
Vandringsled

Brunstorpsleden3,9 km

Välkommen till 
Brunstorpsleden!
Välkommen till en vandringsled med en bitvis 
tuff terräng med en höjdskillnad på 100 meter.  
Vandringsleden är 3,8 kilometer lång. Vandrare 
rekommenderas att gå norrut. Väl uppe på 
Brunstorpsberget får du lön för mödan med fin 
utsikt över Vättern. 

Brunstorps gård 
Brunstorps gård är en plats där folk har levt och 
bott i mer än 700 år. Idag är gården ett upp-
skattat besöksmål, fram för allt för trädgårds-
intresserade. Gården har ett levande arkiv av 
äldre fruktsorter och andra växter från Småland 
och Västergötland.

På sommarhalvåret finns också ett café på 
gården. Brunstorps gård och Brunstorpsleden 
ligger inom Naturreservatet Huskvarnabergen 
och inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Naturreservatet Huskvarnabergen  
Att bilda naturreservat är ett sätt att bevara och 
återskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Man 
kan också bilda naturreservat för att tillgodose 
behovet av mark för friluftsliv och rekreation.
Huskvarnabergen har många skyddsvärda arter 
och är samtidigt ett viktigt friluftsområde.  
I naturreservatet gäller inte allemansrätten fullt 
ut. Regler och föreskrifter för reservatet hittar 
du på entréskyltarna, varav en finns vid 
Brunstorps gård. Vill du veta mer så besök 
Länsstyrelsens webbplats.

Hitta hit 
Leden börjar och slutar vid Brunstorps gård som 
ligger vid gamla riksettan, väg 993. Du kan ta dig 
dit på flera sätt. Cykelvägen mellan Huskvarna 
och Skärstad. Från E4, norrgående körfält, sväng 
av mot Skärstad, efter 900 meter finns gården på 
höger sida. Jönköpings länstrafik busshållplats: 
Brunstorps gård.

Mer utflykt och utsikt 
Brunstorpsberget är en del av Vätterns östra 
bergsbranter. Andra höjder med liknande utsikt 
är södra delen av Huskvarnabergen vid IKHP-
stugan, Vista Kulle och Grännaberget, alla värda 
ett besök.

Cykelutflyktsleden Vätterbrantsleden kan ta dig 
vidare norrut för att uppleva Biosfärområde 
Östra Vätterbranterna från sadeln.

Sevärt utmed leden

1 Brunstorps gård är en fin plats som också varit 
krigsstrategiskt intressant. Gården ligger intill 
det som en gång var kungens väg. Eriksgatan, 
som gick i ett bergspass med Vättern i väster 
och berg i öster.

2 Fruktträdgård och örtagård med doftande 
kryddväxter och lokala fruktsorter. 
Trädsamlingen ingår i Sveriges Program för 
Odlad Mångfald, POM.

3 Varpa skans var en del av den medeltida 
försvarsanläggning Rumlaborg i Huskvarna. 
Själva borgen låg vid ån där Eriksgatan gick över 
ett kärr.

4 Rastplats med utsikt över Vättern. En liten 
trappa leder till cykelvägen och bilvägen mellan 
Huskvarna och Kaxholmen.

5 Brunstorpsberget har en fantastisk vy över 
Vättern. Lämplig plats för vila och matsäck.

6 Talludden ger en fin vy över Brunstorps gård. 
Här ser du E4:an och all trafik från ovan. 
Startplats för skärmflygare.

7 Ulvadalen är ett bergspass i den branta 
sluttningen, kanske har en sägen gett namn  
åt dalen.
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