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Barrskogen växer på sandig och nä-
ringsfattig mark, en så kallad tallhed-
skog. Den ligger avskilt. Här råder 
tystnad och luften doftar barrskog, 
fuktmättad efter regn och cederdof-
tande varma dagar då solen ligger på. 
 Här är det lätt att gå i mossa, lavar 
och lingonris på marken, men man får 
räkna med att kliva eller klättra över 
en och annan stor trädstam. 
 I naturreservatet finns träd i alla 
åldrar, från unga plantor till de silvriga 
vindpinade torrträden och multnande 
lågor på marken. De äldsta levande 

träden beräknas vara ett par hundra 
år. Inslag av gran ger variation och 
grönska i en del av skogen. Hänglavar 
som tagellav och garnlav växer på de 
äldsta träden. Andra mossor och lavar 
är långflikmossa på lågor och man kan 
hitta vedtrappmossa på grov murken 
ved. 
 Lantmätare Allvin skrev 1856 i sin 
reseberättelse genom Mo Härad:

”Fordom hade detta härad de här-
ligaste skogar, från Dumme Mosse 
till häradets gräns ingen enda öpp-
ning uti de å båda sidor liggande 

höga djupa skogarna. Den enda 
njutning man under en sådan resa 
ägde var att åskåda dessa stora 
jämna fält, fullsatt av höga majes-
tätiska tallar.” 

Tallskogen i Källenäs är en rest av 
dessa djupa skogar med majestätiska 
tallar. Några av skogens arter bekräf-
tar att här funnits storskog länge och 
en kontinuitet av död ved, t.ex. kornig 
nållav.

Tranor stannar gärna vid Källenässjön 
som ligger norr om den gamla 
tallskogen i naturreservatet Källenäs.
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VÄRT ATT VETA

Efter att ha färdats på små vägar förbi hus och genom gårdar kommer man till 

naturreservatet Källenäs. Det är en av länets få tallhednaturskogar och ligger mellan 

två skogssjöar. Tallhedskogen är 8 ha och blev naturskyddad 1937 som domänreservat 

och sedermera naturreservat. Syftet är att bevara gammal barrskog med arter knutna till 

månghundraåriga tallar och torrträd.

VÄGBESKRIVNING: Från Angerdshestra kör man söderut mot Bondstorp. Efter ca 2 km, 

svänger man vid vägskylt Källenäs. Därifrån är det ca 2 km till naturreservatet.

PARKERING: Finns vid reservatsentrén.

Sparvuggla

Kvastmossa


