
Sydbillingens platå
Ingen söndagspromenad

Sydbillingens platå är ett av södra Sveriges största sammanhängande 
vild marks områden, och har varit i princip orört sedan mitten av 1800-talet. 
Här kan man vandra långt genom gammelskog och myrmark, ensam med 
älgar, tjädrar och hjortron.

Att närma sig Sydbillingens platå från Skövde är 
att göra det lätt för sig. Från Skara hållet får man 
ta sig igenom en diffus övergång mellan skog 
och mosse som är ganska svår att navigera i, och 
som helt saknar stigar. Är man ute i början av 
sommaren kan man också få en broms- och knott-
upplevelse av norrländska mått. Men om man är 
beredd på en vandring i obanad terräng kan man 
njuta av gammelskog, mörka porlande bäckar och 
smalaxlade granar i myrkanterna. Skogen är inte 
planterad utan har till största 
delen sått sig själv efter 1800-
talets intensiva betning och 
skogsbruk. Till sist 
öppnar sig mosse-
 horisonten och 
då blir enslig-
heten total.

Naturreservatet Syd  billingens platå är om kring 2000 hektar 
stort, det vill säga nästan 3000 fot bolls planer.

Klockljungen är 
typisk för väst-
sveriges mossar.

 Hitta hit: Den enkla vägen är att 
 komma från Skövde och parkera vid 
Simsjöns norra sida. Från parkeringen kan 
du följa vägen fram till en informations-
tavla. Den som vill ha en större utmaning 
och ännu mer ödslighet kan istället åka 
in från Skarasidan. Om du kommer från 
Varn hem tar du vänster i korset vid skylten 
mot Alekärr. Sedan navigerar du uppåt på 
skogs bilvägarna, korsar pilgrimsleden och 
kör tills vägen tar slut. Där parkerar du och
      går österut in i reservatet. Att köra in
          norrifrån går tyvärr inte eftersom 
          vägen är avstängd. 
        
     Missa inte: Att stanna upp och 
     lyssna in tystnaden.
 
 Arter att hålla utkik efter: Tjäder,  
 orre, pärluggla, hjortron, skvattram
     och klockljung.
   
     Bästa matsäcksplatsen: I en myr- 
     kant. Om du tar dig fram till den
         öppna mossen från Skarahållet har du
         verkligen gjort dig förtjänt av mat-
       säcken.
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