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Så här hittar du till Älmås.
Älmås ligger 6 km sydost om Borås centrum vid 

Riksväg 27. Följ skyltar från Riksväg 27. Närmaste 

busshållplats är Hagadalen som ligger 200 m från 

reservatet.

För allas trevnad och för att bevara 
naturvärdena är det inte tillåtet att i 
reservatet:
• skada eller föra bort levande eller döda träd,  

kvistar eller andra växtdelar än bär och matsvamp
• samla, gräva fram eller plocka växter eller djur 
• tälta eller ställa upp husvagn annat än på av  

förvaltare anvisad plats
• göra upp eld annat än på anvisad plats
• framföra fordon annat än på befintlig väg
• rida annat än på befintlig väg
• ha med dig okopplad hund 
• sätta upp skylt, affisch eller liknande

Jordbruket förr
Något förenklat kan man säga att dåtidens lantbruk bestod av 
uppodlade åkrar där man skördade olika grödor i Älmås, vanli-
gen korn, råg och havre. Ängarna var ogödslade och slogs för att 
ge vinterfoder till djuren. Åkrar och ängar låg nära bebyggelsen 
och de kallas inägor. Insprängda i landskapet på obrukbar mark 
fanns lövträd och buskar. Inägorna hägnades in så att tamdju-
ren inte kunde komma in. Djuren fick istället gå på bete i skogs-
marken utanför – utmarken. När man skördat inägorna fick 
djuren gå även där. Nötboskapen hade störst betydelse. I Älmås 
fanns även hästar, får och grisar. Djurens spillning användes att 
gödsla åkermarken med.  

Naturreservatet Älmås bildades 
2006 och skyddar 35 ha.

Karta från 1600-talet.



Välkommen till natur-
reservatet Älmås!
Det vackra Älmås ger möjlighet att uppleva ett 
ålderdomligt odlingslandskap. I området finns 
gott om spår som vittnar om hur de jordbruks-
samhällen såg ut som våra förfäder levde i. 

Syftet med reservatet  
Älmås är en kulturhistorisk skatt med mycket höga naturvär-
den. I de gamla jordbruksmiljöerna fanns en stor variation 
som idag är ovanlig. Många arter har svårt att klara sig utan 
de speciella livsutrymmen som skapades i det gamla odlings-
landskapet. Vårt mål är inte att återskapa hur landskapet såg 
ut ett visst årtal. Vi vill visa hur jordbrukslandskapet såg ut 
innan dagens moderna jordbruk. Vi ska:
• bevara och återskapa kulturhistoriskt intressanta miljöer

• bevara områdets naturmiljöer så att de höga natur- 
värdena består och förstärks

• utveckla Älmås som rekreationsområde och kultur-
historiskt studieobjekt

Värdefulla spår från äldre tiders odlings-
landskap
Västerut i reservatet finns ett område som tidigare var en del 
av den byn Pålsbo. Den första odlingsfasen där är från 1000- 
till 1100-tal. 

I Älmås började marken odlas redan 500 f. Kr. Denna 
förhistoriska odlingsfas varade troligen några hundra år. 
Nästa gång Älmås odlades upp var under högmedeltid någon 
gång under 1200-talet eller tidigt 1300-tal. Utgrävningar 
har avslöjat en period av igenväxning under senare delen av 
1300-talet och 1400-talet. Detta berodde troligen på digerdö-
den. Odlingen återupptogs igen under tidigt 1500-tal. 

Älmås har karaktären av ett småskaligt odlingslandskap från 
1700- till 1800-tal. Detta beror delvis på landskapets karak-
tär. Markerna är steniga och gick helt enkelt inte att bruka 
med hjälp av moderna metoder. 

Biologi
Ängar breder ut sig längs den gamla vägen som går genom 
reservatet. Troligen har vägen haft ungefär samma sträckning 
sen 1500-talet. Ängarna betas och slås. Det gynnar arter som 
tidigare var vanliga i kulturlandskapet. Svinrot, slåttergubbe, 
backtimjan och ormrot är exempel på några växter som gyn-
nas av hävden i reservatet där 

hasselbuskar pryder hagarna på många ställen. De äldre 
exemplaren har en intressant moss- och svampflora med till 
exempel krusig ulota och kantarellmussling. 

Röjningsrösen och stenmurar kantar gamla åkrar och ängar. 
Mellan åkrarna växer lövträd. På många av dem växer ovanliga 
lavar och mossor. Lunglav, almlav och guldlockmossa är några 
arter som finns i reservatet.

Rekreation
I reservatet finns goda möjligheter till rekreation. Om du följer 
vårt korta spår kan du få en fin överblick av reservatet. Det 
finns ett något längre spår som passerar Svarttjärn och där 
finns en raststuga där du kan grilla..
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1  Pålsbos inägomark
Åkermark som odlats under många hundra år fram till 1990.

2  Odlingsområde från vikingatiden
Det finns det många låga stenhögar här. De kallas för röjningsrösen. 
I slutet av vikingatiden (kring år 1100) odlades marken här. Odling 
pågick sedan under flera århundraden.

3  Sentida åker
De här åkrarna har brukats under större delen av 1900-talet. 

4  Uppodlade våtmarker
Den långsmala åkern var fram till mitten på 1800-talet delvis 
en mosse. Dikning gjorde det möjligt att odla upp marken. 
Trots diket är marken vattensjuk och odlingen upphörde på 
1940-talet.   

5  Gamla stenmurar 
Många av stenmurarna går att identifiera på en karta från 1869. 
Hur gamla de äldsta stenmurarna är går inte att säga säkert.

6  Älmås - husgrund
På den här platsen har det funnits hus åtminstone sedan 
1815 men det fanns ingen gård här under den äldsta 
perioden. Huset revs i början på 
1960-talet. 

7  Pers lycka
Från början hörde detta område till utmarken men redan i början av 
1800-talet fanns här en liten inhägnad åker (=lycka). Mot slutet av 
samma århundrade utvidgades åkermarken men odlingen upphörde 
på 1940-talet. 

8  Hamlade träd
Förr i tiden beskars många lövträd med några års mellanrum. Det 
kallas att hamla träden. Löv och kvistar blev foder till husdjuren. 
Nya träd hamlas för att efterlikna det gamla kulturlandskapet. Det 
är ofta ask som hamlas.

9  Älmås – husgrund
Vi befinner oss nu där gårdarna i det gamla Älmås låg. På den här 
platsen har det funnits hus åtminstone sedan 1600-talet. Huset norr 
om vägen revs i början på 1960-talet.

10  Lönn med lunglav
Det finns många skyddsvärda lavar i naturreservatet. En art som är 
lätt att känna igen är lunglaven.

11  Åker och ängsmarken norr om vägen
Under Älmås äldsta period var området framförallt ängsmark. Un-
der perioden 1800-1940 odlades området. Efter det hölls området 
öppet av betesdjur. 

12  Är kattugglan hemma?
I ett ihåligt gammalt träd har kattugglan haft sitt bo. Kan du se den 
idag?

13  2500 år gamla åkrar
Åkrarna röjdes troligen första gången redan 500 f. Kr. Efter några 
hundra år verkar odlingen ha upphört men i slutet av 1200-talet 
skedde en ny uppodling. Troligen drabbades även Älmås av  
”digerdöden” under andra halvan av 1300-talet men från mitten  
av 1400-talet har åkrarna brukats fram till modern tid. 

14  Gammal väg
Den grusväg som går genom reservatet har funnits länge. Vägen 
har visserligen moderniserats men själva sträckningen är mycket 
gammal och finns med på en nästan 400 år gammal karta. 

15  Lövskogen i naturreservatet
Det som idag är lövskog var förr oftast ängsmarker. Lind och ask är 
två värdefulla arter. 

16  Kan du se åkermarken?
Ytan var äng och betesmark. I mitten av 1800-talet dikades området 
ut och odlades. Det är inte lätt att se nu när du står framför den här 
100-åriga granskogen.

17  Värdefulla hagmarker
Under många hundra år har marken, som hör till Pålsbo, odlats,  
slagits eller betats. Här finns många intressanta arter som till exem-
pel backtimjan, knägräs, ormrot, slåttergubbe, stagg och svinrot.
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