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Prostatallen växer på 
kyrkans mark och är ett av 
stiftsreservaten i Skara stift. 
Ullebotallen är ett annat 
namn på detta imponerande 
träd och landmärke.

Tallen är ca 600 år gammal, 27 m 
hög och har en omkrets på 4.4 m. 
Den är tallarnas gigant i Sverige och 
står mellan en gräsbevuxen gammal 
stenvallsbro och en modern riksväg 
där trafiken snabbt svischar förbi. Vid 
Klerefors finns inte mindre än tre ge-
nerationer broar. Här går vägen från 
Jönköping över Älgån som är en av 
Nissans tillföden.
 Älgån i Klerebo bildar en forsande 
ström, Klerefors. Omgivningarna har 
naturvärden i ett småkuperat odlings-
landskap med en fin ängsflora. I åker-
renar och i vägkanter kan man på torr-
rare platser hitta knägräs, stagg, ängs-
havre, jungfrulin och på friskare mark 
växer svinrot, brudborste, ängsvädd 
samt en och annan slåttergubbe. 

50. Prostatallen vid Klerefors, Älgån

Slåttergubbe
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VÄRT ATT VETA

Tallen växer intill väg 40 och namnet syftar på att det är prostens tall.

VÄGBESKRIVNING: Från Bottnaryd är det en utfärd på 1,5 km. Från Movägens söderut 

kommer man till gamla landsvägen och en planskild gångcykelväg går under väg 40. Med bil 

kör du 1,8 km väster om Bottnaryd och vid vägskylt Löckne, sväng vänster vid en liten skylt 

stiftsreservat. Men var uppmärksam för väg 40 är hårt trafikerad och avfarten liten.

PARKERING: Drygt 100 meter efter avfarten finns en parkering för besökare.

BUSS: Mot Borås. I Bottnaryd gå 1,5 km västerut på gamla landsvägen. Det finns också en 

hållplats Löcknevägen 200 meter från Prostatallen. Följ gångcykelvägen under väg 40.

Det var någon gång på medeltiden 
som tallen började växa i gränslandet 
mellan Småland och Västergötland. 
Om träd kunde berätta funnes här 
mycket att förtälja. Tallen vid Klerebo 
förekommer i tingsprotokoll och har 
varit ett landmärke och mötesplats 
i flera sekler. Det är med andra ord 
en välkänd plats vid landsvägen nära 
landskapsgränsen.

Hushumla på ängsvädd


