12

gingsjön och gisslebäcken
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I dammen reng jordes djurhudar på 1800-talet.

Vatten berikar livet runt Gisslebäcken
Vattnet har haft stor betydelse för trakten
runt Gisslebäcken. Garveriet och kvarnen vid
Gingsjöns södra strand krävde mycket vatten.
Idag leker öring i bäcken, och flodpärlmusslor
trivs i det kalkfattiga och klara vattnet.

I Hällingsjö fanns ett litet garveri på -talet.
Den saltade eller torkade huden lades i den
stora dammen utanför garveriet för att rengöras innan den garvades med krossad ekbark. År
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 byggde godsägare Mellander en vattendriven kvarn vid fallet i närheten av garveriet.
Genom att dämma upp Gingsjöns utlopp skapades ett ganska stort vattenmagasin.
Vid Hällingsjö gästgivaregård, och mellan
Garverivägen och väg , växer grova ekar.
Klarvattensjö i skogen

Gingsjön är en klarvattensjö mitt i skogen. I
dess omgivningar frodas ett rikt fågelliv. Storlom häckar i sjön och kattuggla och ibland även
sparvuggla kan höras i skogen norr om sjön.
Gädda, abborre och elritsa simmar under ytan
och sjön är också populär att bada i.
Stenåldersmänniskor har satt spår kring
Gingsjön. Man har hittat yxor och rester efter
redskapstillverkning som visar att människor
levt, jagat, och fiskat kring sjön för mer än
 år sedan. Ur sjön rinner Gisslebäcken.

Där finns bäcköring, Lygnernöring, elritsa samt
den fridlysta flodpärlmusslan.
Från Ubbhultsdrumlinen, en höjd väster
om Hällingsjö, rinner flera små vattendrag ner
till bäcken. Vattnet rinner i en djupt nerskuren
dalgång, där det växer näringsrik, fuktig lövskog med bland annat ask, alm och ek. Ravinen är en nyckelbiotop med högsta naturvärde,
vilket betyder att den har stor betydelse för
missgynnade och hotade växter och djur. För
länge sedan betades ravinen av boskap, men nu
är den mer eller mindre igenväxt.
I Gisslebäckens omgivning lever en mängd
arter som är beroende av denna speciella miljö
med lövträd, död ved, näring och fukt. Här kan
du bland annat hitta den storvuxna ormbunken
strutbräken. I den källpåverkade skogen finns
många känsliga lavar och mossor. Den hotade
skirmossan är en av dessa. n

Vägbeskrivning

Fakta

Eko från förr

Åk kollektivt Ta buss till Källarbacken.
Åk bil Ta väg 156 från Rv  40 mot Hällingsjö,
avfart 78. Parkera i Hällingsjö eller vid badplatsen (N 57˚37,12’ O 12˚26,10’).

Gisslebäcken rinner ut ur Gingsjön, som är
en klarvattensjö i skogen. Den slingrar sig
fram genom odlingslandskap, barrskog och
lövskogsklädda raviner. Området gränsar till
Marks kommun.

Den gamla handelsvägen mellan Göteborg
och Jönköping passerade Hällingsjö. Vid
den gamla sträckan intill sjökanten står en
vägvisningssten. Till Gingsjöns södra strand
flyttades vid 1700-talets slut ett gästgiveri
som var i bruk fram till början av 1900-talet,
då järnvägen gjorde att antalet resande via
Hällingsjö minskade.

Gingsjön och gisslebäcken

Öring och flodpärlmussla samspelar.

Skirmossa

Dammen i Hällingsjö.
Visste du att?
Elritsan är en ganska liten fisk, upp till
cirka 12 cm. Färgerna varierar, ryggen
och sidorna är oftast olivgröna, med en
lätt bronsglans och buken är gul eller vit.
Kommunens fjärde omfångsrikaste alm,
över 4,5 meter i omkrets, växer i en ravin
i närheten av Gisslebäcken.

Skirmossa är en rödlistad och vacker
mossa med stora glänsande blad. Den
växer i sydvästra Sverige längs med
skuggiga bäckar och kan, om den trivs,
bilda stora mattor. Skirmossa är känslig
för uttorkning och försurning.

Vägvisningssten

Tips

naturens år 2010

Framkomlighet

Gingsjön är en trevlig sjö att meta i. Det
finns en kommunal badplats vid sjöns
nordöstra del.

FN har utsett år 2010 till internationella
året för biologisk mångfald. Miljöministern uppmärksammade detta genom att
skicka vykort till landets kommuner där
hotet mot olika arter belystes. Skirmossa
var den art som lyftes fram för Härryda
kommun.

Vid Gisslebäcken finns inga anlagda stigar, men i Hällingsjö samhälle kommer
du nära bäcken och den stora dammen.
Gisslebäckens raviner i söder är branta
och svårtillgängliga.
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