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Stensholmskärret är ett spännande 
utflyktsmål i Huskvarnas utkant för 
närliggande skolor och en intresserad 
allmänhet. För ornitologer är våtmar-
ken särskilt värdefull med ett stort an-
tal rastande och häckande fåglar. Även 
vegetationen i kärret är rik med vat-
tenväxter och betade strandängar.
 Stensholmskärret skapades ge-
nom att Huskvarnaån dämdes upp 
i början av förra seklet för att skapa 
ett vattenmagasin till kraftverket 

i Huskvarnafallen. På intilliggan-
de strandängar upphörde betet på 
1960-talet och efter det växte kärret 
igen. I början på 2000-talet inleddes 
en restaurering av kärret med röj-
ning, rensning av åfåran och återinfört 
bete. 2005 grävdes en ny sidofåra för 
att få mer öppet vatten, större flikig-
het och ökad vattengenomströmning. 
Fågellivet reagerade positivt på åtgär-
derna och flera arter ökade påtagligt i 
våtmarksområdet. 

Några fågelarter man kan förväntas se 
här är brun kärrhök, kanadagås, grä-
sand, kricka, enkelbeckasin, tofsvipa 
och sävsparv. Under vårens flyttning 
rastar grönbenor och skogssnäppor 
tillsammans med piplärkor och gulär-
lor. I vassarna sjunger både rörsångare 
och sävsångare och ibland hörs vat-
tenrallens grymtande. Andra rastande 
gäster är trana, rördrom, sångsvan och 
många änder. 

I vassarna sjunger både rörsångare och 
sävsångare och ibland hörs vattenrallens 
grymtande. 

29. Stensholmskärret
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VÄRT ATT VETA

Från Stensholmsdammen i söder går en omtyckt promenadstig ut till den betade strandängen. 

Vid fotbollsplanen i norr går en stig ut till en liten berghäll med bänk och informationstavla. 

Här har man bra utsikt över de betade strandängarna, kärret med sina vassar och åfåran. 

VÄGBESKRIVNING: Från Ådalsvägen (väg132), vid rondellen tag till höger mot Stensholm 

(Hakarpsvägen), tag av till höger mot fotbollsplanen strax före Huskvarnaån. Alternativt följ 

Hakarpsvägen upp från Huskvarna, tag höger till Stensholmsvägen. 

PARKERING: P-platser finns vid fotbollsplanen i norr och vid Stensholmsdammen i söder. 

BuSS: Från Esplanaden i Huskvarna till Stensholm.

Vattenrall

Den östra sidan av kärret hålls öppen 
av betande nötboskap. Här har den 
sällsynta kornknarren observerats, en 
fågel som trivs på öppna fuktiga gräs-
marker men som minskat starkt under 
2000-talet. Kulturvärdena är höga på 
den igenväxta ön Stensholmen mitt i 
kärret. På holmen finns en järnålders-
grav, en medeltida borgruin och res-
terna av ett pappersbruk. Lundväxter 
som storrams, lungört och ormbär bi-
drar till mångfalden. 

Sävsparv

Utter Kålfjäril


