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Naturreservat avsätts för att bevara och vårda områden med värdefull natur, och för att 
trygga tillgången på mark för friluftsliv. Särskilda föreskrifter finns anslagna vid reservaten 
- var mån om att följa dem. Förvaltning, vård och information bekostas huvudsakligen 
med statsbidrag som förmedlas av Naturvårdsverket. Naturreservatet Ålleberg förvaltas 
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
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 Ållebergs naturreservat
Ålleberg is obviously a mountain, but it can also be 
compared to a large building with very many rooms. 
It contains moors covered with heather, meadows, 
grazing land, hardwood forests, steep precipices, 
sources and small streams. 
A number of rambling tracks take you round the 
mountain, on the crown and on the steep slopes. 
Along the road, you may well encounter some of the 
discreet inhabitants of the mountain. In the half-open 
areas, the Red-backed Shrike and Wryneck can be 
seen, while the ponds are the homes of toads, moor 
frogs, common frogs and – not least – both large and 
small newts.
Welcome!

§ FÖRESKRIFTER
Det är förbjudet att…

… göra upp eld.

… framföra motordrivet fordon, cykla eller rida utanför vägen till flygplatsområdet.

… tälta eller ställa upp husvagn/husbil på annan plats än vad skötselplanen anger.

… fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen.

… skada eller ta bort döda träd eller vindfällen.

… samla in mossor, lavar eller svamp. Matsvamp får dock plockas.

… fånga och insamla ryggradslösa djur.

… anordna läger eller idrottstävling som omfattar fler än 200 deltagare  
… (gäller ej i flygfältsområdet, skötselområde 2). 

 REGULATIONS
It is prohibited to…

… light fires.

… drive motor vehicles, cycle or ride outside the road to the airport. 

… put up tents or park caravans/camper vans anywhere other the points specified  
… on the maintenance plan. 

… cut down trees and bushes, break off twigs or branches or damage the  
… vegetation. 

… damage or remove dead trees or trees that have blown down. 

… collect moss, lichen or fungi. Edible fungi may, however, be picked.

… capture or collect invertebrates.

… set up camp, organise sports competitions involving more than 200 participants 
… (this does not apply at the airport, maintenance area 2).

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
Tfn: 031-60 50 00 • www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Området ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000.
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Naturreservatet Ålleberg är en berättelse om vackra 
lövskogar, mäktiga rasbranter och en andlös utsikt  
över hjärtat av Västergötland.
Men Ålleberg är också berättelsen om guldkragar,  
bergatroll och blå ryttare. 
Här vandrar dikten och verkligheten sida vid sida.

Ålleberg. Det första ledet i bergets namn härstammar för-
modligen av det lokala namnet för sänka. Alltså en ”ålla”. Det 
finns en långsträckt sänka i norr som mycket väl passar in på 
beskrivningen.

Från urberg till trapp
Det går fint att flytta guldkragar, men att försätta berg är 
betydligt svårare. Här, på Falbygden, har Ålleberg tronat sedan 
urminnes tider även om tidens tand gnagt på hölje och inne-
håll.
Ålleberg är ett typiskt västgötaberg. Ett platåberg vars innehåll 
samlas i den korta bokstavsleken ”USA KL3”. Det betyder att 
berget består av urberg, sandsten, alunskiffer, kalksten, lerskif-
fer och trapp. Trapp kallas också för diabas, en hård hätta som 
går i dagen i de norra delarna.
Från Ållebergs änne i norr kan du dessutom se ett flertal 
andra västgötaberg.

Ett välbevarat berg
Ålleberg är naturligtvis ett berg, men kan också liknas vid ett 
stort hus med en massa olika rum.
Här finns ljunghedar, ängar, betesmarker, ädellövskogar, ras-
branter, källor och småvatten.
Hedarna och ängarna, alltså de öppna markerna, kvalificerar 
faktiskt Ålleberg till titeln ”det mest välbevarade västgötaber-
get”.
Med välbevarat menas att Ålleberg har kvar delar av sitt utse-
ende från 1700- och 1800-talet.

Ålleberg reser sig stolt ur det omgivande landskapet.

Flera vandringsleder
Ålleberg är ett närmast perfekt utflyktsmål. Kanske särskilt 
för promenader och picknickkorgar. Ett flertal vandringsle-
der tar dig runt berget, både på hjässan och i branterna.
Längs vägen kan du stöta på några av bergets diskreta 
invånare. I de halvöppna markerna trivs törnskata, göktyta, 
tistelsnyltrot och fältgentiana, och i dammarna huserar 
sångsvan, padda, åkergroda, vanlig groda och – inte minst – 
både större och mindre vattensalamander.

Tvåhundra hektar
Med naturreservatet vill vi bevara och utveckla Ållebergs 
värdefulla växt-, djur- och fågelliv. Vi vill också slå vakt om 
de olika naturtyperna och säkra berget som en oas för 
friluftslivet.
Ålleberg ingår i det europeiska nätverket av skyddade  
områden. Nätverket kallas Natura 2000. Reservatet är  
199,4 hektar stort.

Ryttare och guldkragar
Men en ålla är inte bara en sänka. Ålla är också namnet på 
ett bergatroll som tjänar ryttarna i de inre salarna. Ryttarna 
är enligt legenden tolv män i gyllene rustningar som alltid 
står redo att dundra ut ur berget för att försvara Falköping i 
ofredstid.
Berättelser om bergatroll och blå ryttare kan vi nog ta 
med en nypa salt. Mer förankrad i verkligheten är det 
fantastiska fyndet av en guldkrage vid Ålleberg år 1827. 
Ållebergskragen är på 22 karat, väger 612 gram och 
tros vara tillverkad under folkvandringstid. Alltså runt 
år 375 – 550 efter Kristi födelse. Kragen finns idag 
på Historiska museet i Stockholm.


