42. Sjöåkra

Sjöåkra är särskilt vacker om våren när
blåsipporna blommar. Här finns också
lundväxter som grönvit nattviol och stor
blåklocka.

Mellan Sjöåkra och Berghalla i
Bankeryd sträcker sig ett strövvänligt
skogsområde utmed Vättern. Den om
växlande barrblandskogen ligger ne
danför bergshöjden och järnvägen, på
en bred moränhylla som går ända fram
till sjön. Tjuvanabben är en utskjutan
de klippa med kala hällar strax norr
om Berghalla. Härifrån har man en fin
utsikt över södra delen av Vättern.
I skogen vid Berghalla är lövin
blandningen stor med asp, björk, has
sel och en grov gammal ek som vittnar
om den tidigare hagmarksepoken.
På många ställen i den variations
rika skogen står ståtliga tallar och
gamla granar. Det finns en hel del

nedfallna döda träd och grenar med
tickor och andra trädlevande svam
par. Flera promenadstråk leder genom
området. Vågornas skvalp hörs mel
lan träden när man går stigen utmed
stranden, som är påfallande brant ner
till Vättern. På spänger och broar går
man över ett par små bäckar som rin
ner ut i Vättern.
Ravinen vid Sjöåkra lyser om hös
ten i guldgult och orange av lövträden
som växer tätt i sluttningen. Förutom
lönn, fågelbär och björk finns flera
gamla tallar. Döda trädstammar ligger
kors och tvärs över bäcken som skär
genom sandavlagringarna ner mot
stranden.
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VÄRT ATT VETA

Från Sjöåkra kan du följa den gamla kustlandsvägen utmed västra Vätterstranden. Den var
ursprungligen en ridstig mellan Domsand och Jönköping.
VÄGBESKRIVNING:

Kör till Bankeryd, ta höger i rondellen på Sjöåkravägen och fortsätt till

Sjöåkra där en stig leder till skogen. Från norra Trånghalla svänger du höger in till Berghalla
på Sjöhagsvägen, där det går stigar in i skogen.
Parkering:
Buss:

I Sjöåkra finns det några parkeringsplatser där vägen tar slut.

Mot Bankeryd, hållplats Sjöåkra.

Blåsippa
Luktgräsfjäril

Flockfibbla och stensöta på Tjuvanabben
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