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Jällbyleden

0 0,25 0,5 0,75 1
Kilometer

Teckenförklaring
òñð Gran

!( Start/slut
Parkering
Rastplats

!h Grillplats

Jällbyleden

Bostad
Traktorväg
Cykelväg
Vandringsled

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Elljusspår
Bilväg

Järnvägar

Kraftledningar

Höjdkurvor

Bäck/dike
Sankmark
Sankmark, svårframkomlig

Vatten
Åker
Annan öppen mark
Barr- och blandskog
Lövskog

Ü

Herrljunga Cykelklubb ansvarar för leden.
Kontakt se: www.hck.just.nu

Jällbyleden är en ca 10 km lång Medeltidsled
som följer gamla vägar och stigar i skogen från
Hembygdsparken vid Haraberget i Herrljunga

till Jällby Medeltidskyrka.
Från Haraberget följer leden en grusväg några 

hundra meter för att sedan vika av på en stig som
går genom blandskog mot Kärnekulla, där 

passerar leden över vägen som går mot
Orraholmen och vidare in i skogen och passerar

över väg 181 vid Berga.
Här passerar Järnvägen

(som går mellan Herrljunga och Borås). Härifrån
går leden mestadels på gamla vägar och stigar,

genom löv- och barrskog, hagar och ängar.
På några ställen ser man spår efter gamla 
fornåkrar, rösen och rester från gamla hus.

En sevärd fyrdelad gran passeras tiotalmeter
ifrån leden. Väl framme i Jällby går leden på 
spångar över ett lite blötare parti innan leden

tar dig till Jällby kyrka och till den gamla
hembygdstugan, från denna utgår det en fornstig

på ca 3 km i ett mycket intressant område.
Pilgrimsleden passerar också här mot Herrljunga.

Vid Haraberget finns det möjlighet att grilla vid
grillplatsen intill Spegeldammen. Vid Haraberget 

ligger Herrljunga Hembygdspark som är ett
populärt utflyktsmål med 15-talet gamla stugor.
Här anordnas det olika evenemang under året.

Det går bra att gå leden från båda håll.
Vill du inte gå leden fram och tillbaka så se till att

ordna skjuts tillbaka.
Leden klassas som Medelsvår. Ojämna 

stigområden passeras. Över våta områden finns
spångar.

Leden har orange färgmarkering.
Leden går bra att cykla med MTB. Glöm inte att 

ta hänsyn till vandrare då du cyklar.
Du använder dig av allemansrätten när du går en
promenad, cyklar i naturen eller sitter på en sten

och tänker. Visa hänsyn och varsamhet.


