ORREFORS VANDRINGSLED

Utforska och Upptäck
Upplev ett brukssamhälle

Välkommen till vandring och kultur i glasets spår. Upplev bruksmiljön, den vackra naturen
och fascinerande spår efter istiden. Oavsett årstid finns här mycket att upptäcka!

Orranäs Glasbruk
Hammarsmedjan
Paviljongen

Bo, äta eller vila benen

Hålldammen
HOTELL

Hotell

I Orrefors hittar du Orrefors
hotell som erbjuder boende med
familjär stämning. Hotellet har
även restaurang.

Orranäsa Gärde
Trädgårdsön
Pålavik

Häll eberg a

Hälleberga

Vandrarhem
I Hällebergas natursköna omgivningar finns Hälleberga
Lägergård.

Barkadammen

Camping

Njut av livet längs leden

Tält, husvagn, husbil och stugor
Orrefors camping ligger
vackert på en udde i Orranäsasjön. Här finns bl.a badplats,
kanotuthyrning och minigolf.

Silverstreckad Pärlemorfjäril
Storlom
Mindre Sjötrollslända
Läderbagge
Blåbär

Stugby

Fiske

Inte långt från Orrefors park
ligger Orrefors stugby och
vandrarhem. Här bor du i söta
stugor i rofylld miljö.

Orranäsasjön är en omtyckt sjö
för fiske. Fiskekort krävs och
köps på Orrefors camping eller
Tempo i Orrefors.

Vindskydd

Fika gärna vid Orranäs Glasbruk.
Restaurang finns vid Orrefors
hotell och Orrefors pizzeria.
Vid Orranäs Glasbruk kan du
kvällstid även njuta av mat lagad
på glödande glas!

Geologiska
formationer
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Parkering
Parkinglot

Toalett
Public toilet

Orranäsasjön

Fornlämning
Ancient remains
Utomhusgym
Outdoor gym
Orrefors Vandringsled
Alternativ till leden
Bilväg
Mindre väg

Kolningsanläggning

Lövskog
Slaggvarp

Tallskog

Orrefors

Granskog
Jordbruksmark
Våtmark
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Hela Orrefors Vandringled
Hälleberga runt
Orranäsasjön runt
Orrefors till Hålldammen

– en del av Glasriket
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Upplev djupa skogar, slingrande bäckar och böljande åkrar
från sadeln; På den gamla banvallen sträcker sig en fantastisk
cykel- och ridväg från Nybro
till Åseda.

Ö

Stenbro

Grillplats
Campfire site

R

Cykla och rida

Barkeström

Linnea

WC

Vid Orrefors camping ligger
en fin kommunal badplats med
bryggor och omklädningshytt.
På campingområdet finns toalett och kiosk.

Äta

Lingon

P

Badplats

I vindskydden längs leden kan du
ta rast, hitta skydd för regnet eller
slå läger för natten.

ORREFORS
VANDRINGSLED
Vandring & kultur
i glasets spår

Orranäs Glasbruk
Orrefors Glasbruk hade tillverkning
på orten 1898 – 2013. Det världsberömda glaset finns att se i Orrefors
Museum. Sedan 2017 tillverkas glas i
nybyggda Orranäs Glasbruk, beläget
mitt i den historiska bruksmiljön.

Hålldammen

– en del av Glasriket

Hammarsmedjan
Orrefors järnbruk grundades 1726.
Att bruket hamnade just här var ingen
slump; det strömmande vattnet var
dåtidens kraftkälla. Skogen gav kol
och järnmalm togs från traktens sjöar.

Orranäsa gärde

För att kunna ”hålla vattnet” till järnbruket nedströms dämde man under
1700-talet upp sjön på denna plats;
Hålldammen. En bostad uppfördes till
den som skulle vakta fördämningen.

Plötsligt förbyts tall- och granskog
till ek och hassel. Här bodde först de
anställda vid Orranäs säteri och senare
även anställda vid järnbruket. Om
söndagarna tog man med sig kaffe och
filtar och njöt av platsens skönhet.

Paviljongen
Ursprungligen byggdes paviljongen
som lusthus för brukspatron. Den
tros vara ifrån 1860-talet. Under
glasbrukseran blev den musikpaviljong för den nystartade musikkåren.

Trädgårdsön
När Lars Johan Silfversparre, järnbrukets grundare, lät bygga Hålldammen
höjdes vattennivån i Orranäsasjön.
Detta förvandlade Silversparres näs
till en ö och de övergav sitt säteri där.

NJUT AV LIVET LÄNGS LEDEN

Upplev ett brukssamhälle
Silverstreckad
pärlemorfjäril
Argynnis paphia

Storlom
Gavia arctica

Mindre
sjötrollslända
Orthetrum
coerulescens

Läderbagge
Osmoderma
eremita

Ek
Quercus
robur

Pålavik

Hälleberga

Orrefors bruk sålde sina skogstillgångar 1913. Då började enorma
avverkningar: 620 000 träd avverkades
på tre år. Byggnaden i Pålavik flyttades hit 1917 och fungerade som bostad
åt skogs- och sågverksarbetare.

Allemansrätten
- inte störa, inte förstöra
– en del av Glasriket
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I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt. Du använder
dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen,
paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker.
Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte
störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada
naturen eller något som andra äger. Vi kan sammanfatta
det med att “inte störa, inte förstöra”.

Någon gång under medeltiden uppfördes Hällebergas första kyrka. Nuvarande byggnad stod klar 1979, då
en brand ödelagt den gamla.

Linnea
Linnaea
borealis L.

Barkadammen
Här korsar leden Barkeströmsleden.
Barkadammen, från början en dödisgrop, kunde enkelt dämmas upp för
att använda vattnets kraft. Fallet har
använts som drivkraft till kvarn, såg,
masugn, garveri och elkraftverk.

Right of public access
- don’t disturb, don’t destroy

You make use of the right of public access when you
go for a walk in the forest, paddle a kayak, go climbing
or just sit on a rock and think. In order for everyone to
enjoy nature, we need to take care of nature and wildlife
and show consideration for landowners and others who
are outdoors. We can sum this up with the phrase ”Don’t
disturb – don’t destroy”. In some areas however, such as
nature reserves, special rules apply.

Blåbär
Vaccinium
myrtillus

Lingon
Vaccinium vitisidaea L.

Das Jedermannsrecht
- Nicht stören, nicht zerstören

Man nutzt das Jedermannsrecht, wenn man im Wald
spazieren geht, Kajak paddelt, klettert oder auf einem
Stein sitzt und nachdenkt. Meistens ist es für uns vollkommen natürlich. Damit alle die Natur gleichermaßen
genießen können, müssen wir nicht nur Rücksicht auf
die Natur und die Tierwelt nehmen, sondern auch auf die
Grundbesitzer und andere, die sich draußen aufhalten.
Zusammengefasst kann man sagen, dass wir nicht stören
– nicht zerstören!

