
Vingängen
Lättvandrade ekhagar

Axvallaborna har tur – deras motionsområde är mycket mer än underlag 
att åka skidor eller springa på. Här kan man också ströva ut, sätta sig 
under en ek och bara lukta på blommorna.

Det är inte ofta man kommer så här lätt ut i 
gamla ekhagar, bland stenrösen, nyponbuskar, 
smultron och nattvioler. Stigarna längs elljusspåret 
är platta nog att köra med barnvagn. 
 Om man vill uppleva natur snarare än att 
avverka kilometer kan man skippa västra delen 
av elljusspåret. Här finns gran planteringar och 
blåbärsskogar som bär tydliga spår av skogs bruk 
men som på sikt kommer att bli naturskogar.
 I södra och östra delen finns de finaste 
hagmarkerna, som har hållits öppna åtminstone 
sedan slutet av 1800-talet och förmodligen 
mycket längre tillbaka. Fornåkrar, förhistoriska 
gravar, husgrunder och odlingsrösen visar att 
området hörde till den forntida byn Norra 
Ving. Åtta av ekarna klassas som jätteekar, vilket 
betyder att de har en omkrets på över sex meter.

 Hitta hit: Vingängen ligger precis söder 
 om Axvalls samhälle. För att komma rakt 
in i den finaste delen är det bäst att par kera 
längst söderut i reservatet, om du åker söderut 
från Norra vings kyrka. Där sitter dock bara 
en mycket subtil reservatspinne i vägkanten 
vid infarten, som känns väldigt privat fastän 
det är en markerad p-plats. Så det enklaste är 
att parkera i korsningen mellan Södra vägen/
Lång gatan och följa elljusspåret åt vänster/
österut. Buss 200 tar 13 minuter från Skara 
centrum till Axvall centrum. Därifrån är det 
cirka 700 meters promenad söderut till Ving-
ängens natur reservat.
 
 Missa inte: Naturen på natten kan  vara 
 en spännande utflykt i augustikvällarna, 
när nattfjärilarna fladdrar förbi och fladder-
mössen swischar fram mellan trädkronorna. 
Kanske kan du höra en kattugglas spöklika 
hoande. Tack vare elljusspåret är detta ett lätt 
ställe för att utforska natten.
 
 Bästa matsäcksplatsen: Gresaberget. 
 En kulle med utsikt över eklandskapet åt 
alla håll. Den skulle också kunna heta Axvalls 
vulkan, eftersom den har som en liten krater 
på toppen. Gresaberget ligger precis norr om 
vandringsleden i södra delen av reservatet. 
 
 Arter att hålla utkik efter: Slåttergubbe, 
 back timjan, liten blåklocka, nöt skrika 
och grön göling.

Nötskrikan är ekskogarnas trädgårdsmästare, 
som planterar nya träd genom att glömma 
bort sina ollonförråd.

Mandelblom är en av det gamla bonde land-
skapets blommor som inte längre finns 
överallt, men som har fått en fristad här.

Fallna ekjättar är 
livsviktiga för många 

kryp och svampar.
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