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Två forsande och kvillrande 
vattendrag rinner till Tabergsån från 
väster. Båda har vandringsleder som 
mer eller mindre följer bäckarna.

Vattnen är vandringsvägar för öring-
en som söker sig upp i vätterbäckar 
för bra lek- och uppväxtområden. 
I Kallebäcken vid Åsaforsvägen har 
Jönköpings kommun och länsstyrelsen 
gjort en naturvårdsåtgärd genom en 
ny fåra – ett omlöp – förbi ett hinder 
för öringen. Uppströms i Kallebäcken 
finns gott om bra grusbottnar för 
öringens reproduktion. 
 Hassafall tillhör Sandserydsån 
som börjar väster om byn Sandseryd. 
Ån rinner flackt i sin övre del, men 
har sammantaget en stor fallhöjd. På 
knappt 2 km faller ån 110 m och bildar 
flera vattenfall, där det mest kända är 

Hassafall. Det finns åtta vandringshin-
der på sträckan varav tre är skapade 
av människor och fem är naturliga. 
Vandringshindrena gör att den upp-
vandrande öringen bara kan utnyttja 
den nedre delen av ån. 
 Kallebäcken har kallt vatten – som 
namnet anger. Tillflödet består till stor 
del av markens grundvatten som hål-
ler en konstant vattentemperatur året 
runt. Vattnets goda kvalitet gör att 
sötvattensmärla, jättebäckslända och 
bäcköring trivs. Dunmossa är en ka-
raktärsväxt vid Kallebäcken. Denna 
ljusgröna mossa med fluffigt utseende 
lever där grundvatten tränger fram i 

kalkrik sandig mark. Andra arter man 
kan hitta vid bäcken är springkorn, 
gullpudra och rutlungmossa.
 Kallebäcken har en hel del kultur-
historiska lämningar. Vid Södra Krok 
finns rödjord, vilket var intressant för 
tidig järnframställning. I bäcken finns 
rester av kvarndammar, benstampar 
och ett tidigt elkraftverk från 1918, 
Rörets kraftverk i Ängsfors.
 Granskog omger båda vattendra-
gen och är lite av hackspettarnas skog. 
Annars är strömstare och forsärla ty-
piska i dessa vatten. Strömstaren sitter 
gärna på en sten i forsen för att plöts-
ligt dyka ner i det kalla vattnet.

Hassafallet

58. Hassafall i Sandserydsån och Kallebäcken
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VÄRT ATT VETA

Hassafallsleden börjar och slutar vid Hovslätts hembygdsgård. En avstickare går upp till 

utsiktsberget Varkullen. Nedanför berget börjar Kallebäcksleden som fortsätter söderut. 

Vissa sträckor på lederna är naturstig och bra skor rekommenderas. Informationstavlor om 

projekt Vätterbäckar finns i området. 

VÄGBESKRIVNING: Hembygdsgården ligger i höjd med rondellen i Hovslätt. 

Kallebäcksleden kan man börja gå vid Åsafors i sydvästra Hovslätt eller från Stavåkra på 

Häradsvägen nedanför Åsa by. Från Stavåkra går man nerför sluttningen till Kallebäcken och 

vandringsleden.

PARKERING: Finns vid Hovslätts hembygdsgård och Stavåkra.

BuSS: Till hållplats Hovslättsrondellen eller Huluäng. Från hållplats Huluäng går man 600 m 

genom bostadsområdet Huluäng västerut till Åsafors och Kallebäcksleden.

Strömstare Blåbär

Utsikt från Varkullen

Dunmossa


