54. Spaafors vid Nissan och Krakhultabäcken

Här rinner Nissan genom
kulturbygd med järnbruk och
sågverk. Idag är det en plats
att vandra i naturen, lyssna på
vattnet och gå på spångade
stigar i öppna kärr och slutna
lövsumpskogar.

Det strömmande vattnet vid Spaafors
gav kraft i vattenhjul åt stånghammare
och sågklinga förr i tiden. Här föräd
lade man tackjärn från masugnen i
Unnaryd till smidbart järn som sedan
blev nyttiga redskap. Senare drevs ett
sågverk på platsen. Maskinparken in
klusive vattenkraftverk med turbiner
finns kvar och hör till de kulturhisto
riska industrimiljöerna i kommunen.
Förutom skogsstigar och spång
ade leder finns flera små skogsvägar

och grusvägar i trakten. En av dem
leder västerut till Vallgårdaterrassen
som är ett odlingslandskap sedan
lång tid tillbaka. Här finns fornläm
ningar i odlingsrösen, fornåkrar och
en ödekyrkogård. I närheten rinner
Krakhultabäcken fram.
Krakhultabäcken är ett av Nissans
många tillflöden och är skyddad som
naturreservat. Fallhöjden ner till Nis
san är 100 meter med många forsar
och fall på vägen. Bäcken har ett rikt
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fiskliv med öring, bäcknejonöga, lake
och elritsa. Bland bäckens bottenlevan
de djur finns larver av sällsynta och
försurningskänsliga dagsländor och
nattsländor. En kort tid på sommaren
kläcks de till fullbildade flygande slän
dor som svärmar, leker och parar sig.
Sen läggs nya ägg i bäcken. Livscykeln
är sluten och nästa generation kan få
sin stund på jorden.

VÄRT ATT VETA

Spaafors är ett stiftsreservat med vandringsleder i omgivande skogar och utmed Nissan. Det
finns också många skogsvägar och grusvägar i ett varierat och kuperat landskap med skog
och odlingslandskap. Spaafors är en kulturhistorisk gammal bygd. Krakhultabäcken längst
upp i den nordöstra delen av området är ett naturreservat som bildades 2013.
VÄGBESKRIVNING:

Ta väg 26, Nissastigen. Passera Ryd och kör drygt 9 km. Sväng vid

vägskylt Elsabo, Vallgårda. Efter
1 km då landskapet öppnat sig efter att ha passerat skogen vid Nissan ligger Spaafors.
Parkering:

Finns i friluftsområdet.

Violspindling
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