Hyltenäs kulle
Pampigt jaktslott
På en udde mellan Östra och Västra Öresjön höjer sig den mytomspunna Hyltenäs kulle över
omgivningen. Kullen är ett omtyckt och lättillgängligt utflyktsmål. Från kullens topp har man
vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet.
Det som gjort området särskilt känt är det märkliga jaktslott som köpmannen George Seaton lät
bygga på kullens krön under åren 1915 – 1918.
Förutom den väldiga byggnaden lät byggherren
anlägga en trädgård med stenbalustrader, fontäner och exotiska träd och buskar. Slottet var dyrbart och smakfullt inrett och här hölls ofta storslagna fester. Den glansfulla tiden blev dock
kortvarig. I december 1923 bröt elden ut och på
några timmar var hela slottet övertänt. Idag återstår endast grunden från denna byggnad.
Kullen omges av rasbranter där ek, hassel, björk
och rönn dominerar. Blåbär och harsyra är de
vanligaste växterna men på våren lyser det bitvis
blått av stora fält med blåsippor. Uppe på platån
finns en del planterade men nu förvildade växter
som sykomorlönn, kastanj, liguster och flera
spirea-arter. När Seaton anlade sitt jaktslott fanns
här ett vackert hagmarkslandskap med vidkroniga ekar och björkar.
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Från parkeringsplatsen vid bergets fot utgår en 3 km
lång vandringsled som för dig längs Öresjön genom en
lövrik blandskog med hasselbuketter. Under våren
fylls luften av svarthättans och andra fåglars sång.

Syftet med den nuvarande vården är att i vissa
delar återskapa detta landskap.
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LÄNSSTYRELSEN
Föreskrifter för allmänheten
Välkommen att besöka men tänk på att det är för‐
bjudet att
 plocka blommor, gräva upp växter och bryta
kvistar;
 vidta åtgärd, som kan verka störande för
djurlivet, t ex att från nära håll fotografera
boplats;
 framföra fordon utom på den körväg, som
leder upp till parkeringsplatsen på platån;
 campa eller ställa upp husvagn;
 göra upp eld utom i särskilt iordningställda
eldstäder;
 medföra okopplad hund; och
 rida.

