26. Huskvarnabergen med Brunstorp

På bergsplatån är utsikten hänförande över södra
Vättern och Jönköping med omnejd. Det finns många
utsiktspunkter att rasta vid utmed stigarna som slingrar
uppför sluttningen och på bergsbranten ovanför.

Intill Huskvarna ligger Huskvarna
bergens naturreservat, ett populärt och
välbesökt friluftsområde med många
aktiviteter, stigar och motionsspår.
Geologiskt ligger Huskvarnabergen
på ett så kallat grönstensmassiv, som
sträcker sig från Tenhult i söder till
Vista kulle i norr. Nivåskillnaderna
är stora och de högsta delarna når
mer än 200 m över Vätterns yta. Upp
på berget ligger gårdarna Vassarp,
Stibbarp och Smedstorp. Ett småska
ligt odlingslandskap breder ut sig med
ängs- och hagmarker, små åkrar, åker
holmar, lövskogskärr, blandlövskogar
och granskog. Den stora variationen
med olika livsmiljöer, tillsammans
med höjdskillnaderna och den kalk
rika grönstenen, ger ett rikt växt- och
djurliv.

Branterna domineras av ädellövskog
med framförallt ek, men tall är ock
så vanlig på klippor och hällmarker.
Träden växer långsamt i den karga
miljön och får knotiga stammar. Torra
och döda träd, ofta gran, förekommer.
Nedanför branterna och i de många
fuktiga bäckstråken växer alm och
ask med inslag av lönn och gråal. Här
finns också en örtrik lundflora med
gulsippa, skogsbingel, underviol och
vårärt.
På klippängarna ovanför Brunstorp
växer arter som blodnäva, getrams
och tjärblomster samt bergmynta och
kungsmynta. I markerna nedanför
IHKP-stugan, finns fina ängar med
brudborste, grönvit nattviol, liten blå
klocka, ängsskallra och svinrot. En
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solig sommardag kan man se många
olika fjärilar flyga här. I Strutsabacken
har den sällsynta blomman finn
ögontrösten sin rikligaste förekomst i
Småland.
Gamla ekar, död ved och gamla ihå
liga träd är vanliga i Huskvarnabergens
brantskogar. Här hittar skyddsvärda
arter hem, lavar som gul dropplav,
gammekslav, smalskaftslav, lunglav
och den sällsynta askvårtlaven. För fle
ra mossor finns också rätt miljöer, bl.a.
hyser naturreservatet barkkvastmossa,
luden bandmossa, aspfjädermossa och
olika baronmossor. Den variationsrika
naturen är även värdefull för många
små djur, bastardsvärmaren på ängen,
den trädlevande lindborren i bergbran
ten och längs bäckar i ravindalarna
trivs olika arter landsnäckor.

VÄRT ATT VETA

Motionsstigar, leder och skidspår börjar vid IHKP-stugan, bl.a. John Bauerleden och Södra
Vätterleden. Rastplatser med bänkar och bord finns vid ”Kaffeängarna” nordväst om IKHP
och på Brunstorpsberget. I naturreservatet har IKHP verksamhet med orientering, skidåkning
och mountainbike. En ridstig finns också. Brunstorps gård har ett sommarcafé.
Vägbeskrivning

Till Huskvarnabergen: Från E4 tag avfart mot Aneby. Följ Ådalsvägen och sväng vänster till
Egna hem. Efter bebyggelsen är det 500 m till reservatets södra gräns. Från Ådalsvägen kan
man också följa vägskyltningen till IKHP.
Till Brunstorp: Från E4 tag avfart mot Kaxholmen/Skärstad. Efter 500 m tag höger vid skylt
Brunstorps gård.
Parkering:
Buss:

P-platser finns vid IHKP-stugan, Vassarp och Brunstorps gård.

Från Huskvarna mot Egna hem till hållplats Stjärnstigen, vandring 1,5 km norrut och

buss mot Kaxholmen till hållplats Brunstorps gård.

Brudborste och
sexfläckig bastardsvärmare

Puktörneblåvinge

Brunstorps gård har anor från
1300-talet. Där finns en fruktträdgård
med nästan 200 olika sorter, främst
äpplen. Den är en del av Nordiska
Genbanken. I prydnadsträdgården od
las också perenner, kryddväxter och
stenpartiväxter.
Finnögontröst
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