Hitta hit
Granvik ligger vid sjön Vättern, 13 km norr 
om Karlsborg. 

Med bil
Det tar ca. 10 minuter att åka med bil till 
Granvik från Karlsborg. Följ riksväg 49 och 
sväng mot Granviks Herrgård. 
Besökscentrum finns strax till vänster när 
du passerat under bron.

Med närtrafik
Du tar dig lätt med tåg till Skövde från både 
Göteborg och Stockholm. Därefter är det 
buss till Karlsborg, med Västtrafik buss 400 
eller 401. För mer info gå in på  
www.vasttrafik.se. Taxi till Granvik från 
Karlsborg går att beställa hos 
Taxi Karlsborg AB på telfonnr: 0505 -102 70

På Djäknarundan är det lätt att ta sommarens härligaste 
semesterbilder. Denna relativt lättvandrade rundslinga är 
en klassiker i Karlsborg. Här får du uppleva Vätterns vackra 
skärgård, gamla kulturlandskap och mossgrön Tivedsskog. 
Välkommen ut! 

Djäknarundan är en av de mest populära lederna i Tiveden. 
Och det är egentligen inte så konstigt med tanke på den 
omväxlande naturen. Den 11 kilometer långa leden har sin 
start- och slutpunkt vid Besökscentrum Granvik och följer enkla 
skogsvägar och bra stigar. Alternativt parkerar du vid Stora 
Djäknasjön och startar därifrån. Längs leden finns numrerade 
informationstavlor som berättar om sevärdheterna du möter. 
Vi rekommenderar att starta i nordlig riktning mot Granviks 
samhälle.

Du kommer bland annat att vandra förbi de väldiga ekarna vid 
Djäknatorp, den vackra rastplatsen med vindskydd vid Stora 
Djäknasjön, jättegrytan på Jättaberget, naturreservaten 
Valekleven-Ombo öar och Håketjärnarna. På slutet av leden kan 
du svalka av dig i Djäknesundets grönskimrande vatten som av 
många anses vara den mest spektakulära badplatsen i Sverige. 

Tips! Planera din fikapaus eller övernattning i det nyrenoverade 
vindskyddet vid Stora Djäknasjön. Här kan du uppleva magiska 
solnedgångar och ta in vildmarkskänslan.

Få mer inspiration om leden på www.vandraiskaraborg.se 
 
Tänk på att vara aktsam om naturen och  
plocka med eventuellt skräp hem!



Västra Vätternleden Naturreservat I Karlsborg har vi 26 st vandringsleder,
för mer info och ledbeskrivningar gå in på 

www.visitkarlsborg.se

 Djäknerundan


