
Slereboåns dalgång 
 

är  ett  litet,  men  ”naggande  gott”  område,  som  2009  sammanfogades  med  det  nybildade  
Bergsjöreservatet. 
Den gamla skogen, de gröna mossmattorna, mängden av omkullfallna träd och det          
brusande vattnet inbjuder till  ett besök. 
 

Sevärt: Ån, det lilla vattenfallet i Gäddevadsbäcken (1),  torplämningen  Svedjan  (2),        
hålvägarna (3),  den  rika  floran  och  mäktiga  branterna. 

Hålvägar 

                                 
Sveafallet                              

Slereboån 



   Mellan  gårdarna  vid  Röserna  och  torplämningen  Svedjan  slingrar  sig  Slereboån  fram  i  en  granskogsbevuxen  dal.  I  norr  kantas  dalgången av 
långsträckta bergbranter med naturskog. Här har ett naturreservat avsatts, som är 1600m långt och 300m brett. Den sammanlagda arealen 
uppgår till 50 ha. 
   Ån  är  ganska  grund  och  bottnen  består  av  sten,  grus  och  sand,  vilket  bidrar  till  goda  lek– och  uppväxtmiljöer  för  lax  och  öring. Här och var 
kan man också finna den sällsynta flodpärlmusslan. I denna miljö trivs också strömstare och forsärla. 
   Då  området  är  beläget  under  högsta  kustlinjen  har  lera  avlagrats.  Lerjorden  gör  att  man  finner  blåsippa,  tussilago,  skogsbingel, gullpudra 
och skavfräken inne i barrskogen! Sluttningarna ner mot ån, som tidigare nyttjats som betesmark har idag fått urskogskaraktär. Stränderna 
kantas här och var av en bård med al. Skogen domineras för övrigt av gran med inslag av gamla grova tallar. Här trivs växter, som linnéa, 
knärot, och grönpyrola. 
   På  norra  sidan  av  ån  har  bergrunden  inslag  av  lättvittrad  gnejs,  s.k.  grönsten,  vilken  gör  att  marken  har  ett  högre  ph-värde  än som är vanligt 
i Västsverige. Detta gör att man här träffar på kalkgynnade växter som trolldruva, sårläka, skogsvicker, skärmstarr och nästrot. 
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Forsärla 

Strömstare 



   Duvhök  och  sparvuggla  trivs  här,  ormvråken  ses  ofta  segelflyga  över  dalen  på  sina  breda  vingar,    
korpen  har  häckat  i  Angertuvans  brant  ”sedan  urminnes  tider”.     
   Grävlingen  har  sitt  gryt  i  bergbranten  och  räven  stryker  ofta  omkring.    Spår  efter  vildsvinens                  
näringssök finns överallt. Bävern har sedan många år etablerat revir strax utanför reservatet. Har man 
lite tur och mycket tålamod, kan man få en skymt av den skygga mården. 
   Den  gamla  körvägen  mellan  Blinneberg  och  Röserna  leder  genom  reservatet.  I  den  svaga  sluttningen  
strax innan Röserna kan man skönja flera hålvägar, som löper parallellt med den gamla vägen. 
   Av  torpet  Svedjan  återstår  endast  husgrunder  och  en  nästan  intakt  jordkällare.  Torpruinen  omges  av  
igenväxande ängsmarker. Strax norr om torplämningen bildar Gäddevadsbäcken ett litet, men sevärt 
vattenfall, Sveafallet. I den allra västligaste delen av reservatet har Västkuststiftelsen, som sköter alla 
våra reservat, uppfört ett vindskydd. 

Text och bild: Pelle Dalberg och Tony Ellström    
Teckningar: HC Lindberg 

Jordkällaren, Svedjan Gäddevadsbäcken 

Grävling vid Svedjan 

Spår efter bävern 

Mården poserar inte gärna 

Knärot i mängder är inte vanligt 

Skogsvicker Nästrot 


