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Om du stannar till vid vattnet en varm sommardag kan 
trollsländan komma i snabb flykt och kolla in dig. Vem 
är du i mitt revir? Sen snabbt iväg. Trollsländor hör till 
insektsvärldens jetsetgäng, snabba flygare med värsta 
spanarblicken.

Stråken är mycket lång och smal. Den 
liknar mest en långsamflytande norr-
ländsk älv. Sjön är drygt 20 km lång 
och 0,5 km bred. Södra änden ligger i 
Jönköpings kommun, men sjön sträck-
er sig in i Västergötland till Mullsjö 
och Kyrkekvarn i norr. Stråken är – 
likt Vättern – en näringsfattig nord-
sydlig sprickdalssjö, men har en mer 
gyllenbrun ton i vattnets färg. Stråken 
hör till Tidans vattensystem och rin-
ner norrut. Sjön har en god ekologisk 
status och största djupet är 37 m. Till 
sjöns rika fiskfauna hör öring, siklöja, 
sutare, lake och ål.

Stråkens långa strandlinje är skogbe-
vuxen med barrskog. På några platser 
i landskapet öppnar sig skogen i ett 
odlingslandskap. 
 Inlandsisen formade landskapet i 
Stråkensänkan och söderut. Marken 
är kuperad med sandiga kullar, åsar, 
dalsvackor och terrasser. En del åsryg-
gar går ut som uddar i sjön. 
 På västra stranden ligger gårdarna 
Borrebo och Tolabo. Betesmarken 
finns till stor del på åsar med inslag 
av hävdgynnade ängs- och hagmarks-
arter. Stråkens flikiga strandlinje med 
många uddar ger utrymme åt skyddade 

växtplatser i vikarna. Man kan hitta 
strandpryl, notblomster, nålsäv, olika 
sorters nate och braxengräs i vattnet. 
Många vikar har glesa vassbestånd.
 Det finns många geologiskt intres-
santa naturområden i trakterna, t.ex. 
Bottnaryds urskog och Mörtsjöåsen 
samt dalgångarna Nissan och Älgån. 
Andra är Ledhestramossen söder om 
Stråken och Getaryggsmossen 7 km i 
sydost. Den är en våtmark med en rull-
stensås omgiven av myrmark.
 Vid Stråken kan man få syn på 
lommens uppåt strävande profil el-
ler höra dess vildmarksrop. Andra 
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VÄRT ATT VETA

Stråkens långsmala form och varierade stränder gör den tilltalande att vara vid, färdas med 

båt, sportfiska eller åka skridskor och skidor issäkra vintrar. Fiskekort finns att köpa via 

Stråkens Fiskevårdsområdesförening. Vandringsleden Södra Vätterleden följer sjön och går 

på lättvandrade sandplatåer och mjukt böljande åsar. 

VÄGBESKRIVNING: Man kan cykla till badplatsen i södra änden. Ett par småvägar från 

Bottnaryd går planskilt under väg 185. Med bil kör du väg 185 och svänger vid skylten 

Nackebo/Bet. För att komma till badplatsen ta direkt till höger. Om du istället fortsätter 

vägen mot Bet, kommer du till en bro över Stråken i höjd med Rud. Där finns också en 

iläggningsplats för båtar.

PARKERING: Finns vid badplatsen och bron vid Rud.

BuSS: Mot Borås/Ulricehamn till hållplats i Bottnaryd. Stråken med badplats ligger drygt 

1 km öster om samhället. Följ gångcykelvägen under väg 185.

skyddsvärda fåglar vid sjön är fiskgju-
sen och smålommen som flyger hit för 
att fiska. En av Stråkens öar, Bockön, 
är fredad som fågelskyddsområde.

Sutare

Fiskgjuse Storlom

Smålom Mjölkört/rallarros


