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Källor_i_Nårunga 
 
 
Inledning. 
 
Nårunga är den höglänta och skogiga, sydöstra delen av Vårgårda kommun. Södra Nårunga 
hör till den karga höjdplatå som ligger på gränsen mellan Vårgårda och Borås kommuner. I 
detta flacka landskap finns många större och mindre myrar beroende både på topografin och 
den höga nederbörden. Sjöarna i området är starkt försurade. 
 
Mot odlingsmarkerna vid Lida i norr stupar höjdplatån brant. Här kastar sig bäckar utför 
höjderna, och skogen är fuktig och mossrik. Barrskogen råder överallt utom i några mindre 
områden. Kring Årred finns en mäktig moränavlagring med flera källor. Här växer frodig 
al/hasselskog. På nordvästsluttningen vid Nårunga skola finns också ett lövskogsområde med 
delvis rik flora och åtminstone tre källor.  
 
Av det okända antal källor och översilningsmarker med källflora som finns i Nårunga, 
beskrivs här 23 översiktligt. Vi hoppas ha fått med de flesta av de viktigaste källmiljöerna. 
Åtskilliga har vi sökt upp med hjälp av orienteringskartor och andra kartor. En del har vi fått 
tips om av folk i trakten. Några har vi funnit själva. Vad man får tips om är framför allt källor 
som ser ut som "källor", d.v.s. ställen där det finns en (oftast grävd eller åtminstone vidgad) 
vattensamling.  
 
Den vanligaste formen av grundvattenläckage är enligt geologen Jan De Geer (1979) ställen 
där vattnet "sipprar fram sakta och tämligen likartat inom en yta, oftast en sluttning". Förr 
kände man igen sådana ställen och grävde en liten fördjupning. Nu för tiden har kunskapen 
om sådant till stor del fallit i glömska. Det som nu kallas källor är till allra största delen 
sådana miljöer, men troligen finns många outnyttjade och oupptäckta eller glömda ställen med 
diffust framspringande grundvatten i skogarna. De kan ha källflora, och en källinventering kan 
inte göra anspråk på fullständighet, innan också de är kända.  
 
 
Vad_är_en_källa? 
 
I biotopskyddsutredningen definieras en källa som "Ett mindre område i terrängen, där 
grundvatten koncentrerat strömmar ut inklusive den våtmark som betingas av det 
utströmmande källvattnet, dock högst 1 ha." 
 
Om man kombinerar denna definition med en botanisk, så får man med också en del 
översilningsmarker med källflora. En botanisk definition av källor bygger på preferensarter, 
mest mossor som i regel bara växer vid källor. För källor i Vårgårdatrakten (och troligen 
också för andra urbergstrakter i sydvästra Sverige) kan man peka ut åtminstone 12 sådana 
arter. (Andersson 1993). Hittills har det inte gått att hitta någon klar preferensart bland 
kärlväxterna. 
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När flödet är tillräckligt starkt och topografin lämplig, kan stora källbassänger eroderas ut. 
Inget sådant exempel finns från Nårunga. De vanligen små källorna, som det vanligen är fråga 
om i Nårunga socken, skulle inte ha någon öppen vattensamling eller bara en mycket liten, om 
de vore orörda. I regel har man någon gång i tiden grävt för att få en öppen källa, och ibland 
också rensat upp senare. 
De ekologiska särdrag - se nedan - som källmiljöerna har skapar en speciell miljö som ofta 
skiljer sig markant från omgivningarnas - man kan finna öar av smått exotisk yppighet i karga 
skogar. Det är inte alltid man finner en enda av indikatorarterna, men kombinationen av arter 
visar att man har träffat på en källmiljö. 
 
 
Några_ekologiska_särdrag. 
 
Vad är det för skillnad på källvatten och s.k. ytvatten, t. ex. vatten i pölar, kärr och bäckar? I 
en perenn källa, som alltså hämtar sitt vatten någorlunda djupt ifrån, har vattnet ofta tillbringat 
lång tid i jordlagren och/eller i urbergets fina sprickor, innan det finner vägen ut i ljuset. I berg 
och jord sker en ständig vittring, d.v.s. nedbrytning av mineraler. Ju längre tid färden genom 
mark och berg tar, desto mer berikas vattnet på metalljoner, medan vätejonhalten sjunker (pH 
stiger). En källas vatten är därför rikare på mineralämnen och mindre surt än ytvattnet i 
omgivningen. 
 
1. Det kalla vattnet. 
Vattnet i större källor har en temperatur som i södra Sverige ligger nära årsmedeltemperaturen 
(5 - 8 grader), d.v.s.. det känns mycket kallt på sommaren, men  källor med gott flöde fryser 
inte ens kalla vintrar. Temperaturen visar liten variation under dygnet och under året. 
 
Åtskilliga mossor och kärlväxter växer direkt i det kalla vattnet. Man finner ofta att växterna 
är senare i sin utveckling i och vid källor, men det gäller också i källkärr, där 
temperaturskillnaden redan är mindre. Ändå får man förmoda att temperaturen spelar en roll 
för det intrycket. Ofta ser man t. ex. att ryltågen står i blom i ett källkärr, medan den redan är i 
frukt på andra ställen. 
 
Någon art som direkt gynnas av det kalla vattnet kan nog inte pekas ut. Närmast kommer 
bäckblekmossans varietet fragilis. Inte sällan (t. ex. i Liaränga) hittar man den flytande fritt i 
det kalla källvattnet. Den är livligt och mörkt grön och ger en rysning som när man tar på en 
påse med potatismjöl. - Klippskapanian, Scapania nemorea, en allmän våtmarksart, drar 
ibland nytta av möjligheten att växa fritt flytande i källor, då i en form med långt avstånd 
mellan bladen.  
 
2. Nitratbildningen. 
Floran på feta ställen, framme vid gårdar och hus t. ex., i s.k. flotängar, där gödselvatten 
sipprar fram, i trädgårdsland etc. har flera arter gemensamma med källor. Det gäller t. ex. 
krypven, brännässla, kabbleka, åkerfräken, revsmörblomma, hallon och älgört.  
 
Många källor är nitratrika miljöer, d.v.s.. de har livlig verksamhet av nitrit- och nitratbakterier. 
Det ligger också bakom det allmänt frodiga intryck ett källkärr ofta ger. 
 
3. Järnockra. 
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Järn- och manganutfällningar finner man ofta i naturen; i diken, bäckar, kärr och i källor. 
Ibland är hela källan järnfärgad, oftare finner man järnockra i någon mindre del av källkärret. 
De starkt järnhaltiga miljöerna brukar vara fattiga på kärlväxter och mossor, och nere i vattnet 
ser man alglikt vajande, rostfärgade massor. Det är järnbakterier klädda i skidor impregnerade 
med järnoxidhydrid. Det tvåvärda järnet finns löst i grundvattnet. När det kommer i dagen och 
får kontakt med luftsyret börjar det oxideras till trevärt och faller ut i rostfärgade massor. 
Denna oxidation påskyndas troligen av järnbakterierna, som därmed spelar en av sina 
ekologiska roller i naturen. Troligen kan en del bakterier utnyttja den energivinst som 
oxidation av mangan ger, men de fysiologiska effekterna av tvåvärt mangan på bakterieceller 
är variabla. Det är ovisst om någon av de många arter av järn- och manganutfällande bakterier 
som är kända, verkligen är s.k. kemoautotrof, d.v.s. utnyttjar järn- eller manganjoner som 
energikälla (Ghiorse 1984). 
 
Den oljeartade hinna man ofta ser i kärr beror på organiska ämnen från järnbakterier. Ännu är 
långtifrån tillräckligt känt om vilka arter av järnbakterier som finns i naturmiljöer och vilken 
roll de olika arterna spelar. Härom året nybeskrevs en mossa från rika källkärr med järnhaltigt 
vatten i Norrland, Campylium laxifolium. Den är såvitt känt ännu inte funnen i södra Sverige. 
 
4. Flödande, syrerikt vatten. 
Många av källornas arter gynnas av det flödande, syrerika vattnet. När grundvattnet når ljuset i 
en källa, är det ganska syrefattigt. I det rörliga vattnet löser sig syre villigt. Till syreökningen 
bidrar också assimilationen hos gröna växter i vattnet. 
 
Genom det ständiga flödet bärs också hela tiden näring fram till växterna i källans närhet. Det 
är huvudorsaken till att också ganska näringsfattiga källor kan ha krävande arter. Ett mått på 
vattnets mineralhalt är ledningsförmågan, som mäts i millisiemens per meter, mS/m. Några 
mätningar från Nårungas källor är inte gjorda i den här undersökningen, men de mätningar 
som finns hos Andersson (1993) visar, att källor runt om i trakten (inklusive Liaränga och 
offerkällan vid Liaränga) vad gäller mineralhalt och pH väl tål att jämföras med olika rikare 
kärr (mellankärr och medelrikkärr).  
 
Särskilt gynnade av det flödande, syrerika vattnet är bl. a. praktmossor (speciellt 
kärrpraktmossan, bandpraktmossan och källmossa. 
 
5. Källornas milda mikroklimat. 
Källor med någorlunda starkt flöde fryser oftast inte under vintern, och skapar därmed ett litet 
lokalklimat som är fuktigare och har jämnare temperatur än omgivningarna. 
 
Ingenstans tycks vanliga skogsmossor som husmossa, kvastmossor, sidenmossor och andra 
utvecklas så vackert som på stenblock och tuvor invid källor. Offerkällan vid Liaränga är 
därför den kanske vackraste av alla källorna i trakten. 
 
6. Död ved. 
Ofta finner man trä med eller utan bark och i olika stadier av förmultning i källkärren. Inte 
sällan hävs ris och bråte i kärren vid röjningar. Murket trä hör emellertid också naturligt till 
källornas miljöer. Det händer att tämligen klena träd förlorar fästet i den blöta marken och 
bildar små rotvältor. Detta ger en värdefull utökning av kärrens förråd av småmiljöer. 
Mossfloran på sådana ställen liknar den man annars finner på fuktiga lågor i gamla skogar - en 
nu för tiden ovanlig miljö. 
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I källkärret nära Nårunga skola t. ex. finns gott om multnande trä och dessutom flera fina 
alsocklar med rik mossflora. I en översiktlig undersökning som denna har en närmare 
undersökning av mossfloran inte kunnat göras. På murket trä vid källan i Årred växte, förutom 
mer eller mindre vanliga mossor på murket trä, en så oväntad art som uddstjärnmossan. 
 
Över bäcken och fuktmiljöerna vid källan i Liaränga finns gott om grenar, klena stammar och 
också levande stammar främst av hägg. Det ger utrymme för en intressant flora inte bara av 
mossor, utan också av lavar och svampar. 
 
Källkärr kan tänkas vara långtidstillflykter för arter som mer eller mindre trängs ut av det 
moderna skogsbruket.  
 
Vid_källorna_möts_arter_ur_olika_miljöer. 
 
I källornas närhet kan arter från många skilda miljöer växa. Floran framme vid gårdar och hus 
kan, som redan antytts, ha rekryterat en del arter från källor. Där finns också arter från hela 
kärrserien (högmossar till extremrikkärr) och arter gemensamma med olika typer av 
sumpskogar eller med bäck- och sjöstränder. Några skogs- och lundväxter finns också. 
Nordliga arter kan ha utposter vid källor i södra Sverige, och några oceaniska arter finner 
refugier där. 
 
Källor är därför, trots sin litenhet, en sorts ekologiska nyckelmiljöer i landskapet. Till detta 
bidrar att de större källorna kan ha flödat i hundratals eller kanske tusentals år och gett en 
stabil växtmiljö. Där kommer frågan om kulturpåverkan in. Har den någon gång varit så stark 
att kontinuiteten brutits? 
 
Vid källor kan arter finnas i obemärkthet långa tider, för att när landskapet omkring ger dem 
en chans, plötsligt sprida sig ut och bli vanliga. En ursprungsmiljö för storven, Agrostis 
gigantea (åtminstone vissa typer av den) är källor. Numera är arten vanlig i kulturgränsen. - 
Gräshakmossan, Rhytidiadelphus squarrosus, brukar anses indikera kulturpåverkan, men inte 
sällan finner man den växande blött i källmiljöer där kulturpåverkan sedan länge ebbat ut. Den 
kan därför tänkas vara ursprunglig vid källor och ha spritts fram till närheten av gårdar och 
hus med vattenhämtare. 
 
Påverkan. 
 
Fynd i källor visar att människor ända sedan äldre stenålder sökt sig till källor och intresserat 
sig för dem. Källor gav i många trakter enda möjligheten att få friskt, rent vatten. Det är lätt 
att tänka sig hur kringströvande grupper av jägare och samlare slog upp sitt mer eller mindre 
tillfälliga läger i närheten av någon källa. 
 
Tidigt har källan också förknippats med något gudomligt. Under yngre stenålder, då 
stenåldersfolket under en lång övergångstid blev alltmer bofast, utvecklades källkulten starkt. 
Man var också mer beroende av vattnet förr än nu, när grödorna och boskapen behövde sin 
vård.  
 
Hos många folk var källor - liksom t. ex. floder, vattenfall, sjöar etc. - heliga. Det gav dem 
också ett visst skydd. Hos perserna t. ex. var det straffbart att förorena i en helig flod. Å andra 
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sidan hände det att krigshärar fördärvade källorna hos besegrade folk kanske inte bara som 
ekologisk krigföring, utan också för att visa att deras gudar inte kunde hjälpa. I det gamla 
Rom ansågs alla källor heliga.  När Europa kristnades, måste missionärerna också ta ställning 
till källkulten. Det hände att man förstörde källor (och heliga lundar), men vanligare tycks ha 
varit att man i stället försökte ge dem ett kristet symbolvärde - ofta blev de helgonkällor. 
Källkulten och senare helgonkulten påverkade naturligtvis källorna som naturmiljöer - man 
byggde kring dem, förvandlade dem ibland till brunnar etc. Så gott som varje trakt hade sina 
heliga källor. De flesta större källor har troligen varit kultställen någon gång. Många källor 
måste dock ha förblivit orörda och andra användes bara för vattenhämtning.  
 
I Norden lade man gärna gårdar och torp i närheten av bra källor. Stigar trampades, man lade 
ut stenar för att kunna ösa, man stensatte kanske, marken omkring trampades upp etc, men 
fortfarande var källor något man värnade om. Floran i källor och källkärr kan dock ibland ha 
blivit mer eller mindre utträngd. Större källmyrar utnyttjades för myrslåtter. Därmed uppstod 
ett samspel mellan natur och kultur som gynnade åtskilliga arter so t.ex. tidigblommande 
slåtterblomma, darrgräs och olika orkidéarter. Utan hävd växer de flesta större källmyrar utom 
i sina allra blötaste partier igen med buskar - viden och småbjörk. - Källor som kreaturen kom 
åt blev många gånger kraftigt förändrade av upptrampning och även gödning. 
 
Allt detta påverkade givetvis mer eller mindre källorna som naturmiljöer, men fram till 
industrialiseringens tidevarv hade de ändå en ganska skyddad ställning. När 
industrialiseringen kom och jordbruket rationaliserades, den gamla bygemenskapen löstes 
upp, och gårdarna flyttades ut, uppstod de moderna hoten mot källorna. Från denna tid -
ungefär vid mitten av 1800-talet - började också ett modernt skogsbruk växa fram. På 
Sveriges Geologiska Undersöknings kartblad (serie Aa) har från begynnelseåret 1862 fram till 
10 000 källor noterats. Därefter sker en markant minskning. Fram till 1974 prickas bara cirka 
2 000 ytterligare in. Huvudorsaken är dikningsivern för att inte säga raseriet i jordbruksmark 
och skog. Det gamla, vattenrika landskapet förvandlades hastigt. Små våtmarker av många 
slag i jordbrukslandskapet försvann; bäcklopp rätades, rikkärr dikades ut, sjöar dämdes, och 
källor gjordes om till brunnar eller dikades sönder. Myrmarker i skogen torrlades. Detta har 
fortsatt i vågor fram till nutiden, men nu är det framför allt våtmarker i skogarna som utsätts 
för omfattande dikningar. Troligen står skogsdikningarna nu för tiden för de flesta fördärvade 
källorna och källmyrarna. 
 
Anläggningar av industritomter, vägar, bostäder, befolkningsökningen, den alltmer ökande 
föroreningen med industriavfall av olika slag, allt detta bidrar till att skada och utplåna källor. 
Allvarligast var nog ändå den förändrade synen på naturen. Mycket av den gamla vördnad för 
naturen som ändå fanns tidigare försvann. Naturen sågs alltmer som något man skulle 
exploatera, tämja, behärska. Följden har blivit en omfattande förfulning, förstöring och 
nedsmutsning av landskapet, t. ex. det Tyskland som Heinrich Heine kunde skildra med sådan 
förtjusning i sin Harzreise. Den processen fortgår i otaliga små steg varje dag runt omkring 
oss. Och därmed är vi framme vid dagens situation: 
 
 
Hot_mot_källorna. 
 
Här tas framför allt sådana hot upp som kan anses vara aktuella i området som beskrivs, 
Nårunga.  
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1. I det moderna skogsbruket har väldiga arealer av olika våtmarker dikats ut. Källmyrar är 
bara en mycket liten procent av detta, men eftersom de är ekologiska nyckelmiljöer (se ovan), 
blir skadan på den biologiska mångfalden ofta relativt större, än när andra våtmarker skadas. 
Inte bara direkt dikning, utan också s.k. skyddsdikning på hyggen kan skada källor. 
 
Ofta dikas småvatten som källkärr ut av ren okunnighet, man ser helt enkelt inte vad man har 
att göra med. Det är viktigt för skogsbrukets folk att veta var de viktigaste källorna finns, så 
att man åtminstone har chansen att ta hänsyn till dem. När man kalhugger i en källas 
tillrinningsområde, som ofta inte är större än cirka en hektar, påverkas också källan och dess 
växter starkt. Ett effektivt skydd av en källa kräver därför också skydd av tillrinningsområdet. 
 
2. Ofta ligger åkrar i källors tillrinningsområden. Man kan räkna med att de får ett tillskott av 
gödningsämnen och kanske också av besprutningsgifter. Därmed blir sådana källor olämpliga 
att dricka ur för både människor och djur. Kärren blir mossfattiga, som t. ex. i Årred. Men 
eftersom källor av sig själva kan vara nitratrika miljöer, kan det vara svårt att säga var gränsen 
för påverkan går. 
 
3. Föroreningar från infiltrationsanläggningar etc. Den anläggning som betjänar Nårunga skola 
t. ex. påverkar mycket tydligt miljön i närheten av Liaränga.  
 
4. Ofta försöker man ta tillvara frambrytande grundvatten genom att lägga cementring 
omkring, t. ex. vid Källeberg. I större källmiljöer, där grundvatten bryter fram på många 
ställen, behöver det knappast göra någon skada, men små källor kan dock skadas som 
biologiska miljöer, och även i Nårunga har åtskilliga källor förvandlats till brunnar. 
 
5. Grundvattenförsurningen genom sura regn drabbar t. ex. sjöar i en trakt som Nårunga hårt. 
Det är dock förvånande och glädjande att se hur motståndskraftiga  källor kan vara. Källan i 
Liaränga t. ex. har pH 6,5 uppe i sluttningen, 6,7 längre ner. Offerkällan håller ett så bra värde 
som 5,9. Det hänger samman med att större källor hämtar sitt vatten djupt ifrån, dit urlakning 
och försurning ibland inte trängt ner. Allteftersom försurningen går djupare i marken, drabbas 
naturligtvis också källorna mer och mer. En del ytligare källor är säkert redan påverkade, men 
jämförelsematerial från tidigare saknas. 
 
6. Okunnigheten om var källor finns och vad som skall betraktas som källor är ett allvarligt 
hot i en tid, när få marker lämnas orörda. Intresset för källor är ofta stort inte minst hos 
markägarna. Också naturvården har börjat vakna för värdet hos källor även i urbergstrakter. 
Numera har man också från skogsvårdens sida markerat ett intresse för att skydda och bevara 
källmiljöer i skogarna. Därför är det viktigt att källor får en översiktlig beskrivning, och att de 
värdefullaste blir noga undersökta.  
 
 
Naturvärde: 
 
Källorna har delats in i tre naturvärdesklasser. I bedömningen vägs följande faktorer in: 
 
a) Källans storlek och flöde. 
b) Källkärr, deras storlek och rikedom på småbiotoper. 
c) Floran - rikare eller fattigare - , om särskilt intressanta arter finns etc. 
d) Graden av påverkan. 
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e) Kulturhistoriskt värde.  
f) Skönhetsvärde. 
 
I. Högsta naturvärdet. Särskilt skyddsvärda miljöer. 
 
II. Vackra eller på olika sätt intressanta miljöer. Hit kan också räknas miljöer som med 
lämpligt skydd, och om de får tid på sig, mycket väl kan utvecklas till klass I. 
 
III. Källmiljöer som är skadade, som ganska ofta torkar ut, är mycket små och obetydliga etc. 
 
 
Citerad_litteratur 
Andersson, K., 1993: Källor i trakten av Vårgårda. - Svensk Botanisk Tidskrift 87:31 - 51. 
De Geer, J., 1979: Några anmärkningar rörande källor i Sverige - Hydrogeologi vid SGU. 
Rapporter och meddelanden nr 14, 107 - 114. 
Ghiorse, W.C., 1984: Biology of iron- and manganese-depositing bacteria. - Ann. Rev. 
Microbiol. 38:515 - 550. 
 
 
Huldes källa 
 
Läge: 200 m NV Ljunglid, Årred.  
 
Beskrivning: Vatten rinner fram under klippor. Ett klippbäcken strax nedom har vatten också 
torra år. En liten, nu nästan försvunnen stig, visar att källan förr anlitats. Bäck passerar 2 - 3 m 
bort. Nivån där vattnet rinner fram är något högre än bäckens nivå. 
 
Flora: I själva källan påträffades endast några få skott av stor näckmossa, På kanten växer 
klippskapania. F.ö. inget utrymme för källflora. 
 
Påverkan: Opåverkad. Vattnet smakar friskt och rent, vilket tyder på att det ständigt är i 
rörelse. 
 
Naturvärde: II. - Främst kulturhistoriskt värde. På motsatt sida av bäcken ungefär i höjd med 
källan (men ngt under källans nivå) finns ett översilat område med många arter. Bottenskikt 
av stor tujamossa, tillsammans med vågig praktmossa. På en del ställen växer stor sågmossa. 
Kärlväxter bl. a. skogssallat, majbräken, hultbräken, ältranunkel, revsmörblomma, brunört och 
mannagräs (glest). - En vacker miljö som bör ses som en helhet tillsammans med själva 
källan. 
 
 
Källa vid Nabben 
 
Läge: 
 
Beskrivning: Liten källa (ca 0,5 kvm) i skogssluttning. Källan är 75 - 80 cm djup, och är 
troligen fördjupad tidigare. Den lär hålla vatten för det mesta. 
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Flora: Ingen egentlig källflora, men fuktstråk ner mot en bäck. Mycket skogsfräken och 
granvitmossa. 
 
Påverkan: Opåverkad. 
 
Naturvärde: III.  - En vacker fuktmarksmiljö i skogssluttning. Inget särskilt källnaturvärde. 
 
 
Källa vid Nårunga skola 
 
Läge: Ca 200 m NV Nårunga skola 5 - 10 m in i lövskogskanten. 
 
Beskrivning: Källan har en yta på 3 - 3,5 kvm. Åt norr tydligt flöde med rännil. Lerjord. 
 
Flora: Källan omges av majbräkenbestånd. Den skuggas av en stor al. I vattnet påträffades 
inga växter. På liten sten i vattnet växer källgräsmossa. Längs källdraget växer bl. a. nässlor, 
harsyra, älgört, hultbräken, hassel, majbräken. Också här finns källgräsmossan på sten.  
 
Längre ner finns en liten översilningsmark. Här finns några grova alsocklar. Murket trä i 
vattnet har fina pälsar av skuggstjärnmossa och cypressfläta. På översilningsmarken växer ask 
(småplantor), veketåg, vattenmåra, storrams, åkerfräken, majbräken, hultbräken, hägg, olvon, 
stor tujamossa och stor fickmossa. Särskilt intressant kan mossfloran på alsocklarna och 
murkna stammar liggande i vattnet vara. Detta är dock inte närmare undersökt. 
 
Påverkan: Källan verkar ganska opåverkad och har troligen inte använts på senare år. 
Gammal taggtråd nära källan tyder på att det varit stängslat tidigare - kanske kreaturskälla. 
Träbråte ligger i själva källan. Avflödet och den lilla översilningsmarken längre ner verkar 
orörda. 
 
Naturvärde: I. - En rätt artfattig källa som har en hel del kvävegynnade växter. Störst 
floravärde och miljövärde har säkert den lilla översilningsmarken med alsocklarna och det 
murkna träet. Källan är ganska stor och håller troligen vatten även torra år. Frodig och vacker 
allundsmiljö.  
 
 
Källa cirka 500 m S bron före Häradsvad 
 
Läge: I västkanten av den ravin som går söderut från Säveån ca 2 - 300 m från sydligaste 
åkröken. 
 
Beskrivning: Under en stor klippa sipprar vatten fram över naket, grovt grus. Vattnet flödade 
även i 10 - 15 graders kyla 25/1 -93. Troligen en sprickkälla. 
 
Flora: Sett källan endast vid detta enda tillfälle på vintern. Inga rester av kärlväxter 
påträffades i gruset. Enda mossan som noterades är jordveckmossa, en art som annars helst 
växer på järnhaltig jord under gamla rotvältor eller på mager grusmark. 
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Påverkan: Hela ravinen sedan lång tid orörd och belägen i gammal skog. Källan är 
opåverkad. 
 
Naturvärde: II. - Ett litet smycke i den vackra ravinens gammalskog. 
 
 
Källa i närheten av Ödegärdet. 
 
Läge: I blandskog ca 180 m OSO gården 
 
Beskrivning: Liten, stenig källa som kommer fram vid låg klippa. Ett svagt fuktstråk sträcker 
sig neråt sluttningen. Källan håller troligen inte vatten torra somrar. 
 
Flora: Blandskog med gran, rönn och brakved. I själva källan växer majbräken och 
vitsippsblad samt vanliga fuktmarksmossor som bäckrundmossa, klippskapania, 
skuggstjärnmossa och sumpvitmossa. 
 
Påverkan:  Källan är troligen opåverkad för närvarande, men uppsöks kanske av betande 
djur. 
 
Naturvärde: II. - En vacker, liten källmiljö. 
 
 
Källa vid Årred 
 
Läge: Från Årred går en smal grusväg uppåt mot Nårunga. Källan finns strax söder om vägen 
i första backen från bron över Säveån räknat. 
 
Beskrivning: Oregelbundet formad källa inne i tät, frodig al/hasselskog. Yta ca 2 kvm och 
minst knädjup dy. Trots lång torka sommaren 1992 fanns fortfarande vatten. Nedom källan 
finns översilningsmark som är blöt, svåröverskådlig och delvis täckt med källflora. På ett 
ställe i kärret öppet finns järnhaltigt vatten utan växter. 
 
Flora: Källan omges av fuktig blandskog av löv med mest al och hassel. I översilningsmarken 
och runt källan växer högörter som åkerfräken, skogsfräken, älgört, veketåg, och en 
myckenhet av kärrfibbla. Inne bland dessa småörter som sumpmåra, blåsippa, humleblomster, 
harsyra, källarv.På multnande trä vid källan utom vanliga mossor som skuggstjärnmossa och 
bergkvastmossa också uddstjärnmossa, en sällsynt art. Något ovanför källan i skogen växte 
storrams. En bit bort noterades ett stort bestånd av spärrvitmossa, en art som bl.a. förekommer 
på källpåverkad mark. 
 
Påverkan: Denna källa har odlade fält i tillrinningsområdet. De kvävegynnade arterna är 
osedvanligt stora och frodiga, t. ex. åkerfräken och älgört. Påfallande är mossfattigdomen, 
något som tyder på hög näringshalt, särskilt av kväve. Intill källan är marken upptrampad och 
i torrtider har källan troligen sökts upp av älgar. 
 
Naturvärde: I. - Denna högörtsmiljö påminner en del om källan vid Nårunga skola, och den 
hör till en typ av frodiga, rätt mossfattiga källor. Ett särskilt värde ger uddstjärnmossan, som 
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hittills bara är funnen på två andra ställen i trakten, vid källan i Liarängen och i en fuktgrop 
vid en järnkälla i Bråttensbyskogen, Herrljunga kommun. 
 
 
Källmiljö vid Källeberg, Åsgärde 
 
Läge: Källmiljön börjar ca 50 m VNV boningshuset. 
 
Beskrivning: I en starkt sluttande dal mellan två höjder utbreder sig ett källkärr på cirka 1000 
kvm, där grundvatten bryter fram på många ställen, och där flera öppna källor finns. En liten 
bäck rinner från skogen ovanför ner genom kärret. 
 
Flora: På långt håll ser man hur floran domineras av tåg - veketåg mest men också knapptåg. 
Det finns också gott om kärrtistlar. På sina håll växer älgört, ältranunkel, mannagräs, 
skogsbräken och mycket majbräken, den senare särskilt i sluttningen från huset mot kärret. 
Centralt i kärret finns videbuskar, och här och var står unga björkar. 
 
Mest påfallande i mossfloran är de vida, färgrika och svällande vitmosskuddarna och 
mattorna. Här finns praktvitmossan, företrädd med sin bleka form i mängder. Här och var 
växer mycket knoppvitmossa. Ibland är kärret kullrigt av snärjvitmossan. Och i gulgröna 
mattor breder uddvitmossan, ut sig. 
Också småmiljöerna är intressanta. Här finns småmossor på mer eller mindre naken, fuktig 
jord. Runt källor och på andra fuktfläckar är det särskilt gott om spetsblekmossa. Vägtågen är 
vanlig i dessa småmiljöer. På ett ställe växte ganska mycket av fetbålmossan. 
 
Påverkan:Från odlingsmarken ovanför källmiljön tillförs säkerligen näring. Åt huset till finns 
en cementring nersatt. Sedan gården fick brunn har detta vattenhål lämnats öppet. Någon mer 
cementring ligger i kärret. Förre ägaren hämtade vatten på ett annat ställe.  
 
Nuvarande ägaren berättar, att kärret för 15 - 20 år sedan var åkermark och hade brukats så av 
honom. Då var alltså odlingsmarken sammanhängande från fälten ovanför källmiljön till de 
flacka maderna nedanför. Eftersom grundvattnet gärna bröt fram, var det ofta svårt eller 
omöjligt att "köra på" med maskiner, och marken fick till slut vara ifred.  
 
Naturvärde: I.- En stor källmiljö som kan utvecklas till något mycket intressant, om den får 
vara ifred. Den visar en mosaik av källarter som knoppvitmossa och än mer fetbålmossa samt 
rena fattigkärrsarter som uddvitmossa. Delvis beror detta väl på den lilla bäcken som rinner 
igenom. Miljön får ett högt naturvärde genom sin storlek och sina framtidsutsikter.  
 
 
Källa vid Västerlid, Årred 
 
Läge: 200 m SSV Västerlid. 
 
Beskrivning: Under stenblock i en nordsluttning rinner källvatten fram över grovt grus. 
Vattnet söker sig neråt i en djup, smal fåra. En bit ner vidgas den till en liten källa, som 
fortsätter med en liten bäck neråt. Troligen en sprickkälla. 
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Flora: Gammal mossrik granskog omger källan. Längs källdragetväxer hultbräken och 
majbräken, och själva källan skuggas av stora majbräkenbestånd. Längre ner kantas källdraget 
av storven. Vitmossor närmast vattnet: granvitmossa och sumpvitmossa, alltså inga speciella 
"källarter". Nere i vattnet noterades fritt flytande klippskapania. 
 
Påverkan: På ett ställe finns traktorspår över källdraget. Utom denna, som man får hoppas 
tillfälliga påverkan, förefaller källmiljön sedan lång tid orörd.  
 
Naturvärde: I.- En liten, men mycket vacker och orörd skogskälla. Intressant att finna 
storven, som har en ursprunglig växtplats vid källor. Värdet ökar av att källan finns i gammal 
granskog. 
 
 
Källa vid Källeberg, Åsgärde 
 
Läge: Ca 90 m S om boningshuset. 
 
Beskrivning: En ca 7 kvm stor grävd grop i marken med ett svagt fuktstråk ovanför och 
nedanför. Kärret har omärkligt flöde. 
 
Flora: Ingen källflora noterades. Källan ligger i en uthuggen skogsbacke med enstaka björk 
och gran. I fuktstråket nedom finns endast lite stor björnmossa och ovanför mest uddvitmossa, 
en fattigkärrsart. 
 
Påverkan: Nuvarande ägaren av gården berättar att förre ägaren visat honom på detta ställe, 
där grundvatten i regel går i dagen. Man har grävt för att få tillgång till vattnet. Under torra 
somrar sinar källan dock. För närvarande finns ingen som visar intresse för stället. 
 
Naturvärde: III.- Inget särskilt naturvärde i nuvarande skick. Om källan lämnas att växa igen 
kan en liten fin fuktmarksmiljö utbildas med tiden. Ca 60 m OSO om gården på samma sida 
om vägen som källan finns ett litet vattenfyllt hål i marken. Stället lär hålla vatten för det 
mesta. Här påträffades dock ingen källflora. 
 
 
Källa i närheten av Lida damm 
 
Läge: Ca 50 m SV Lida damms östra hörn, strax nedom en brant vägslänt. 
 
Beskrivning: En ca 3 kvm stor sprickkälla vid bergvägg. Källan är minst halvmeterdjup med 
svagt flöde och endast en svag fuktmark i sluttningen ner mot dammen. 
 
Flora: Majbräken och lundbräken växer vid källan och klippskapania på berget. Källan omges 
av frodig lövbrant med gott om liten bräkenmossa. 
 
Påverkan: Källan verkar nyligen uppgrävd, men är troligen opåverkad för övrigt. 
 
Naturvärde: II. - Liten fin våtmarksmiljö, men det svaga flödet ger området lågt värde som 
källkärr. Inga  speciella floravärden. 
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Källa vid Hulvik 
 
Läge: Ca 230 m V om gården Hulvik, 40 m N vägen mot Hulvik. 
 
Beskrivning: Bland mossrika, stora stenblock i sluttningen ner mot en bäck bryter 
grundvatten fram på några ställen, ibland i trånga utrymmen, och på ett ställe bildande en liten 
källa. Flödet är svagt. 
 
Flora: Nere i dunklet mellan ett par stora stenar skymtar en blek tuva av bäckrundmossa. Vid 
källan finns majbräken, men för övrigt ingen särskild källflora. Intressant är dock att 
gräshakmossa, växer på detta ställe i skogen. 
 
Påverkan: Opåverkad. Att gräshakmossan växer här kan tyda på att källan tidigare använts. 
Den är ofta ett kulturspår, men har också en ursprunglig växtplats vid en del källor, där den 
brukar växa blött, väl blandad med olika källarter. Här finns ingen speciell källflora omkring 
hakmossan. Omgivningarna tyder alltså mest på att den här är ett kulturspår. 
 
Naturvärde: III. 
 
 
Källa vid Lindeberg 
 
Läge: 80 - 90 m V Lindeberg. 
 
Beskrivning: I kanten mellan gamla, igenväxande fodermarker och granskogen kommer 
bryter på två ställen vatten fram och bildar var sin rännil eller liten bäck, som båda förgrenar 
sig mellan tuvor och träd till ett kärr. Neråt sluttningen förenas de två kärren. Sedan följer ett 
ganska nyupptaget hygge, och kärret förlorar här sin karaktär av källkärr. Ytan är cirka 600 
kvm. 
 
Flora: 1. Den västra källan kommer fram vid grova, gamla sälgar. Längre ner skuggas kärret 
mest av gran, som också växer ute i vattnet. Här finns flera större och mindre rotvältor, och 
murket trä av olika åldrar ligger i vattnet. Under en rotvälta bryter järnhaltigt vatten fram och 
ger järnockrautfällningar. Kärret är av typen tåg-gräs-starr. Framåt hösten domineras intrycket 
starkt av magnifika stånd av veketåg. Ryltåg och vägtåg växer här och var. På något ställe står 
storven, en art med ursprungsmiljö i källor. Ute i vattnet växer krypven, ett vanligt källgräs, 
som ofta är sterilt. Här finns också en stor matta av grodvitmossa, spräcklig i brunorange. 
Inramning av kärret ger vida vitmossmattor och tuvor, ofta sumpvitmossa. Manshöga 
kärrtistlar står här och var.  
 
Åkermynta finns ganska rikligt i kärret och på några ställen också åkerpilört, en strandart till 
sitt ursprung. Till vårens växter hör enstaka vitsippor, kärrviol, tussilago (dock inte rikligt) 
och kabbeleka. Här och var i vattnet växer källgräsmossan, en preferensart för rörligt 
grundvatten.  
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2. Den andra källan finns något öster om den andra och längre ner i sluttningen, alldeles vid 
kanten mot den öppna marken. Under ett mossbevuxet gammalt trälock visar sig en med 
stenar murad fördjupning i marken fylld med alldeles klart vatten.  
 
Den lilla rännilen från källan ger längre ner ett kärr med stora majbräkenstånd. Här växer 
också bandpraktmossan, en krävande art som i trakten bara är funnen vid källor. Blött vid 
avflödet från kärret står lopplummer. 
 
Påverkan: På senare år har Källeberg varit sommarställe. Inget vatten hämtas längre i källan. 
Troligen har källmiljön växt igen rätt mycket med tiden. Hygget nertill avskär källkärrets 
nedre del, men träffar rätt perifert. 
 
Naturvärde: I. En stor källmiljö som är ganska opåverkad. Fint exempel på en tåg-gräs-
starrkälla. Det är intressant att en ganska krävande och mindre allmän vitmossa som 
grodvitmossan finns så rikligt. De många större och mindre rotvältorna öppnar blöt mark för 
nykolonisation och ger lågor av skiftande storlek och ålder. Floran på dem är inte närmare 
undersökt. Floran skulle troligen bli rikare, om man tog bort en del gran i kärret. 
 
 
”Kroksbo käll” 
 
Läge: Cirka 300 m SO om gården Skogen. 300 m V om norra och södra Acksjön.  
 
Beskrivning: I en sluttning inne i granskogen finns en grävd källa 1 - 2 kvm stor. Den är fint 
murad med stenar, och har avflöde med rännil. Neråt sluttningen vidgas avflödet till ett ca 20 
kvm stort kärr. Ännu längre ner övergår kärret omärkligt i ett stort skogskärr med spridda 
tallar. 
 
Flora: I själva källan växer endast klippskapania. Den finns också i avflödet. Särskilt vackert 
är här de vackra, svällande kullarna och tuvorna med mossor vid avflödets sidor. Det är inte 
"källmossor" utan vanliga skogsmossor, som gynnas av källmiljöns ständigt fuktiga 
mikroklimat. Kullar av levermossorna fingermossa, och en säckmossa, troligen 
skogssäckmossa, omväxlar med vitmossor. 
 
I en pöl längre ner växer en rätt stor koloni av den ganska krävande och inte så vanliga 
levermossan fetbålmossa. Ringpellia, en art som främst växer vid källor, finns i mängd i kärret 
tillsammans med filtrundmossa. Den senare har ofta kapslar. Filtrundmossan är en nordlig art, 
som har sydliga utposter vid källor. Av kärlväxter kan nämnas kabbeleka, vattenmåra och 
veketåg. Fastän skogskärret längre ner har en lätt lutning, är det ett typiskt fattigkärr med 
många gröna kvm av uddvitmossa. 
 
Påverkan: Numera opåverkad. Tidigare har vatten hämtats här från gården Skogen i närheten. 
Källan tryter inte ens mycket torra år, vilket också mossfloran tyder på. Traktorspår vid källan 
står vattenfyllda och har gett fula märken i marken. 
 
Om det underliga namnet berättas att förr i tiden brukade en "gubbe" från ett ställe i 
Skogsbygden, Kroksbo, ganska långt bort, komma till närheten av källan och hålla på med 
hembränt. Om släktingar frågade var hans fanns, skulle man svara att han ju var hemma på sin 
gård, Kroksbo! 
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Naturvärde: I. 
Främst motiveras det av den värdefulla mossfloran. Beståndet av filtrundmossa, en här i söder 
sällsynt art, är det största som jag hittills har sett vid någon källa. Att mossfloran utvecklas så 
vackert runt kanterna ökar också miljöns naturvärde.  
 
 
Källa vid Sjötorp 
 
Läge: 350 m SV Sjötorp, nära Getatjärn. 
 
Beskrivning: Öppen sprickkälla i berg, ca 1 kvm. Källan rinner av åt SV med först ett smalt 
avflöde som sedan vidgar sig till kärr och kärrfläckar mellan tuvor och träd. Området är 
halvöppet. 
 
Flora: I själva källan och avflödet finns rikligt med rent grön grodvitmossa. På kanten växer 
den vid källkanter vanliga sumpvitmossan. Också kärret är vitmossrikt, men här finns också 
bladmossor fläckvis. 
 
Kärlväxter (2/5 1994): Ältranunkel här och var, samt vitsippor, harsyra, kärrviol och lingon 
(spridda plantor). 
 
Mossor: Spjutmossa, rikligt, bl. a. i ren matta i en kärrgryta under granrot. Västlig hakmossa 
växer på tuvor men också blött i själva kärret. I en gryta finns ett nästan rent bestånd med stor 
fickmossa (den vid källor vanligaste fickmossan). På ett ställe fetbålmossa. Skuggstjärnmossa, 
en vanlig fuktmarksmossa, växer på många ställen i kanten av tuvor, vid själva källan och i 
avflödet. Kärret är vitmossrikt med bl. a. den bleka "källformen" av praktvitmossa. I kanten av 
en kärrfläck fuktigt och omgiven av vitmossa växer rikligt av krusflikmossa, en flikmossa 
som ibland förekommer i sumpskog (och tydligen även vid källor). 
 
Påverkan: Källan besöks ibland från gården Sjötorp i närheten. Den har tidigare fungerat som 
reserv torra år. Även om vattennivån sjunker, så har källan inte sinat. Det tyder också den 
välutvecklade mossfloran på. Runt om källan finns stora hyggen, som kan ha påverkat 
tillrinningsområdet. Älgspår tyder på att källan används av älgar. 
 
Naturvärde: I. En liten källmiljö, mycket vacker och välbevarad omgiven av hyggen. Om 
något kan kallas en vacker liten oas så är det denna källa. Mossfloran är överraskande rik på 
arter, och det skulle säkert löna sig att leta vidare. Ett särskilt glädjeämne är de ljust gröna 
fläckarna av krusflikmossan. Tillsammans med Getatjärn, en liten tjärn omgiven av gungflyn 
med vitmossor av fattigkärrsarter och skogen runt (det som nu finns kvar) bildar källan en 
större miljö som är mycket värd att bevara för sin omväxling på småbiotoper och sin skönhet. 
 
 
Källa vid Gungstorp 
 
Läge: 150 m NO Gungstorp 
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Beskrivning: Källan är numera endast ett tallriksstort hål, utan synligt avflöde, i fuktig mark 
inne i granskog. En käpp som står nerkörd i den visar ca 1,70 m djupt vatten. Runtom och åt 
öster finns ett cirka 10 kvm stort vitmosskärr. 
 
Flora: Endast vitmossor (ingen av de mer krävande arterna) med sparsamt av stor björnmossa 
här och var . Bindvidebuskar, smågranar, liten björk, något lingonris, skogsfräken. 
 
Påverkan: Opåverkad. En numera delvis otydlig stig leder ner till källan, som tidigare 
använts torra år. Troligen finns alltid vatten nere i hålet. 
 
Naturvärde: III 
 
 
Källa vid Mellomskog 
 
Läge: 120 m NV torpruinen vid Mellomskog. 
 
Beskrivning: Stensatt källbrunn med lock och stenar. Ett sparsamt avflöde åt norr, där ett dike 
grävts. 
 
Flora: Grodvitmossa, en liten matta samt ytterligare någon vitmossa. För övrigt påfallande lite 
både av mossor och kärlväxter i diket. 
 
Påverkan: Mer en gammaldags brunn än källa, som ej helt säkert höll vatten, men det lär ha 
gått att få de flesta år. 
 
Naturvärde: III. Närmare torpruinen finns ännu en källbrunn, också den försedd med lock 
och stenar. Omkring finns fuktmark med bl. a. smörbollar, men något egentligt källkärr tycks 
inte finnas. 
 
 
 
Källa vid Lida damm 
 
Läge: 100 m N Lida damm räknat från V kanten, 10 - 15 m N kraftledningen, inne i granskog. 
 
Beskrivning: 3 kvm. öppen källa. Avflöde neråt sluttningen, där ett vackert litet källkärr 
utbildats. 
 
Flora: I själva källan växer grodvitmossa och vid kanten sumpvitmossa. Det lilla källkärret 
runt tuvor och småträd har ganska många arter. Under granplantor och videbuskar finns här 
vanliga kärlväxter i fuktmark som veketåg, skogsfräken, vitsippa (växer inte sällan i källkärr), 
kärrviol, hallonplantor, ältranunkel m.fl. 
 
I kärret kan åtskilliga mossor letas fram. Skuggstjärnmossan finns mycket rikligt. I en 
kärrfläck växer mycket av kärrkrokmossan. Här och var finns filtrundmossan (nordlig, en art 
med sydliga utposter vid källor). I ett blött hål växer rikligt av ringpellia (också en art som 
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föredrar källmiljöer). En tredje indikatorart för källor är spärrvitmossan, som vanligt finns 
sparsamt. Runt kanterna svällande, grann sumpvitmossa. 
 
Påverkan: Opåverkad. Fastän källan ligger i skogen nära hus och vägar, är det få som hittar 
fram till den. Numera används den ej. Säkert har den vatten också torra år. 
 
Naturvärde: I - En rätt stor källa med ett intressant kärr. Runt om ganska grov granskog. 
 
 
Källa vid Granlid 
 
Läge: Ca 90 m VSV från västra gården (numera sommartorp) i Granlid. 
 
Beskrivning: 2 - 3 kvm stor grävd fördjupning under en granrot. Inget synligt avflöde. 
 
Flora: På stenar växer den allmänna fuktmarksmossan klippskapania. I källan noterades 
orangebrun, lång och slankig grodvitmossa. 
 
Påverkan: Knappast någon naturlig källmiljö, men ett ställe där grundvattnet går rätt nära 
ytan. Ett tecken på det kan ha varit den resliga granen. "Gran visar med sin frodiga växt att 
vatten icke är långt aflägset" (S. Liljeblad, 1803). 
 
Naturvärde: III 
 
 
Källa vid Ladåsen 
 
Läge: 50 - 60 m S Ladåsen. 
 
Beskrivning: Ca 1 kvm stor, grävd fördjupning i fuktmark i granskog. 
 
Flora: Inga speciella arter noterades. 
 
Påverkan: Liten stig fram, för övrigt ingen påverkan. 
 
Naturvärde: III 
 
 
Källa vid Skanterna 
 
Läge: 500 m V till N Skanterna. 
 
Beskrivning: Stenlagd källa drygt 3 kvm i sluttning i gammal granskog. Avflöde mot väster. 
Först korsas avflödet av en liten stig, numera troligen mest djurstig. Under stigen finns ett 
smalt järnrör som avvattnar något. Neråt sluttningen löper en rännil med småkärr och 
fuktgropar ca 40 m till gränsbäck Nårunga/Skogsbygden. Halvskuggig - skuggig miljö. 
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Flora: I källan några långa smala skott med stora blad av vattenmåra, som här växer under 
vattnet. På stenar vid kanterna och också fritt simmande i vattnet bäckblekmossa. 
 
Det lilla kärret på stigen nära källan är örtrikt, ganska frodigt. Örter som bäckbräsma, harsyra, 
kärrviol, vattenmåra. Rikligt med krypven utan vippor. På våt jord växer ringpellia, en art som 
mest finns vid källor. I rännilen neråt sluttningen förgrenar sig vattnet på många ställen runt 
tuvor, och på två ställen finns små, blöta kärr. Hela vägen ner till bäcken markeras av 
hultbräken, mycket harsyra, skogsfräken och skuggstjärnmossa, som kläder varje sten och 
tuva, samt några stånd med majbräken, en art som ofta finns vid källor. De två små kärren 
utmärks framförallt av vackert utbildad stor tujamossa. 
 
Påverkan: Själva källan är säkert framgrävd, i varje fall är källkratern fördjupad, och man har 
stensatt. Det hindrar inte vatten att sippra ut och underhålla det vackra kärret. Det lilla 
järnröret avvattnar inte tillräckligt. Förr hämtades vatten här, när brunnen på gården Skanterna 
sinade. 
 
Naturvärde: II. Hela källmiljön ligger vackert infattad i äldre eller gammal skog. Också 
under den svåra torkan 1994 höll källan vatten.  Floran tyder på ganska mineralfattigt vatten. 
 
 
Källa vid Hult 
 
Läge: 500 m V till N om gården Hult. 
 
Beskrivning: En grävd grop, ca 4 kvm stor, i en skogssluttning mot väster. Numera växer tät 
ungskog runt omkring. Avflöde med rännil ner mot gränsbäcken Nårunga/Skogsbygden 
(samma som förra källan) ca 50 m. 
 
Flora: I den öppna källan växer grodvitmossa, med bara topparna över vattnet. Samma art 
växer också torrare på fuktig mark vid kanten. Ute i vattnet finns också rikligt av en grenig, 
grön alg. Stora plantor av vägtåg, växer också halvsimmande ute i vattnet. Vid kanten finns 
rikligt av trådstarr. På en kant påträffades en tuva mycket vackert utbildad praktvitmossa, i 
den bleka form med roströda huvuden som man ofta finner vid källor. 
 
Avflödet: Mycket igenväxt och smårisigt. I dunklet finns gott om vågig sidenmossa. Det är en 
art som utom i äldre skog, ibland växer i källmiljöer, gärna blött. Stora kärrtistelrosetter finns 
här och var tillsammans med hultbräken och bleknade blad av vitsippa. Längre ner övergår 
kärret i ett frodigt alkärr med mycket majbräken och en del rätt grova alar. 
På ett ställe före alkärret finns rikligt med skogshakmossa. Det är en nordlig art, som är 
ganska sällsynt i södra Sverige, och här anses indikera gammal, orörd skog. Gammalskog har 
också funnits här tidigare. Skogshakmossan kan då ha varit mer utbredd, men överlever nu på 
enstaka ställen i det skuggiga och fuktiga kärret. 
 
Påverkan: Källkratern är grävd någon gång för länge sedan. En liten stig, snart kvävd av 
uppväxande skog och tärd av ett hygge, leder från Hult till källan. Här hämtades förr vatten, 
när närmare möjligheter tröt. Den allvarligaste påverkan är väl kalhuggningen runt omkring 
för något tiotal år sedan. Troligen var detta en mycket vacker och också mer artrik källmiljö 
då. 
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Naturvärde: II. En stor källa med kärr som kan bli öppnare och artrikare med tiden som 
skogen växer upp. Gallring bör göras. Källan höll vatten också sommaren 1994. Intressantast 
av de funna arterna är utan tvekan skogshakmossan. De två andra lokaler jag känner till av den 
i södra Västergötland är skuggiga, fuktiga och sedan mycket länge orörda skogsmiljöer.  
 
 
Källa: Liarängen 
 
Läge: Blockrik nordsluttning ca 220 m N Nårunga skola. 
 
Beskrivning: Grundvatten flödar upp på flera ställen mellan stenblocken högt i sluttningen 
och bildar ett par källkar. Efter hand förenas flödena till en bäck. Nerom sluttningen ( efter ca  
100 m ) omges bäcken av ett öppet, några meter brett och ca 60 m långt kärr med svag lutning. 
Därefter återsamlas bäcken ur kärret och fortsätter neråt skogen. I tillrinningsområdet som är 
på ca 2,5 ha finns bl a odlade fält. 
 
Flora: Lövskogen kring källdraget har växt upp på gamla slåtterängar/lövängar. Miljön är 
yppig med mycket hassel och blåsippor. På stenblock växer den i södra Sverige ovanliga 
mörka husmossan ( Hylocomium umbratum ). 
Källbäcken tväras av fuktiga lågor, ibland också av levande häggar som lagt sig över. 
Stammarna har en intressant epifytflora. Blocken grönskar av bäckgräsmossa och västlig 
hakmossa. Här och var längs bäcken växer källgräsmossan ( Brahythecium rivulare ). 
Sparsamt finner man den krävande bäcknäbbmossan ( Rhynchostegium riparioides ). På ett 
ställe ganska långt ned finns en vacket tuva av den sällsynta uddstjärnmossan ( Mnium 
marginatum ). I närheten av källbäcken längre upp växer den likaså sällsynta västliga 
husmossan ( Hylocomium brevirostre ) ( Se Floravård i skogsbruket! ). På våren blommar 
gullpudran längs hela bäcken. 
Det öppna kärret är ett högörtskärr kantat med magnifika majbräkenstånd.  I bottenskiktet 
dominerar överallt bandpraktmossan ( Plagiomnium elatum - ”Mnium seligeri” ) - närmast en 
källindikator i urbergstrakter. Här finns frodiga mattor av knoppvitmossan ( Sphagnum teres ) 
och spridd på många ställen växer spärrvitmossan ( S. squarrosum ). Rännilar kantas ofta av 
ringpellian ( Pellia neesiana ) - en annan källart. 
 
Påverkan: En så gott som orörd miljö sedan minst 90 år. Påverkan i framtiden är tänkbar från 
infiltrationsanläggningen vid Nårunga skola, men kan knappast påvisas ännu. I sluttningen en 
bit västerut finns horder av nässlor och hallon. 
 
Naturvärde: I. En stor, opåverkad källmiljö med mångsidig och för trakten rik flora. Miljön 
har kulturhistoriskt intresse och stort skönhetsvärde. 
 
 
Källa: Offerkällan vid Liarängen 
 
Läge:  I äldre granskog, västsluttning, ca 400 m N Nårunga skola. 
 
Beskrivning: Mellan mossklädda stenblock en ca 5 kvm stor och upp till 1 m djup källa. 
Vattnet kommer ur en spricka ( sprickor ) i berggrunden. Åt väster breder ett blött kärr ut sig, 
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svagt sluttande, 5 - 10 m brett och ansluter till det öppna högörtskärret som hör till 
Liarängenkällan efter ca 35 m. I tillrinningsområdet ( ca 1,1 ha ) mest granskog. 
 
Flora: Blocken runt själva källan pryds med vanliga skogsmossor som här utvecklas ovanligt 
vackert. Flytande i källan finns lite klippskapania ( Scapania nemorosa ) som sedan dominerar 
kärret helt. En i och för sig vanlig skapania, som här tycks nå ett ekologiskt optium. Långt ner 
i kärret rikligt med källmossa ( Philonotis fontana ). 
 
Påverkan: Källan tycks opåverkad. En del granar fällda i tillrinningsområdet, men inget 
hygge ( sommaren -91 ). 
 
Naturvärde: I. Den vackraste källan som setts i markerna runt Vårgårda/Herrljunga. 
Kulturhistoriskt intresse som gammal offerkälla. En häll där man kunde böja knä och ösa 
vatten finns. Kärret med sin rikedom på klippskapania 
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Artlistor 
 
Mossor 
bandpraktmossa Plagiomnium elatum 
bergkvastmossa Dicranum fuscescens 
bäckblekmossa Chiloscyphus polyanthos 
bäckrundmossa Rhizomnium punctatum 
cypressfläta Hypnum cupressiforme 
fetbålmossa Aneura pinguis 
filtrundmossa Rhizomnium pseudopunctatum 
fingermossa Lepidozia reptans 
granvitmossa Sphagnum girgensohnii 
grodvitmossa Sphagnum inundatum 
gräshakmossan Rhytidiadelphus squarrosus 
jordveckmossa Diplophyllum obtusifolium 
klippskapania Scapania nemorea 
knoppvitmossa Sphagnum teres 
krusflikmossa Lophozia incisa 
källmossa Philonotis fontana 
källgräsmossa Brachythecium rivulare 
kärrkrokmossa Warnstorfia annulata 
kärrpraktmossa Plagiomnium ellipticum 
liten bräkenmossa Plagiochila porelloides 
praktvitmossan Sphagnum magellanicum 
ringpellia Pellia neesiana 
skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus 
skogssäckmossa Calypogeia integristipula 
skuggstjärnmossa Mnium hornum 
snärjvitmossa S. imbricatum ssp. austinii 
spetsblekmossa Lophocolea bidentata 
spjutmossa Calliergonella cuspidata 
spärrvitmossa Sphagnum squarrosum 
stor björnmossa Polytrichum commune 
stor fickmossa Fissidens adianthoides 
stor näckmossa Fontinalis antipyretica 
stor sågmossa Atrichum undulatum 
stor tujamossa Thuidium tamariscinum 
sumpvitmossa Sphagnum palustre 
uddstjärnmossa Mnium marginatum 
uddvitmossan Sphagnum fallax 
vågig praktmossa Plagiomnium undulatum 
vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum 
västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 
 
Kärlväxter 
ask Fraxinus exelsior 
bindvide Salix aurita 
björk Betula sp. 
blåsippa Hepatica nobilis 



21

brunört Prunella vulgaris 
brännässla Urtica dioica 
bäckmåra Galium palustre 
gran Picea abies 
hallon Rubus vitis-idaea 
harsyra Oxalis acetosella 
hultbräken Phegopteris connectilis 
humleblomster Geum rivale 
hägg Prunus padus 
kabbleka Caltha palustris 
krypven Agrostis stolonifera 
källarv Stellaria alsine 
kärrfibbla Crepis paludosa 
kärrtistel Circium palustre 
kärrviol Viola palustis 
lopplummer Lycopodium selago 
majbräken Athyrium filix-femina 
mannagräs Glyceria fluitans 
olvon Viburnum opulus 
revsmörblomma Ranunculus acris 
ryltåg Juncus articulatus 
skogsbräken Dryopteris carthusiana 
skogsfräken Equisetum sylvaticum 
skogssallat Lactuca muralis 
smörbollar Trollius europaeus 
storrams Polygonatum multiflorum 
storven Agrostis gigantea 
sumpmåra Galium uliginosum 
trådstarr Carex lasiocarpa 
tussilago Tussilago farfara 
vattenmåra Galium palustre 
veketåg Juncus effusus 
vitsippa Anemone nemorosa 
vägtåg Juncus bufonius 
åkerfräken Equisetum arvensis 
åkermynta Mentha arvensis 
åkerpilört Polygonum persicaria 
älgört Filipendula ulmaria 
ältranunkel Ranunculus flammula 
 


