
Sumpskog, mossar och kärr dominerar 
i naturreservatet Gagnån. Vattendragen 
i området är mycket artrika och håller 
en ovanligt hög vattenkvalitet. Natur-
reservatet bildades för att bevara den 
unika naturen i området.

Bäckarna kring Gagnån
Bäckarna i området skiljer sig i stort ifrån 
många andra vattendrag. Artsammansätt-
ningen består av både nordliga och syd-
liga arter. Flera av dem är hotade och säll-
synta.

En stor del av de djur man kan hitta i bäck-
arna finns där på grund av den utmärkta 
vattenkvaliteten, som i sig är viktig att be-
vara. Vattnet är svagt kalkhaltigt och har 
därför stått emot försurningen bra.

En annan del av bäckarnas höga värden 
är själva livsmiljön med stor andel ström-
mande vatten och naturliga strandmiljöer. 
På flera platser finns källor med utström-
mande grundvatten. Uppströms reserva-
tet kalkas också vissa vatten årligen för att 
bevara de höga värdena.

Öring
Öringen (Salmo trutta), tillhör laxfiskarna 
och finns naturligt i hela Europa. Öringen 
föds i små bäckar i inlandet där den till-
bringar yngelstadiet. Det finns tre huvud-
typer av öring: bäcköring, havsöring och 
insjööring.

Utseendet är olika för varje typ. Man kan 
dock generellt säga att samtliga typer får 
en mörkare, grönaktig färg med många 
röda och svarta fläckar då det är lektid.

Öringen vill ha kallt, klart och strömmande 
vatten. Det är främsta anledningen till att 
man hittar den i Gagnån. I övre delen av 
Gagnån finns bestånd av bäcköring me-
dan det i nedre delen, nedströms Fager-
hult, finns insjööring som vandrar upp från 
Vättern.

Öringbestånden är mycket starka i Gagnån. 
För att skydda öringen är det förbjudet att 
fiska i reservatet.

Backstugor och skogsbruk
Under 1700-talet byggdes flera backstu-
gor och torp längs bäckarna och upp på 
moarna. Markerna runt omkring nyttjades 
till slåtter och här avverkades också skog.

Nästan all mark har påverkats av skogs-
bruket. Man kan se spår av Kättlahultets 
åkrar väster om reservatsgränsen.

Var rädd om Gagnån
Allemansrätten gäller inte fullt ut i natur- 
reservatet. Besökaren är skyldig att känna 
till och rätta sig efter de föreskrifter som 
finns för området. Föreskrifter enligt 10 
§ naturvårdslagen gäller, liksom de spe-
cifika regler för naturreservatet Gagnån 
som finns under Länsstyrelsens hemsida  
www.f.lst.se. Nedan några allmänna regler:

I naturreservatet Gagnån är det förbjudet 
att tälta, elda och fiska.

Cykling och ridning är enbart tillåtet på be-
fintliga vägar och motortrafik är helt förbju-
den för allmänheten.

Hund ska alltid hållas kopplad och under 
uppsikt inom naturreservatet.

Man får inte skada levande eller döda träd 
och buskar till exempel genom att bryta 
kvistar eller fälla träd. Man får heller inte 
gräva upp eller plocka växter, med undan-
tag för bär eller svamp för husbehov.

Texten om naturreservatet Gagnån är lånad från 
Länsstyrelsens hemsida och delvis omskriven 
enligt överenskommelse med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län.
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Allmänt om motionsspåren
• Elljusspåret är 2,5 km långt och är 

markerat med gul färg.
• Elljusspårets belysning slås på av 

ett skymningsrelä och är tänt till och 
med kl 22.00. Detta gäller från 1 
september till 30 april. Övriga delar 
av året är belysningen släckt.

• På motionsområdet i övrigt finns en 
rödmarkerad slinga på 5 km och ett 
blåmarkerat 15 km spår, samt även 
Västra Vätterleden (etapp 7 och 8) 
som markeras med orange färg.

Tänk på att
• Under veckan före och under första 

älgjaktsveckan varje år får ingen  
organiserad verksamhet förekomma 
i spåren, såvida inte annan över-
enskommelse nåtts med jakträtts- 
innehavaren.

Kontakt
• Fritids- och kulturförvaltningen, 

Habo kommun, tel 036-442 80 00.

Matta av renlav

Vacker tallmo

Vattendrag är en viktig del av reservatet
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