
Tvetabäcken
Slingrande hemlig dalgång

I det ganska platta landskapet norr och väster om Skara blir bäck-
ravinerna dolda världar där man kan kliva ner under grönskimrande 
lövtak och utforska en ganska okänd del av Skaras natur.

Tvetabäcken slingrar sig fram i smala dalgångar 
norr om Skara. Längs bäcken finns många 
blommande hagmarker och hemlighetsfulla 
löv skogsgrottor, men de är inte alldeles lätta att 
hitta in i.
 En bra plats att börja på kan vara vid Tveta 
station där en tidigare naturstig på sex kilo meter 
har funnits. Ungefär halvvägs blir den svårfram-
komlig men första halvan är fortfarande lätt 
att ta sig fram på. Stigen följer bäcken genom 
blommande hagmarker och den som vandrar för-
siktigt fram i skymningen har stor chans att träffa 
på en bäver. 
 Ett kanske ännu mer 
spännande ställe att följa 
Tvetabäcken på är vid Åke
dal, där sandiga backar med 
brudbröd och blå klockor 
stupar brant ner. En ko-stig 
leder ner i regn skogslikt 
orm bunks dunkel och det 
bruna vattnet ser nästan ut 
att dölja krokodiler.

 Missa inte: Att man kan ta museijärn-
 vägen till Tveta från Skara under 
sommaren.
 
 Arter att hålla utkik efter: bäver, 
 backsippor, brudbröd.
 
 Hitta hit: Nabbeborg: Parkera vid järn-
 vägs stationen Tveta, bara tre kilometer 
norr om Skara domkyrka. Här finns en 
informations skylt och härifrån kan du följa 
en skyltad led, åt minstone en bit. Åkedal: Följ 

väg 184 norrut från Skara 
och sväng av mot Åkedal. 
När du har passerat Åkedal 
tar du första lilla vägen in till 
vänster i skogskanten. När 
skogen öppnar sig så går 
det en sandig liten väg in till 
höger, där kan du parkera 
och gå in till hagen. Passera 
en grind i elstängslet och 
sedan ser du snart ravinen. 
Följ bäcken österut tills du 
kommer till ett elstängsel, 
följ det uppför slänten. Då 
har du Åkedal på höger sida 
och åt vänster går en stig där 
du kan titta ner över ravinen. 
Det blir som en runda tillbaka 
till de sandiga blommande 
backarna.

Även små vatten är viktiga 
färdvägar för djur och 
växter genom landskapet.

Namnet Skara lär 
syfta på ned skärning 
eller sänka, vilket 
inte känns så typiskt 
för dagens Skara. 
En teori är att 
namnet kommer 
från Tvetabäckens 
ned skurna ravin. 
(Om det inte hade 
att göra med det 
som Linné upp-
märk sammade 
1723: “gatorne woro 
ojemne, sumpige 
och krokige.”)
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