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Vista kulle är ett naturreservat som 
ligger ungefär 5 km norr om Hus
kvarna. Berget höjer sig brant upp från 
Vättern och når 150 meter över sjöns 
yta bara 400 meter från strandlin
jen. Från toppen av Vista kulle ser du 
Jönköpingsdalen och Taberg i söder, 
Hökensås i väster, Visingsö i norr och 
Skärstaddalen med Landsjön i nord
ost. Utsikten ger en god blick över den 
stora variation av naturtyper, landfor
mationer och miljöer som bygden er
bjuder, med en mycket rik biologisk, 
geologisk och limnologisk mångfald.
 Berggrunden består av grönsten 
(diorit och gabbro) som ger en basisk 

reaktion. Det gör att man kan hitta 
växter som annars trivs på kalksten. 
Längs stigen upp mot toppen finns 
både lundbrantens flora och fina klipp
ängar med axveronika, brudbröd, fält
vädd, getväppling, jungfrulin, kungs
mynta, stor och liten blåklocka. 
 Träden framför andra är oxel, tall 
och ek, men också ask, björk, fågelbär, 
rönn och vildapel. Många av dem är 
gamla och knotiga. Döda träd och lå
gor finns också. Bland buskarna är en, 
skogstry och nyponbuskar vanligast.
 För de fågelintresserade är Vista 
kulles topp en utmärkt plats för obser
vationer under höstens flyttfågelsträck. 

På Vista kulles topp finns också kul
turhistoriska värden med rester av en 
fornborg och en offerkälla. Sittbänkar 
och bord finns utplacerade i det ganska 
öppna området uppe på berget. 
 I början av 1900talet bröts bygg
sten på Vista kulles västra sida, som 
därför blivit mycket brant. En smalspå
rig järnväg gick på den tiden förbi kul
len och genom berget. Idag går i stället 
bilvägen på den gamla järnvägsvallen. 
Vill man gå ned på bergets östra sida 
finns en stig ner till vägen som man 
följer tillbaka till parkeringen.
 Söderut från Vista kulle fortsätter 
ädellövskogen i Gissebranten med ask 

Att en vindstilla dag ta sig upp för den ganska 
branta men stensatta stigen till toppen 
av Vista kulle och Stallaberget ger lön för 
mödan. Uppe på toppen väntar en storslagen 
utsikt över Vättern och det omgivande 
landskapet.
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och alm i de nedre delarna och ek och 
tall på höjderna. I branten finns sär
skilt grova träd av alm, lind och ek. 
Den som vill ut och klättra i branten 
kan göra intressanta fynd av sällsyn
ta kärlväxter, mossor och lavar samt 
skalbaggar. 

VÄRT ATT VETA

En stig leder från parkeringen över en bro till andra sidan den gamla järnvägsvallen. Där 

finns en utsiktspunkt och ett litet lusthus med bänkar. Denna utsiktspunkt är även tillgänglig 

för rullstolsburna och barnvagnar. Där kan man bara njuta av den vackra utsikten utan att 

behöva gå upp till toppen. 

VÄGBESKRIVNING: Kör från Huskvarna mot Skärstad. Tag av till vänster i Gisebo och 

fortsätt vägen ca 2 km till parkeringsplatsen på höger sida. Stigar utgår från parkeringen.

PARKERING: Parkeringsplats finns nedanför Vista kulle.

BUSS: Hållplats Gisebo, därifrån vandring ca 2 km norrut. 

Fältvädd

Stor fetknopp


