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Skala / Scale / Maßstab 1:50 000

Trycksak producerad av Tibro kommun
Foton: Glenn Larsson (GL), Lena Braf (LB)
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Busshållplats
Bus stop
Bushaltestelle

Logi
Accommodation
Unterkunft

Matservering
Restaurant
Gaststätte

Parkering
Car park
Parkplatz

Dricksvatten
Drinking water
Trinkwasser

Livsmedel
Supermarket
Lebensmittel

Turistbyrå
Visitor centre
Fremdenverkehr

Vindskydd
Shelter
Windschutz

Dusch
Shower
Dusche

Eldplats
Fireplace
Lagerfeuerplatz

Torrklosett
Earth closet
Trockenklosett

Bordsgrupp
Table/bench
Sitzgruppe

Vattenklosett
WC
Wasserklosett

Badplats
Bath
Badeplatz

16

Fröstorpabäcken (LB)
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Guvastehemmet (GL)
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Västra Vätterleden
Etapp 3 (Mölltorp-Röå)

Västra Vätterleden
Etapp 4 (Röå-Hjo)
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Källa: Lantmäteriet

Leden går till större delen över relativt plana sand-
platåer och åsar, med några få stigningar. Både den 
norra och södra grenen är lättvandrade och följer 
omväxlande skogsstigar och lågtrafikerade enklare 
vägar. Bekväma skor rekommenderas. Rankåsle-
den är markerad med orange färg på träd, stolpar 
och pilar. Punkterna nedan hjälper dig att planera 
vandringen efter dina förutsättningar.
Startpunkter: I Tibro startar leden centralt vid Järn-
vägsparken. Mittemot finns en stor parkering. Bus-
sar stannar vid busstationen och därifrån följer du 
Torggatan och Centrumgatan fram till ledstarten, en 
sträcka på ca 350 m. Se tätortskarta Tibro. Rankås 
fritidsområde har en stor parkering i anslutning till 
leden. Se översiktskartan för Rankås. Fagersan-
na har busshållplats vid ledstarten på Bjurbacks- 
vägen och parkering finns vid Handlarn Fagersanna. 
Se tätortskartan för Fagersanna. Även den anslu-
tande Västra Vätterleden kan användas för längre 
vandringar. Då kan t ex Forsvik eller Mölltorp i norr 
respektive Hjo i söder vara lämpliga startpunkter el-
ler mål. De har alla parkering och bussförbindelse. 
Se Västra Vätterledens etapper 2, 3, respektive 4.
Logistik: Få leder i regionen erbjuder så många 
möjligheter. Leden fungerar som accessled mel-
lan Tibro och Rankås fritidsområde (4,6 km). Från 
Rankås kan du sedan fortsätta till Fagersanna  
(11 km). För längre vandringar kombinerar du 
Rankåsleden med Västra Vätterleden som sträcker 
sig från Tiveden i norr till Mullsjö kommun i söder. 
Förslag på en längre dagstur: Rankås till Mölltorp 
(19 km). Exempel på tvådagars vandringar från 
Rankås: Alt I - Gå via Rankåsledens norra gren och 
Västra Vätterleden till Röåsjön (21 km) och vidare 
via Rankåsledens södra gren tillbaks till Rankås 
(16 km). Alt II - Gå via Rankåsledens södra gren till 
Skarpås (16 km) och vidare till Hjo (12 km).
Boende: Tibro har ett brett utbud för alternativt 
boende, från vandrarhem till hotell. Om du går en 
rundtur via Brevik kan du t ex använda vindskyddet 
vid Röåsjön. Se A och D under Service.
Vattnet i våra sjöar och vattendrag håller en ge-
nerellt hög kvalitet, men då vi inte kontinuerligt tar 
vattenprover kan vi inte lämna någon garanti. Är du 
osäker bör du koka eller filtrera vattnet.

LEDEN

För ca 11 000 år sedan släppte den stora inlands-
isen sitt grepp om trakten kring Tibro. Ungefär 
samtidigt inträffade en tusenårig klimatförsämring 
som gjorde att den 1,5-2 km tjocka ismassan bör-
jade växa igen och skjuta grus och sten framför 
sig likt en gigantisk plog. Det skapade en serie 
långa ryggar som kallas den mellansvenska rand-
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RANKÅSLEDEN
Välkommen på en härlig vandring i en 
vacker, omväxlande och även historiskt 
intressant del av landskapet Västergöt-
land. Rankåsleden är en del i ett större 
och mycket lättillgängligt ledsystem med 
ett flertal startpunkter som kan nås via 

lokaltrafik. Den lättvandrade leden har 
en flexibel logistik som väl täcker breda 
målgruppers olika behov. Ledbeskriv-
ningar med kartor finns på turistbyråer 
och kan även laddas hem som PDF på 
www.skaraborgsleder.se.

RANKÅSLEDEN
- Tibro - Rankås 4,6 km
- Nord: Rankås-Fagersanna-Gunnarflon 14 km
- Syd:   Rankås-Lunnakulle 9,0 km

Välkommen på strövtåg i ett vackert skogslandskap. 
Den ljusa och luftiga tallskogen lockar till upptäcktsfärd, 
både på och utanför leden. Då området är en del i den 
sk mellansvenska randmoränzonen passerar du många 
mäktiga spår från den senaste istiden. Rankåsleden 
fungerar utmärkt för allt från halvdagsturer till riktigt 
långa vandringar.

Punkter i kartan:
1. Tibro
2. Rankås fritidsområde (delning)
3. Dödisgropar
4. Laggaretomten
5. Altorp (delning)
6. Fagersanna
7. Gunnarflon (delning)
8. Bisshult / Lunnakulle (delning)
9. Guvastehemmet

10. Björsjön
11. Naturreservatet Ruderskogen
12. Kostnadskroken
13. Stiftreservatet Tibro Gammalprästskog
14. Tjärdal
15. Hålväg och fångstgrop
16. Fröstorpabäcken

Service:
Tibro
Rankås
Fagersanna
Röåsjön
Vandrarhemmet Tärnan

För information och kartor vg kontakta 0504 - 181 01,  
www.tibro.se eller www.skaraborgsleder.se
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Key map
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LANDSKAP, NATUR & MÄNNISKOR

moränzonen och sträcker sig tvärs över Sverige 
i västostlig riktning. För ca 10 000 år sedan blev 
klimatet mildare och ismassorna drog sig åter till-
baks. Mycket av landet täcktes då av den Baltiska 
issjön, en mycket stor insjö som sträckte sig till 
finska Karelen i öster. Isranden rämnade så små-
ningom norr om Billingen och issjön sänktes steg-
vis med närmare 26 m. Sedan dess är landskapet 
i stort oförändrat. En vandring på Rankåsleden ger 
goda möjligheter att studera dödisgropar, kittelfält, 
isälvsraviner, deltan mm.
Stora delar av trakten täcks av tallskog, men där 
finns även andra typer av natur. Fröstorpabäck-
ens dalgång är en grön oas med klibbal och andra 
lövträd och även en av Skaraborgs bästa lokaler 
för den hotade flodpärlmusslan. Naturreservatet  
Ruderskogen med sitt kalkrika källvatten ger en 
speciell flora i ett annars kalkfattigt landskap. Osv.
Om man ser på den ekonomiska kartan från 1877-
82 var trakten kring Tibro och Fagersanna ett väl 
utvecklat jordbrukssamhälle med ganska stora 
gårdar. Samhällsbildningar kom att växa upp kring 
den järnväg som byggdes mellan Skövde och 
Karlsborg. Järnvägen invigdes 1876, men förlo-
rade sitt strategiska värde när Karlsborgs fästning 
lades ned år 1925. Även järnvägstrafiken är nu-
mera nedlagd. Tillgång till vattenkraft gjorde att 
man tidigt anlade många sågar och skogen gav 
god tillgång på råvaror. En stark hantverkstradition 
byggdes upp inom möbeltillverkning och Tibro är 
idag sveriges ledande möbelcentrum. Leden i öv-
rigt går genom en glest befolkad trakt med ett rela-
tivt småskaligt jord- och skogsbruk.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
• Turistinformation, tel 0504-181 01.
• Tibro kommun, tel 0504-180 00. 
• Nummerupplysningen, tel 118 118.
• Nödsituation, tel 112.

NÅGRA ENKLA REGLER
• Var alltid försiktig med eld. Använd anvisade 

eldplatser och släck ordentligt. Eldningsförbud 
råder alltid i naturreservat och omfattar ibland 
hela regionen vid torra perioder. 

• Skräpa inte ned i naturen. Använd de soptun-
nor som finns utmed leden.

• Terrängkörning är förbjuden i naturen och på 
lederna.

• Visa hänsyn till närboende. Följ leden.
• Undvik vandring under älgjakten.
• Gå inte över åker med växande gröda.
• Fiske är endast tillåtet med fiskekort eller mark-

ägarens medgivande.
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