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Sluttningen nedanför Hillinge är om
växlande öppen och lövträdsrik med 
odlingsmarker, lövhagar och skog. 
Området är kuperat med blockrika 
marker och berghällar. En bäck rin
ner ned genom naturreservatet Slotts
berget, som också kallas för Lyckås 
ekskog. 
 På sluttningen i reservatet växer en 
frodig och tät blandlövskog domine
rad av ek och hassel. Här finns grova 
ekar och död ved i olika nedbrytnings
stadier. Andra trädslag är ask, lönn, 
klibbal och alm. På höjderna växer 
tall och en krattliknande ekskog. 

Även vildapel och en trivs i ljusöppna 
gläntor.
 På våren breder vitsippsmattorna 
ut sig och lundfloran är rik med arter 
som blåsippa, gullpudra, lundstjärn
blomma, ormbär och skogsbingel. 
Grönsångare, skogsduva och sten
knäck är några av de fåglar som häck
ar i området. Besökaren kan också få 
syn på den söta hasselmusen som byg
ger sitt bo av kvistar, löv och torrt gräs 
högt uppe i täta buskage.
 Ekskogen har en historia som ek
hage och har tidigare brukats med 
bete och slåtter. I den västra delen av 

naturreservatet kan man göra sig en 
bild av hur hela området en gång sett 
ut, eftersom marken där röjts och be
tet återupptagits. Många av ekarna 
är grova med vid krona och solbelyst 
stam. Hamlad ask, björk, oxel, hassel 
och enbuskar står spridda. I nedre de
len av ekhagen finns två stensättningar 
från järnåldern. 
 Även norr om reservatet betas en 
del hagmarker. Markerna är här lju
sare än i blandlövskogen, med sprid
da träd i olika åldrar och grovlekar. 
I sluttningen nedanför Hillinge finns 
också värdefulla brynmiljöer. 

Från Slottsbergets 
högsta punkt, 
240 meter över 
havet, har man en 
hänförande utsikt 
över Skärstaddalen. 

18. Slottsberget
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VÄRT ATT VETA

En markerad stig leder genom Slottsbergets naturreservat. I gläntor och på lämpliga 

utsiktspunkter har bänkar med bord placerats ut. Informationstavlor berättar om 

fornlämningar och kulturspår i området. 

VÄGBESKRIVNING: Kör mot Skärstad, tag av till vänster mot Hillinge, parkering efter ett 

par hundra meter på vänster sida. 

PARKERING: P-plats finns nedanför Slottsberget i öster.

BuSS: Busshållplats finns i Skärstad.
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