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Redan på 1600-talet omnämns de 
stora skogarna i Bottnaryd på grund av 
timmerstölder och olovligt svedjande.

De äldsta tallarna bär spår av brand. 
Tall kan med sin tjocka bark överleva 
bränder, men det är värre för gran som 
är mer utsatt och lätt blir en fackla i 
en skogsbrand. Här finns dels levande 
stora tallar där de äldsta är flerhund
raåriga, men också döda omkullfallna 
stammar, stående silvrigt gråa och 
vindpinade torrträd. En del granar 
finns också och draperar skogen med 
gröna hängande grenar.
 Naturreservatet Bottnaryds urskog 
är viktigt för skogens mossor, lavar och 
svampar som behöver död ved som 

växtplats eller att hämta näring från. 
Det kan vara både stående torrträd och 
liggande multnande trädstammar som 
är svamparnas växtplats. Exempel på 
ovanliga arter är svamparna ullticka, 
gränsticka och den skyddsvärda grop
tickan. På stående träd växer häng
lavarna garnlav och talltagel samt den 
till utseende speciella kattfotslaven. 
Gränsticka är en typisk norrlandsart 
som har hittat hem i den urskogslika 
naturen. 
 Stigen in till naturreservatets kärn
område med gammal skog omges av en 

barrblandskog, en blåbärsgranskog. 
Väl inne i urskogen hittar du gott om 
grova trädstammar på marken, både 
i sandiga sluttningar och på mossig 
mjuk mark. 
 Naturreservatet är inte bara skog. 
I en dalgång ligger en liten myr som 
ett blänke, som ger variation och är ett 
vattenhål för djuren. Älgen går gärna 
ut i kärr och myrmark för att hitta 
frisk föda och vatten. 
 Bottnaryds urskog är också hack
spettarnas skog och skogshönsen järpe 
och tjäder trivs i gammelskogen.

48. Bottnaryds urskog
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VÄRT ATT VETA

Bottnaryds urskog blev kyrkoreservat 1950 och tjugo år senare ombildade länsstyrelsen det 

till naturreservat. Reservatet utvidgades 2004. När du närmar dig Bottnaryds urskog kör du 

på gamla järnvägen till Ulricehamn och genom en smal port under väg 185.

VÄGBESKRIVNING: Kör in i Bottnaryd och strax efter infarten till samhället är det skyltat 

naturreservat till vänster. 

PARKERING: Finns vid reservatsentrén. 

BuSS: Till Bottnaryd, gå av vid första hållplatsen i Bottnaryd. Det är ca 500 m promenad till 

naturreservatet öster om samhället.
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