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Till Nyponkullen kan man ta med sig 
kaffekorgen en vacker vårdag och njuta av 
blåsippor, fågelsång och en dramatisk natur.

Nyponkullen är inte som namnet anty
der bara en kulle, utan ett helt berg som 
reser sig brant ovanför Norrahammars 
tätort. Berget når en höjd av 270 meter 
över havet och har en gemensam geo
logisk historia med Taberg. Precis som 
andra berg i Tabergsådalen – Taberg i 
söder och Varkullen i norr – är slutt
ningen mot ån brant, medan marken 
planar ut och blir flackare mot väster.
 Berget består av hyperit, en basisk 
bergart som gett upphov till den rika 
växtligheten. På berget växer ädel
lövskog med ek, alm och lind och här 

kan man i stort sett hitta Sveriges alla 
lövträd. I norra delen finns också en 
hel del gran och i torrare lägen växer 
enstaka tallar.
 Lundfloran är rik med arter som 
gullpudra, tandrot och vätteros. Gull
pudran är en tidigblommande växt, 
neonfärgat ljusgrön och växer i vatten
mättad jord vid bäckar och källflöden. 
Vätterosen är däremot parasitisk och 
utan grönt klorofyll. Den visar sig i 
maj och växer klungvis likt små vättar 
från underjorden. Andra sevärdheter 
är busken tibast som blommar på bar 

kvist redan i april och den klättrande, 
vintergröna murgrönan.
 I bergbranten mot Tabergsån i öster 
finns gott om död ved, både stående 
och liggande trädstammar. Mängden 
svampar, mossor och lavar är stor. Här 
växer bl.a. skriftlav, gammelgranslav, 
rosa skärelav och flera olika arter 
baronmossor, fjädermossor och den 
vackra guldlockmossan. Branterna, 
död ved och den fuktiga miljön bidrar 
till de goda förutsättningarna.

59. Nyponkullen
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VÄRT ATT VETA

Nyponkullen är ofta målet för utflykter. Från Norrahammar utgår många stigar. Att ta sig upp 

på Nyponkullen är en brant vandring på 100 höjdmeter. I väster ansluter en mindre skogsväg 

från Åsa by. Södra Vätterleden går genom södra delen av området.

VÄGBESKRIVNING: Kör till järnvägsstationen i Norrahammar. Därifrån kan man gå 

Åsavägen upp och in i skogen vid Nyponkullen.

PARKERING: Vid järnvägsstationen 

BuSS/TåG: Hållplats Norrahammars järnvägsstation.
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Gullpudra Vätteros

Hasselmus

Honungsskivling


