
En matta av vitsippor Bäverspår
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Foton: Glenn Larsson
Karta: Lantmäteriet
Trycksak från Mullsjö kommun

Nyckelåsleden
Andra stigar

Välkommen på en härlig vandring i naturreservatet  
Nyckelås. Här kan du uppleva ädellövskogens 
vackra årstidsskiftningar. I anslutning till leden 
finns Näs gård med den unika infarten i karolinerstil 
och strax norr därom ligger det populära Näsbadet. 
Leden tar knappt två timmar att gå i ett behagligt 
vandringstempo.

Vägbeskrivning: Vid Mullsjö svänger du av väg 26/47 och följer väg 
185 mot Bottnaryd.  Vid Nyhem kör du mot Liared och svänger slut-
ligen av mot Näs där det finns en stor gästparkering. Vid Bottnaryd 
svänger du av väg 40 och följer väg 185 mot Mullsjö. Vid Nyhem 
viker du av mot Liared och fortsätter till Näs som ovan.

Leden: Den 5,8 km långa rundleden utgår från Näs gård. Leden 
har två stigningar och följer i övrigt ungefär samma höjdkurva.  Följ 
orangea markeringar och pilar. I slänterna finns källflöden så vi re-
kommenderar robusta skor. Det finns även två vindskydd i området. 
OBS: Du måste ta med egen ved för grillning då du inte får ta ved från 
reservatet.

Naturreservatet Nyckelås: Området är en igenväxande betes- och 
slåtteräng med ädellövsskog som domineras av ek och ask. På våren 
täcks marken av vitsippor och i våtare partier trivs strutbräken. Ädel-
lövsskogen ger landskapet i vackra färger på hösten. Fågellivet är art-
rikt och du ser även spår av bäver längs Tidan. Som kuriosa kan näm-
nas att Tidan är ett av få större svenska vattendrag som rinner norrut.

Sevärdheter:
1. Näs gård har anor från 1600-talet och har influerats av karolinsk 

arkitektur, bl a det unika porthuset. OBS: Gården är privat.

Service:
Näs gård: Stor parkering och informationstavla.
Busskogen: Mindre parkering och informationstavla.
Busskogen: Vindskydd, grillplats.
Näckabo: Vindskydd, grillplats, liten sandstrand.
Näsbadet: Parkering, handikappanpassat TC, sandstrand, grill-
plats och omklädningsrum.

Viktiga telefonnummer:
• Mullsjö kommun, tel 0392-140 00
• Nummerupplysningen, tel 118 118
• Nödsituation, tel 112
• Vårdcentral, tel 010-242 47 00

ÖVERSIKTSKARTA
Mullsjö

SkövdeJönköping
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NYCKELÅSLEDEN
En vandring i ädellövsskog - 5,8 km 
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