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Den smala grusvägen följer som förr i tiden en 
åsrygg mellan skogssjöar och gölar. Här kan ditt 
fiskeäventyr börja eller så kan du vandra på små 
bruksvägar och stigar i skogen.

Vägen genom skogen går på Mörtsjö
åsen som är en ca 2 km lång rullstens
ås från Västersjön i söder till Skräckla
gölen i norr. I söder är åsen mycket 
smal och på den ligger Bottnaryds 
hembygdsgård. Den är vackert belägen 
mellan sjöarna Västersjön och Gårds
sjön. Hembygdsgården är omgiven av 
gles tallskog där många tallar är stora 
och gamla.
 Mörtsjöåsen är ett friluftsområde i 
Skara stift, ett så kallat stiftsreservat. 
Här finns små bruksvägar, skogssti
gar och även motionsspår. Terrängen 

är kuperad med barrskog på kullarna 
och myrmark eller små gölar med kärr 
i dalarna. Stränderna är mestadels av 
gungfly med vitmossa där pors, tran
bär, hjortron och odon växer. Porsen 
har en aromatisk olja. Varma dagar 
kan du känna porsens doft. Gnid sön
der ett blad så blir den tydlig.
 I en del av skogens tallar har spill
kråkan hackat hål i för att bygga bo 
eller leta mat, t.ex. vedlevande skal
baggslarver. Andra fåglar eller dägg
djur tar gärna över spillkråkans gamla 
hålträd. En mård kan ta över bohålan 

och i ett annat hål kan en fladdermus 
dagvila. Hålträden är också viktiga 
när fåglar föder upp ungar eller för att 
hitta skydd i vinterkylan. 
 Gårdsjön, Västersjön, Skräckla
gölen, Abborrgölen och Mörtsjön har 
alla ett högt läge i landskapet. De lig
ger på vattendelaren mellan Tidans 
vattensystem med Stråken som rinner 
norrut och Nissans sjö och vattensys
tem som rinner söderut. Mörtsjöåsens 
skogsgölar är källsjöar och har ett 
frånflöde söderut till Älgån i Nissans 
vattensystem.

49. Mörtsjöåsen och Skräcklagölen
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VÄRT ATT VETA

Mörtsjöåsen är ett friluftsområde norr om Bottnaryd. Skogsgölarna har bryggor, handikapp

anpassade fiskebryggor och spångade stigar på en del av stränderna. Lägerplatser med 

vindskydd, grillplats och en torrtoa finns också i området. Här finns information om fiskekort 

och vilka regler som gäller för de olika sjöarna. Se också Bottnaryds byalags hemsida.

VÄGBESKRIVNING: Kör Kyrkvägen i Bottnaryd mot Bjurbäck. Sväng höger alldeles utanför 

samhället vid en liten vägskylt stiftsreservat.

PARKERING: Efter vägskylten är det ca 200 m till pplats. Parkering finns också vid 

hembygdsgården på halvön mellan Västersjön och Gårdssjön

BuSS: Mot Borås från Jönköping. I Bottnaryd gå Kyrkvägen norrut ca 400 m och ta höger 

vid vägskylt stiftsreservat. Efter 300 m kommer du till Mörtsjön och efter ytterligare 500 m till 

vägen mot Skräcklagölen. 

Skogsmård

Pors

Vitmossa och halvgräs

Skräcklagölen


