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2022-05-18, Håkantorp 

En doldis bland utflyktsmål 

Prova på att vandra i Håkantorps omgivningar! 

Småvägarna i och omkring Håkantorp - av karaktär ”ägevägar” -  bjuder på lättgångna 

och bedårande fina vandringsmöjligheter.  

Man vandrar längs vägar och stigar som löper fram i ett vackert odlingslandskap med 

omväxlande beteshagar, åkrar, skogsridåer, ofta inramade av kraftiga stenmurar… 

och dessutom genomflutet av ån Slafsan på sin väg mot Hornborgasjön…  

      

Kyrkans parkering i Håkantorp är en bra utgångspunkt, för att sedan följa vägarna 

mot ”Äspåsdammen” och Äspås gård, varifrån man endera kan vända tillbaka eller 

fortsätta mot och över ”Broddetorpsvägen” (2687), via Hättebrunn och åter till 

startpunkten. 

Bra fika- rastplats 

Om man söker ett trevligt ställe för att rasta en stund, så bör man ta sig fram till 

”Äspåsdammen” som ligger fint inramad av trädridåeer i en liten sänka. Den har en 

ganska rejäl vattenspegel, och utgör också ett bra tillhåll för en del vattenfågel… för 

dagen bland annat en knipa med fem små dunbollar i släptåg, som alla övade dykning 

för fullt…. Svalor på födosök över dammen ,,, osv  
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Lite annat smått och gott…… 

     

…och vem visste att kärnorna i färska almfrön går att äta, och att de har en smak av 

mandel….?           …Ia Gunnarsson förstås… 
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… och så beteshagarna med sina olika invånare… 

 

            

Skådning.. 

Möjligheterna att skåda fågel är också riktigt bra…  

…så onsdagsgruppen gör sig inte besvär i onödan, om man säger så… 17 deltagare 

idag…  fantastisk vårmorgon…  och en hel del fina observationer….  

…speciellt backsvalekollonien i sandtaget på Äspås gård, så fantastiskt många bohål 

på en relativt liten yta i sandväggen, och antalet backsvalor … vimlet av fåglar!  

På Äspås finns också gott om både hus- och ladusvala, och även tornseglare… 

Buskskvätta, taltrast, gulsparv, göktyta, trädgårdssångare, grönfink, lövsångare, 

bofink, koltrast, stare, svartvit flugsnappare, gärdsmyg, svarthätta, ärtsångare och 

”en trolig rödvingetrast” är några av alla övriga observationer, liksom forsärla och 

drillsnäppan i och omkring ån. 

En rödstjärt lät också höra sig i skogsbrynet inte långt från Hättebrunn, men bara en 

enstaka gång, och bara några i gruppen uppfattade den, men var ändå säkra på 

observationen…               
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  …så där…  lite av allt möjligt fint en vanlig onsdag…  

//Evert 

 


