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Finansierat av

Snabbfakta
Längd 
11,5 km  

Tidsåtgång 
2,5 timmar 

Svårighetsgrad 
Medel.  Leden klassificeras som medel men är 
lättvandrad med jämn väg och stig.

Terräng 
Jämn väg och stig. Bitvis förekommer stigar med 
rötter och stenar.

Markering
Leden är grönmarkerad, markering sitter på 
stolpar och träd. 

Hitta hit
Hökensås ligger i Västsverige nära Vättern, cirka 
160 km från Göteborg.

Med tåg/buss
 Väljer du att åka tåg åker du till Falköping eller 
Skövde och sedan buss därifrån till Tidaholm. 
Tidaholm-Hökensås åker du buss 321, turen 
måste förbeställas på nummer 0771-91 90 90 
senast en timma före avresa.

Med bil
Åker du bil ligger Hökensås 14 km från Tidaholm 
och 48 km från Jönköping.

Hökensås

Upplev det vackra landskapet på Hökensås med sin tallmo och 
böljande, mjuka åsar. Vandringsleden är 11,5 km lång och passar 
för hela familjen.

Vandringsled Hökensås 11,5 km startar och slutar vid First Camp 
Hökensås. Leden är relativt lättvandrad och varierar mellan bredare 
skogsväg, smal mjuk stig och mindre stigar med rötter och stenar. 
Under vandringen kan du stanna vid en porlande bäck, ta en avs-
tickare till någon av fiskesjöarna som leden passerar och bara njuta 
av lugnet. Stanna gärna till och förundras över naturens formationer 
när du står uppe på åsen och blickar ner i groparna som påminner 
om istidens härjningar i trakten.

Efter lite mer än 8 km kommer du till fiskesjön Store Grubben. Den 
trolska skogen och sjön inbjuder till en paus. Det finns fikabord, 
grillplats och soptunna. Fortsätt utmed sjön, där finns det flera 
ställen att stanna till på. När du blickar ut mot sjön är det inte helt 
omöjligt att du får se en fiskare som drar upp sin fångst. 

Djurlivet i området är rikt och om du gillar att plocka bär finns det 
både blåbär och lingon om du kommer under rätt period.

Leden utgår från First Camp Hökensås. Vid campingen ligger 
Hökensås Sportfiske med en sportfiskebutik, det finns även en 
liten butik samt en restaurang. Öppettiderna varierar efter säsong. I 
campingens reception finns en kundtoalett samt kartor över vand-
ringslederna i området.
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