
Trehörningen 
var  det  första  ”riktiga”  skogsreservatet  som  bildades  i  vår  trakt  1986.  Terrängen  är  
starkt kuperad med verklig vildmarkskaraktär. Trehörningen, som egentligen är två 
mindre tjärnar, har gett namn åt reservatet. Gränsar till Kroksjöreservatet i väster. 

 

Sevärt: den helt opåverkade naturen, Salsjön, utsikten, ett flertal stora flyttblock, 
som  Salstenen, Storesten  och Trollstenarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs! Parkeringarna vid Aborresjön och Vite sand är endast tillgängliga sommartid(1maj-31okt). 
Denna väg är inte heller lämpad för fordon med låg markfrigång! 

Naturskog Trehörningsreservatet Trehörningssjöarna 

Salstenen NaturskogTrehörningsreservatet 



Trehörningen  
 

    Först  1986  lyckades  naturvännerna  övertyga  myndigheterna  om  att  det  i  Risveden  fanns  
naturskogspartier, som var unika för Sydsverige och därför måste skyddas. 
    Ett  drygt  100  ha  stort  naturreservat  bildades  runt  Trehörningen  och  Salsjön.                               
Området ansågs utgöra en representativ del av Risvedens äldre barrskogsmiljö med ett rikt 
växt och djurliv. 
    Terrängen  är  starkt  kuperad  och  har  tydlig  vildmarkskaraktär.  Avsaknaden  av    vägar,                                               
 dikningar,  kalhyggen,  kraftledningar  m.m.  förstärker  vildmarkskänslan. 
    Området  domineras  i  öster  av  flera  branter  med  stor  höjdskillnad.  Ovanför  branterna        
ligger den lilla Salsjön. Längre norrut, omgiven av myrmark, ligger de båda Trehörnings-
tjärnarna. Den oregelbundna topografin fortsätter västerut, där höjdryggar, kullar, kärrstråk, 
bäckdalar och mindre bergbranter avlöser varandra. Rakt genom reservatet leder en gammal 
stig, som förr var den enda förbindelsen mellan byn Skogstorp och gården Skäfthult. 
    Skogen  är  självsådd  och  består  övervägande  av  gran  och  tall.  De  äldsta  träden  har  en    
ålder av 200 år. Flera äldre ekar inne i barrskogen visar att detta träd var vanligt här förr. Skogsbruk har bedrivits 
enbart i form av plockhuggning och lättare gallring. 
    Djurlivet  inom  reservatet  bjuder  inte  på  några  större  överraskningar.  Bland  de  större  däggdjuren  kan  nämnas  
älg, rådjur, grävling och mård. Under de senaste åren har även vildsvinen brett ut sig.  
    Beträffande  fågelfaunan  hyser  området  ett  koncentrat  av  vad  som  är  typiskt  för  Risvedens  barrskogar.  Bl.a.  
häckar pärluggla, sparvuggla, sparvhök, duvhök, bivråk, fiskgjuse, spillkråka, gröngöling, tretåig hackspett, större 
och mindre hackspett och nötkråka. Tjädern har lekplatser i området. 
    De  växter,  som  är  knutna  till  gammal  naturskog  i  våra  trakter  finner  man  här:  t.ex.  linnéa,  grön–,  björk- och 
klockpyrola och de små skogsorkidéerna knärot, spindelblomster och korallrot. Dessutom är skogen rik på mos-
sor, svampar och lavar. 

      Text och foto: Pelle Dalberg,   Teckningar: H C Lindberg 

Den gamla körvägen mellan Skogstorp och Skäfthult Salsjön 

Trollstenarna Tofsmes Linnéa 


