39. Dunkehallaåns dalgång

I Dunkehallaåns dalgång har
Jönköping ett storslaget landskap
tätt inpå knutarna. Kulturminnen och
naturmiljö förenas till en spännande
helhet där det ständigt strömmande
vattnet är basen.

Dunkehallaån har sina källflöden kring
Dumme mosse på höjdplatån väster
om Jönköping. Från Klämmestorp till
Dalvik har den ett lugnt flöde omgivet
av lövskogar och alkärr. Vid Dalvik
kantas ån av en albård och öppna
gräsmarker. Från Pojkadammen, eller Prostkvarnsdammen som den
också kallas, övergår den till ett
flöde med forsar och fall ned till
Vättern. Fallhöjden är 88 m och flera av fallen är höga. Strömfallen i
Dunkehallaravinen har uttnyttjats till

kvarnar och småindustrier som hade
sin blomstringstid under 1600-talet.
Som mest har det funnits ett femtontal
kvarnplatser i ravinen.
Från Dalvik ned till Dunkehalla
vägen kantas ån av lövträd och parkmark med många spår av kvarnar och
andra byggnader. Här kan man under
högsommaren få se den dominanta
pestskråpens paraplylika blad breda
ut sig, liksom hässleklocka, krol�lilja, strål
öga och andra förvildade
trädgårdsväxter. Den sista sträckan
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från Hallmansvägen ned till utloppet
i Vättern är den mest bebyggda delen där det fortfarande finns många
gamla byggnader kvar från den tidiga
industriepoken.
Även fågellivet är rikt. Strömstare
och forsärla syns då och då intill de
strömmande fallen. I flera av dammarna längs med ån simmar änder av
olika slag.

Harr

VÄRT ATT VETA

Dunkehallaleden går i Dunkehallaåns dalgång från Kortebovägen vid Vätterstranden till
Dalvik på Jönköpings västra höjder. Stigen forstätter genom Dalviksparken och vidare till
Klämmestorp där Hallbyleden ansluter. Vid Klämmestorp finns också ridstigar och vägar
som nyttjas av Jönköpings fältrittklubb. Den vackra och i södra Sverige ovanliga harren är
en fisk som leker vid Dunkehallaåns mynning.
VÄGBESKRIVNING:

Till mynningen: Följ Västra Storgatan mot Bankeryd, sväng vänster Hulukvarnsgatan.
Till Dalviksparken: Kör Dunkehallavägen till Dalviks centrum.
Till Klämmestorp: Kör Dunkehallavägen genom Svearondellen, tag vänster till Klämmestorp.
Parkering:
Buss:

P-platser finns vid Hulukvarnsgatan, Dalviks centrum och Klämmestorp.

Mot Bankeryd hållplats Talavidskolan och buss mot Samset, hållplats Stattutgatan

eller Sveavägen.

Gärdsmyg

Pestskråp
Gärdsmyg
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