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Missionskullen skänktes på 1930-talet 
av dåvarande ägaren på Odensjögård 
till Svenska Alliansmissionens Ungdom 
(SAU). Tanken var att det skulle byg-
gas ett sommarhem för barn, men nå-
got bygge blev aldrig av. Nu är kullen 
ett gemensamt ströv- och rekreations-
område för Barnarpsborna och dess 
besökare. 
 Kullen är idag gallrad och storm-
fällda granar har tagits bort. Vårfloran 
är vacker i omgivningarna och här 

finns en hel del äldre lövträd av asp, 
björk, al och alm. Kringliggande mar-
ker är främst sumpskogar samt en del 
öppna våtmarker. 
 Vid Missionskullen är det nämli-
gen utmärkt att spana efter sjöns och 
omgivningarnas rika fågelliv. Man har 
satt upp fågelholkar vid sjön. Dessa är 
numrerade för att lättare ha koll på 
holkinvånarna. 
 I skogsmiljön kan man t.ex. se min-
dre och större hackspett samt vanliga 

småfåglar som blåmes, talgoxe, rödha-
ke och gärdsmyg. På sjön hittas arter 
som knipa, storskrake, skäggdopping, 
kanadagås, grågås och trädkrypare, 
vilka har goda betingelser i det nä-
ringsrika och fiskrika vattnet. I sjökan-
terna finns häger och på maderna kan 
vissa år den ovanliga dubbelbeckasi-
nens märkliga gnisslande läte höras.
 Det finns sex fiskarter i sjön. Mört 
är vanligast men även andelen sutare 
och ruda är höga. Gädda är också 

Under 1800-talet sänktes Barnarpasjön 
då Odensjö gård hade behov av större 
betesmarker. Vid sänkningen bildades 
märkliga öar med klibbalar.

62. Missionskullen vid Barnarpasjön
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VÄRT ATT VETA

Runt sjön går en 3 km lång vandringsled med information om natur och kultur vid sjön. 

Du passerar kyrkan, Notängen och platsen för tändsticksfabriken, sumpskogarna söder 

om sjön och går in i Odensjö gårds betesmarker. Du kan gå över till Aggö som liksom 

Missionskullen var en ö innan sjöns sänkning och stigen mynnar i norr i den gamla allén med 

intressanta lavbeklädda gamla lövträd. Vid sjön finns en grillplats och ett vindskydd. 

VÄGBESKRIVNING: Från Jönköping hittar du till Barnarp via Råslätt. I Barnarp följer du 

Lovsjövägen och svänger ner i skogen strax innan busshållplatsen Dammhagsvägen.

PARKERING: Det går att parkera ett fåtal bilar vid Missionskullen.

BUSS: Från Jönköping till Råslätt eller Torsvik och sedan mot Barnarp, hållplats 

Dammhagsvägen.

ganska vanlig i sjön. Sjön drabbas då 
och då av algblomning främst med 
blågrönalger och kan få en tropiskt 
ljusgrön färg. Algblomningen beror på 
den höga fosforhalten som uppkom-
mer när fosfor frigörs från sjöbotten. 
Sjön har återkommande drabbats av 
syrebrist och algblomningar, men su-
tare och ruda är tåliga mot det och 
finns därför kvar. 
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