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Under sköna promenader utmed den porlande 
ån kan besökaren njuta av det rika fågellivet. 
Man kan höra hackspetten trumma eller se 
deras bågformade flykt. Med lite tur kanske den 
turkosblå kungsfiskaren flyger förbi.

Lillån rinner fram i Huskvarnadalen 
nedanför Vätterbranterna som av-
gränsar dalgången i öster. Efter 
Huskvarnafallen rinner Lillån ihop 
med Huskvarnaån. Nedanför stadsde-
larna Tormenås och Bråneryd slingrar 
sig Lillån fram genom den lövskogs-
klädda dalgången. I botten på ravinen 
är meanderslingorna så kurviga att ån 
närapå möter sig själv. Korvsjöar har 
snörts av och bildar lustiga bågforma-
tioner. De branta dalsidorna bildar 
ett system av djupt nedskurna ravi-
ner. Flera små bäckar rinner till från 

sydväst, bl.a. Musslebobäcken. Längre 
uppströms i Tenhult planar terrängen 
ut och åkermark omger ån.
 Jorden är bördig och skogen rik 
på olika träd som jätteekar med breda 
trädkronor. Enstaka äppelträd står 
kvar från förr och skogslind växer i 
bergsbranter i sydväst. Närmast ån 
finns alkärr och översvämningssko-
gar. I övrigt är ädellövskog vanli-
gast. Där skogen är tät och skuggig 
prunkar lundfloran med växter som 
strutbräken, springkorn, skogsbingel 
och lundstjärnblomma. I ljusöppna 

gläntor trivs istället ljuskrävande arter 
som brännässlor och hallon.
 Den höga luftfuktigheten och död 
ved ger en intressant flora och fauna 
med olika mossor, svampar, insekter 
och snäckor. Fåglar att lyssna efter är 
gröngöling, stenknäck och grönsånga-
re som finns i skogen vid ån. 
 Lillån är ett viktigt vatten för öring-
en och andra fiskar, t.ex. flodnejonöga. 
Länsstyrelsen provfiskar vätterbäckar 
regelbundet för att kontrollera att 
bäcken har en god livsmiljö. Det är 
viktigt för öringen som simmar upp i 
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VÄRT ATT VETA

Lillån är tätortsnära natur i Huskvarna Söder med många stigar, men också en del 

asfalterade vägar nära ån. Gångcykelvägar följer Lillån i norra delen och söderut går 

Lillåvägen. Vid Bråneryds kapell finns flera stigar till ån och en grusväg på andra sidan.

VÄGBESKRIVNING: Kör från Huskvarna centrum mot Tenhult, Lillån rinner parallellt med 

Tenhultsvägen.

PARKERING: Finns vid Smedbyn, Vapenvallen och Bråneryds kyrkogård.

BUSS: Buss från Huskvarna mot Tenhult, hållplats Bråneryds kyrkogård.

bäckarna för parningslek på hösten. 
Vill man se dem är det bra att röra sig 
försiktigt. Om fiskarna är i full gång 
med leken syns det tydligt. Annars kan 
de stå i ett bakvatten vid någon stor 
sten. Nedanför Bråneryds kyrkogård 
finns lämpliga sträckor med grusbot-
ten, där man med lite tur kan få se de 
simmande, hoppande och plaskande 
fiskarna. 
 När öringynglen sedan kläckts på 
våren lever de kvar i ån i två år innan 
de vandrar tillbaka ner till Vättern. 

Kungsfiskare

Lillån i Huskvarna tillhör 
ett av de områden som 
regelbundet inventeras 
på småöringar. Efter mät
ning och räkning släpps 
fiskarna tillbaka i ån.

Springkorn


