32. Bondberget

På våren är det som allra vackrast när mattor av
vitsippor breder ut sig tillsammans med blåsippa,
gulsippa, lungört, skogsbingel och vätteros.

Bondberget är ett omväxlande naturreservat inom nära räckhåll för många
stadsbor. Reservatet används flitigt
för motion och friluftsliv och det finns
många motionsspår och strövstigar
att välja mellan. Området ligger på
den skogsklädda bergshöjden mellan
Jönköping och Huskvarna intill bostadsområdena Ekhagen, Österängen
och Öxnehaga.
I sluttningen nedanför berget söder
om Österängen ligger en av kommunens största och finaste ekhagar. Här
finns gamla grova ekar med vida kronor, men också björk, sälg, hagtorn,

hassel, vildapel och en. De betande
djuren håller undan lövsly och ser till
att växter som gökärt, mandelblomma
och smörbollar trivs. I ekhagen har
kommunen låtit göra veteraniseringsåtgärder på unga ekar, alltså helt enkelt gjort dem äldre genom att kapa
toppen, skala av bark eller borrat hål
likt ett hackspettshål. Avsikten är att
djur och växter som trivs på gamla
ekar även ska kunna leva på de yngre. Ekarna har dock inte påverkats så
mycket att de riskerar att dö i förtid.
Ädellövskogen dominerar på norra
sidan av Bondberget med ek, ask, lönn
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och hassellundar. Under våren är fågelsången som intensivast med arter som
rödhake, grönsångare, mindre flugsnappare och taltrast. På en utskjutande bergklack i nordväst finns järnåldersrösen och utsikten över Södra
Vätterbygden är betagande.
En stor del av skogen i området består av gran- och blandbarrskog med
branter och berghällar. I granskogen
ligger rotvältor kvar efter träd som fallit under senare års stormar. På båda
båda sidor om Järabacken i väster
är skogen urskogslik med höga tallar,
grova granar och döda omkullfallna

VÄRT ATT VETA

Naturreservatet har en yta på 372 ha och bildades 1974 men har senare utvidgats. Genom
naturreservatet går vandringsleden Södra Vätterleden, som passerar friluftsanläggningen
Öxnegården och utförsåkningsbacken Järabacken. Öxnegården drivs av Friluftsfrämjandet
och därifrån utgår flera motionsspår av olika längd, elljusspår och andra anlagda stigar. Det
finns också ett uteklassrum med naturstigar nära Öxnegården. Informationsskyltar berättar
om reservatet, fridlysta växter och veteranisering av ekar.
VÄGBESKRIVNING:

Från E4 tag av vid trafikplats Huskvarna södra, kör till höger mot

Öxnehaga. Följ därefter vägskyltar mot Naturreservat. Till södra delen ta Nässjövägen och
efter någon killometer sväng av vid Lönneberg.
Parkering:

P-platser finns vid Öxnegården, nedanför Järabacken, vid Ekhagens

idrottsplaner i väster och Nässjövägen i söder.
Buss:

Mot Öxnehaga, hållplats Öxnegården.

Skogsnäva/
midsommarblomster

Smörbollar eller ängabollar

trädstammar. Spillkråkan och andra
hackspettar finner föda under barken
på döda och döende träd.
I reservatets södra del ligger gården Lönneberg i en dal omgiven av
åker- och betesmarker och backar med
fågelbärsträd. Här finns gamla grova
askar med intressant flora av lavar,
mossor och svampar samt gran- och
blandlövskogar på bergets topp.

Liljekonvalj
Gökblomster

Veteranisering av ek
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