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Hökaberg
Hemlig dörr bakåt i tiden
Hökaberg är lite ”off the beaten
track”, men ett fint utflyktsmål
för den som vill få känslan av hur
slåtter- och hagmarker kunde se
ut för hundra år sedan.
Först går stigen genom en ganska alldaglig blå

bärsskog, men snart öppnar den sig i en leende
småkullig hagmark. Här har många generationers
slit format gullvivsbackar och smultronmarker.
Stenrösena ligger tätt, vissa har blivit till dunkla
lövgrottor, övervuxna av hasselbuskar.
2002 ärvde Naturskyddsföreningen Hökaberg
och de försöker att bevara det gamla landskapet
med slåtter och bete. Två små områden är
instängslade och sköts enbart med slåtter, vilket
gör dem mer rikblommande än den omgivande
betesmarken.
Stigarna är aningen otydliga och ibland är det
svårt att se nästa blåa stolpe. Hökaberg är inte den
självklara ”nybörjarnaturen” för den som bara vill
ha en enkel familjeutflykt, men för den som gillar
växter, insekter eller kulturlandskapshistoria är
detta ett naggande gott litet smultronställe.
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Slåttergubbe säljs på hälso
kostaffärer under namnet
arnica. Men plocka dem
inte. för de är fridlysta och
har minskat väldigt mycket
det senaste århundradet i
brist på slåtterängar.
Hitta hit

Missa inte: Största röset kallas Morfars
Missa inte
röse och bär imponerande vittnesbörd
om gamla tiders kamp för att bli av med stenar
från slåttermarkerna.

Bästa matsäcksplatsen
Hitta hit: Nordväst om Flämsjön går en
Hitta hit
väg mot Götene. Följ den några kilometer
Hitta hit
till skylten mot Hökaberg. Nästa skylt är
att hålla utkik efter
bara enArter
liten
handsnidad träskylt som visar
vägen till
en
Missa
inteanonym vändplan, just före byn
Hökaberg.
Där kan man parkera och följa
Missa inte
vägen vidare
till en ”vinkelgrind” in i hagen på
En skum grej
vänster sida. Efter ett par hundra meter står en
Bästa matsäcksplatsen
informationsskylt
som visar att man är på rätt
Bästa matsäcksplatsen
väg, vilket
är ganska skönt eftersom vägen hit
Hitta hit
Barnpotential
är lite småhemlig.

Arter att hålla utkik efter
Arter
att spana efter: Slåttergubbe,
Arter att hålla utkik efter
Missa inte
jungfrulin,
stor och liten blåklocka,
Tips
jordtistel, kattfot, grönvit nattviol.
En skum grej

En skum grej
Bästa
matsäcksplatsen: Träbordet
Bästa matsäcksplatsen
i det
första instängslade området som är
Parkering
slåttermark. När man har ätit färdigt kan man
Barnpotential
lägga sig i gräset och jämföra blomprakten
Barnpotential
med betesmarken
utanför. Om högsommaren
Arter att hålla utkik efter
Badplats
och fram
till slåttern i augusti är det nästan
bara här
Tipssom blommorna finns kvar.
Tips
En skum grej
Missa inte
Parkering

Hökaberg ligger i yttersta kanten av Skara kommun, och precis
på gränsen mellan kamelandskap och skogsbygd.
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