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Produktion: Länsstyrelsen i Jönköpings län mars 2016

Välkommen till Hökesån Habo och Hökesån nedre
De två naturreservaten bildades 2015 för att skydda naturen längs Hökesån och Pirkåsabäcken. 
Reservaten sträcker sig genom Habo samhälle och hela vägen ner till Vättern. Längs stränderna 
finns fina skogsmiljöer och ett nät av stigar att promenera på.

Storöringens lekplats
Både Hökesån och Pirkåsabäcken är 
viktiga uppväxtplatser för flera av 
Vätterns fiskar. Redan i april är flod nejon
ögonen igång, och i maj leker harren i åns 
nedre delar. Sent på hösten lägger öringen 
sin rom bland gruset på åns botten. 
Mellan järnvägen och Spinnet går det då 
att se öringar på flera kilo leka i ån. 

Fri väg i vattnet
Alla öringar i Vättern har kläckts i någon 
av de åar och bäckar som mynnar i sjön. 
Därför behöver vattendragen skyddas och 
skötas så att fiskarna trivs.  

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris) är kanske den  
pampigaste av alla ormbunkar som växer längs Hökesån.  
Man känner igen den på att bladen sitter som en tydlig tratt.  
Mitt i tratten växer framåt sommaren upp speciella blad som 
ormbunken sprider sina sporer från. Foto: Johan Rova.

I Hökesån har öppningar gjorts i vallarna 
vid Laggaredammen och Spinnet så att 
fiskarna kan simma fritt.

Lövskog ger mer mat
Fiskar gillar när det växer lövträd längs 
vattnet. Från lövträd ramlar det ner 
mycket insekter att äta. Vattnet blir inte 
heller lika surt som när det växer granar 
nära stranden. Reservaten ska därför 
skötas så att det blir mindre granskog och 
mer lövskog närmast vattnet.

Öring (Salmo trutta) lägger sina ägg i rinnande vatten. Vid 1-3 års 
ålder vandrar öringen ut i Vättern och lever där tills den blir köns-
mogen. Då simmar den upp för att leka i samma bäck som  
där den kläcktes. Illustration: Thommy Gustavsson.

Forsärla (Motacilla cinerea) håller gärna till i Hökesåns  
snabbt strömmande vatten där den letar föda både under 
och ovan vattenytan. Vid Spinnet kan man höra dess genom-
trängande läte redan tidigt på våren. Foto: Lars Petersson.

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) hör 
egentligen till djurgruppen rundmunnar. 
De liknar fiskar, men är faktiskt mindre 
släkt med fiskar än vad människor är. 
Flodnejonögon kan inte tugga utan lever 
på att suga sig fast på fiskar, kräftor eller 
andra vattenlevande smådjur.  
Illustration: Thommy Gustavsson.
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Missa inte det här när  
du besöker Hökesån:
De kulturhistoriska industri miljöerna 
vid Spinnet. Året runt.
Att spana efter lekande öringar. 
Oktober-november.
Utsikten över Vättern vid  
Hökesåns utlopp. Året runt.
Den trollska lummiga lövskogen i 
dalgången söder om Kråkeryd.  
Juni-augusti.
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Föreskrifter för allmänheten

Fisket i ån tillhör markägarna och är reglerat av 
fiskelagstiftningen. I naturreservat gäller inte 
allemansrätten fullt ut. I Hökesån Habo och  
Hökesån nedre är det förbjudet att:
• förstöra eller skada fast naturföremål eller lig-

gande eller stående döda träd eller buskar,
• gräva upp växter,
• varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch 

eller därmed jämförlig anordning.

TECKENFÖRKLARING"®Ä

"®Ä
"®Ä

"-

"-
"-

"-

"®h

"A

"A

"A

"®Ä"-

±Informationstavla"-
Rastbord"®Ä
Eldstad"®h

0 200 400 600 800 1 000
Meter

Väg

Rekommenderad parkeringsplats"A
Naturreservat

Informationstavla

Rastbord

Eldstad

Rekommenderad 
parkeringsplats

Naturreservat

Väg

Du är här

Fiske och fabriker
Hökesån har alltid varit viktig för 
människor, både som fiskeplats och 
kraftkälla. Den äldsta uppgiften 
om laxfiske i Hökesån är från 
år 1322. Vid ån har det 
också funnits kvarnar och 
industrier. Vid Spinnet 
kan besökare uppleva 
en industrimiljö som 
bevarats från första 
halvan av 1900talet.

Harr (Thymallus thymallus) trivs bara i riktigt kallt vatten och 
har sin sydligaste svenska förekomst i Vättern. Den är en upp-
skattad matfisk, men beståndet i Vättern visar tyvärr tecken på 
att minska. Illustration: Thommy Gustavsson.

Hökesån Habo naturreservat

Spinnet

Hökesån nedre
naturreservat

Vättern FAKTA
Reservaten har som syfte att bevara och stärka 
biologisk mångfald knuten till strömmande vatten-
drag och lövskog, samt att tillgängliggöra ett tät-
ortsnära naturområde och ge möjlighet för friluftsliv 
och pedagogisk verksamhet. Skogen längs ån ska 
skötas så att lövskog gynnas.

Naturreservatet Hökesån Habo
Beslutsår 2015 
Storlek  27 hektar, varav cirka 1,5 hektar 

vatten.
Ägare  Habo kommun, Staten  

(Naturvårdsverket) och privat.
Förvaltare Habo kommun

Naturreservatet Hökesån nedre
Beslutsår 2015 
Storlek 21 hektar, varav cirka 2 hektar vatten.
Ägare Privat
Förvaltare Länsstyrelsen i Jönköpings län

Welcome to Hökesån Habo and 
Hökesån Nedre Nature Reserves

River Hökesån is one of the most important rivers for 
trout (Salmo trutta) reproduction in the Lake Vättern 
catchment area. The river valley is also a beautiful 
excursion site and an important recreation area for the 
citizens of Habo. In 2015, two nature reserves were 
established to protect the river and its surrounding 
woodlands through Habo village and all the way down 
to Lake Vättern. The forest is managed in favor of broad 
leaved trees, and several old dams in the river have 
been removed in order to facilitate trout migration and 
breeding. 

Please feel free to explore the network of trails that run 
along the stream, but remember that walking can be 
slippery, especially after rain. At the former textile mill 
“Spinnet”, you can also see early and mid20th century 
industrial architecture. Please remember that fishing, 
digging up plants, and making damage to trees and 
shrubs is not permitted in the nature reserves.

Till fots bland ormbunkar
Hökesån rinner i en smal och skuggig dal
gång. På den fuktiga marken trivs många 
olika mossor och ormbunkar. Längs ån 
finns ett rikt nätverk av stigar, både inom 
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Habo samhälle och närmast utloppet i 
Vättern. Du är välkommen att utforska 
stigarna, men tänk på att de kan vara leri
ga och hala, särskilt när det regnat. Grova 
skor rekommenderas!


