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Lövsumpskogens stillhet och 
fuktmättade dofter i Nyckelås 
kan ge dig en meditativ känsla.

Naturreservatet Nyckelås ligger i 
sluttningen ner mot Nässjön mellan 
Bottnaryd och Mullsjö. Den södra 
delen, vid gården Målskog, ligger i 
Jönköpings kommun medan den nor-
ra delen av reservatet hör till Mullsjö 
kommun. Sammantaget är det ett 
ovanligt stort lövskogsområde med 
många sällsynta arter.
 Ädellövskogen breder ur sig i slutt-
ningen nedanför Målskog och det 
finns gott om gamla grova ekar och 

askar som påminner om områdets ti-
digare historia som ängs- och hagmark. 
Längst upp närmast gården finner man 
en lövängsrest. I skogsbrynet växer gam-
la aspar och i buskskiktet är högvuxen 
hassel vanlig. Det finns rikligt med död 
ved i hela området och många källor 
och bäckar. Ett flackt område i södra 
delen består av lövsumpskog.
 Kärlväxtfloran är rik. Likaså finns 
här många hotade lavar, mossor och 
svampar. I den lövrika miljön trivs 

mindre hackspett. Även stjärtmes och 
bivråk häckar i området. 
 De gamla lönnarna i allén som le-
der fram till Målskog ger en föraning 
om gårdens höga natur- och kulturvär-
den. I området finns också odlingsrö-
sen, åkerterrasser och andra historiska 
spår. Och den luckiga blandskogen i 
söder, med gran, tall, björk och klib-
bal, är mest lik ett gammalt skogsbete. 

52. Nyckelås
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VÄRT ATT VETA

En några kilometer lång strövstig går genom reservatet. På en liten udde nere vid Nässjön 

finns ett vindskydd med eldplats. 

VÄGBESKRIVNING: 

Från Bottnaryd. Kör mot Svansö och strax innan byn svänger du mot Bjurbäck. Knappt 

2 km efter Bjurbäck svänger du vänster där det är skyltat naturreservat och Liared. Sväng 

vänster igen efter ån Tidan. Strax efter Näs gård kan du parkera till höger eller köra vidare 

någon kilometer där en ny liten parkering finns.

Från Jönköping. Kör väg 47 till Mullsjörondellen där du svänger vänster in på väg 26. Ta åt 

höger efter 1,5 km mot Bjurbäck och kör ca 3,5 km till Liaredskorsningen. Därefter se ovan.

PARKERING: P-platser finns i norra, mellersta och södra delarna av reservatet.

Mindre hackspett

Humleblomster


