
NATURRESERVAT I JÖNKÖPINGS LÄN                     

Rocksjön

Naturreservatet
Naturreservatet bildades i augusti 2010 och har en areal av 79 
ha varav hälften utgörs av Rocksjön. Marken ägs av Jönkö-
pings kommun och reservatet förvaltas också av kommunen. 
Fullständiga regler för naturreservatet, så kallade föreskrifter, 

Hur man hittar till reservatet:

gång och cykelvägen längs sjön) och gång- och cykelvägen 
söder om Rocksjön. Går du från ICA Maxi hittar du en grusad 
anslutning till spången mellan JRAB och Simsholmskanalen 
öster om ICA Maxi. Man kan även ta Krösatåget mot Vagge-

-
plats.

Vill du veta mera?
www.jonkoping.se/rocksjon
www.jonkoping.se/natur
www.lansstyrelsen.se/jonkoping

I Rocksjöns myllrande våtmarker trivs både granbräken och 

I naturreservatet får Du inte...
* förstöra eller skada fasta naturföremål, liggande eller stående 

döda träd, buskar, delar av träd eller buskar 
* framföra motordrivet fordon, förutom moped klass 2 på  

cykelbana
* elda förutom på markerad plats
* medföra okopplad hund
* ställa upp husvagn eller husbil
* sätta upp  

anordning
* plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, 

med undantag av bär och matsvamp för husbehov
* sa

gällande regler
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Rocksjön
Rocksjön är en grund klarvattensjö som utgör nästintill 
halva ytan av naturreservatet Rocksjön. Mångformigheten, 
den artrika fiskfaunan och orördheten gör att sjön har ett 
högt naturvärde. I Rocksjön finns ett 20-tal fiskarter där de 
vanligaste arterna är abborre, mört, gers, braxen, siklöja och 
nors. Fiske sker i sjön i ganska stor omfattning, framförallt 
vintertid. Rocksjön ingår i Tabergsåns vattensystem, med 
Strömbergsbäcken som det enda naturliga tillflödet till sjön. 
Sjön tar även emot vatten som pumpas in från Vättern via 
Liljeholmskanalen. Vätterns vatten förbättrar avsevärt vat-
tenkvalitén i sjön och minskar övergödningen.

Geologi
Rocksjöområdet vilar på enorma lager av isälvssediment, 
med ett övre lager av torv som började avsättas för 6500 år 
sedan. På Rocksjöns botten finns ett mäktigt lager av dy, upp 
till 10 m tjockt. Reservatets berggrund består av Visingsö-
gruppens bergarter, som endast finns just i området runt 
södra delen av Vättern. Bergarterna innehåller bland annat 
kalksten som har inslag av algstrukturer i form av stromato-
liter – några av jordens första levande varelser. 

Del av stadens historia
Rocksjön berättar mycket om staden genom sina fornläm-
ningar. Idag finns inga synliga spår kvar av fornlämningarna, 
men enligt gamla dokument fanns det bland annat ett spång-
system mellan Rocksjön och Munksjön, som gjorde det 
möjligt att ta sig genom sankmarkerna vid Rocksjöån och 
färdas vidare söderut.

Ett litet stycke kvarvarande vildmark
Rocksjön omges i söder av våtmarker med vassar, starrkärr 
och lövsumpskog. Våtmarkerna i den flacka terrängen söder 
om Vättern har nu minskat i takt med att staden vuxit. En 
gång i tiden var emellertid de svårtillgängliga våtmarkerna 
runt Munksjön och Rocksjön orsaken till Jönköpings place-
ring. Staden flyttades nämligen på 1610-talet av försvarstek-
niska skäl från den västra sidan av Munksjön till sandreveln 
Sanden just på grund av att våtmarkerna genom sin otill-
gänglighet utgjorde ett naturligt skydd mot fienden.

Ett unikt våtmarksområde mitt i Jönköpings stad
Naturreservatet Rocksjön är ett stycke vild natur mitt i Jönköping som inbjuder till sport, 
rekreation och upptäcksfärder i de artrika våtmarkerna.

Mindre hackspett
Under våren kan man få höra trumvirvlar från den sällsynta 
mindre hackspetten. Rocksjöns sumpskogar är som klippta 
och skurna för den arten som trivs i sumpiga lövskogar och 
behöver döda eller döende träd där deras basföda, vedle-
vande insekter, finns i tillräcklig mängd. Den äter gärna 
fjärilslarver, puppor, myror och spindlar. 

Högstarrkärret
Högstarrkärret är ett ständigt blött medelrikkärr, och i re-
servatet finns flera typiska rikkärrsarter som käppkrokmossa 
och skorpionmossor. Man kan även finna slåttergynnade 
arter, trots att kärret under lång tid inte slåttrades. Under 
2005 påbörjades en restaurering av det igenväxta högstarr-
kärret och 2006 slogs kärret med lie för första gången på 
mycket länge! 

Sjöstrandsnår
Regelbundna översvämningar har skapat buskage som do-
mineras av vide, som överlever trots att rötterna står under 
vatten under kortare eller längre perioder. Gråvide domine-
rar buskagen, men här trivs även andra videarter som bland 
annat svartvide, bindevide och jolster.    

Uttern är fortfarande ovanlig, men efter många svåra år verkar 
den öka igen.Uttern rör sig med stor sannolikhet i vattensystemet 
från Tabergsån och österut.

Nattlevande däggdjur
Vid broar och vid vattendrag kan man råka på spillning av 
utter, och med en stor portion tur kan man lyckas få syn på 
de skygga, nattaktiva djuren.  
Uttern är idag ovanlig men har sakta återhämtat sig från att 
ha varit nära utrotning under mitten av 1980-talet, främst på 
grund av miljögifter. 

I gryning och skymning kan man få se en simmande bäver 
längs Rocksjöån och Simsholmskanalen. I Rocksjöåns utlopp 
finns en stor bäverhydda och runt utloppet kan man även 
träffa på en hel del fällda lövträd, särskilt på hösten då bä-
vern lägger upp sitt matförråd inför vintern. De fällda träden 
styckas upp i lagom portionsbitar och förvaras i ett under-
vattensförråd. Bävern var i början av förra seklet utrotad i 
Sverige, men genom inplanteringar har arten återhämtat sig 
och finns idag på många platser i kommunen, som i Hus-
kvarnaån, Domneån och Tabergsån.

När skymningen faller kan man få se vattenfladdermusen 
fånga insekter alldeles ovanför vattenytan. Den plockar 
gärna bytet direkt från ytan med hjälp av fötterna. Lättast att 
hitta den är vid bäck- och åmynningar.  Vid Rocksjön finns 
flera arter av fladdermöss, som trivs i reservatets mosaik av 
parker, våtmarker och den näringsrika, grunda sjön. Ihåliga 
träd kan fungera som koloniplatser och ger även behövligt 
skydd mot fiender som exempelvis ugglor och rovfåglar. 

I reservatet frodas höstspiran, en 
senblommande underart till den 
vanligare kärrspira. 

Idag finns ett spångsystem runt Rocksjön som gör 
våtmarkerna mer tillgängliga. Spångsystemet är ett 
uppskattat promenadstråk.

Mulen och lien
Kärren runt Rocksjön och slänterna utmed Rocksjöån 
betades av boskap och slåttrades till början av 1900-talet. 
Rocksjön omgavs fram till 1950-talet av ett öppet landskap, 
men i och med att den traditionella markanvändningen med 
slåtter och bete upphörde började sjön alltmer att sluta sig.  

Myllrande våtmarker
Våtmarkerna som omger Rocksjön är fulla av liv. Fåglar, 
insekter, svampar, mossor och lavar trivs i sumpskogarna, i 
kärren och i vassarna. I kärren finns ett rikt liv av skalbaggar, 
snäckor och trollsländor. Skalbaggsfaunan är mycket rik i 
området och 200 arter av intressanta baggar har påträffats i 
Rocksjöns våtmarker, bland annat inte så vanliga stor korslö-
pare, snäcklöpare och vasslöpare.

Sveriges regnskog
Sumpskogar är bland de artrikaste skogarna i Europa och 
brukar ibland kallas Europas regnskogar. Vid Rocksjön finns 
flera sumpskogar, bland annat klibbalkärr. I klibbalkärret vid 
Rocksjön står en del av alarna på så kallade socklar. Alsock-
lar förekommer bara hos äldre träd och ger en ledtråd om att 
skogen är gammal och orörd. På socklarna har många arter 
av mossor slagit rot. Där växer även majbräken, skogsbräken 
och granbräken. 

 I sumpskogarna kan man 
även få se trollhand, en 
vedlevande svamp som le-
ver på murkna lövträd. Den 
döda veden i sumpskogar-
na gynnar många arter, och 
i lövsumpskogarna finns 
flera ovanliga trädlevande 
svampar. 

I våtmarkerna kan man finna den 
sällsynta större kärrspindel som är 
Sveriges största spindel. Större kors-
spindel är en sällsynt och skyddsvärd 
art som trivs i våtmarker.

I Rocksjön finns den lilla ovanliga 
fisken nissöga, som trivs på de 
sandiga bottnarna i den norra de-
len av sjön. Nissögat letar mat på 
nätterna och gömmer sig under 
dagarna på sjöbottnen. 
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