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Bäst gör sig branten från sjösidan där 
man ser att berget på många ställen 
stupar rakt ner i Vättern. Området är 
ett naturreservat.
 Naturen är dramatisk med olika 
miljöer som blockrika rasbranter, bran-
ta stup, bergskrön med gamla knotiga 
tallar och ädellövskogsklädda bäckra-
viner. Barrblandskogen i branten är na-
turskogsliknande eftersom området är 
svårbrukat och skogen i stort sett fått 
växa ostörd. Tall och ek växer uppe på 
branten där jordskiktet är tunt, medan 
gran och olika lövträd trivs på lite mer 
fuktighetshållande mark. 
 Här kan man se mycket gamla och 
solbelysta tallar och torrakor, döda 
träd och död ved. Bland de sällsynta 

och hotade arterna finns många skal-
baggar. En av dem är reliktbock, som 
lever i den tjocka skorpbarken på 
gamla solexponerade tallar. Bland de 
hotade arterna finns också flera mos-
sor och lavar. 
 Fågellivet är rikt med mindre hack-
spett och småfåglar som lövsångare, 
svarthätta och svartvit flugsnappare. 
Nästrot är en liten orkidé som man 
med lite tur kan hitta i skogen. 
 Betesmarkerna vid Gunneryd klyvs 
mitt itu av E4. Säkert är det många 
som i hög hastighet susat förbi på 
motorvägen och beundrat det småska-
liga odlingslandskapet, gården med 
sina genuina byggnader och utsikten 
mot Vättern. Men betesmarkerna 

och Gunneryds by är väl värda ett lite 
längre stopp. Här finns öppna betes-
marker och små åkrar, hagmarker med 
träd som ek, tall, oxel, fågelbärsträd, 
vildapel samt hassel, enbuskar, ny-
ponrosor och hagtorn. Man kan hitta 
växter som brudbröd, gulmåra, jung-
frulin, liten blåklocka, ljung, solvända 
och nattviol. Härliga promenader er-
bjuds den som vill ta sig lite tid.
 Från betesmarken på västra sidan 
av motorvägen har man en magnifik 
utsikt över Vättern och Visingsö. Den 
öppna betesmarken med sina kala 
berghällar, spridda enar och små bus-
kar, blir stegvis mer trädbevuxen och 
övergår till skog i branten ned mot 
Vättern. Kanske seglar någon havsörn 

11. Ölabergen, Sjöbergen och Gunneryd

Ölabergen och Sjöbergen sträcker sig ca 7 km söderut från 
naturreservatet vid Västanå till Gudmunderyd och Vättersmålen. 
Det är en smal och svårtillgänglig brant med drygt 100 m 
höjdskillnad mellan den lägsta och högsta punkten. 
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VÄRT ATT VETA

Från Wettershus går en brant gångväg ner till Ölands brygga, en stenig liten vik av Vättern. 

Här nere kan man få en rofylld stund vid stranden, kanske ta ett bad, fika eller bara njuta av 

utsikten mot Visingsö. Vid klart väder skymtar Omberg i norr.

VÄGBESKRIVNING: Kör av E4 vid Vättersmålen, följ skyltar mot Gunneryd och Wettershus.

PARKERING: En mindre P-plats finns vid Gunneryd nedanför E4. Därifrån går en mindre väg 

under motorvägen ner till de små torpställena vid Vättern. Nere vid Gunneryds brygga finns 

P-plats, varifrån en kort stig som är anpassad för rörelsehindrade, leder ner till sjön och en 

liten badplats. En annan P-plats finns några hundra meter före Wettershus, dit man kommer 

om man kör vägen norrut förbi Öland.

BuSS: Buss mot Gränna, hållplats Vättersmålen.

eller annan rovfågel på uppvindarna 
ovanför branten. Har du riktig tur kan 
du kanske se en pilgrimsfalk. Här ut-
anför är sjön som allra djupast, 128 
meter djup något söder om Visingsö. 
 Den lilla bygatan i Gunneryd kan-
tas av en allé med gamla päronträd och 
mäktiga hästkastanjer. Bebyggelsen är 
från 1600-1800-talet. 
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