Allemansrätten

Hitta till Hökälla

Allemansrätten ger en unik möjlighet att röra oss
fritt i naturen. Med rätten följer också krav på
hänsyn och varsamhet – mot växt- och djurliv, mot
markägare och mot andra människor i naturen.

Hökälla våtmarkspark ligger på Norra Hisingen.
•

Med kollektivtrafik: hållplats Lillhagsparken
södra, Skälltorpsvägen eller Sankt Jörgens
Park.

Läs mer om allemansrätten på:
www.naturvardsverket.se

•

Med bil: området nås med bil från
Lillhagsvägen, Tuvevägen, Skogomevägen eller
Finlandsvägen. P-plats vid Skogomevägen.

Välkommen till

Hökälla

Ta ansvar! Tänk på följande:

•

Du får plocka vilda bär, svamp och blommor
som inte är fridlysta. Men det är förbjudet att
skada växande träd.

•

Det är förbjudet att köra med motordrivna
fordon på all naturmark, stigar, motionsspår
och vandringsleder.

•

Du får fiska fritt med spö i havet. I sjöar och
vattendrag krävs fiskekort. I Hökälla är det
dock inte tillåtet att fiska.

•

Eldning är tillåten om du är försiktig och
släcker efter dig. Elda aldrig på klipphällar. Vid
torka är det eldningsförbud, även på iordningställda eldplatser.

•

Hund får gärna vara med i naturen men ska
vara kopplad mellan 1 mars och 20 augusti.
Resten av året måste du ha hunden under
uppsikt.

•

Tänk på att alltid lämna naturen fin och städad
– ta med skräpet.

Hökälla

Foto: Emil Nilsson

Du får ta dig fram till fots, cykla och rida i
naturen, men inte på privat tomt, plantering
och brukad mark.
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•

Hökälla våtmarkspark är ett av
kommunens artrikaste områden för
häckande fåglar. Här finns också
sällsynta växter som spetsnate och
jättestarr. Under våren fylls dammen av
grodornas högljudda spel.

Historia
Området du står i just nu var under årtusenden
helt täckt av vatten, eftersom havsnivån var högre.
Ännu höjer sig landet och har förvandlat havssundet till en dalgång.

i området. I dammarna finns det gott om fisk som
gädda, mört, björkna, brax och ål. Här har också
de mycket sällsynta vattenväxterna knöl- och
spetsnate planterats in.

Namnet Hökälla har fornnordiskt ursprung och
betyder ”källan vid höjderna”. På medeltiden fanns det en helig källa någonstans i Hökälla. Idag kommer det fortfarande underjordiskt vatten upp ur leran på flera ställen i våtmarksparken.
I november 1977 inträffade en tragisk händelse
– Tuveskredet. Kraftiga regn gjorde att lera, jord
och sand flyttade Kvillebäcken 50 meter österut.
Nio människor dog och många blev hemlösa.Enkelbeckasin
Idag
växer björkar på lermassorna.

Natur
Hökälla våtmarkspark skapades genom att Kvillebäckens utflöde dämmades upp i söder. Området
är en av kommunens artrikaste platser för häckande fåglar med över 100 arter. Här häckar till
exempel knipa, sothöna, enkelbeckasin, rörhöna
och smådopping. Har du tur kan du se den sällsynta årtan. Många rovfåglar finns också i området, som ormvråk, tornfalk, sparvhök och duvhök.
Olika arter av fladdermöss är aktiva på natten och
gömmer sig på dagen i stora ihåliga träd, holkar
och hål som hackspetten gjort.
Under våren fylls området av grodornas högljudda
spel när hannarna försöker locka till sig honorna.
Kopparödlan, skogsödlan och snoken tycker om
det vattenrika området och jagar gärna insekterna

Enkelbeckasinen trivs i vattnet i Hökälla. Illustration: Agnes Danielsson

Friluftsliv
Runt våtmarksparken går ett 3, 5 kilometer långt
motionsspår, med belysning nästan hela vägen.
Från gångvägarna kan mycket av fågel- och
djurlivet observeras. Fågeltornet vid Håberget ger
god utsikt över området. Grillplatsen är öppen
för allmänheten och här finns ved för eldning.
Sittbänkar finns på flera ställen i parken.

I området runt våtmarksparken betar får. Foto: Michael Andreasson

