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Sammanfattning
Stora förändringar pågår i centrala Jönköping i och med att Stadsbyggnadsvisionens idéer
förverkligas och att bostadsbyggandet på Kålgården genomförs. Kommunen har ambitioner
att göra de centrala delarna av Jönköping levande med många boende i centrum. Med fler
boende ställs krav på centrala grönområden för rekreation, motion och naturupplevelser.
Rocksjön och dess omgivningar utgör en viktig resurs för dessa behov. Men naturen vid
Rocksjön har genom åren krympt. Naturmark har tagits i anspråk för stadens behov. Öppna
vassar och starrkärr har växt igen med sly, vilket har medfört en utarmning av den biologiska
mångfalden. Det är nu hög tid att restaurera de naturpräglade delarna kring Rocksjön och skapa bättre möjligheter för människor att uppleva naturen på nära håll.
Det 92 ha stora området innehåller i söder våtmarker med lövsumpskogar, vassar och starrkärr, i norr parker med idrottsplats, badplats och kanotstadion. Våtmarkerna utgör en liten rest
av den natur som en gång dominerade de flacka partierna av landskapet söder om Vättern.
Variationen i våtmarken ger en mångfald av arter inom flera organismgrupper, vilket får anses
vara unikt så centralt i en stor tätort. Den rika fågelfaunan har uppmärksammats, liksom en
hel del ovanliga kärlväxter och den rika förekomsten av vedlevande svampar. Bävern har ett
bo vid Rocksjöån.
De otillgängliga våtmarkerna kring Rocksjön och Munksjön utgjorde en gång förutsättningen
för Jönköpings placering. När staden flyttades på 1610-talet, från västra sidan om Munksjön
till sandreveln Sanden, var skälet försvarstekniskt. Våtmarkerna betraktades som svårforcerade och utgjorde därför ett naturligt skydd mot fienden. Kulturhistoriskt intressant är också att
kärren runt om Rocksjön nyttjades som fodermark med bete och slåtter åtminstone från medeltiden och fram till 1900-talets första årtionden. Vasstäkt och virkestäkt förekom också.
De förslag till restaureringsåtgärder som lagts fram i rapporten handlar huvudsakligen om att
röja träd och buskar och bedriva slåtter så att vassar och starrkärr kan hållas öppna på lång
sikt. Förslag på spänger, fågeltorn och fiskebrygga har också lagts fram. Mycket tyder på att
det är dessa åtgärder som bäst möter målsättningarna om att öka tillgängligheten till de naturpräglade delarna, att bibehålla våtmarksområdets mosaikartade karaktär samt att upprätthålla
och förstärka de biologiska och kulturhistoriska värdena. Skolornas möjlighet att nyttja Rocksjöområdet i undervisning blir bättre och Rocksjön kan bli en attraktion väl värd turistiska
besök.
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Beskrivning av Rocksjöområdets värden och historia
Inledning
Stora förändringar pågår i centrala Jönköping som en följd av att Stadsbyggnadsvisionens
idéer förverkligas (Stadsbyggnadskontoret 2000) samt att det sedan länge planerade bostadsbyggandet på Kålgården nu genomförs (Stadsarkitektkontoret 1990). Kommunens ambitioner
att göra de centrala delarna av Jönköping levande, med många boende i centrum börjar bli
verklighet. Med fler boende i centrum ställs också krav på grönområden och grönytor för
rekreation, motion och naturupplevelser. Rocksjön och dess omgivningar med dels parker,
badplats, gång- och cykelbana, dels lite vildare natur med sumpskogar, vassar och starrkärr,
utgör en viktig resurs för dessa behov. Redan idag nyttjas grönområdet av många närboende
samt förskolor och skolor. De pågående förändringarna medför att antalet närboende ökar
med uppemot 2000 personer, vilket kommer göra Rocksjöområdet ännu mer intressant för
olika aktiviteter. Men naturen kring Rocksjöområdet har genom åren exploaterats för industrier, vägar och annan urban verksamhet och livsutrymmet för växter och djur i det unika våtmarksområdet, har krympt i takt med stadens tillväxt. Likaså har Rocksjöområdets öppna vassar och starrkärr lämnats att växa igen med buskar och sly, vilket har medfört en utarmning av
växter och djur som kräver öppna förhållanden för sin överlevnad. Med anledning av det
ökande antalet närboende vid Rocksjön och med anledning av den krympande arealen naturmark och hotande igenväxning är det nu hög tid att genomföra en restaurering av de naturpräglade delarna av Rocksjöområdet samt att skapa bättre möjligheter för människor att uppleva naturen på nära håll.
Genom åren har flera planer presenterats för att bevara Rocksjöområdet. I översiktsplanen,
antagen av kommunfullmäktige i mars 2003, föreslås ”att Rocksjön och våtmarkerna däromkring ska säkerställas som grönområde via ett kommunalt beslut och att en skötselplan som
värnar om våtmarkerna samt gör området mer tillgängligt arbetas fram.” Kommunen har
också presenterat en grönstrukturplan för Jönköping, där målsättningen är att ”En skötselplan
för Rocksjön med omgivningar upprättas.” Det är dessa formuleringar som ligger till grund
för den utredning som presenteras här.
I denna utredning har all tillgänglig fakta om Rocksjöområdets naturförhållanden och kulturhistoria samlats i den första beskrivande delen. Den andra delen utgör ett förslag till åtgärdsplan för att bevara och förstärka naturvärdena samt öka tillgängligheten till Rocksjöområdets
naturpräglade delar.
Översiktlig beskrivning av Rocksjöområdet
Rocksjön ligger i östra delen av centrala Jönköping och utgör en av två lagunsjöar söder om
Vättern. Sjöns tillflöden utgörs av Strömsbergsbäcken i söder och Liljeholmskanalen i norr.
Utflödet går genom Rocksjöån och Simsholmskanalen. Sjön omges i den södra delen av en
mångfald av olika våtmarkstyper; lövsumpskogar, vassar och kärr. De norra omgivningarna
utgörs av parkmark med idrottsplats, badplats och kanotstadion. Området är totalt 92 ha stort,
inklusive vattenområden och parkmark. Området i sin helhet omges av urban miljö med industrier, vägar och järnväg. Utfyllnader har skett genom åren och de återstående våtmarkspartierna utgör en liten rest av den natur som en gång dominerade de flacka partierna av landskapet söder om Vättern. Naturvärdena är stora kring sjön. Den rika fågelfaunan har uppmärksammats, likaså de botaniska värdena och den rika förekomsten av vedlevande svampar. De
många olika våtmarkstyperna ger en mångfald av arter inom flera organismgrupper, vilket får
anses vara unikt så centralt i en stor tätort.
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Rocksjöområdet utgör en viktig del i grönstrukturen i Jönköpings tätort. Kommunens grönstrukturplan (Stadsbyggnadskontoret 2004) redovisar att Rocksjöområdet utgör det enda närnaturområde tillgängligt för boende i stadsdelarna Öster och Liljeholmen, bortsett från den
smala remsa av natur som Vätterstranden utgör. Rocksjöområdet är således särskilt viktigt för
att uppväga den brist på grönytor som råder i de centrala delarna av tätorten. Området är en
del i det gröna stråk som leder från Strömsbergsskogen, med Strömsbergsbäcken som förbindelselänk till Rocksjön och sedan vidare genom Rocksjöån till Munksjön och slutligen Vättern.
Detaljplaner
I de detaljplaner som berör Rocksjöområdet är marken till större delen planlagd som park allmän plats samt vattenområde. Friluftsbadet i norra delen är planlagt som friluftsbad och
den närbelägna idrottsplatsen är planlagd för idrottsändamål. I nordvästra delen är marken i
huvudsak planlagd för bostäder. En mindre del i nordöst är inte detaljplanelagd alls. Följande
detaljplaner gäller:
F II 531
F II 550
F II 584
S 720616
S 720825
ST 740918
Dp 900510
Dp 900222/B
Dp 920130
Dp 971023 B
Dp 981008
Dp 021219/B
Dp 030814/A
Dp 030814/B

Strömsberg, strandområdet och Råslätt med flera delar av Jönköping 1964-01-28
Eldhärden m.fl. inom östra stadsdelen i Jönköping 1965-06-10
Överlappen m.fl. på strandområdet i Jönköping 1969-01-14
Eldhärden m.fl. i Jönköping 1972-06-16
Odengatsleden samt A6 trafikplats m.m. i Jönköping 1972-08-25
Eldslandet i Jönköping, 1974-09-18
Överlappen m.fl. i Ljungarums församling 1990-05-10
Ön, norra delen (f.d. Beijers) i Ljungarums församling 1990-02-22
Eldsjälen, Eldoradot, Eskadern, Eran m.m. Kålgårdsområdet 1992-01-30
Kv Cyklopen mm Kålgården 1997-10-23
Örnnästet 10 m fl, Gamla Flygfältet 1998-10-08
Eskadern, Kålgården 2002-12-19
Eldsjälen, Kålgården 2003-08-14
Eldslandet 11 m.fl., Kålgården 2003-08-14

Rocksjön
Rocksjön ingår i Tabergsåns vattensystem. Tillrinningsområdets yta, är enligt kommunens
vattenöversikt (Thörne 1999) 26,6 km2 och består till största delen av skogs- och jordbruksmark, men även industri- och bostadsbebyggelse. Rocksjön beskrivs som en mesotrof sjö,
d.v.s. måttligt näringsrik med måttligt höga kväve- och fosforhalter, obetydligt färgat vatten
och ett måttligt till stort siktdjup (Länsstyrelsen i Jönköpings län 1990, Thörne 1999). Sjöytan
omfattar 39 ha och medeldjupet är 4,3 meter med ett största djup av 11,4 meter. Uppgifter
finns om en dymäktighet av 10 meter på botten, enligt tidigare skötselplaner för Rocksjön.
Rocksjöns naturliga tillflöde utgörs av Strömsbergsbäcken i söder. Vättervatten pumpas in i
Rocksjön via Liljeholmskanalen i norr. Rocksjöån utgör Rocksjöns naturliga utflöde, men det
mesta av vattenflödet ut ur sjön leds genom Simsholmskanalen. En dammlucka under Herkulesvägen begränsar vattenflödet genom Rocksjöån. Vattenståndet i sjön ligger, på grund av
inpumpningsföretaget, några centimeter över Vätterns medelvattenstånd som är 88,70 meter.
Rocksjön är påverkad av dagvattenutsläpp med höga närings- och metallhalter. Närheten till
E4:an, stora asfalterade parkeringsplatser och industribebyggelse inom tillrinningsområdet är
stora bidragande orsaker till utsläppen. I sedimenten har måttligt höga tungmetallhalter uppmätts av bl.a. koppar och kvicksilver (Thörne 1999). Torvstränder dominerar sjön, men på
vissa ställen finns också sandstränder och utfyllnadsmassor.
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Figur 1. Gällande detaljplaner runt om Rocksjön.
Fiskfauna
Rocksjön har ett artrikt fisksamhälle med bl.a. braxen, sarv, ruda och gös (Thörne 1999). Det
finns uppgifter om sik och nors, men de är osäkra. Överlag har kunskapen om fiskfaunan varit
dålig. Nätprovfiske genomfördes 1965 och nu senast 2004 genomfördes ett nytt provfiske.
Rapporten från det är dock ännu inte sammanställd så några förändringar kan inte redovisas.
Elfiske har skett under 2001 och 2002 för att utröna förekomsten av den rödlistade arten och
tillika Natura 2000-arten nissöga (Sjöstrand 2003). Endast ett fåtal nissögon har lyckats fångas med den använda metoden. Det kan vara så att enstaka exemplar har följt med pumpvattnet
från Vättern och att det därför inte är frågan om en livskraftig population i Rocksjön. Rocksjön kan vara en viktig reproduktionslokal för södra Vätterns fiskfauna, genom att det är en av
få sjöar med vegetationsområden och grunda bottnar som är i direktkontakt med södra Vättern. Som exempel kan nämnas att mört, braxen och gädda inte reproducerar sig i Vättern,
utan endast i mer vegetationsrika sjöar, den typ av sjö som Rocksjön utgör. I Rocksjön kan
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det också finnas invandrade arter som normalt endast finns i Vättern, t.ex. röding, harr och
nors. Kunskaperna om Rocksjöns betydelse som reproduktionslokal kommer i och med den
senaste provfiskerapporten vara betydligt bättre. Likaså bildar provfisket underlag för bildande av fiskevårdsområde.
Vegetationen kring Rocksjön
Vegetationen kring Rocksjön präglas av de mer eller mindre regelbundna översvämningarna
och de sedan länge utbildade torvjordarterna. Det förekommer både kärr och mossar. Kärrmarker definieras som översvämningsmarker där det tillförda vattnet är relativt näringsrikt.
Mossar tillförs endast vatten uppifrån genom regn, varför förhållandena blir betydligt näringsfattigare. Vegetationstyperna kring sjön är vassar, högstarrkärr samt lövsumpskog av några
olika typer. I figur 8 finns en karta där olika vegetationstyper markerats. I den botaniska inventeringen från 1990 (Thorell, Carlsson 1990) beskrivs 27 olika områden som kan inordnas
under de tre vegetationstyperna. Förutom dessa områden har även växtligheten i sjön och i
vattenstranden beskrivits. Den pågående igenväxningen av vassar och högstarrkärr har sannolikt gett en del skillnader i vissa arters förekomst och frekvens sedan inventeringen gjordes
1990. För att inte tynga beskrivningarna, anges endast arternas svenska namn i texten. För
latinska namn hänvisas till artförteckningen av kärlväxter, bilaga 2.
Vegetationen i sjön och i vattenstranden
Flytblads- och undervattensvegetationen är artrik med bl.a. gul och vit näckros, flera olika
nate-arter, dyblad, andmat, korsandmat, axslinga och hornsärv. I de glesare vassarna i vattenstranden, d.v.s. den lägre nivån av stranden som sällan torrläggs, växer säv, smalkaveldun,
bredkaveldun, svärdslilja, vass, sjöfräken, fackelblomster, strandklo, videört, topplösa, frossört, kalmus, kransmynta, sjöranunkel, vattenskräppa och på något enstaka ställe blomvass.
Vassar
De största ytorna av vassar kring sjön finns på
västra sidan. På östra sidan är vassarna betydligt mindre och glesare. Det typiska är att på
den strand som ligger i lä för de i området förhärskande västliga vindarna, d.v.s. den västra
stranden, utbildas stora vassar och det blir en
hög produktion av våtmarksväxter. På den
vindexponerade östra stranden, som i högre
grad utsätts för våg- och iserosion, sköljs lerpartiklar och organiskt material bort så att
Figur 2. Vassområdet i västra Rockväxtligheten har svårare att etablera sig (Alexsjön med Kalmarudde i bakgrunden.
andersson m.fl. 1986). Vassarna är artfattiga
och domineras av bladvass. Insprängda i vassen
finns öppningar med dominerande bunkestarr och där också arter som svärdslilja, fackelblomster, kärrsilja, vattenmåra, kråkklöver, vattenklöver, frossört och kärrdunört förekommer
mer rikligt. Dessa artrika öppningar har minskat och blivit färre sedan den botaniska inventeringen gjordes 1990 (muntl. Magnus Thorell, juli 2003). Här och var i vassarna växer
buskar av klibbal, glasbjörk, sälg, jolster och gråvide. På vissa ställen har buskarna nästan helt
och hållet tagit över och är närmast att betrakta som vegetationstypen sjöstrandsnår (se nedan). Buskvegetationen har brett ut sig sedan inventeringen 1990 (muntl. Magnus Thorell, juli
2003). Arealen vasskärr omfattar drygt 10 ha, men då är en hel del av den ytan på väg att växa
igen med videsnår.
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Högstarrkärr
Högstarrkärr upptar förhållandevis små ytor,
och har dessutom minskat i areal genom
åren. Idag återstår endast fyra partier på
sammanlagt knappt 1,9 ha, varav ett av dessa partier omfattar 1,6 ha. De andra partierna är alltså mycket små. Högstarrkärr kallas
ibland mader, när de hävdas genom slåtter
eller bete. Högstarrkärren vid Rocksjön har
sannolikt varit hävdade genom slåtter. I
högstarrkärren dominerar trådstarr och bunkestarr. Andra starrarter som förekommer är
tagelstarr, flaskstarr och trindstarr. I ett av
kärren dominerar den lite ovanligare arten
brunstarr. Ett fynd av klubbstarr har gjorts
Figur 3. Högstarrkärr söder om Rocksjön.
på senare år, men den är sannolikt på väg ut
om igenväxningen får fortgå. Vanligt förekommande örter är fackelblomster, frossört, kabbleka, kråkklöver, kärrsilja, kärrdunört, topplösa, vattenklöver och vattenmåra. Kärrbräken
trivs på starrtuvorna. Sjöfräken förekommer sparsamt liksom höstspira, kärrspira, kärrvial,
slåtterblomma, dybläddra, vattenbläddra, sjöranunkel. Vass invaderar starrområdena från sjösidan. Buskar och träd av klibbal, gråvide m.m. invaderar företrädesvis från landsidan.
Lövsumpskog
Lövsumpskogen kring Rocksjön kan, enligt Naturvårdsverkets typindelning av skog (Löfgren,
Andersson 2000), indelas i klibbalkärr,
sekundär lövskog av fuktig typ, lövrik
myrmark och sjöstrandsnår. Denna nomenklatur skiljer sig något från den som
användes i den botaniska inventeringen
1990. Lövsumpskogen kring Rocksjön
omfattar totalt ungefär 13 ha.
Sjöstrandsnår
Utmed Rocksjöån, Simsholmskanalen
och den gamla banvallen i söder finns en
bård av s.k. sjöstrandsnår där viden dominerar. Den regelbundna översvämningen håller tillbaka högre trädväxt och
gör så att det bildas ansenliga mängder
Figur 4. Sjöstrandsnår utmed Rocksjöån.
död klenved. Gråvide är den mest förekommande arten, men det finns också
svartvide, bindvide, krypvide, jolster och sälg. På en del andra ställen runt om Rocksjön förekommer liknande videsnår som utgör igenväxningsstadier i det som tidigare var öppet vasskärr eller starrkärr. Dessa partier kommer på sikt att beskogas med större träd om inte igenväxningen motverkas med röjning. Översvämningen i dessa partier är alltså inte tillräckligt
omfattande för att tillståndet med videsnår ska upprätthållas på längre sikt. Utmed de lugnflytande åarna växer viden ut i vattnet och Simsholmskanalen är på något ställe i stort sett helt
blockerad av buskarna. I fältskiktet växer lite olika starrarter, bl.a. bunkestarr, flaskstarr, vippstarr, trådstarr. Bland örterna märks t.ex. kärrsilja, sprängört, vattenmåra, vattenklöver,
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svärdslilja, bredkaveldun, besksöta, frossört
och strandklo. Arealen av sjöstrandsnår och
videsnår som utgör igenväxningsstadium är
ungefär 5 ha.
Klibbalkärr
Klibbalkärr med välutvecklade alsocklar förekommer endast öster och söder om Rocksjön. Stora alsocklar är ett tecken på lång
skoglig kontinuitet. Socklarna bildas när alstammar knäcks och dör p.g.a. sin dåliga
hållbarhet och det bildas nya stubbskott. På
socklarna har en artrik mossflora utvecklats.
Där växer också ormbunkar som majbräken,
skogsbräken och granbräken. I partierna
mellan alsocklarna kan det tidvis vara mycket
blött och där växer bl.a. rankstarr, revsmörblomma, kabbleka, kråkklöver, vattenmåra,
missne, bäckbräsma och tiggarranunkel.
Humle klänger i några träd närmast cykelvägen i öster. I väster, närmast Herkulesvägen
Figur 5. Klibbalkärret öster om Rocksjön.
finns en lövsumpskog där klibbal dominerar
trädskiktet, men som uppenbarligen är av
yngre datum, då socklar i stort sett saknas. Växterna i fältskiktet är ungefär desamma, förutom
att den lite ovanliga vippstarr också finns där. Arealen av klibbalkärr vid Rocksjön omfattar
ca 2,5 ha.
Sekundär lövskog av fuktig typ
Ett av alkärren på östra sidan övergår närmare sjön till
sekundär lövskog av fuktig typ, där glasbjörk dominerar. Fältskiktet är i stort sett detsamma som för klibbbalkärren, förutom att tuvigheten är mindre. En sekundär lövskog med dominerande glasbjörk finns också i
söder, på västra sidan om Strömsbergsbäcken. Benämningen sekundär kommer sig av att denna typ av skog
vanligen finns på marker där bete och slåtter förekommit tidigare. Arealen omfattar ungefär 4,5 ha.
Lövrik myrmark
Andra skogspartier vid Rocksjön där glasbjörk dominerar, men där också inslaget av tall är påtagligt, kan
snarast räknas till lövrik myrmark. Underlaget består
av torv, som är mer eller mindre nedbruten vitmossa,
vilket utgör en betydligt näringsfattigare mark än
kärrmarken. Dessa lövrika mossar ligger som öar i
kärren runt om Rocksjön. Vegetationen avviker genom
att pors, tuvull, skvattram, tranbär, hjortron och en del
andra typiska mosse-växter dyker upp. Den sammanlagda arealen av dessa mosse-öar är ca 1,5 ha.
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Figur 6. Sekundär lövskog av
fuktig typ öster om Rocksjön.

Figur 7. Lövrik myrmark med vitmossa i bottenskiktet.
”Mosse-öar” av detta slag finns på flera platser insprängda
i vassar och starrkärr runt om Rocksjön.
Kvartärgeologi
Rocksjöområdet utgör strandområdet i det forna ishav som förband Västerhavet med nuvarande Östersjön tvärs över mellersta Sverige (Henning 1919). Sverige var alltså delat i två
delar vid denna tid, ungefär 9000 år sedan. I Jönköpingsviken avsattes en grusblandad ishavssand. Med landhöjningen torrlades dock Jönköpingsviken. Vättern blev en insjö. Sandavlagringen bildade ett jämnt plan på en nivå ungefär 12 meter över Vätterns nuvarande yta. Vid
denna tid fanns alltså inte Rocksjösänkan. Landet söder om Vättern avvattnades av Strömsbergsbäcken, Tabergsån och Junebäcken, som hade ett snabbt förlopp när Vätterns yta låg
lägre. Åarna eroderade med tiden ut djupa erosionsdalar i sandavlagringen, varav en av dessa
dalar är den s.k. Rocksjödepressionen. Efter Rocksjödepressionens bildning medförde landhöjningen att Vätterns vattenyta steg i Jönköpingsviken. Strandvallar bildades utmed Vätterns
södra strand, i synnerhet på de ställen där åar och bäckar mynnade. Strandvallarna dämde upp
vattnet från åarna så att sjöar bildades, s.k. lagunsjöar. Rocksjön och Munksjön är typiska
lagunsjöar. Strandvallen Sanden, som Jönköpings östra centrum idag är uppbyggt på, är den
strandvall som avskärmar Rocksjön från Vättern. I Rocksjöns stilla vatten lagrades med tiden
gyttja och organiskt material, som gav upphov till omfattande torvbildning. Granlund (1933)
kallar Rocksjön och Munksjön för lagunkärr, då de främst består av dyig kärrtorv som bildas
av ofullständigt nedbrutna högstarrester. En torvtyp som vanligen bildas i stränder mellan
hög- och lågvattenytorna. Den lägst liggande torvbildningen daterar Granlund till ca 4500 f.
Kr. Den är alltså 6500 år gammal.
På en del ställen kring Rocksjön har kärrtorven överlagrats av vitmossetorv. Här har stora
vitmossetuvor etablerat sig och slutligen bildat en mosse. En mosse är en typ av myrmark,
som endast bevattnas med nederbördsvatten och därför får näringsfattiga förhållanden. Kärr,
däremot, översvämmas av sjövatten eller nås av fastmarksvatten innehållande mer näringsämnen. En mosse som omtalas i närheten av Rocksjön är Rocksjömosse, sydost om Munksjön, sedermera det område som utfylldes för Jönköpings gamla flygplats, det nuvarande in
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Figur 8. Naturpräglad vegetation kring Rocksjön.
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dustriområdet mellan Fridhem och Solåsen. Granlund visar på en torvmäktighet av närmare 9
meter i Rocksjömossen. Idag återstår en del helt och hållet skogsbeklädda mindre mossar insprängda som öar i vassarna och högstarrkärren.
Myrmarkerna kring Rocksjön och Munksjön hade alltså en stor utbredning innan utfyllnader
för stadens tillväxt började göras. SGU:s jordartskarta visar på myrmarkernas ursprungliga
utbredning, vilket var från Jönköpings östra centrum och Liljeholmen i norr ända ner till
Ljungarums kyrkby i söder. Våtmarkerna bestod av starr- och lövkärr samt mossar, enligt
SGU:s torvinventering från 1917. Allt som allt en areal omfattande 340 ha.

Figur 9. Av SGU:s jordartskarta kan man få en uppfattning om
myrmarkernas ursprungliga utbredning i centrala Jönköping. De
streckade områdena i bilden utgör mosse och kärr. En del områden är idag utfyllda.

Kulturhistoria
Det finns ett flertal olika kulturhistoriska aspekter som gör Rocksjöområdet intressant. De
otillgängliga våtmarkerna kring Rocksjön och Munksjön utgjorde en gång förutsättningen för
Jönköpings placering. När staden flyttades på 1610-talet, från västra sidan om Munksjön till
sandreveln, den s.k. Sanden, öster om Munksjön, var skälet försvarstekniskt. Våtmarkerna
betraktades som svårforcerade och utgjorde därför ett naturligt skydd mot fienden. Stadsgränsen, åtminstone från det att staden flyttades och fram till 1909, då Ljungarums socken införli-
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vades i Jönköpings stad, är fortfarande synlig i gränsen mellan Kålgårdens stadsmässiga miljö
och de naturpräglade delarna norr om Rocksjöån.
Namnet Rocksjön och namnen på kärrmarkerna
”Rock” kan härledas till de äldre formerna ”Rödka”, ”Radhko” eller ”Rodhka”, vilket enligt
ortsnamnsforskare Jöran Sahlgren, skulle betyda att de sanka markerna och åarna runt om
Rocksjön skulle ha rikligt med rödjord, eller möjligen myrmalm, som kunde användas för
järnframställning. En annan förklaring till namnet, som lagts fram i tidigare utredningar om
Rocksjön, är att namnet skulle vara besläktat med det från småländska dialekter kända ordet
”rålkig”, med betydelsen dyig, gyttjig.
Rödka var det tidigast kända namnet på en by, en gång belägen i området mellan Vättern och
Rocksjön (Agertz 2003). Byns ägor donerades 1278 till Jönköpings borg för betesmarkernas
skull. Byn omtalas i ett köpebrev från 1441 som Radhko, men i slutet av 1400-talet ödelades
byn. Rödka är ursprungligen ett ånamn som överförts på byn och senare på sjön. Senare kartmaterial utmärker platsen för byn med namnet Rockö eller Rocksö. Sjön kallades 1615 för
Röcksjö och på andra äldre kartor förekommer även namnen Råkasjön, Råksjön och Råckesjön. Rocksjön har också haft namnet Ladugårdssjön, efter den Kungsladugård, som var belägen öster om sjön, nuvarande Ryhov. Under medeltiden låg här byn Ryd som också ingick i
kungens donation 1278. Ryd syftar på ordet röjning. På 1560-talet lades ändelsen -hof till
namnet för att markera sammanslagningen av byns fyra gårdar till säteri och kungsladugård
för att förse Jönköpings slott med jordbruk och beten (Björkman 1917).
Vad gäller våtmarkerna runt om Rocksjön förekommer en rad olika benämningar i äldre litteratur, herbarier och kartor. På en kartskiss från 1611 betecknas kärren söder om Sanden som
”Moraset” (Björkman 1917). Begreppet används också av Gustav II Adolf samma år i hans
befallning om flytt av staden. ”Moras” var beteckningen på ett otillgängligt och svårframkomligt område. Kartor från 1674 och 1745, som finns utställda på Jönköpings läns museum,
betecknar området närmast Kålgårdarna som ”Sank mad”, ”Äng” och ”Sank Ängsmark”. Beteckningarna antyder en mer positiv inställning till markerna då de uppenbarligen gav höavkastning. 1769 kallas samma område för ” Stadskärret”. Senare namn på de sanka partierna
norr om sjön är bl.a. Råckökärret (1854), Liljeholmskärret och Rosenlundsmaden.

Figur 10. Karta ur General Tull Arrende Societetens Svenska
Tullatlas, tecknad av Axel Liedbeck 1758.
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Rocksjökärret har under 1900-talet varit beteckningen på det kärrområde som omgärdar
Rocksjöån, men har också använts som samlingsnamn för hela kärrområdet. Äldre kartstudier
visar dock att på 1700- och 1800-talen hade kärrområdet runt om Rocksjöån namnet Kandamaden, Kandlamaden eller Kalnamaden. Detta namn skulle kunna vara ursprunget till namnet
Kalmarudde, som fortfarande används på fastmarksholmen i nordvästra delen av kärrområdet.
På 1950-talet kallades samma holme för Kalmanabacke, vilket skulle kunna antyda släktskapet med det ursprungliga namnet på kärrområdet. Det finns en uppteckning i ortnamnsarkivet
på Kalmabacken, backe vid maden (uppgifter från Jan Agertz, Jönköpings läns museum). Vad
Kanda, Kandla eller Kalna står för är inte känt.
Ljungarumskärret används en hel del i herbarieuppgifter och torde avse kärrområdet söder om
Rocksjön. Öster om sjön har kärrmarkerna egennamnen Trädgårdskärret och Somaden på
1805 års karta, upprättad för mantalsfördelning emellan Kungliga Artilleriregementets exercisfält och övriga ägor på bostället Ryhov. På samma karta ges nuvarande Strömsbergsbäcken
namnet Rockån. Rocksjöån kallas för ”ån mellan Munksjön och Rocksjön”. Alldeles i den
gamla gränsen mellan Jönköpings stad och Rydhof på östra sidan om Rocksjön fanns förut en
dalgång kallad Mahrdalen på flera av de äldre kartorna.
Tidigare markanvändning
Kärren runt om Rocksjön nyttjades som fodermark med bete och slåtter fram till 1900-talets
första årtionden. Vasstäkt och virkestäkt förekom också. De norra kärren tillhörde Jönköpings
stad och de västra, södra och östra kärren tillhörde bostället Rydhof, med de vid sjön närbelägna torpen Hörnet, Winnen och Holmen. En äldre skriftlig källa beskriver nyttjandet så här:
”Omkring Ljungarums-Åen utbreda sig på samma sätt Mader, hwilka höst och wår wanligen
överswämmas och gifwa de mästa år ett ymnigt starr-hö” (Odencrantz 1818). Äldre källor

Figur 11. Utsnitt ur karta över Rydhofs ägor 1714. Lantmäteriverket, Gävle.
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omtalar området mellan Munksjön och Rocksjön som betesallmänning sedan slutet av medeltiden (Arbman & Norborg 1963). I Jönköpings tänkebok omtalas att stadens borgare 1526 lät
oxar beta ”öster om maden”, vilket har tolkats som kärren söder om Sanden i Rockö (Björkman 1918).
De tidigaste kartorna som ger en bild av markanvändningen kring Rocksjön är från 1670-talet
(se också en översikt över historiska kartor, bilaga 6). Det nuvarande Kålgårdsområdet beskrivs som en vidsträckt ”Sanck Madh Engh”, med några insprängda holmar; Blekeholmen,
Väderkvarnsholmen, Aspholmen och Storeholmen. Madängen sträckte sig upp mot Rosenlundsområdet, i det som numera är Liljeholmsparken och Östra kyrkogården. Den tidigaste
kartan över Rydhofs ägor är från 1714 och ger en god beskrivning av markanvändningen vid
den tiden. Den s.k. Kannamaden (område nr 59 på kartan, fig 11) beskrivs som ett ”Slät
Sanck Kiärr med fint Starrgräs”. I tillhörande beskrivning sägs om samma område:”…brukas
nu för tiden till muhlbete”. Samma område uppdelas i fler delar på 1805 års karta, nämligen
gungfly, sank mad och sidvallsäng. Kalmarudde beskrivs som äng.
Området söder om Rocksjön (område nr 63 på kartan, fig 11) beskrivs på följande sätt på
kartan från 1714: ”Är en Tract kallas Ahlhagen, en dehl består av en Sandmo, varpå är temmelig Stor Furuskog, som kan brukas till Ladugårdshustimmer, största delen består af ett
Sanckt kiärr, bevuxet med alebuskar, är av medelmåttlig gräsväxt, här intill gränsar och några holmar med furuskog bewuxne…”. Det är förvisso en beskrivning som man kan känna igen
sig i, trots de enorma förändringar som skett i detta område sedan 1700-talets början. Likaså
markeras mossar (måse) på de ställen där man fortfarande finner dem i det som ännu är grönområde. Senare kartor och uppteckningar förstärker bilden av att området söder om sjön var
skogbevuxet. En karta från 1757 över Ljungarums by, visar på ett flertal ”Furuholmar”. Likaså en karta från 1758 tecknad av Axel Liedbeck för General Tull Arrende Societetens
Svenska Tullatlas talar om ”Ljungarums Skogsmark”. Dock ska man nog tänka sig att det inte
var frågan om en skog i nutida bemärkelse, utan snarare en trädbevuxen betesmark.
Det idag största återstående starrkärret söder om Rocksjön, beskrivs på kartan från 1714 (område nr 38 på kartan, fig 11) som ”Slät Sanck mager Kiärr äng”. En karta från 1757, som
upprättades för att avgöra en tvist emellan Rydhof och Strömsberg, anger för samma område:
”Änges Kiärr slås af torparne”. Det var torpen Holmen och Winnen som åsyftades.

Figur 12. Foto över Rocksjön och Munksjön sett från Ryhov, 1950. Oscar Bladh
flygfoto, nr K1137. Stadsarkivet.
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En karta över Rydhofs ägor från 1807 beskriver markerna närmast Rocksjön som ”Madwall”.
I tillhörande akt påpekas att ”Kjärr eller Madwall som giver försvarligt Madhö till ¾, ½ och
3
/8 lass på Tunnlandet.” På kartan från 1805, som beskriver mantalsfördelning emellan regementet och bostället, indelas markerna runt Rocksjön i kärr, sidvallsäng, hårdvallsäng och
mosse. En i stort sett identisk karta upprättades 1903. Av den kartan framgår dock att Kannamaden utgör de ”Egor som Jönköpings stad lemnats rättighet att inköpa…”. I övrigt är allt
sig likt den bild som ges under 1800-talet. Uppenbarligen bedrivs ännu vid 1900-talets början
bete och slåtter runt om Rocksjön. 1909 införlivades Ljungarums socken i Jönköpings stad
och under de närmast följande åren upphörde den traditionella markanvändningen alltmer.
Markanvändningen fram till 1900-talets början skapade dock sammantaget ett öppet landskap
runt om Rocksjön. Ännu på 1950-talet var det öppna landskapet påtagligt, vilket också är
synligt på ett fotografi från denna tid.
Stadens tillväxt
1614 anlades den nya staden Jönköping på sandreveln i det område som tidigare tillhörde
Rockö by. De första utfyllnaderna gjordes vid denna tid på de s.k. Maderna, det område som
idag omfattar kvarteren öster om Östra torget i Kanalgatans sträckning. Den utfyllda marken
uppläts för hantverkare och industriella anläggningar. Området söder därom, som har kommit
att kallas Kålgården på senare tid, utgjorde stadsbornas odlingar (kålgårdar) och ängar.
På 1800-talet fortsatte utfyllnaderna på Kålgården för bebyggelse med främst bostäder och
hantverkslokaler (Åsgrim Berlin 1994). Bebyggelsen på Kålgården fick karaktären av sommarnöjen för borgarfamiljer. Ett av dessa sommarnöjen som blivit mera känd är John Bauers
barndomshem, Villa Sjövik, som byggdes 1881. Familjen bosatte sig permanent i huset 1909.
1925 sålde familjen huset och det revs 1965. Idag återstår endast lämningar av Villa Sjöviks
trädgård i anslutning till John Bauers Park. En ny brygga är uppförd på den plats som Villa
Sjöviks brygga en gång låg vid Rocksjöns västra strand.
På 1900-talet gjordes ytterligare utfyllnader med överskottsmassor och även hushållssopor för
att vinna ny mark för stadsbebyggelsen. Området som tidigare kallades Framnäs och som
gränsar till Rocksjöån, användes som avfallsupplag för hushållssopor och industriavfall mellan åren 1945 – 1958. Det var ett inhägnat område och ej tillgängligt för allmänheten fram till
att staketet togs bort 1996 och hela området täcktes med 0,5 – 2 meter överskottsmassor.
Området mellan Rocksjön och Munksjön var fortfarande under 1900-talets första årtionden
utan vägförbindelser nedanför dåvarande stadsgräns vid Rocksjöån. Skulle man ta sig från
Jönköpings stad ner till Ljungarum fick man ta vägen väster om Munksjön. Dock fanns
spänger mellan Rocksjön och Munksjön, vars användning beskrivits av Jönköpingsprofilen
Lennart Enander (Järhult 1995): ”Det var så tyst och stilla när vi gick ner över Kålgården,
och vid Vinterviken började spängerna. Speciellt på våren var det väldigt besvärligt. Spängerna hade bönderna runt stan ordnat med före min tid. På det sättet kunde de gå rätt över
markerna. De bar mjölken i ok över axlarna.” Nuvarande Herkulesvägen byggdes i början av
1930-talet och hade först namnet Kämpegatan. Vad gäller förbindelser i området mellan sjöarna kan också nämnas en något märklig räls som förekommer på kartor från början av 1800talet till början av 1900-talet. Rälsen förbinder en fastighet på Kålgården med en stor ladugårdsbyggnad eller liknande söder om Rocksjöån, ungefär vid den plats där tidigare torpet
Holmen låg. Därifrån löper ytterligare en räls ut mot Munksjön. Pålar finns kvar i Rocksjöån,
vilka antagligen härrör från denna räls. Vad som kan ha varit avsikten med rälsen är inte känt.
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Figur 13. Stadens utbredning kring Rocksjön vid olika tidpunkter.
På östra och södra sidan om Rocksjön gjordes utfyllnader för järnvägsspåret mot Ulricehamn,
1937. Det som idag är gång- och cykelväg söder om sjön utgjorde den ursprungliga järnvägssträckningen. Flygfältet anlades på utfyllnad söder om Rocksjön 1930. Stadsfullmäktige beslutade 1956 om flyttning av flygfältet. 1963 antogs en ny detaljplan för industribebyggelse
på det gamla flygfältet. Rester av flygplatsepoken, nämligen delar av inflygningsljusens betongfundament finns att se i starrkärret invid spången, i södra delen av Rocksjöområdet. Under de första åren av 1960-talet byggdes E4:an öster och söder om Rocksjöområdet.
Sammantaget kan konstateras att det mesta av den ursprungliga våtmarksarealen togs i anspråk för bebyggelse fram till 1930-talet. Inte minst utfyllnaden för flygfältet ödelade större
delen av den ursprungliga våtmarken. De senaste 60 åren har utfyllnader framför allt skett på
den västra sidan av Rocksjön.
Fornlämningar
Rocksjöområdet hyser mycket historia som
visar på områdets tidigare användning. Man har
också funnit flera fornlämningar. Ingen av dem
är en fast fornlämning och kan således inte ses i
dag, men deras noterade läge visar på områdets
betydelse även historiskt sett. Spängerna var ett
övergångsställe av spänger för att kunna ta sig
över sankmarkerna kring Rocksjöån och vidare
söderut. Rackaretorget var under 1700-talet en
avrättningsplats och fick möjligen sitt namn
genom att ”rackaren” var bosatt där. Idag är
platsen en grusad parkeringsplats. Kalmar udde
är en udde med namn som kan komma från den
äldre benämningen av kärrmarkerna kring
Rocksjöån, se avsnitt ”Namnet Rocksjön och
namnen på kärrmarkerna” sid 16. Östra badhu19

Figur 14. Fornlämningar i Rocksjöområdet

set är platsen för ett gammalt kallbadhus och här fanns också en numera borttagen torkria som
troligen var torkanläggning för lin.
Historiska dokument som beskriver naturförhållanden
På Jönköpings länsmuseum finns ett herbarium med växter bevarade från, framför allt, slutet
av 1800-talet. Många av växterna i herbariet är hämtade från de dåvarande öppna myrmarkerna runt om Rocksjön. Flertalet av dessa kan genom sina ekologiska krav, bekräfta det kartorna
visar, nämligen att Rocksjön omgavs av betydligt öppnare kärr- och mossmarker än idag, vilket var en följd av slåtter, vasstäkt, bete och virkestäkt. Det gäller t.ex. sumpförgätmigej, gökblomster, ängsmyskgräs, knutnarv, källarv, borstsäv, hästsvans, vattenbläddra, slåtterblomma,
vattenblink, kärrspira, kallgräs, klubbstarr, myggblomster, strandlummer. Dessa arter finns
samlade i herbariet och har fått lokalbeteckningar som t.ex. ”Ljungarum”, ”Kärren ö. om
Munksjön”, ”Ryhof”, ”Rocksjön”, ”kärren mellan Lillsjön och Rocksjön”, ”Rocksjökärren”,
”Ljungarumskärren” eller liknande, vilket kan betraktas som säkra lokaliseringar till någon
del av det större ursprungliga myrområdet. En hel del av växterna i herbariet har enbart fått
lokalbeteckning ”Småland, Jönköping”, men det finns en hel del som tyder på att även dessa
haft sin växtplats i Rocksjöområdet. I övrigt är det dock intressant att konstatera att uppgifterna i herbariet i stort sett stämmer överens med vad man ännu finner av flora i och omkring
Rocksjön, trots kärrområdets minskade areal och den förändrade markanvändningen. Man kan
väl dock utgå ifrån att frekvensen av många av växterna har förändrats högst väsentligt. Insamlade uppgifter om en del av växterna i herbariet finns i bilaga 5.
En av botanikerna, som givit herbariet en stor del av sitt innehåll, var C. O. von Porat. Han
har också beskrivit floran och faunan i Jönköping i praktverket Jönköpings historia, som utkom 1919. Han kommenterar där en del av sina fynd, som finns bevarade i herbariet. Han
beskriver utförligt hur Södra Vätterbygden, med sina speciella klimatiska förhållanden, tack
vare Vättern, har en ovanligt artrik flora och fauna. Såväl typiskt nordliga, som typiskt sydliga
arter förekommer i Jönköpingstrakten. Typiska nordliga arter är strandlummer och ängsmyskgräs, som tidigare fanns i Rocksjöområdet. Likaså finner han typiska havsstrandväxter,
t.ex. borstsäv, som han förklarar som ishavsrelikter.
Bernard Johansson (1931) bjuder på en spännande skildring av växtligheten i det för den tiden
fridlysta området runt Rocksjöån. I samband med en fågelexkursion passar han på att berätta
om ”mossevegetationen”. Hans vandring genom vassarna utmed Rocksjöån är påtagligt variationsrik, med tidvis högväxande tät vass, öppna fläckar med stora tuvor och buskbeväxta
partier. Han talar också om tätvuxet porsris och tuvig buskmark. Bland starrtuvorna hittar han
sileshår, jungfru Marie nycklar, myggblomster och vattenbläddra. Endast den sistnämnda av
dessa arter har noterats på senare år vid Rocksjön. Annars är det Johanssons iakttagelser av
fågellivet som är i fokus i artikeln. Under sin promenad i vassarna stöter han på häckande
sävsångare, rörsångare, sothöna, sumphöna, gräsand, sävsparv, enkelbeckasin, snäppa (troligen kärrsnäppa), rördrom, skäggdopping, trädgårdssångare, storspov, vattenrall och årta. En
fascinerande beskrivning av en mångfald av fåglar, varav en del tyvärr är borta.
Några år senare lämnar en annan ornitolog, Augustinus Bergquist (1943) en beskrivning av
fågellivet vid Rocksjön. På ett något mera vetenskapligt sätt än Johansson, beskriver Bergquist hur vegetationen ter sig i Rocksjön och hur den lämpar sig för de olika fågelarterna. Han
har gjort försök att uppskatta antalet häckande fåglar av en del arter, vilket ger intressanta
jämförelser i de fall systematiska inventeringar blir aktuella i framtiden. Han beskriver vegetationen kring Rocksjön som ”rena starrkärr eller utbildade som lövkärr med tallbuskar, al,
vide, pors och skvattram samt i vissa fall odonbuskar.” De tallbuskar han nämner utgör idag
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de högresta tallarna ute på ”mosse-öarna”. Han räknar till ett tjugotal skäggdoppingar och ett
tiotal sothöns en julidag 1936. I maj samma år fann han ett femtontal skäggdoppingbon, men
endast två sothönsreden. Han har noterat rörhöna och småfläckig sumphöna, men vågar inte
säga huruvida de häckar. Vattenrallen finns definitivt. Han noterar att rörsångaren hör till vassen, medan kärrsångaren snarare finner sitt bo i en låg videbuske eller en starrtuva. Det gör
också sävsparven. Gulärla har han noterat många gånger. Han radar också upp ett antal vadarfåglar som man på 1930-talet kunde iaktta; mindre strandpipare, enkelbeckasin och storspov.
Han uppskattar antalet häckande fågelarter till ett dussintal. Vattenrallen och rörsångaren tror
han är nya häckfåglar för området någon gång på 1920-talet.
Botaniska värden
Rocksjöområdets botaniska värden karaktäriseras av en mångfald av lite ovanligare kärlväxter. Mångfalden kommer som en följd av den variation av våtmarkstyper som finns runt om
sjön; stränder, starrkärr, vassar, klibbalkärr, sjöstrandsnår, skogsbeklädda mossar och annan
lövskog. Bland de arter som omnämnts som skyddsvärda i den botaniska inventering som
gjordes 1990 (Thorell, Carlsson 1990) finns bl.a. vippstarr, tagelstarr, slokstarr, brunstarr,
hornsärv, axslinga, borstnate, blomvass, korsandmat, sjöranunkel, kärrbräken, granbräken,
sydbläddra, kalmus, höstspira och kärrvial. Ingen av dessa arter är dock noterad som rödlistad
enligt ArtDatabanken (Gärdenfors 2000). I kommunens vattenöversikt (Thörne 1999) nämns
också följande, för regionen mindre vanliga arter; hårsärv, grovnate, långnate, klubbstarr och
skånskt mannagräs. Några av arterna som återfinns i den totala artlistan för Rocksjöområdet,
är gynnade av slåtter eller bete, bl.a. höstspira, slåtterblomma, äkta förgätmigej, sjöfräken,
kärrvial, krypvide, och är därför att betrakta som reminiscenser från 1800-talet då våtmarksområdet användes som fodermark. Av den ovanliga växten vattenaloe noterades ett stort bestånd på 1970-talet vid den plats där Ryhofs brygga tidigare låg, på östra stranden av Rocksjön (Thorell, Carlsson 1990). Vid den botaniska inventeringen 1990 återfanns inte längre
arten. För total artförteckning se bilaga 2.
Höstspira (Pedicularis palustris opsiantha)
Höstspiran förekommer i ett begränsat
område i starrkärret söder om Rocksjön.
Ett tjugotal individer har noterats på senare
år. År 2003 återfanns dock endast en handfull blommande plantor. En av de tidiga
botanisterna i Jönköping, Erik Leonard
Ekman, fann höstspiran på denna lokal
1909 och beskrev arten som ny för vetenskapen, då kallad för senblommande kärrspira. Ekmans typexemplar finns idag i
Naturhistoriska riksmuseets samlingar.
Idag är höstspiran klassificerad som underart till vanlig kärrspira. Höstspiran är
tvåårig, d.v.s. den blommar andra året efter
frögroning. Den blommar med rosaröda
och någon cm långa blommor. Det är
mycket angeläget att bevara höstspirans
växtlokal vid Rocksjön av flera skäl. Dels
är det en sällsynt växt på det svenska fastlandet, dels är det frågan om originalloka-

Figur 15. Höstspira i det stora högstarrkärret söder om Rocksjön.
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len för arten, vilket förutom att vara kulturhistoriskt intressant också kan utgöra en resurs för
bland annat jämförande DNA-studier av originalbeståndet med närbesläktade arter och underarter.
De våta markbetingelserna håller igenväxningen av starrkärret tillbaka, annars hade man nog
kunnat förvänta sig att denna art för länge sedan skulle varit borta. Den pågående upplagringen av organiskt material och tuvbildningen kommer dock att accelerera igenväxningen av
starrkärret på sikt, om inga åtgärder vidtas. Det kan dock inte uteslutas att populationens
storlek redan är alltför liten för att arten ska vara möjlig att rädda vid Rocksjön i ett längre
perspektiv. Populationen av höstspira i Rocksjöområdet kan betraktas som allvarligt hotad.
Ornitologiska värden
Rocksjöområdet har länge varit känt för sitt rika fågelliv. Mellan 1928 och 1967 var ett område kring Rocksjöån fridlyst, just med anledning av det rika fågellivet. Området är en viktig
häckningslokal för en stort antal fåglar med olika krav på sina livsmiljöer. Rocksjöområdet
erbjuder den mångfald av biotoper; vassar, starrkärr och lövsumpskogar, som också ger en
mångfald i fågelfaunan. Vid den senaste sammanställningen av fågellivet, i slutet av 1980talet, anfördes att omkring 150 fågelarter iakttagits vid sjön. Rocksjöområdet är dock i lika
hög utsträckning en viktig rastlokal för de fåglar som om vår och höst, följer Vätterns raka
linje på sin flyttväg, från söder till norr och vice versa. Rocksjön fungerar också som övervintringslokal för vissa fåglar. Utan Rocksjöområdet skulle några av de fåglar som omnämns
nedan inte alls förekomma så centralt i en tätort.
1989 sammanställde Karl-Gösta Persson, Rosenlunds Ornitologiska Klubb, en lista över fåglar som häckade, rastade och övervintrade i Rocksjöområdet under 1980-talet. Av denna lista
framgår att bl.a. skäggdopping, knölsvan, gräsand, rörhöna, sothöna, sävsångare, rörsångare
och sävsparv häckade i området årsvis, samtliga dessa arter företrädesvis i vassarna. Knipan
noterades också. Den häckar i håligheter eller holkar i lövsumpskogen, men ses ofta födosöka
i vassen och utmed stränderna. Vissa år hade också vattenrall, gräshoppsångare och kärrsångare synts häcka i vassen. Av de fåglar som företrädesvis häckar i lövsumpskogar, videsnår och
buskpartier noterades bl.a. härmsångare, törnsångare, trädgårdssångare, svarthätta, bofink,
rosenfink, näktergal, trädpiplärka, järnsparv, taltrast och buskskvätta. Hämpling och rödvingetrast sågs häcka endast vissa år. Av de fåglar som vanligtvis häckar i öppna kärr- och
mossmarker noterades enkelbeckasin, ängspiplärka och stenskvätta. Gulärla noterades häcka
vissa år. Av de rastande eller övervintrande arterna noterades t.ex. häger, storskrake, småskrake, salskrake, kricka, årta, bläsand, havsörn, brun kärrhök, sångsvan, tornfalk, blåhake, gråsiska.
Efter att denna lista upprättades har endast sporadiska observationer förts in i ett dataregister
som upprätthålls av Erik Öhman, Södra Vätterbygdens Fågelklubb. Dataregistret innehåller
observationer från hela 1900-talet och en hel del av noteringarna härrör från den ringmärkningsverksamhet som pågick under 1960, -70 och -80-talen. Brun kärrhök har observerats
under häckningssäsong så sent som under 2004. För några år sedan noterades pungmesbon i
några videsnår utmed Rocksjöån. 1990 fanns åtminstone ett pungmesbo utmed Simsholmskanalen. Pungmes är en av två arter (svampen videticka är den andra) som noterats vid Rocksjön
som finns med på ArtDatabankens rödlista (Gärdenfors 2000), och där angiven som sårbar.
Utan att kunna dra för stora slutsatser om vad som hänt med fågelfaunan sedan slutet av 1980talet, kan man ändå konstatera att en del av de fåglar som förekom då, tycks ha blivit ovanligare eller helt försvunnit från området sedan dess. Det gäller främst fåglar som häckar eller
rastar i vassar och öppna kärr- och mossmarker, t.ex. knölsvan, gulärla och enkelbeckasin.
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Vid 1900-talets början noterades arter som småsnäppa, kärrsnäppa och myrspov. Ännu på
1960-talet tycks snäppor och pipare ha observerats ganska ofta. Några fåglar som trivs bra i
buskpartier och lövskogar tycks ha blivit vanligare, t.ex. rödvingetrast och gärdsmyg. Utdrag
ur dataregistret finns som bilaga 3.
Någon systematisk inventering är egentligen aldrig gjord. Den pågående igenväxningen och
fortsatt minskande areal av myrmarken kan ha haft konsekvenser för fågelfaunan. Några av de
omnämnda arterna ovan, kan redan vara borta från Rocksjön. I vilket fall som helst blir noteringarna allt mer sporadiska för en del av arterna, i synnerhet de arter som är beroende av
vassar och starrkärr för sin häckning. Det är därför angeläget att en aktuell bild av fågelfaunan
i Rocksjöområdet tas fram, för att få en uppfattning om hur minskad areal och igenväxning
har påverkat fåglarnas häckning och rastmöjligheter. Likaså utgör fågelfaunan en viktig indikator på hur restaureringsinsatser fungerar, varför inventeringar bör göras såväl före som efter
en restaurering.
Mykologiska värden
I lövsumpskogarna och videsnåren kring Rocksjön finns en hel del döda stående eller liggande stammar och grenar som ger förutsättningar för en rik svampflora. På vissa ställen översvämmas skogspartierna något år, varpå vissa buskar och träd dör. Det skapar förutsättningar
för svamparna. 1986 och 1987 genomfördes inventeringar av vedlevande svampar i Rocksjöområdet av Max Koschatsky, Vätterbygdens svampklubb. Ett 40-tal arter noterades, varav en
del ansetts vara intressanta och ovanliga, även om endast en finns med på ArtDatabankens
rödlista (Gärdenfors 2000). Det är videticka (Antrodia macra), som uppges vara missgynnad i
rödlistan. Övriga intressanta arter är, enligt ett yttrande från Ingvar Nordin, Göteborgs Botaniska Trädgård 1987, trollhand, svartticka, fnöskticka, klibbticka, lysticka, rosenporing, von
Höhnels ticka, alskinn, tegelticka, rökticka och tallticka. Av dessa svampar är det en del som
uppmärksammats p.g.a. sin förekomst på ovanligt substrat. Trollhand (Hypocreopsis licheonides) hittades 1986, växande på döda grenar i två videsnår i den västra delen av området.
Den ansågs vid den tiden vara ovanlig, men har på senare år omvärderats. Förekomsten vid
Rocksjön utgör dock typlokal och herbariematerial är hämtat från denna lokal till flera av
världens ledande svampherbarier. Även om inte svampen i sig är ovanlig är det av stor vikt att
typlokalen bevaras. Max Koschatsky, som gjorde fyndet 1986, har inte kunnat finna fler videsnår kring sjön där trollhand förekommer, även om de yttre förutsättningarna tycks finnas.
Den rödlistade arten videticka förekommer i ungefär samma biotop och på samma substrat
som trollhand. Koschatskys lista från 1987 finns som bilaga 4.
Bäver
Sedan början av 1990-talet förekommer bäver i Rocksjön. En stor bäverhydda finns på Rocksjöåns norra strand, alldeles vid Rocksjöns utlopp. Träden runt om Rocksjöåns mynning och
Simsholmskanalen är bävergnagda. Iakttagelser av en bäver som simmar från Tabergåns utlopp i Munksjön, genom hela Munksjön, genom dammluckorna under Herkulesvägen och
vidare genom Rocksjöån har gjorts. Likaså finns bävergnag på träden vid Strömsbergsbäckens
utlopp i Rocksjön. Bävern är inte särskilt störningskänslig, förutom i närheten av boet, där
inte minst de unga bävrarna behöver trygga ”hemmavatten”. Eftersom bävern är nattaktiv
sammanfaller dess vakna period sällan med människors vistelse i naturområden. Oväsen,
skällande hundar och starka lukter av t.ex. parfymer, är dock sådant som kan skrämma bävern.

23

Figur 16. Bäverboet är väl gömt bakom strandsnåret vid
Rocksjöån.

Igenväxning av vassar och högstarrkärr
I vassarna och starrkärren i den sydvästra och västra delen av Rocksjöområdet hotar igenväxning med viden, klibbal, glasbjörk och andra busk- och trädarter, vilket medför att en del
starrarter och örter gynnade av de öppna och hävdade förhållandena, minskar.
Bladvass, som är den dominerande arten i vassarna, självgenererar en uppgrundning när fjolårsvass lagras år från år och på det sättet höjer vegetationsytan i förhållande till sjöytan. Översvämningarna blir därmed färre. Små plantor av buskar och träd etablerar sig när underlaget
blir torrare och de lyckas stå kvar och växa till sig om de inte översvämmas. Allt eftersom
gammal vass lagras upp, accelererar igenväxningen, och om inget görs, övergår vassarna så
småningom till lövsumpskog. Upplagring av organiskt material, genererat av bladvass, har
skett i vassarna i den sydvästra och västra delen av Rocksjön. I vassarna på östra stranden
sker inte samma upplagring, eftersom våg- och iserosion nöter bort upplagrat organiskt material.
Slåtter och bete har den effekten i ett högstarrkärr att starrarterna bildar otuvade former. När
hävden upphör återfår de dominerande starrarterna, i Rocksjöns fall bunkestarr och trådstarr,
sina naturliga tuvade former. Det blir torrare på tuvorna och små plantor av buskar och träd
får där möjlighet att slå rot. Om inget hotar träden, t.ex. höjt vattenstånd, översvämningar eller röjning, kan de växa sig stora och på lång sikt övergår även starrkärret till en lövsumpskog. Enligt den botaniska inventeringen förekom bunkestarr i en otuvad form i starrkärren
vid Rocksjön sommaren 1990. Inventerarna drar slutsatsen att det skulle kunna vara en kvarleva från den tid då slåtter förekom i kärret. De påpekar dock att en del av starrkärret hade
brunnit en tid innan inventeringen. Sommaren 2003 har bunkestarren återfått sin tuvade form
helt och hållet. Antingen har de kvardröjande effekterna av slåtter definitivt försvunnit mellan
1990 och 2003 eller så var det branden som tillfälligtvis skapade otuvade former av bunkestarren sommaren 1990.
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Högstarrkärren kan också invaderas av bladvass, vilket sker vid Rocksjön, där bladvass invaderar från sjösidan. Av kartmaterial från 1700- och 1800-talen framgår att det stora vasskärret
norr om Rocksjöån, tidigare varit ett starrkärr.
Studier av flygbilder över Rocksjöområdet från några årtal mellan 1960och 1990-talen ger en översiktlig bild
av igenväxningsförloppet i vassarna
och starrkärren kring Rocksjön. Möjligen kan man ana att igenväxningen
accelererade under 1970-talet, och
därefter stannat upp något. En förklaring till detta skulle kunna vara att
Simsholmskanalen, som grävdes klart
1961, avvattnade vassar och starrkärr,
så att det blev en synbar etablering av
träd och buskar och en utbredning av
bladvass något årtionde senare. Likaså
var vattennivån låg under 1970-talet
(uppgifter från tekniska kontoret). Det
har också spekulerats i om tyngden
från tippmassorna, som lades ut i området norr om Rocksjöån under 1960och 70-talen, kan ha orsakat en uppskjutning av torven längre ut i vassarna så att vegetationen torrlades. Det
har dock inte kunnat bevisas att så är
fallet.

Figur 17. Rocksjöån 1943. Foto A. Bergquist. Mäster
Gudmunds Gilles Årsbok 1943.

Konsekvenser av att ytan minskar
De naturpräglade delarna av Rocksjöområdet har genom åren exploaterats
för stadsbebyggelse, industrier, vägar
och annan urban verksamhet. Livsutrymmet för växter och djur har krympt Figur 18. Rocksjöån 2003.
i takt med stadens tillväxt. För ett
flertal arter, särskilt bland fåglarna, har områdets areal krympt så mycket att de inte längre har
möjligheter att upprätthålla livskraftiga populationer. Några av de fågelarter som kräver vidsträckta vassar är brun kärrhök, rördrom och skäggmes. För en relativt fullständig häckfågelfauna i hävdad mad krävs det 15-20 hektar sammanhängande yta. Kärrsnäppa, brushane och
rödspov är fåglar som kräver stora arealer för sin häckning. Enligt den öbiogeografiska teorin,
som det allt som oftast hänvisas till inom naturvården, har ett stort naturområde fler arter än
många små områden med sammantaget lika stor yta. Om små områden sammankopplas ökar
spridningsmöjligheten för växter och djur och områdena blir var för sig artrikare. För Rocksjöområdets del innebär detta att den isolering av området, som har skett med stadsbebyggelse, vägar och järnvägar, sannolikt orsakar en pågående utarmning av floran och faunan. Herbarieuppgifter och fågelobservationer från 1800-talets slut och 1900-talets början visar på ett
flertal arter som inte längre finns i området. Vad gäller fåglarna häckade då några av de ytkrävande arterna, t.ex. kärrsnäppa. För Rocksjöområdets del blir de återstående gröna korridorer-
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na som sammanbinder området med landsbygden utanför Jönköping; Strömsbergsbäcken
samt Munksjön och Tabergåns dalgång, viktiga för att i någon mån upprätthålla artrikedomen.
Rekreation kring Rocksjön
Rocksjöområdet har under 1900-talet blivit ett av de viktigaste rekreationsområdena i centrala
Jönköping. Friluftsbadet i norra delen av Rocksjön har varit etablerat sedan länge och under
1900-talets första hälft fanns en lång brygga med omklädningsrum och hopptorn. Vid den
tiden fanns inget ordentligt bad vid Vättern, varför Rocksjöbadet var det friluftsbad som erbjöds i Jönköping. 1974 anlades kanotstadion vid Rocksjön och kanotbanor lades ut i sjön.
Det var dock inte helt utan protester från de ornitologiska intressena, som menade att detta
fick konsekvenser för fågellivet i sjön. Idrottsplatsen Rocksjövallen, utgjorde först en hästhoppningsplats tillhörande A6-regementet, men omvandlades successivt till idrottsplats i
mitten av 1900-talet. Under 1960-talet utgjorde Rocksjövallen hemmaidrottsplats för idrottare
i modern femkamp av världsklass (muntlig uppgift Sven Engquist, A6 Försvarsmuseum).
Numera används idrottsplatsen bl.a. av Erik Dahlbergsgymnasiet. I mitten av 1980-talet fanns
planer på att anlägga en campingplats vid Rocksjöns norra strand, vilket dock aldrig blev
verklighet. Däremot blev det verklighet av den motionsslinga runt om hela Rocksjön, som
också började planeras under 1980-talet. Motionsslingan lades ut i befintliga gångvägssträckningar och på den nedlagda järnvägsbanken söder om Rocksjön. Den sista länken i gång- och
cykelbanan lades ut 1996 i utfyllnadsområdet norr om Rocksjöån. Numera anordnas flera
motionslopp kring sjön och motionsslingan är välutnyttjad av många Jönköpingsbor. Frisbeegolfbanan i parkområdet tillkom på 1980-talet.

Figur 19. Friluftsbadet vid Rocksjön. Foto M. G. G. Mäster Gudmunds
Gilles Årsbok 1946.

Folkhälsa
Det finns flera studier som visar att utemiljöer har stor betydelse för stressnivåer och hälsa.
Det finns tydliga tecken på att möjlighet till fysisk aktivitet, annan rekreation och återhämtning i natur- och grönområden påverkar människors förmåga att återhämta sig från stress och
bidrar till att öka hälsan. Utevistelse ger positiva hälsoeffekter genom solljus, luft och temperatur. Dessutom är själva utemiljön hälsofrämjande, liksom även fysiska aktiviteter utomhus.
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De positiva hälsoeffekterna är att skelettet stärks, benskörhet motverkas, muskulatur och rörlighet bibehålls, hjärt- och kärlsjukdomar förebyggs, övervikt minskar, sömnen blir bättre,
depression och ångest motverkas, koncentrationsförmågan ökar och ett social liv främjas.
(Bengtsson 2003).
I staden är det särskilt viktigt med grönområden. Det finns studier som visar att trötthet, irritation och huvudvärk tilltar ju närmre stadens centrum man kommer. För att minska stressen
kan en kort promenad på 10 minuter genom en park hjälpa (Boverket 1994). I Jönköpings
centrum finns några parker men det är sämre ställt med större naturområden (Stadsbyggnadskontoret 2004). När nu Kålgården och Norra Munksjöstranden bebyggs med bostäder är
Rocksjöområdet ett oerhört viktigt närrekreationsområde för att de boendes hälsa inte ska
försämras p.g.a. brist på grönområde och möjlighet till trivsam utevistelse.
Parkerna
Parkområdet norr om Rocksjön anlades 1899 då en utfyllnad gjordes söder om nuvarande
Odengatan, och träd planterades på den (Fredbrant 1991). Parken kallades först Artilleriparken med anledning av sin närhet till artilleriregementet. Sedan kom den att kallas Knektaparken och numera förekommer även namnet Rocksjöparken. Parken har omdanats och moderniserats i flera omgångar under 1900-talet med bland annat lekplats, vattendammar, gångbroar
och gångvägar. Under 1980-talet utrustades parken med frisbee-golfbana och skateboardramp
för att tillskapa mer aktivitet. Några gräsbevuxna jordkullar förstärkte topografin och friväxande häckar planterades.
John Bauers Park kallas den del av parkområdet som ligger i anslutning till Villa Sjövik, John
Bauers barndomshem, på västra sidan om Rocksjön. Den skapades i början av 1980-talet då
hörnstenarna på Villa Sjövik togs fram, lusthus byggdes och en öppen plats röjdes för att förstärka intrycket av den gamla trädgården. Den stora, vita bryggan nere vid Rocksjön byggdes
i samband med detta och en informationsskylt sattes upp. En del av John Bauers Park har fått
behålla lite vildare karaktär än övriga delar av parkområdet.
I mitten av 1990-talet påbörjades planeringen för att förvandla utfyllnaden och den tidigare
soptippen på Framnäs till ett parkområde; Kålgårdsparken. En projektidé lades fram 1998,
men p.g.a. uteblivna statsbidrag, kunde inte parken påbörjas. Det är dock avsikten att Kålgårdsparken ska bli framtidens stadspark där aktivitetsytor, lekplatser, caféer, odlingslotter,
plats för utomhuskonserter etc. kan utgöra en del av innehållet.
Rundpumpningsföretaget och vattendomar
Allt sedan nya staden Jönköping anlades på sandreveln mellan Vättern, Munksjön och Rocksjön på 1620-talet, har det funnits behov av att avleda vatten från staden. Den äldsta kanalen
grävdes på 1620-talet för att avvattna området söder om Storgatan (Åsgrim Berlin 1994). Kanalen sammanlänkade Munksjön med Vättern i en sträckning i nuvarande Kanalgatan och
Tullportsgatan. Under 1700-talet skapades en förbindelse också med Rocksjön. Kanalen lades
igen på sent 1920-tal, förutom en liten stump närmast Rocksjön som fortfarande låg öppen på
1950-talet, och som idag återstår i form av en damm i Knektaparken.
Det finns tre vattendomar för Rocksjön: AD 30/1931, AD 52/1937 och AD 47/1959. De två
senare domarna handlar om rundpumpningen av Vättervatten och redogörs för i nedanstående
text. Den första domen, från 1931, har inte återfunnits och kan därför inte redogöras för här.
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Den dåliga vattenkvaliteten i Munksjön är ett problem som funnits nästan lika länge som Jönköping. Åsgrim Berlin citerar i sin bok Jönköpingspromenader (1994), provinsialläkaren Anders Wåhlins uttalande 1760: ”Denne sjö (Munksjön) har ett mörkt och obehagligt vatten,
luktar illa mot oväder samt höst och vår.” I slutet av 1930-talet försökte kommunen ta tag i
det sanitära problem som Munksjön utgjorde. Utsläpp av sulfitlut och bakvatten från Munksjö
AB, avloppsvatten från Jönköpings gasverk, avlopp från delar av Jönköpings stadsområde
samt via Tabergsån även avlopp från söderut liggande samhällen, orsakade syrebrist och
kraftiga föroreningar av svavelväte i Munksjön (Stadsarkivet 1938). Sumpgas bildades i rötprocesser i sjön som orsakade obehaglig och kväljande lukt. Stadsfullmäktige i Jönköping
ansökte hos Vattendomstolen att anlägga ett inpumpningsföretag, där vatten från Vättern
skulle ledas genom Rocksjön till Munksjön. Företaget kom att få genomgripande konsekvenser för Rocksjön och de omgivande kärrmarkerna. Tanken var att inpumpningen av syrerikt
Vättervatten till Munksjön skulle få svavelvätet att reagera med syret och överföras till rent
svavel. En pumpstation anlades vid Vättern som genom en rörledning pumpade vatten till en
öppen kanal genom nuvarande Liljeholmsparken, men som på 1930-talet utgjorde kärrmark,
för att ledas i betongkulvert under Rosenbergsgatan (numera Odengatan) och järnvägen och
slutligen i öppen kanal ut till Rocksjön. Rocksjöån muddrades för att ge god vattengenomströmning och dessutom hade man planer på att gräva en kanal, nuvarande Simsholmskanalen, söder om Rocksjöån, för att få vattenströmmen så långt söderut i Munksjön som möjligt.
Simsholmskanalen blev dock inte helt färdigbyggd efter att vattendomen vunnit laga kraft
1938. Det dröjde till 1961 och ännu en vattendom innan hela Simsholmskanalen var färdig.
Inpumpningsföretaget medförde en höjning av vattenståndet i Rocksjön med 3-4 cm i förhållande till Munksjöns och Vätterns vattenstånd vid normalt medelvattenstånd. Medelvattenståndet i södra Vättern utgjorde vid tiden för inpumpningsföretaget 88,63 m.ö.h. Vattendomen
tillät en högsta inpumpad vattenmängd av 2 m3/sekund. I de fall Vätterns vattenstånd var högt
skulle den inpumpade vattenmängden minskas. Dessutom reglerades vattennivån med fördämningar vid Rocksjöån och Simsholmskanalen. Närliggande fastighetsägare yttrade sig
negativt om företagets genomförande, då de befarade att vattenståndshöjningen skulle drabba
deras tomter. Domstolen menade dock att vattenståndshöjningen var obetydlig och inte skulle
bli märkbar för fastighetsägarna. Vattendomstolen menade att företaget till och med skulle
minska vattenståndet i samband med hög tillrinning till Rocksjön, då muddringen i Rocksjöån
torde medföra snabbare avrinning än innan. Statens järnvägar hade synpunkter på Simsholmskanalens anläggning, då det befarades att skred kunde uppkomma som hotade den järnväg som höll på att byggas. Synpunkterna fick till följd att det ursprungliga förslaget till
sträckning av kanalen flyttades längre norrut, bort från järnvägen.
1959 ansökte Stadsfullmäktige hos Vattendomstolen att få bygga färdigt Simsholmskanalen
samt att bygga om pumpstationen vid Vättern och intagsledningen i Vättern (Stadsarkivet
1959). Munksjö Aktiebolag ansökte vid samma tillfälle om att få flytta sitt vattenintag till
Rocksjöåns mynning i Munksjön, för att få en bättre vattenkvalitet till pappersproduktionen.
Bolaget fick tillstånd till en pumpstation, avstängningsanordning vid Rocksjöån samt en
tryckledning på Munksjöns botten. Vattenflödet till Munksjö AB fick högst uppgå till 1 m3 i
sekunden. För att ytterligare förbättra vattenkvaliteten till produktionen förlängdes Munksjö
AB:s intagsledning 1987 genom Kålgårdsområdet och Rocksjöns norra del och en bit in i
Liljeholmskanalen. Avstängningsanordningen vid Rocksjöåns utlopp gjorde vattnet i Rocksjöån allt för stillastående med försämrad kvalitet som följd, varför dammluckorna i Rocksjöån så småningom öppnades lite grann. Numera utnyttjas inte tillståndet för inpumpning av
Vättervatten fullt ut. Inpumpningen från Vättern till Rocksjön är idag 1,2 m3 i sekunden och
Munksjö AB tar in 0,16 m3 i sekunden (uppgifter från tekniska kontoret).
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Ärendet naturreservat
Ideella naturföreningar har länge önskat bevara Rocksjöområdet genom bildande av naturreservat. Hembygdsföreningen i Jönköping – Mäster Gudmunds gille – uppmärksammade Drätselkammaren (kommunen) redan 1928 på att kärrmarkerna vid sjön borde fridlysas till skydd
för fågellivet. Drätselkammaren anhöll hos kungen att få fridlysa ett område kring Rocksjöån
med följande motivering: ”det måste anses vara av ett stort intresse för samhället att kunna
från åverkan effektivt bevara och skydda ett dylikt värdefullt naturinslag i stadens omedelbara närhet.” 1929 utfärdade kungen en kungörelse med fridlysningsbestämmelser för ett område omfattande Rocksjöån och vassarna runt om. Fridlysningen gällde fram till 1967 med
förnyelser 1939 och 1960.
Rosenlunds ornitologiska klubb tillskrev Länsstyrelsen 1966 om att det fridlysta området
jämte ett utvidgat område borde avsättas som naturreservat. Drätselkammarens yttrande till
Länsstyrelsen i ärendet hänvisar till byggnadsnämndens yttrande där det påpekas att Rocksjöområdet kommer ”att aktiveras för ett erforderligt berikande av det växande centrumområdets miljö”. Vidare menar byggnadsnämnden att om reservatsbestämmelser utfärdades skulle
områdets ”naturliga integrering med centrum omöjliggöras”. Det framgår inte tydligt vad
byggnadsnämnden tänker sig för användning av området, men Länsstyrelsen tolkar det som
att det skulle vara frågan om ett parkområde vid Rocksjön, men där det inte är uteslutet med
bebyggelse. Länsstyrelsen väljer att avstå från att bilda naturreservat eftersom man uppfattar
att staden har för avsikt att planlägga området på ett sådant sätt att även naturvårdsintresset
kan tillgodoses.
1987 inkom Naturskyddsföreningens kretsar i Jönköping, Huskvarna och Bankeryd, med instämmande av Rosenlunds Ornitologiska klubb, Botaniska sällskapet och Gudmundsgillet
med en ny ansökan om naturreservat till Länsstyrelsen. I kommunstyrelsens yttrande till
Länsstyrelsen anfördes att man borde avvakta med bildande av naturreservat tills arbetet med
Kålgårdsplanen samt utredning om en ny produktionsanläggning för fjärrvärme avklarats. Det
påpekades dock att kommunen inte motsatte sig naturreservat under förutsättning att det avgränsades så att fjärrvärmeanläggningen, en campingplats i norr samt Kålgårdsplaneringen
inte äventyrades. Kommunstyrelsen var inte enig i yttrandet, utan reservationer avgavs av
Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, som istället tyckte att naturreservat borde
bildas med reservation för de reserverade områdena.
1988 tilldelade Länsstyrelsen, enligt en ny lagstiftning som infördes 1987, byggnadsnämnden
i Jönköpings kommun befogenhet att bilda kommunalt naturreservat. Byggnadsnämnden påbörjade därmed planeringen av ett naturreservat 1990 genom att upprätta skötselplan, utföra
inventeringar etc. Skötselplanen remissbehandlades, men i kommunstyrelsens yttrande 199011-07 anfördes att byggnadsnämnden rekommenderades att förklara frågan om bildande av
naturreservat för del av Rocksjön vilande, intill dess frågan om lokalisering av ett framtida
kraftvärmeverk avgjorts på översiktsplanenivå.
1999 gjordes ett nytt försök att ta fram ett reservatsbeslut, som dock aldrig kom längre än till
ett tjänstemannaförslag. I arbetet med att ta fram en ny översiktplan, framförde tekniska utskottets beredningsgrupp att det med hänsyn till de ständiga förändringar som sker i ett så
centralt stadsområde, inte är lämpligt att bilda naturreservat. I översiktsplanen, som antogs av
kommunfullmäktige i mars 2003, kom beslutet i Rocksjöärendet att lyda: ” att Rocksjön och
våtmarkerna däromkring ska säkerställas som grönområde via ett kommunalt beslut och att
en skötselplan som värnar om våtmarkerna samt gör området mer tillgängligt arbetas fram.”
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Åtgärdsplan för Rocksjöområdet
Detta förslag till åtgärdsplan har utarbetats efter diskussioner med några av de ideella naturföreningar som engagerat sig i Rocksjöområdet, kommunens naturvårdsförvaltare, Länsstyrelsen samt med hjälp av förvaltare av Hornborgasjöns naturreservat. Åtgärderna berör huvudsakligen de naturpräglade delarna av Rocksjöområdet. Förslaget har under våren 2004 varit
utställt för samråd. Yttrandena som kommit in har ställt sig positiva till åtgärderna och hoppas
på ett snabbt genomförande. Vid genomförandet bör en referensgrupp inrättas där bl.a. närboende, naturföreningar, Handikapporganisationernas Samarbetsorgan och kommunala representanter sitter med. Den eller de personer som ska utföra åtgärderna ska ha erforderlig kunskap om syftet med åtgärderna och hur man bäst når det utan att skada området. Innan några
åtgärder vidtas ska samråd enligt Miljöbalken 12:6 hållas med Länsstyrelsen.
Målsättningar
Övergripande mål
Rocksjön med dess närmaste omgivningar av parker och naturområden, ska bevaras för rekreation, friluftsliv och för skolornas verksamhet. Tillgängligheten för människor till de naturpräglade delarna av området ska vara god och ett sammanhängande friluftsstråk ska åstadkommas. De funktionshindrades behov ska tillgodoses på ett bra sätt.
Våtmarksområdets mosaik av öppet vatten, vassar, starrkärr och sumpskog ska bevaras, så att
en mångfald av livskraftiga populationer av våtmarkernas växter och djur finns kvar i Rocksjöområdet.
Åtgärder och kontinuerlig skötsel ska vidtas för att upprätthålla och förstärka de biologiska
värden som är förknippade med öppna vassar och starrkärr samt lövsumpskogar i fri utveckling.
De kulturhistoriska värdena av öppna vyer över Rocksjön, våtmarksslåtter och lämningar efter
kulturhistoriskt intressanta byggnader, ska bevaras.
Rocksjöområdet ska utvecklas och marknadsföras så att det kan utgöra en del av det turistiska
utbudet i Jönköping.
Mål för olika områden
Nedan följer en översiktlig beskrivning av målsättningar för olika områden kring Rocksjön.
Områdena finns markerade på kartan, figur 20. Karaktären av vegetationen och olika skötselåtgärder ligger till grund för områdenas indelning.
Naturpräglade områden
Område A – Öppen vattenyta
Vattenytan ska hållas öppen och fri från vass för att ge en utblick från Herkulesvägen över
Rocksjöåns mynning. Vattenytan utgör en del av entrén till den framtida Kålgårdsparken.
Strandzonen i norr ska utformas på ett lämpligt sätt i mötet mellan den stadsmässiga miljön på
Kålgården och naturmiljön vid Rocksjön. Detta ska ske i samråd med de närboende.
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Område B– Utfyllnadskanten
Utfyllnadskanten närmast stora vassen ska vara bevuxen med enstaka grupper av buskar och
träd. Gullregn, stora björkar, bärande träd ska bevaras, men utblicken över vassområdet ska
vara god från större delen av sträckningen av gång- och cykelvägen. Fältvegetation ska i huvudsak hållas låg.
Område C – Brunstarrkärret
Området ska hållas öppet med dominans av brunstarr i fältskiktet. Detta är den enda plats vid
Rocksjön där den mindre allmänt förekommande brunstarr dominerar över en sammanhållen
yta. Brunstarrkärret ska omfatta minst 0,1 ha.
Område D – Stora vassen
Vassområdet ska bevaras öppet och i stort sett fritt från buskar och träd, med undantag för de
mosse-öar som finns insprängda i området. De ska bevaras trädbevuxna med omgivande videsnår. Det öppna vassområdet ska omfatta minst 8 ha. Bladvassen ska dominera, dock med
inslag av vattenfyllda öppningar där flytbladsvegetation kan förekomma.
Område E – Stora högstarrkärret
Högstarrkärret ska hållas öppet och domineras av starr i fältskiktet. Den öppna ytan ska omfatta minst 2 ha. Det ska vara möjligt att från gång- och cykelvägen söder om området, få utblick över högstarrkärret. Höstspira ska bevaras i livskraftigt bestånd.
Område F – Vassar på södra och östra stranden
Vassar ska hållas öppna och fria från buskar och träd. Den öppna vassytan ska omfatta minst
2 ha. Det ska vara möjligt att från gång- och cykelvägen få utblick över sjön.
Område G – Starrkärr med sjöfräken
Starrkärret ska hållas öppet och sjöfräken ska utgöra ett betydande inslag i fältskiktet. Den
öppna ytan ska omfatta ca 1 ha.
Område H – Lövsumpskog
Lövsumpskog av de fyra typerna som förekommer vid Rocksjön; sjöstrandsnår, klibbalkärr,
sekundär lövskog av fuktig typ och lövrik myrmark, ska lämnas för fri utveckling inom de
markerade områdena, utan att inkräkta på öppna ytor av vassar och högstarrkärr samt utan att
försämra utblickar och framkomlighet på GC-vägen. Lövsumpskogen ska i vissa avsnitt fungera som en skyddande zon mot vägtrafikbuller och industribuller. Typlokalen för den vedlevande svampen trollhand ska bevaras och populationen ska finnas kvar i livskraftigt bestånd.
Parkområden
Område I – Kålgårdsparken
Området ska planeras som park och utgöra en gradvis övergång från bebyggelsen på Kålgården till den ”vildare” naturen i vassarna norr om Rocksjöån. Parken ska bli en allaktivitetspark där lekplatser, odlingslotter, konsertplatser, caféer etc. kan utgöra en del av innehållet.
Område J – John Bauers Park
I John Bauers Park ska påminnelsen om John Bauers barndomshem Villa Sjövik göras tydlig,
bl.a. genom växtligheten. Parken ska även innehålla en ”vildoas” i de fuktigare delarna, där
buskar och träd får utvecklas fritt.

31

Område K – Knektaparken
Parken ska tillgodose behoven av ytor för frisbee, kanot, och andra motionsaktiviteter. Gräset
ska hållas kort. I områdets västra del finns en hundrastgård som bör finnas kvar. Vass samt
busk- och trädvegetation i sjöstranden ska hållas tillbaka så att inte utblickar över sjön och
kanotverksamheten hindras. Övergången till John Bauers Park ska vara gradvis.
Område L – Rocksjöbadet och Rocksjövallen
Fritids- och rekreationsområde.

Figur 20. Delområden med olika målsättningar.
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Inventeringar
En botanisk inventering genomfördes 1990. Förutom provfisken 1965 och 2004, är detta den
enda systematiska inventering som utförts i Rocksjöområdet. Sammanställningar av fågelfauna och trädlevande svampflora finns, men ingen av dessa sammanställningar kan betraktas
som heltäckande eller systematiska. Behovet av mer kunskap är således stort, inte minst med
tanke på att bevarandeåtgärder, och förhoppningsvis också förbättrande sådana, ska utföras.
Denna åtgärdsplan föreslår prioritering av en fågelinventering. Dessutom föreslås en årlig
räkning av höstspira i högstarrkärret (område E), som uppföljning på föreslagna åtgärder
och för att följa den hotade populationens utveckling.
De naturvårdande åtgärder som föreslås är i första hand tänkt att gynna den fågelfauna som
häckar och livnär sig i de öppna vassarna och starrkärren. Fågelfaunan är en god indikator på
hur röjningarna har lyckats. Därför bör en fågelinventering ske, som täcker in hela årets fågelfauna. En sådan inventering bör kunna svara på vilka arter som häckar i området, hur stora
de olika populationerna är samt vilka fågelarter som nyttjar Rocksjöområdet under vintersäsong och som rastningslokal under höst och vår. Inventeringen borde utföras i två delar, en
gång före busk- och trädröjning i vassar och starrkärr, en gång efter. När den första delen av
fågelinventeringen genomförts är det lämpligt att ovanstående målformuleringar för Rocksjöområet kompletteras med mätbara mål om fågelfaunan.
Ett nätprovfiske och ett kräftprovfiske utgör också viktiga inventeringar. Senaste nätprovfisket genomfördes 2004, men resultatet är ännu inte sammanställt varför några förändringar
från det tidigare provfisket 1965 inte kan redovisas. Ett nätprovfiske ger svar på vilka fiskarter som förekommer i sjön samt vilken åldersfördelning de olika populationerna har. Det är av
stort intresse att få veta mer om Rocksjöns fiskfauna, då det är en av få sjöar med vegetationsområden och grunda bottnar i direktkontakt med södra Vättern. Nätprovfiske kan också
utgöra underlag till bildande av ett fiskevårdsområde. Det gäller också kräftprovfiske. Kunskaperna om kräftpopulationen i Rocksjön är idag mycket dåliga och ändå sker ett omfattande
kräftfiske. En lodkarta över sjön skulle vara intressant att upprätta. Det finns en lodkarta från
1960-talet men bottenförhållandena kan ha ändrats. En lodkarta kan användas för att besvara
frågor om hur den framtida vegetationsutvecklingen kan tänkas bli, som exempel kan nämnas
att vass inte etablerar sig på djup över 1,5 meter.
Busk- och trädröjning
Som tidigare beskrivits har de öppna vassarna och högstarrkärren runt om Rocksjön vuxit
igen alltmer med buskar och träd. Många av de skyddsvärda och ovanliga kärlväxterna, samt
de häckande fåglarna, har sin hemvist i de öppna myrmarkerna och är direkt hotade av igenväxning. Bland de ovanliga växtarterna kan särskilt nämnas höstspira, kärrvial och tagelstarr.
Bland fåglarna är rörsångare, sävsångare, sävsparv och vattenrall typiska fåglar i vassarna.
Gulärla, ängspiplärka, enkelbeckasin och andra vadarfåglar trivs i de öppna starrkärren. För
att motverka den allt snabbare igenväxning av vassar och högstarrkärr krävs omfattande buskoch trädröjningar. På vissa ställen runt om Rocksjön har igenväxningen gått så långt att det
inte är ekonomiskt försvarbart att gå in med några åtgärder. Där förordas fri utveckling. Hur
röjningsarbetena ska gå till är inte helt enkelt. Några olika metoder kan övervägas:
Röjning med röjsåg
Röjningen bör allra helst utföras under växtsäsong, då upplagring av näring sker i blad och
grenar, dock inte under fåglarnas häckningsperiod. En successiv utarmning av buskarna sker
om man tar bort de växande delarna under växtsäsong. Sammantaget är sent juli och augusti
den bästa tiden för röjning. Vinterröjning kan ur arbetssynpunkt vara lämplig om det ligger is,
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eftersom det då är lättare att ta sig ut i de blöta partierna, men effekten av röjningen blir då
inte lika god. Metoden är förhållandevis enkel, men effekten är inte bestående. Återkommande röjningar av stubbskott måste ske med några års mellanrum om öppenheten ska upprätthållas.
Uppvinschning av buskar och träd med vajer
En vajer läggs om nedre delen av en buske eller ett träd och en rejält tung maskin drar upp
plantan med hela rotsystemet. Fördelen med denna metod är att man får ett mer bestående
resultat, då hela rotsystemet följer med och inga stubbskott dyker upp inom bara några år. En
vattenfylld hålighet bildas efter att hela roten dragits upp. Denna hålighet blir en öppning i
den ensartade vassen, där andra växter kan etablera sig, t.ex. flytbladsväxter, som i sin tur
producerar frön som är viktig föda för andfåglar. Små vattensamlingar i vassen blir snabbt
uppvärmda på våren och blir bra kläckningsplatser för insekter. Många fåglar är, av flera skäl,
gynnade av en mosaikartad struktur i bladvassen, vilket håligheterna efter uppvinschade
buskar skulle kunna bidra till. Nackdelen med denna metod är dock att det är svårt att hitta
tillräckligt tunga fordon som kan stå stadigt på fast mark, när buskarna ska dras upp. Kanske
kan någon typ av militärt pansarfordon vara tänkbart att använda. Metoden går troligen inte
att använda långt ifrån fast mark.
Följande busk- och trädröjningar föreslås i några områden inritade på kartan i bilaga 1.
Område B – Utfyllnadskanten
Utfyllnadskanten röjs, så när som på några enstaka grupper av större träd, för en god utsikt
över vassen från gång- och cykelvägen.
Område C – Brunstarrkärret
Röjning av buskar och träd i brunstarrkärret.
Område D – Stora vassen
Buskar och träd röjs i vassen. Uppvinschningsmetoden bör användas närmast den fasta marken om så är möjligt ur teknisk synvinkel. Röjning med röjsåg bör ske av de träd och buskar
längre ute i vassen som inte kan nås med vajer.
Område E – Stora högstarrkärret
Buskar och träd röjs med röjsåg i kanterna av kärret så att den totala öppna ytan, med dominerande starrväxtlighet, ökar till ca 2 ha.
Område F – Vassar på södra och östra stranden
Röjning av buskar och träd i vassen utmed hela södra och östra stranden av sjön.
Område G – Starrkärr med sjöfräken
Röjning av buskar och träd i starrkärret där sjöfräken dominerar. Intill detta område står en
mycket stor ek, vilken också behöver friställas.
Område H – Lövsumpskog
Sjöstrandsnår utmed Rocksjöån och Simsholmskanalen bibehålls. Bredden på snåret på
Rocksjöåns norra sida bör uppgå till ca 10 meter. Mosse-öarna ute i vassen röjs inte, utan är
fortsättningsvis trädbeklädda och omges av videsnår. Dessa videsnår utgör viktig lokal för
den vedlevande svampen trollhand och en del andra ovanligare svamparter. Utmed Rocksjöåns södra sida och Simsholmskanalen, finns vassar, starrkärr och lövsumpskog som lämnas
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till fri utveckling. Vassarna kommer att övergå till sjöstrandsnår och klibbalkärr så småningom. Området är påverkat av industri- och handelsetableringar och därför är värdet av röjningsinsatser litet. Lövsumpskogen kan fungera som en skyddszon mot den urbana miljön.
Klibbalkärr och sekundär lövskog söder och öster om Rocksjön lämnas för fri utveckling.
Möjligen kan man tänka sig ringbarkning av en del träd för att påskynda utvecklingen av död
ved. Inom skogspartierna finns små partier av vassar och starrkärr som är kraftigt igenvuxna.
De lämnas också för fri utveckling.
Konsekvenser för flora och fauna
Samtidigt som röjningarna gynnar vissa växter och djur är det andra som missgynnas. Vissa
fågelarter som bygger bon i videsnår och buskage, som t.ex. kärrsångare, rosenfink, sävsparv,
kan komma att missgynnas av åtgärderna och minska i antal kring Rocksjön. Vedlevande
svampar är en annan organismgrupp som självklart får det svårare, när träd och buskar tas
bort. Bedömningen är dock att omfattningen av röjningarna inte är större än att förutsättningar
för busklevande fåglar och även vedlevande svamp kommer att finnas kvar. Utmed Rocksjöån
och Simsholmskanalen, runt om mosse-öarna och i klibbalkärren och den sekundära lövskogen kommer det att finnas videsnår kvar i olika igenväxningsstadier.
Vasslåtter
För att långsiktigt motverka uppgrundning i vassarna och etablering av träd och buskar behöver vassen slås och växtresterna föras bort. Träd- och buskröjning utan vasslåtter utgör annars
bara en åtgärd som tillfälligt kan stoppa igenväxningen. Upplagring av döda vassrester fortsätter ändå och marken blir torrare och torrare. Vasslåtter kan ske på några olika sätt:
Sommarslåtter
Vass röjs på sommaren, efter fåglarnas häckningsperiod, men innan näringen börjar lagras in i
rotsystemet (Alexandersson m.fl. 1986). Någon gång i slutet av juli eller början av augusti,
alltså. Med sommarslåtter utarmas bladvassen, då förlust av näringsämnen blir följden. Det
leder till minskad produktion av årsskott på sikt. Om snittytan på bladvassen läggs under vattenytan, tränger vatten in i vasstjälken och ner i rotsystemen. Roten ruttnar inifrån. Ett annat
alternativ är att i september köra sönder rotsystemet på vassen. Materialet bör sedan tas upp
och fraktas bort eftersom det i Rocksjöområdet inte finns några strömmar som kan forsla bort
materialet.
Vinterslåtter
Vinterslåtter av vass leder till ökad produktion av årsskott bl.a. tack vare förbättrat mikroklimat (Alexandersson m.fl. 1986). Ökad ljusinstrålning och mer vind gör så att snö- och issmältningen sker ett par veckor tidigare än i oskördad vass. Produktionen av biomassa ökar
således. Dock kan frostskador på årsskotten försena tillväxten av vårens skottskjutning. Gäss,
sork och sothönor kan nypa späda årsskott och också bidra till en utglesning. Uppgrundning
motverkas med vinterslåtter av vass och det håller vassarna vitala. Vinterslåtter ger bättre
vattenkvalitet då syretillgång, högre pH och mindre svavelvätebildning blir följden. Det gynnar vattenlevande smådjur som i sin tur utgör föda åt fåglarna, främst på våren. Slåtter av stora sammanhängande områden är dock inte bra för fåglar som bygger bon i gamla vassar, t.ex.
sävsångare, trastsångare och vattenrall. Vinterslåtter bör därför inte ske på hela ytan samtidigt,
utan det bör lämnas fjolårsvass i åtminstone hälften av området.
Följande vassröjningsåtgärder föreslås i några områden beskrivna på kartan i bilaga 1.
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Område A – Öppen vattenyta
Sommarslåtter av vass med några års mellanrum i den vassrugge som finns i den öppna vattenytan närmast Herkulesvägen. Vassrester fraktas bort. Denna vassrugge grävdes bort i slutet
av 1990-talet, men har återigen vuxit upp.
Område D – Stora vassen
Vinterslåtter av vass med några års mellanrum, om ett tillräckligt istäcke tillåter. Ena året tas
hälften av vassen i området bort, påföljande år tas andra hälften bort. Det är viktigt att växtresterna fraktas bort eller eldas upp, så att upplagring av vassrester motverkas.
Område E – Stora högstarrkärret
Sommarslåtter av vass i de norra, nordöstra och sydöstra kanterna av starrkärret, så att endast
en smalare bård av vassen återstår närmast Rocksjön. Målet är att den öppna ytan av starrkärret ska öka till 2 ha. Vassrester fraktas bort eller eldas upp.
Område F – Vassar på södra och östra stranden
Vinterslåtter av hela vassen med några års mellanrum, för att motverka uppgrundning. Vassrester fraktas bort eller eldas upp.
Område K – Vass i kanten av Knektaparken
Sommarslåtter av vassbården i väster och norr. Vassrester fraktas bort. Målet är att ha fri utsikt över kanotbanorna.
Starrslåtter
Slåtter i högstarrkärr ger ett artrikt växtsamhälle, i förhållande till ohävdade förhållanden.
Tuvbildning och förnabildning motverkas då växtrester tas bort. Lågvuxna arter gynnas genom ökad solinstrålning till marken, t.ex. kärrspira, slåtterblomma, ältranunkel, vattenmåra
och kärrkavle. Vassen hålls tillbaka. Fåglar som gulärla, ängspiplärka och enkelbeckasin behöver maden för häckning och födosök, men det finns också andra djurgrupper för vilka det
öppna kärret är viktigt, t.ex. groddjuren. Likaså är en mängd insekter beroende av ett örtrikt
och lågväxande starrkärr.
Det är inte realistiskt att tänka sig kärrslåtter över några större ytor vid Rocksjön, med tanke
på de oerhörda arbetsinsatser som krävs för detta. Ur kulturhistorisk synvinkel och för att rädda den population av höstspira, som för en mycket tynande tillvaro, vore det ändå önskvärt att
en mindre del av den stora öppna starrkärret söder om Rocksjön hävdades genom slåtter.
Även för skolornas undervisning skulle ett hävdat starrkärr, vid sidan om ett ohävdat, kunna
utgöra ett intressant studieobjekt i artrikedom etc. Innan slåtter kan utföras, måste dock tuvorna tas bort antingen genom fräsning eller bränning.
Tuvfräsning
Tuvorna kan slås sönder med slaghack, spikfräs eller rotorkultivator. Dessa redskap kopplas
bakom traktor eller bandgående maskin. Rotorslåttermaskin skulle också kunna gå bra om
inte tuvorna är för stora. Om ytorna inte är så stora kan man kanske tänka sig något slags
handdrivet fräsningsredskap. Det är viktigt att växtmaterialet tas bort eller eldas upp efter
fräsningen. Fräsningen utföres lämpligen när det är som torrast i kärret, dock efter höstpirans
frösättning, vilket innebär september-oktober.
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Bränning
En lätt avbränning, eller svedjebränning, av förna och fjolårsvegetation ger spädare vegetation. Vegetationstypen förändras inte. Bränningen gynnar en tidig produktionsstart men kan
skada vissa växters skottanlag, så att deras fröproduktion uteblir. Bränning sker bäst under
höst, vinter och vår när vattennivån är under eller i nivå med markytan och gräsförnan är torr.
Om endast en lätt avbränning ska åstadkommas bör man bränna i medvind, med låg lufttemperatur och hög luftfuktighet. Hög vegetation kan brännas även när det är is- eller snö. Möjligtvis är inte avbränning tillräckligt effektivt för att bekämpa tuvorna. Bränning kräver givetvis överläggning med brandmyndigheten för att utröna riskerna.
Slåtter
Slåtter kan utföras med rotorslåttermaskin kopplad bakom en traktor. Är det frågan om mindre ytor kan lie vara ett realistiskt alternativ. Det mest intressanta vore kanske slåtterkniv bakom arbetshäst. Det skulle kunna locka åskådare, samtidigt som det är någorlunda effektivt.
För att inte störa fåglarnas häckning och för att invänta växternas fröspridning, bör slåttern
vanligtvis ske i slutet av juli eller början av augusti. Dock gäller något annat i det specifika
fallet vid Rocksjön. För att rädda höstspiran krävs tidig slåtter, efter midsommar, eftersom
höstspiran blommar vid den traditionella tidpunkten för slåtter. Om det är stora mängder hö är
det viktigt att det samlas ihop och fraktas bort.
Följande åtgärder föreslås inom område E, se kartan i bilaga 1.
Område E – Stora högstarrkärret
En liten del av område E bör hävdas genom tidig sommarslåtter. Den delen som föreslås, ligger närmast spången som leder från cykelvägen till mosse-ön. Det är lämpligt att välja denna
plats, då det främst är här som höstspiran förekommer. Det är också nära till spången, så att
allmänheten kan få en bra utblick över den hävdade maden och det är enklare att ta sig ut vid
slåttern. Tuvfräsning förordas, dels för att risker finns med bränning, men också för att det
sannolikt är en effektivare metod för att få bort tuvor. Val av redskap får diskuteras närmare
med utförare. Fräsningen bör ske tidig höst, efter höstspirans frösättning. Bortförsel eller
bränning av växtmaterial. Året därpå utföres slåtter med lie eller slåtterkniv, gärna bakom
arbetshäst, i slutet av juni. Huruvida arbetshäst kan användas i de blöta markerna behöver
diskuteras med utförare. Växtmaterial bortföres eller bränns.
Fiskevård
1988 bildade Länsstyrelsen ett fiskevårdsområde för Munksjön, på initiativ från kommunens
fritidsförvaltning. Från början var det tänkt att även Rocksjön skulle omfattas av fiskevårdsområdet, men man ville avvakta till det att ett naturreservat bildats. Nu blev det som bekant
aldrig något naturreservat och därför omfattas Rocksjön fortfarande inte av något samordnat
fiskevårdsarbete. Fiskevårdsförvaltare är för närvarande kommunens tekniska kontor (naturvårdsförvaltare). Det finns ett skriftligt avtal från 1991 med Sjöbo Kamratförening om övervakning och försäljning av fiskekort för kräftfiske. Enligt uppgift från kommunens naturvårdsförvaltning har denna försäljning och övervakning inte fungerat tillfredställande, varför
överväganden bör göras om avtalet ska omprövas. Övrig fiskerätt ligger hos Jönköpings
Sportfiskeklubb enligt ett avtal från 1961. Detta avtal tycks ha fallit i glömska och i realiteten
anses det fritt att fiska från brygga och 50 meter ut från strand eller vasskant. Någon försäljning av fiskekort sker inte. Informationen om vad som gäller är obefintlig. En fiskebrygga
finns sedan ett antal år tillbaka på västra stranden. Önskemål om en brygga även på östra
stranden har funnits länge. Det är uppenbart att ett helhetsgrepp behöver tas om fiskevårdsfrågorna i Rocksjön, möjligen för hela Jönköpings kommun.
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Följande åtgärder föreslås:


Begäran om att bilda fiskevårdsområde lämnas till Länsstyrelsen av kommunens naturvårdsförvaltare (tekniska kontoret). Regler för fisket i Rocksjön utformas i samråd med
Länsstyrelsen.



Lämplig samarbetspartner för försäljning av fiskekort ska sökas, t.ex. turistbyrån, ideell
förening eller sportfiskeklubb. Självklart ska skriftliga överenskommelser upprättas.



Skylt- och broschyrinformation om gällande regler för fiske samt anvisning om var fiskekort kan införskaffas tas fram. Möjligen bör detta samordnas med fiskeinformation för
andra sjöar i Jönköpings kommun.



En fiskebrygga byggs på den plats där en gång Ryhofs brygga låg. Läget torde vara ypperligt ur fiskesynpunkt då platsen omges av vassar. För att även de funktionshindrade ska
kunna ta sig ut på bryggan bör den vara tillräckligt bred och marken framför vara belagd
med hårdgjort material.

Anordningar för ökad tillgänglighet till naturen
För att öka tillgängligheten för allmänhet och skola till de naturpräglade delarna av Rocksjöområdet bör spänger, fågeltorn och ytterligare en fiskebrygga byggas. Ambitionen är att skapa
tillgänglighet för människor till vassar, starrkärr och sjön, utan att orsaka allvarliga störningar
på fågelliv, bäver och växtlighet.
Spänger
Spänger ger möjligheter att uppleva framför allt vassen på nära håll. Det är i princip omöjligt
att ta sig ut i vassarna utan spänger, då markförhållandena är blöta och det är svårt att ta sig
fram i den täta vegetationen. Spängerna ska vara rullstolsanpassade och ha sarg med kontrasterande färg. Bredden bör vara ca 120 cm och mötesplatser ska finnas på några ställen. Förslag på
utformning syns på bilden nedan. Lämpligen används ekplank, då det är mer fuktighetsbeständigt
än furu. Ett förslag till sträckning av spänger redovisas på åtgärdskartan i bilaga 1. Idag finns endast
en spång som sammanlänkar GC-vägen i söder med
en mosse-ö öster om det stora högstarrkärret (spång
3). Man kan också tänka sig att på några ställen
utmed spängerna ha plattformar som höjer sig över
vassen för att få utblickar och viloplatser. Spängerna kommer inte snöröjas på vintern.
Spång 1
Spång 1 utgör förbindelse till Kalmarudde. För närvarande är området nedskräpat med plank, brädor,
träpallar och annat p.g.a. att besökare har försökt ta
sig torrskodda ut till udden. Med denna spångförbindelse undviks sannolikt fortsatt nedskräpning.
Mellan spång 1 och 2 hårdgörs marken så även rullstolar och rollatorer kan passera.
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Figur 21. Förslag på utförande av
spång.

Spång 2
Spång 2 sammanlänkar GC-vägarna norr och söder om Rocksjön, utan att man som gående
behöver ta sig ut i trafikmiljön vid Herkulesvägen. Spången utgår från fastmarksholmen Kalmarudde förbi två mindre fastmarksholmar. Därefter gör spången en nästan 90 grader sväng åt
söder för att undvika störningar på bäverboet. Spången leds över Rocksjöån väster om bäverboet och därefter över Simsholmskanalen. Broar behöver byggas över åarna som ska vara så
pass höga att det kan vara möjligt att passera under med kanot och roddbåt. På södra sidan om
Simsholmskanalen leds spången i kanten av fastmarken på västra sidan om högstarrkärret.
Med tanke på att högstarrkärret redan är ett väl litet område för livskraftiga populationer av
våtmarksfåglar, bör det inte delas av en spång. Exakt dragning av spången kontrolleras på
plats och hänsyn tas även till svampen trollhands växtmiljö. Utmed spången placeras ett eller
två fågeltorn.
Spång 3
Spång 3 finns redan, men är inte rullstolsanpassad. Spången leder ut till en mosse-ö och skulle
kunna utgöra led ut till ett fågeltorn. Det skulle också vara möjligt att rullstolsanpassa
spången.
Fågeltorn
Fågeltorn lär ha uppförts vid Rocksjön någon gång på 1950-talet på den plats som kallas
Kalmarudde. Några rester finns dock inte längre kvar. Beslut om att bygga nytt fågeltorn vid
Rocksjön togs av kommunens parknämnd 1987, men av något skäl verkställdes aldrig beslutet.
Två förslag på placering av fågeltorn finns. Ett förslag i vassen, norr om Rocksjöån. Det andra
förslaget är i kanten av högstarrkärret, söder om Simsholmskanalen. Sett ur besöksfrekvens är
det första förslaget att föredra, då det är närmare till bostäder och skolor. Förslag till utformning av fågeltornen redovisas i vidstående
bild.
Åtgärder i parkområdet
I parkområdet skulle en del förbättringsåtgärder behövas. Kålgårdsparken skulle
behöva utredas och anläggas. Rocksjöbadets och Rocksjövallens framtida användning och utveckling skulle behöva utredas.
I Knektaparken skulle dammen behöva
rensas. Den anlades en gång med röda och
vita näckrosor, men håller nu på att växa
igen med vass och annan vegetation. Alla
dessa åtgärder är omfattande och kräver
sina separata utredningar.

Figur 22. Förslag på utförande av fågeltorn.

Detaljplaneförändringar
Målsättningen är att Rocksjöområdet ska säkerställas som rekreationsområde och för biologisk mångfald, vilket påtalats i kommunens översiktsplan. Avsikten har varit att göra detta
genom att planlägga Rocksjöns närmaste omgivningar som parkmark. I stort sett hela Rocksjöområdet är redan planlagt som allmän plats, parkmark, förutom två områden. Ett mindre
område i nordost som till större delen täcker vattenområdet är inte detaljplanelagt. Bedöm-
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ningen är dock att det inte är nödvändigt. Strandskydd gäller i denna del, vilket torde vara en
fördel ur skyddssynpunkt.
Utfyllnadsområdet norr om Rocksjöån är planlagt som mark för allmänt ändamål, vilket i
princip innebär mark för anläggningar med samhällsfunktioner, t.ex. förvaring av teknisk utrustning, upplag, skolor (detaljplan F II 550). Förslaget är att detta område planläggs som
parkmark i den del som ligger norr om gång- och cykelvägen. Söder om gång- och cykelvägen bör planläggningen vara natur. Det mest önskvärda vore att alla naturpräglade delar runt
om Rocksjön planlades som natur. Att det inte ser ut så beror på att det inte var möjligt på den
tiden då gällande detaljplaner runt om Rocksjön trädde i kraft. Att ändra samtliga detaljplaner
runt om Rocksjön är dock ett alltför omfattande arbete för att det ska vara rimligt att genomföra. Skötseln i de naturpräglade delarna bör kunna tillgodoses enligt målsättningarna inom
ramen för kommunens parkskötsel.
Renhållning
Kommunens tekniska kontor ansvarar för regelbunden städning av Rocksjöområdet. Det gäller såväl tömning av papperskorgar som att plocka skrymmande avfall som av olika skäl hamnat i sjön eller kärren, t.ex. cyklar. Problem finns med skräp som blåser från återvinningsanläggningarna runt om sjön. Många besökande i området klagar över skräpet som ofta ligger i
diken eller hänger i träden. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över dessa anläggningar och
kan ställa krav på åtgärder för att förhindra nedskräpning. Att företagen åläggs regelbunden
städning är också ett möjligt alternativ.
Information
Rocksjön och dess omgivningar utgör ett spännande naturområde med såväl höga naturvärden
som kulturhistoriska värden. Ett sådant område så centralt i en tätort är inte särskilt vanligt.
Många människor besöker området för rekreation och för naturstudier. För att skapa förståelse
för områdets bevarande är kunskap viktigt. Information till allmänheten i form av skyltar vid
några platser runt om sjön, skulle kunna fylla en del kunskapsluckor. Förslag till skyltplaceringar finns redvisade på åtgärdskartan i bilaga 1. Likaså bör en informationsbroschyr tas fram,
där den kunskap som är samlad i bl.a. denna utredning, kan presenteras. Broschyren ska finnas tillgänglig på bl.a. turistbyrån. I samarbete med Upptech, som har sin lokalisering på Kålgården, kan skolanpassad information tas fram. I övrigt kan natur- och kulturaktiviteter ordnas
vid sjön i samarbete med ideella föreningar, Länsmuseum m.fl. Redan idag sker detta, bl.a. i
den årligen återkommande Rocksjödagen, då Naturskyddsföreningens Rocksjögrupp ordnar
natur- och kulturvandringar kring sjön.
Skolverksamhet och föreningsaktiviteter
Skol- och barnomsorgsförvaltningen har satsat på experimenthallen Upptech, där framför allt
barn- och ungdomar ska lära sig mer om naturvetenskap och teknik genom experiment och
upplevelser i utställningar. Upptech ligger på Kålgårdsområdet, alldeles i kanten av den blivande Kålgårdsparken. För verksamheten på Upptech kan Rocksjöområdet bli en resurs genom att vissa naturvetenskapliga studier kan förläggas direkt i naturen. Fågelskådning, studier
av smådjur i vatten och annat som hör sjöekosystemet till, är exempel på sådant där Rocksjöområdet kan bli ett lättillgängligt ”uteklassrum”. Redan idag används också Rocksjön av
skolorna för dylika studier. En restaurering av vassar och starrkärr skulle kunna ge Upptech
och skolorna ännu större möjligheter att visa på olika typer av våtmarksbiotoper. Idéer finns
också på att en flatbottnad båt med glasbotten skulle kunna placeras i Rocksjön för studier av
livet under vattnet. Båten skulle kunna samanvändas för skolor och turism. I någon utsträckning ska verksamheten på Upptech också rikta sig till företag och allmänhet. Kikare och håvar
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och annan utrustning finns tillgängligt på Upptech och borde kunna hyras av andra grupper än
skolor för t.ex. guidade turer runt Rocksjön. Upptech kan fungera som en samordningscentral
av guidade turer runt Rocksjön. För övrigt önskar Upptech och skolorna att fisktomma vattendammar med en del vegetation, finns att tillgå i Rocksjöområdet, för riktigt bra smådjursstudier. En sådan damm som fungerar bra redan idag, är dammen i Knektaparken. Den håller
dock på att växa igen, men vid en rensning bör hänsyn tas till skolornas önskemål om att en
del vegetation ska sparas.
Runt Rocksjön finns, som redan nämnts, flera föreningsanläggningar. Det är kanotstadion,
Rocksjöbadet och Rocksjövallen. Dessa anläggningar ska ha förutsättningar att utvecklas
inom ramen för detta åtgärdsprogram. Föreningsanläggningarna har stor betydelse för centrala
Jönköpings fritidsaktiviteter, som exempel kan nämnas att kanotstadion anordnar regionala
och nationella tävlingar.
Turism
Rocksjöområdet borde kunna locka fler turister och konferensgäster för promenader, motion,
natur- och kulturupplevelser. I ett storstadsbesök ingår självklart att besöka stadens naturpark.
Vad vore t.ex. en vistelse i New York utan ett besök i Central Park eller en vistelse i London
utan en rejäl promenad i Hyde Park. Rocksjöområdet är Jönköpings självklara naturområde,
där möjligheter finns att utveckla just den variation av parkmark med folkliv och aktiviteter
och naturpräglade delar för en stunds lugn och ro, som man förväntar sig av en riktig
”storstadspark”. Turistiska aktiviteter med anknytning till John Bauers konstnärskap och hans
barndomshem Villa Sjövik borde kunna utvecklas i samarbete med Länsmuseet. En turistisk
satsning vid Rocksjön kräver en satsning på information som ovan beskrivits, där broschyrer
finns tillgängliga på turistbyrån, hotell och konferensanläggningar. Likaså behöver informationstavlor finnas i Rocksjöområdet som närmare beskriver naturen och historiken. Verksamheten på Upptech kan också ingå i det turistiska utbudet vid Rocksjön, som beskrivits ovan.
Organisation och projektledning
Det är lämpligt med en samordnare särskilt avdelad för att se till att åtgärdsplanen för Rocksjön genomförs. Finansiering ska hållas iordning, utförare av röjningar ska kontaktas och instrueras, informationsmaterial ska tas fram m.m. För att få ihop detta krävs en sammanhållen
ledning. Samordnaren bör till sin hjälp ha en projektgrupp, där inriktningen på arbetet slås fast
och justeringar under arbetets gång kan ske.
Förankringsprocess
Det är viktigt att informera närboende, naturföreningar, organisationer som har sin verksamhet i närheten av Rocksjön och övrig allmänhet om restaureringen. Det ger en start till en
förankringsprocess där allmänhet och organisationer kan involveras i förändringen. Genom
samrådsmöten och vandringar kring sjön kan information om restaureringen spridas och synpunkter fångas upp. En informationsfolder bör tas fram, som på ett enkelt sätt beskriver restaureringen. Foldern kan bl.a. spridas bland närboende och verksamheter i närheten av Rocksjön. Kontinuerlig information kan också hållas i kommunens naturvårdsgrupp. Gruppen består av intresseföreningar för natur och kultur och kommunala tjänstemän. Gruppen träffas en
gång i månaden för informationsutbyte.
Kostnader
Nedan följer en sammanställning av kostnader för de olika åtgärder som föreslagits ovan.
Kostnaderna för träd- och buskröjningar beräknas till 4.500 kr/ha och med borttransport av
material tillkommer 4.500 kr/ha. Det ska dock påpekas att den kostnaden är vad man brukar
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räkna med för normal röjning i skog. I detta fall står inte buskar och träd lika tätt, dock kan de
blöta förhållandena ändå göra röjningen svår och därmed kan man räkna med att man hamnar
på liknande kostnad. Kostnader för vasslåtter beräknas ligga på 20-25.000 kr/ha och då är
borttransport av material inkluderat. Finns det möjligheter att bränna materialet på plats kan
kostnaderna minska. För manuell starrslåtter beräknas en kostnad av 20.000 kr/ha, borttransport av växtmaterial inkluderat. Kostnaderna för spänger och broar beror på grundsättning,
om det ska vara sarg eller räcke, hur brädorna läggs etc. En uppskattning av totalkostnaden,
inkl arbetskostnad, för broar och spänger med sarg har gjorts. Fågeltornen beräknas kosta
20.000 kr/styck. Den kontinuerliga skötseln uppskattas till ca 90.000 kr/år. Då ingår ej vintervägunderhållning.
Åtgärd

Område (ha) Kostnad (kr) Åtgärd

Fågelinventering

35.000 Tuvfräsning (engångsåtgärd)

Kräftprovfiske

13.000 Spång (ca 800 m) inkl.
två broar

Träd- och buskröjning
(engångsåtgärd)

B (1,6 ha)

14.400 Fågeltorn per st

Träd- och buskröjning

C (0,2 ha)

Träd- och buskröjning

D (8 ha)

Träd- och buskröjning

E (0,7 ha)

Träd- och buskröjning

F (2,7 ha)

24.300

Träd- och buskröjning

G (0,7 ha)

6.300

Vasslåtter
(ca vart femte år)

A (0,3 ha)

7.500

Vasslåtter

D (8 ha)

Vasslåtter

E (0,9 ha)

22.500

Vasslåtter

F (2,7 ha)

67.500

Starrslåtter (årligen)

E (0,4 ha)

8.000

2.000 Fiskebrygga per st

Område (ha) Kostnad (kr)
E (0,4 ha)

12.000
840.000
20.000
20.000

72.000 Informationstavla per st

4.000

6.300 Broschyrer (tryckkostnad för 5.000 ex.)

6.000

200.000

Finansiering
Att finna medel för restaurering av Rocksjöns naturområden är inte lätt. Samtliga kommunens
förvaltningar är ålagda besparingar för budgetperioden 2004-2006. Likaså har de statliga
myndigheterna sparkrav, även om vissa satsningar ändå finns inom naturvården framöver. Det
finns dock några särskilda skäl till att det är viktigt att hitta finansiering så snart som möjligt:






Kålgårdens utveckling med fler närboende vid Rocksjön,
Stadsbyggnadsvisionens genomförande med bl.a. Munksjöbro,
ökad skolverksamhet genom Upptech,
accelererande igenväxning av vassar och starrkärr, som gör åtgärder som skjuts på framtiden allt dyrare,
önskemål om restaurering sedan länge från ideella naturföreningar

Följande finansieringsmöjligheter kan komma i fråga:
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Prioritering inom ordinarie förvaltningsbudget
Prioritering inom de förvaltningsmedel som tekniska kontoret förfogar över för skötsel av
parker och naturområden.
Statliga medel till lokal och kommunal naturvård 2004-2006
Mellan åren 2004 och 2006 är det möjligt att söka statliga bidrag för lokala och kommunala
naturvårdsprojekt som bl.a. ska syfta till att främja tillgängligheten till tätortsnära natur. Åtgärdsplanen för Rocksjön platsar i en sådan ansökan. Högst 50 procent av projektens bidragsberättigande kostnader kan täckas av statligt bidrag. Ansökan om statliga medel görs första
gången under hösten 2004.
Sponsring
Möjligheter till sponsring söks bland företag etablerade i Rocksjöns närområde. Det finns ett
intresse bland företagen kring sjön att sponsra sitt lokala naturområde. Många företag har idag
någon form av natur- eller miljösponsring som en del av sitt miljöarbete. Lämpliga delar att
söka sponsorer för är spänger, fågeltorn, informationsskyltar. Generellt sett är det lämpligare
med sponsring för investeringskostnader, än för driftskostnader.
Samarbete
Det kan finnas andra organisationer än kommunen, som har intressen i att Rocksjöområdet
restaureras och får en bättre tillgänglighet. Landstinget, till exempel, har folkhälsointressen att
bevaka och dessutom en av sina stora arbetsplatser (Ryhov) alldeles i närheten av Rocksjön.
Även föreningar kan ha intresse av en restaurering av området och skulle delvis kunna bistå
med t.ex. den årliga slåttern.
Arbetsmarknads- och/eller integrationsprojekt
Möjligheter till att utföra en del av det praktiska arbetet i form av ett arbetsmarknadsprojekt
kommer att undersökas när finansieringen är klar och åtgärderna ska genomföras. Det är dock
viktigt att de som ska utföra arbetena har eller får utbildning om varför åtgärderna behövs och
hur man bäst genomför dem.
Åtgärdsförslag i sammanfattning
En fågelinventering genomförs så snart som möjligt, som en komplettering av denna utredning och för att ligga till grund för vidare åtgärder. Träd- och buskröjning genomförs i område
B, C, D, E, F och G. Spång 1 och 2 byggs samt två fågeltorn. En fiskebrygga byggs på östra
stranden. Tuvfräsning och årlig starrslåtter genomförs i en liten del av område E, för att rädda
populationen av den ovanliga och kulturhistoriskt intressanta växten höstspira. Vinterslåtter
av vass genomförs i hälften av område D samt utmed södra och östra stranden av Rocksjön.
Den andra hälften slås något eller några år senare. Sommarslåtter av vass med några års mellanrum i område A och E. Informationsskyltar görs i ordning och placeras på strategiska ställen, 7 st är föreslagna. Även broschyrer tas fram och trycks upp. Ett fiskevårdsområde upprättas. Renhållningen förbättras utanför återvinningsanläggningarna.
Startkostnader: ca 1 424 800 kr.
Tillkommande driftskostnader: ca 90 000 kr/år.
Måluppfyllelse: Sikten från gång- och cykelvägen blir bättre över de naturpräglade områdena
och Rocksjön. Igenväxningen av det stora vassområdet, södra och östra stranden av Rocksjön
samt starrkärren förhindras på lång sikt. Den mosaikartade prägeln kan upprätthållas på lång
sikt. Kunskapen om fågelfaunan förbättras. Fiskevården blir bättre. Nedskräpning undviks vid
Kalmarudde. Tillgängligheten till de naturpräglade delarna blir mycket god och det blir möj43

lig att vandra runt hela Rocksjön utan bruten naturkontakt. Populationen av höstspira gynnas
och kan troligen hållas i livskraftigt bestånd. Informationen till besökande och turister blir
bättre.
Slutsatser
Den utveckling av Jönköpings centrala delar som nu pågår kommer att innebära fler boende,
vilket i sin tur kommer att öka kraven på väl fungerande grönområden i nära anslutning till
bostäderna. Det är därför av största vikt att en restaurering av Rocksjöområdet kan komma till
stånd med det snaraste, så att människors behov av ett närområde för rekreation, motion och
naturupplevelser kan mötas.
Det kan konstateras att många av de unika arter bland fåglar och kärlväxter som noterades
under början av 1900-talet i Rockjöområdet, har försvunnit eller minskat med anledning av
igenväxning och minskande arealer våtmark. Det mesta av våtmarksarealen togs i anspråk för
stadsbebyggelse fram till 1930, därefter har igenväxningen fått allt större betydelse för de
förlorade naturvärdena.
Diskussionerna om en reservatsbildning vid Rocksjön, som pågått i stort sett under hela senare hälften av 1900-talet, har inneburit att nödvändiga restaureringsåtgärder har skjutits på
framtiden. Nu kan man konstatera att igenväxningen gått så långt att åtgärderna kommer att
bli mycket dyra och inte minst besvärliga att genomföra rent tekniskt.
Det förslag till restaureringsåtgärder som har lagts fram i denna rapport handlar huvudsakligen om att röja träd och buskar och bedriva slåtter så att vassar och starrkärr kan hållas öppna
på lång sikt. Mycket tyder på att det är dessa åtgärder som bäst möter målsättningarna om att
öka tillgängligheten till de naturpräglade delarna, att bibehålla våtmarksområdets mosaikartade karaktär samt att upprätthålla och förstärka de biologiska och kulturhistoriska värdena.
Skolornas möjlighet att nyttja Rocksjöområdet i undervisning blir bättre och Rocksjön kan bli
en attraktion väl värd turistiska besök.
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Förslag till åtgärder

Bilaga 1

Bilaga 2

Artförteckning kärlväxter
Samtliga arter i listan nedan återfanns i Rocksjöområdet vid inventeringen 1990 (Thorell,
Carlsson 1990). Några få arter har tillkommit under åren efter 1990 (Thörne 1999) och under
sommaren 2003 (hårsärv, skånskt mannagräs, klubbstarr, hästsvans). De arterna kan givetvis
ha funnits 1990, men missats i den stora inventeringen. Likaså kan det fortfarande fattas en
hel del arter på denna lista, då det är näst intill omöjligt att täcka in ett så stort och
omväxlande område. Ingen systematisk kontroll har gjorts huruvida alla arter funna 1990,
finns kvar 2003. Det är dock några arter vars förekomst är osäkra, bl.a. blomvass och
slåtterblomma.
Sprängört
Cicuta virosa
Kärrtistel
Cirsium palustre
Svenskt namn
Latinskt namn
Liljekonvalje
Convallaria majalis
Lönn
Acer platanoides
Korallrot
Corallorhiza trifida
Kalmus
Acorus calamus
Hassel
Corylus avellana
Brunven
Agrostis canina
Tuvtåtel
Deschampsia caespitosa
Storven
Agrostis gigantea
Skogsbräken
Dryopteris carthusiana
Svalting
Alisma plantago-aquatica
Granbräken
Dryopteris cristata
Klibbal
Alnus glutinosa
Nordbräken
Dryopteris expansa
Gråal
Alnus incana
Träjon
Dryopteris filix-mas
Strätta
Angelica sylvestris
Knappsäv
Eleocharis palustris ssp.
Majbräken
Athyrium filix-femina
palustris
Vårtbjörk
Betula pendula
Vattenpest
Elodea canadensis
Glasbjörk
Betula pubescens
Kråkbär
Empetrum nigrum
Blomvass
Butomus umbellatus
Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon
Grenrör
Calamagrostis canescens
Kärrdunört
Epilobium palustre
Madrör
Calamagrostis stricta
Sjöfräken
Equisetum fluviatile
Missne
Calla palustris
Klockljung
Erica tetralix
Sommarlånke
Callitriche cophocarpa
Tuvull
Eriophorum vaginatum
Smålånke
Callitriche palustris
Älggräs
Filipendula ulmaria
Kabbleka
Caltha palustris
Brakved
Frangula alnus
Bäckbräsma
Cardamine amara
Vattenmåra
Galium palustre spp.
Ängsbräsma
Cardamine pratensis
palustre
Vasstarr
Carex acuta
Nejlikrot
Geum urbanum
Brunstarr
Carex acutiformis
Skånskt mannagräs Glyceria fluitans
Tagelstarr
Carex appropinquata
Hästsvans
Hippurus vulgaris
Klubbstarr
Carex buxbaumii spp.
Humle
Humulus lupulus
buxbaumii
Dyblad
Hydrocharis morsus-ranae
Grönstarr
Carex demissa
Blekbalsamin
Impatiens parviflora
Trindstarr
Carex diandra
Svärdslilja
Iris pseudocarus
Stjärnstarr
Carex echinata
Ryltåg
Juncus articulatus
Bunkestarr
Carex elata
Veketåg
Juncus effusus
Rankstarr
Carex elongata
Kärrvial
Lathyrus palustris
Trådstarr
Carex lasiocarpa
Skvattram
Ledum palustre
Hundstarr
Carex nigra
Korsandmat
Lemna trisulca
Hirsstarr
Carex panicea
Ängsfryle
Luzula multiflora ssp.
Vippstarr
Carex paniculata
multiflora
Slokstarr
Carex pseudocyperus
Vårfryle
Luzula pilosa
Skärmstarr
Carex remota
Strandklo
Lycopus europaeus
Flaskstarr
Carex rostrata
Topplösa
Lysimachia thyrsiflora
Hornsärv
Ceratophyllum demersum
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Bilaga 2
Videört
Fackelblomster
Kransmynta
Vattenklöver
Äkta förgätmigej
Pors
Axslinga
Kransslinga
Gul näckros
Vit näckros
Slåtterblomma
Höstspira
Kärrspira
Kärrsilja
Rörflen
Vass
Granbräken
Tall
Sengröe
Kärrgröe
Asp
Rostnate
Gropnate
Grovnate
Gäddnate
Trubbnate
Borstnate
Ålnate
Blodrot
Kråkklöver
Sötkörsbär
Hägg
Klotpyrola
Vattenmöja
Sjöranunkel
Revsmörblomma
Strandranunkel
Tiggarranunkel
Svarta vinbär
Röda vinbär
Strandfräne
Hjortron
Hallon
Skogsbjörnbär
Vattenskräppa
Krypnarv
Bindvide

Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Mentha aquatica x arvensis
Menyanthes trifoliata
Myosotis scorpioides
Myrica gale
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum
verticillatum
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Parnassia palustris
Pedicularis palustris spp.
opsiantha
Pedicularis palustris spp.
palustris
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Picea abies
Pinus sylvestris
Poa palustris
Poa trivialis
Populus tremula
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Prunus avium
Prunus padus
Pyrola minor
Ranunculus aquatilis
Ranunculus lingua
Ranunculus repens
Ranunculus reptans
Ranunculus sceleratus
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Rorippa sylvestris
Rubus chamaemorus
Rubus idaeus
Rubus nessensis
Rumex hydrolapathum
Sagina procumbens
Salix aurita
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Bind x krypvide
Gråvide
Knäckepil
Jolster
Krypvide
Korgvide
Druvfläder
Säv
Skogssäv
Flenört
Frossört
Besksöta
Rönn
Igelknopp
Stor igelknopp

Salix aurita x repens
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix pentandra
Salix repens spp. repens
Salix viminalis
Sambucus racemosa
Scirpus lacustris
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Solanum dulcamara
Sorbus aucuparia
Sparganium emersum
Sparganium erectum ssp.
microcarpum
Skogsstjärnblomma Stellaria longifolia
Kärrstjärnblomma Stellaria palustris
Ängsvädd
Succisa pratensis
Uppländsk vallört Symphytum asperum x
officinale
Kärrbräken
Thelypteris palustris
Skogsstjärna
Trientalis europaea
Hästhov
Tussilago farfara
Smalkaveldun
Typha augustifolia
Bredkaveldun
Typha latifolia
Brännässla
Urtica dioica
Sydbläddra
Utricularia australis
Dybläddra
Utricularia intermedia
Vattenbläddra
Utricularia vulgaris
Tranbär
Vaccinium oxycoccos
Odon
Vaccinium uliginosum
Lingon
Vaccinium vitis-idaea
Flädervänderot
Valeriana sambucifolia
Olvon
Viburnum opulus
Mossviol
Viola epipsila
Kärrviol
Viola palustris
Hårsärv
Zannichellia palustris

Bilaga 3

Fågelobservationer
Följande observationer av fåglar vid Rocksjön har noterats. De finns samlade i ett dataregister
som upprätthålls av Erik Öhman. Observationerna är sporadiska och registret därmed inte
heltäckande. Kända iakttagelser från 1800-talet och 1900-talets början har förts in i registret.
Art

Antal

Smålom

5

Smådopping
Skäggdopping
Skäggdopping
Skäggdopping
Skäggdopping
Skäggdopping
Skäggdopping
Skäggdopping
Skäggdopping
Skäggdopping
Svarthakedopping
Svarthakedopping
Storskarv
Storskarv
Storskarv
Storskarv
Storskarv
Storskarv
Storskarv
Storskarv
Storskarv
Storskarv
Storskarv
Rördrom
Rördrom
Häger
Häger
Häger
Häger
Häger
Häger
Knölsvan
Knölsvan
Knölsvan
Knölsvan
Knölsvan
Knölsvan
Knölsvan
Knölsvan
Knölsvan
Knölsvan
Sångsvan
Sångsvan
Sångsvan
Sångsvan
Sångsvan
Sångsvan
Sångsvan
Sångsvan
Sångsvan

1
1 par
1 par
4 par
3 par
2 par
1 par
2 par
1 par
3 par
1
1
2
8
1
1
1
7
14
5
2
1
4
1
1
1-2
1
1
1
1
1
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1 par
1
1
2
2
2
2
20
7
10
3

Ålder/kön

Datum

Kommentar Observatör

1987.07.26

häckade
häckade
häckade
häckade
häckade
häckade
häckade
häckade

sittande

hördes

häckade
häckade
häckade
häckade
häckade
häckade
häckade
häckade
häckade

ad

2000.01.15
1974
1975
1983
1986
1988
1989
1992
2001
1995.04.25
1970.05.04
1987.04.26
1982.09.05
1993.08.29
1994.05.06
1995.11.19
1997.11.01
1998.06.28
2001.04.27
2001.11.04
2001.11.18
2001.11.25
2001.11.28
1933
1994.01.09
1984.12.01-31
1992.02.29
1992.12.28
1993.02.13
1995.02.21
1999.12.05
1967
1971
1972
1973
1975
1975
1988
1990
1991
2000.01.01
1992.01.12
1995.12.08
1995.12.09
1996.01.01
1997.11.01-29
1997.12.10
1997.12.24
1998.01.10
2000.01.01

1

3 ungar 3.7

mot söder

mot söder

vinterfynd

övervintrade

5 ungar

OK Bankeryd, Rosenlunds
OK
Jan-Erik Henriksson
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Jan-Erik Henriksson
OK Bankeryd
Gösta Dahlgren
Sven V Johansson
Thomas Rostedt
Max Dahlgren
Gösta Dahlgren
Stefan Adolfsson m fl
Jan-Erik Henriksson
Björn Merkell
Lars Hansson
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Peter Berglin
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Gunnar Rosqvist
Jan Blomquist m fl
Rosenlunds OK
Gunnar Zimmerman
Björn Merkell
Jan-Erik Henriksson
Björn Merkell
Södra Vätterbygdens FK
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Bo Ahnström
Södra Vätterbygdens FK
Södra Vätterbygdens FK
Jan-Erik Henriksson
Gunnar Rosqvist
Håkan Areslätt
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Anders Staaf
Ulf Gotthardsson
Jan-Erik Henriksson

Bilaga 3
Sädgås
Spetsbergsgås

10
1

Bläsgås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås

1
2 par
1 par
1 par
2 par
3 par

juv
häckade
häckade
häckade
häckade
häckade

1974.10.14
1969
1988
1989
1991
1992

Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås

3 par
2 par
2 par
1 par
1 par
18

häckade
häckade
häckade
häckade
häckade
sedd
sedd

1993
1994
1995
1997
2002
1973.02.28
1981.01.01-12.31
1982.01.01-02.28

Grågås

sedd

1982.12.01-31

Grågås

sedd

1983.01.01-12.31

Grågås

sedd

1984.01.01-02.28

sedd

1984.12.25
1985.01.01-02.28
1995.04.25
1996.04.20
1997.12.12
1997.12.17
1997.12.21
1998.01.01-02.28
2001.03.16
1972.11.XX-12.XX
1973.01.01-12.31

Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Grågås
Kanadagås
Kanadagås

47
47
4 par
5
4
1
1
1
2
11

Kanadagås
Kanadagås
Kanadagås
Kanadagås

16
50-60
40-50
40-45

Kanadagås
Kanadagås
Kanadagås
Kanadagås
Vitkindad gås
Vitkindad gås
Vitkindad gås
Vitkindad gås
Prutgås
Prutgås
Prutgås
Prutgås
Gravand
Gravand
Gravand
Mandarinand
Bläsand
Bläsand
Bläsand
Bläsand
Bläsand

200
170
15
1
1
1
2
4
1
1
1
3
1
1
1
2
4
3
1
1

1995.02.20
1980.11.26-28

1974.01.06
1974.hösten
1975.hösten
1976.01.01-12.31
sedd

juv

F
F
M+F
1M3F
hona
hona

1978.01.01-12.31
1980.09.21
1981.09.08
1997.12.11
1968.10.24
1982.04.30
1999.12.05
2001.05.17
1974.10.14
1975.10.16
1995.10.31
2000.10.28
1967.05.21
1981.02.
1982.05.07
1973.01.01-02.28
1969.04.10
1969.05.01
1970.10.12
2001.01.14
2001.01.27
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Björn Merkell
Olle Johansson, Olof
Karlsson
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Bo Ahnström
Rosenlunds OK
Södra Vätterbygdens FK
4+4+0 ungar
Jan Blomquist, Gösta
Dahlgren m fl
2+4+5 ungar
Gösta Dahlgren
9 ungar 17.5
Gösta Dahlgren
Daniel Steen
Okänd ROK-are
Sven V Johansson
Anders Albertsson
som mest 26 ex Rosenlunds OK
vinterfynd, som Gösta Dahlgren, Max
mest 34 ex
Dahlgren
vinterfynd, som Gösta Dahlgren, Max
mest 23 ex
Dahlgren
som mest 47 ex Rosenlunds OK
20.11
vinterfynd. som Gösta Dahlgren
mest 34 ex 3.1
vinterfynd
Gösta Dahlgren
vinterfynd
Rosenlunds OK
Thomas Rostedt
Peter Berglin
Jan-Erik Henriksson
Niklas Wahlgren
Jan Blomquist
Jan-Erik Henriksson m fl
Peter Berglin
sågs i nov-dec
Rosenlunds OK
som mest 16 ex i Rosenlunds OK
dec
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
sågs under hela Rosenlunds OK
året
som mest 45 ex Rosenlunds OK
maxsiffra hösten Gösta Dahlgren
maxsiffra hösten Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Max Dahlgren
Max Dahlgren
SVFK exkursion
Anna Broman m fl
Max Dahlgren
Max Dahlgren
rastade
Thomas Rostedt
Håkan Rydell
Max Dahlgren
i februari
Max Dahlgren
Gösta Dahlgren
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Peter Berglin m fl
Tomas GH Johansson

med grågäss
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Bläsand
Bläsand
Bläsand
Snatterand
Snatterand
Kricka
Kricka
Gräsand
Gräsand
Gräsand
Stjärtand
Årta
Årta
Årta
Årta
Årta
Årta
Skedand
Skedand
Skedand

1
1
1
1
1
1
1
350
500
600
1
1 par
2
2
2
1
2
2
2
1

Skedand
Skedand
Skedand
Skedand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Brunand
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Vigg
Bergand
Bergand
Bergand
Bergand
Bergand
Ejder
Sjöorre

2
2
10
4
71
1
1
1
1
1
1-3
1
4
10
1
3
2
1
75
75
1
15
60-tal
16
5
5-10
7
2
1
3
4
2
1
1
1
5
1
1
1
2

hona
hona
hane
hane
hona

trol häckande
M+F
M+F
M+F
M
M+F
M+F
M+F
M
par
M+F
2 M, 2 F

M
M

M
2 M, 2 F
hane
hanar
hanar

F

1 par
hane

honor

F
F
F
hona
M
M+F

2001.02.10
2001.03.16
2001.09.21
1998.01.16
1999.12.19
2000.12.28
2002.01.26
1969.12.02
1969.12.07
1970.02.17
1995.03.28
1967
1967.05.07-24
1968.04.19
1968.05.11-06.03
1969.05.14
1982.05.04
1969.04.19
1970.05.05-06
1970.05.061972.05.08
1983.05.01
1986.08.10
1988.04.30
1969.10.23
1974.03.20
1974.10.14
1977.12.30
1980.01.02
1989.02.21-22
1991.01.01-29
1992.03.08
1992.12.20
1994.10.30
1995.02.25
1997.11.01
2001.01.04
2001.11.18
1968.11.20
1969.04.15
1969.12.02-21
1970.01.23
1974.10.14
1991.01.01
1991.01.04
1992.01.12
1994.10.30
1999.12.23
2000.01.01
2000.12.28
2001.01.13
2001.01.27
2002.12.08
1967.01.15
1982.09.30
1990.11.18
1990.12.01
2001.01.01-14
1969.04.21-22
1961.05.20
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75% hanar

ensam hane
under maj

mest hanar
fel sign OKB
vinterfynd
vinterfynd
vinterfynd

vinterfynd

Tomas GH Johansson
Peter Berglin
Gunnar Rosqvist
Thomas Rostedt
Jan-Erik Henriksson
Peter Berglin
Anders Staaf
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Thomas Rostedt
Max Dahlgren
K-G Persson
K-G Persson
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Eric Öhman
Eric Öhman
Max Dahlgren
Eric Öhman
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Benny Ekberg
Jan Asp, Sven V Johansson
Gunnar Jakobsson
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
PerJonas Andersson
Thomas Rostedt
Jan-Erik Henriksson
Monica Engstrand
Jan-Erik Henriksson
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Gunnar Jakobsson
Gunnar Rosqvist
Gunnar Rosqvist
PerJonas Andersson
Peter Berglin
Jan-Erik Henriksson
Peter Berglin
Tomas GH Johansson
Tomas GH Johansson
Jan-Erik Henriksson
Jan Blomquist
Gösta Dahlgren
Björn Merkell
Björn Merkell
Jan-Erik Henriksson m fl
Max Dahlgren
Gösta Dahlgren
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Sjöorre
Sjöorre

2
250

1972.11.18
1992.08.30

Sjöorre

2

1995.04.04

Svärta
Svärta

1
1

1
F

1960.12.11
1963.02.16-23

Svärta
Knipa
Salskrake
Salskrake

1
3 par
1
2

häckade
F
M

1990.12.01-03
1993
1960.04.13-14
1962.04.06-08

Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake

1
2
1
2
1
2-4

F
M+F
F
F
F

1969.04.12-05.04
1969.04.16-23
1969.05.03-22
1969.05.08-09
1971.04.21
1972.03.26-30

Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake

1
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
2
1

M
F
M+F
F
F
F
F
F
F
M+F
M+F
M
M
M+F
F

1972.05.04-15
1972.11.07
1974.03.25
1974.10.14
1975.10.16
1976.03.
1982.12.21-31
1983.01.01-22
1983.04.21
1984.03.28
1987.04.09
1990.12.27-31
1991.01.01-12
1991.03.16
1992.01.06-19

Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake

1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
5
1
2

F
M
M
M
M
2 M, 1 F
M+F
M
M
hane
hane
hane
hane
ad hane
ung hane
hane
hane
hane
hane
hane+hona
hane+hona
honor
1 hane, 2 hona
1 hane, 4 hona
honfärgad
hane+hona

1992.01.19
1992.03.08
1992.12.06-20
1992.12.19
1993.01.15-18
1993.02.13-23
1993.03.16
1993.03.18
1993.03.22
1993.12.31
1994.01.07
1994.01.09
1994.01.16
1994.01.22
1994.11
1994.11.27
1994.12.03
1994.12.04
1994.12.04
1994.12.09
1994.12.19
1995.01.23
1995.02.17
1995.02.20
1995.03.05
1995.11.11
1995.11.26
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Rosenlunds OK
Södra Vätterbygdens FK
exkursion
Thomas Rostedt, Josefine
Blomqvist
Jan-Olof Berlin m fl
hittades död och Jan-Olof Berlin m fl
fas
Lars Hansson m fl
Rosenlunds OK
Gösta Dahlgren m fl
Gösta Dahlgren, Olle
Johansson m fl
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
K-G Persson
som mest
K-G Persson
2M+2F 30.3
med kniphona
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Erik Hasselström
Max Dahlgren
Gösta Dahlgren
Max Dahlgren
K-G Persson
Gösta Dahlgren
Sven V Johansson m fl
vinterfynd
Gunnar Jakobsson
Eric Öhman
Sven V Johansson, Magnus
Blom m fl
Magnus Blom
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson m fl
Björn Merkell
Olle Johansson m fl
Jan Blomquist m fl
Kjell Rydholm
Lennart Johansson
Lennart Johansson
Björn Merkell
Jan Blomquist
Jan Blomquist
Jan-Erik Henriksson
Gunnar Rosqvist
Jan-Erik Henriksson
Jan Blomquist
Sven V Johansson
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Gunnar Rosqvist
Björn Merkell
Josefine Blomquist
Håkan Areslätt
Björn Merkell
Thomas Rostedt
Peter Berglin
Peter Berglin
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Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Salskrake
Storskrake
Storskrake
Havsörn

6
1
3
1
3
1
2
1
1
1
3
3
1
1
3
1
2
2
2
1
1
1
3
3
1
2
3
2
2
1
1
1
1 par
72
1

Havsörn
Havsörn
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Brun kärrhök
Blå kärrhök

1
1
1
1
1

F

2001.04.08
2001.04.10
2001.04.27
2001.08.12
1961.05.20

Blå kärrhök
Blå kärrhök
Blå kärrhök

1
1
1

M
F
F

1967.09.16
1970.10.01
1982.10.03

hane
2 hanar, 1 hona
hane
hanar
hane
hanar
hane
hane
2 hanar, 1 hona
2 hanar, 1 hona
hane
hane
hanar
hane
hanar
hanar
hane
hane
2 han, 1 hon
2 han , 1 hon
hona
han+hon
2 han, 2 hon
hanar
hanar
hane
hane
hane
häckade

F
F
M
F
M

M
hona
hona
hane
hane
hane
hane

1995.12.07
1997.03.14
1997.11.29
1997.12.13
1997.12.14
1997.12.17
1997.12.21
1997.12.24
1997.12.27
1998.03.02
1998.03.08
1998.03.08
1998.03.18
1998.11.21
1998.11.24
1998.12.20
1999.12.19
2000.01.05
2000.01.15
2000.01.29
2000.02.03
2000.12.28
2000.12.31
2001.01.04
2001.01.06
2001.01.07
2001.01.14
2001.01.28
2001.02.04
2001.02.10
2001.12.11
2001.12.14
1991
1997.12.07
1971.01.01
1986.10.19
2002.03.15
1962.05.05-06
1967.05.14
1970.04.22
1971.05.11
1982.04.30
1983.05.10
1983.09.11
1985.05.11
1986.08.10
1989.08.00
1994.05.11
1995.05.23
1998.05.19
2000.05.14
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Thomas Rostedt
Thomas Rostedt
Jan-Erik Henriksson
Anders Staaf
Jan-Erik Henriksson
Niklas Wahlgren
Jan Blomquist
Anders Staaf
Peter Berglin
Daniel Steen
Per Sjöstrand
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Peter Berglin
Anders Söderlund
Bertil Svensson
Jan-Erik Henriksson
Ingvar Selse
Jan-Erik Henriksson
Anna Broman
Ellen Hultman
Peter Berglin
Björn Merkell
Monica Engstrand
Sven V Johansson
Jan-Erik Henriksson
Eric Öhman, Jan Blomquist
Peter Berglin
Erik Bergman
Tomas GH Johansson
Lars Hansson
Harald Wigstrand
Södra Vätterbygdens FK
Jan Blomquist
Gösta Dahlgren, Leif
Dahlgren
Jan Asp
Lars Hansson
Gösta Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Bo Ahnström, Max Dahlgren
Eric Öhman
Eric Öhman
Eric Öhman
Rosenlunds OK
Gösta Dahlgren
Thomas Rostedt
Thomas Rostedt
Harald Wigstrand, Gunnar
Zimmerman
Eric Öhman
Erik Bergman
Peter Berglin
Erik Bergman
Gösta Dahlgren, Leif
Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Bo Ahnström
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Duvhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Tornfalk
Stenfalk
Stenfalk
Stenfalk
Stenfalk
Lärkfalk

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lärkfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Rapphöna
Rapphöna
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall
Vattenrall

1
2
1
2
2

Vattenrall
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Rörhöna
Rörhöna
Rörhöna
Rörhöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna

1
1
1
1-2 par
1
1
1
2
1
1-5
1
8-10
50-55
55
9
9

2001.05.12
2002.12.19
1966.06.02-XX
1972
1986.04.09-05.10
1998.04.24
2002.10.23
1978
1964.01.01-02.28
1965.01.01-31
1968.01.02-12
1970.02.06
1977.01.01-02.28
1977.12.01-31
1978.01.12
1981.01.02
1982.01.01-03.XX

Sothöna

12

1982.12.01-31

vinterfynd

Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna

6
6
13
1
2

1983.01.01-02.28
1984.01.01-02.28
1984.12.01-31
1988.12
1989.12

vinterfynd
vinterfynd
vinterfynd
dec ut
året ut

Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna

1-2
1
1
3
4

1991.01
1991.01.01
1991.01.03
1995.12.01-31
1996.01.01

hela jan
vinterfynd

hona

M

spelade
1
1
1-2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1

spelade

spelade
spelade

spelade
trol häckande

häckade

1992.12.31
1969.01.01
2001.06.29
1976.01.28
1997.03.27
1967.12.14
1969.03.10
1971.04.10
1988.03.27
1988.08.28

vinterfynd

1989.05.31
1990.08.05
1982.09.30
1970.03.25
1975.04.01
1966
1967.04.24
1968.05.09
1969.04.19-05.21
1970.05.04
1972.04.07
1977.05.11
1978.05.15
1978.06
1982.04.04-07
1982.09.05
1983.09.18
1986.07.27
1988.08.28-09.04
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trolig häckning

vinterfynd

vinterfynd
vinterfynd
vinterfynd
vinterfynd

Björn Merkell
Max Dahlgren
Erik Bergman
Max Dahlgren
Thomas Rostedt
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Gösta Dahlgren
Eric Öhman, Jan-Erik
Henriksson
Daniel Steen
Sven V Johansson
Gösta Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Jan Blomquist
Max Dahlgren m fl
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Benny Ekberg
Gösta Dahlgren
Eric Öhman
Eric Öhman
Eric Öhman
Jan-Erik Henriksson, Eric
Öhman
Peter Berglin
Lennart Johansson
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Max Dahlgren m fl
Erik Ejermo, Lisa Ejermo
Harald Wigstrand
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Benny Ekberg
Max Dahlgren
OK Bankeryd, Rosenlunds
OK
OK Bankeryd, Rosenlunds
OK
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
OK Bankeryd, Rosenlunds
OK
Rosenlunds OK
Gunnar Jakobsson
Harald Wigstrand
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
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Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Sothöna
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata

2
12
10
12
30
26
29
11
1 par
1
1
2
1
1
6
2
1
35
5

Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Strandskata
Mindre strandpipare

11
3
1
2
2
1 par

Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare

1 par
1 par
1 par
1 par
1

Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare
Mindre strandpipare

1
1
1
1

1969.05.27
1989.08.05
1996.04.20
1998.05.17

Mindre strandpipare
Större strandpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Tofsvipa
Småsnäppa
Spovsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsnäppa
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov

1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1

1998.05.19
1983.03.23
1903.09.
1970.10.23
1992.02.28
1905.
1885.09.12
1910-talet
1995.09.12
1996.09.05
1969.05.20-21
1995.01.24
1885-hösten

Myrspov
Myrspov
Småspov

1
1
1

Småspov
Småspov
Svartsnäppa
Smalnäbbad simsnäppa
Dvärgmås

4
10
2
1
8

Skrattmås

häckade

trol häckande
häckade
häckade
häckade
häckade

juv M

F
häckade

juv M

juv

1996.01.13
1999.12.19
1999.12.23
2000.01.01
2000.12.28
2001.01.01
2002.12.03
2002.12.08
1990
1968.05.18-25
1969.03.22
1969.05.18+31
1970.05.08
1971.05.02
1971.05.06
1981.06.26
1981.08.02
1983.08.07
1995.04.20
1995.08.10
1996.04.09
1998.05.19
2000.04.15
2001.04.27
1966

Eric Öhman
Jan-Erik Henriksson
Peter Berglin
Jan-Erik Henriksson
Peter Berglin
Jan-Erik Henriksson
Jan Blomquist
Jan-Erik Henriksson
vem har sett??

mot söder

sågs under
häckningstid

1967
1968
1970
1971
1968.05.28-06.03

sen obs

1968.05.12
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Max Dahlgren
Rosenlunds OK

hösten

Thomas Rostedt
Thomas Rostedt
Max Dahlgren
Thomas Rostedt
skjuten.
Tvivelaktig

1885.09.03
1981.08.02
1984.09.02
1987.08.09
1989.08.05
1968.06.18
1885.09.12
1988.08.21

Max Dahlgren
K-G Persson
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Gösta Dahlgren
Gösta Dahlgren
Jan-Erik Henriksson
Thomas Rostedt, Josefine
Blomqvist
Håkan Areslätt
Leif Thörne
Thomas Rostedt
Peter Berglin
Peter Berglin
Gösta Dahlgren, K-G
Persson
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Gösta Dahlgren, K-G
Persson
Leif Dahlgren
Jan-Erik Henriksson
Peter Berglin
Harald Wigstrand, Gunnar
Zimmerman
Thomas Rostedt
Max Dahlgren

Gösta Dahlgren
Eric Öhman, Jan-Erik
Henriksson
Gösta Dahlgren m fl
Eric Öhman
Max Dahlgren
skjuten
Eric Öhman, Jan-Erik
Henriksson
Max Dahlgren
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Skrattmås
Skrattmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut

1
4
3
100
1

1985.02.14
1996.03.30
1997.03.16
1992.12.30
1963.06.08

Silltrut
Silltrut
Havstrut
Havstrut
Havstrut
Havstrut
Havstrut
Svarttärna
Svarttärna
Ringduva
Turkduva
Turkduva
Berguv
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Göktyta
Mindre hackspett
Mindre hackspett
Mindre hackspett
Trädlärka
Berglärka
Ladusvala
Hussvala
Gulärla
Forsärla

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10-tal
25
1
1 par
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1 par
1

1968.05.22
1969.05.03
1977.01.22-02.04
1977.12.30
1978.01.12
1980.03.23
2000.12.28
1969.05.20
1971.05.23
1975.02.02
1973.10.22
1984.12.03
1988.11.14
1977
1971.04.16-06.16
1982.08.28
1994.05.17
1995.01.03
1998.03.08
1998.10.09
1984.04.07
1969.10.21
2001.04.22
1992.05.07
1987
1986.07.27

Sidensvans
Gärdsmyg
Gärdsmyg
Gärdsmyg
Järnsparv

15
1
1
1
2

Rödhake
Rödhake
Rödhake
Rödhake
Rödhake
Rödhake
Rödhake
Näktergal

1-2
1
1
2
2
1
1
1

sjöng

1984.12.01-31
1987.01.01
1989.12.04
1993.03.21
1997.01.12
1999.12.05
2000.12.31
1972.06

Näktergal
Näktergal
Näktergal

2
1
2

sjöng
sjöng
sjöng

1974.05.30-06.01
1979.05.25
1980.05.XX-06.15

Näktergal

1

sjöng

1981.05.16-

Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal

2
2
3
2
1
3
5

sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
ringmärkt
sjöng
sjöng

1981.05.23
1982.05.XX-06.XX
1983.05.XX
1984.05.14-06.08
1984.09.02
1985.05.14-06.10
1986.05.06-06.XX

ad
1K
1K
2K

häckade

hane

M

häckade

sjöng

1992.01.01
1991-01.01-02.28
1992.12.19
1993.12.31
1990.01
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vinterfynd

övervintrade

jan
vinterfynd

sjöng i juni

Max Dahlgren
Jan Blomquist
Peter Berglin
Gunnar Rosqvist
Gösta Dahlgren, Max
Dahlgren, K-G Persson
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Benny Ekberg
Benny Ekberg
Benny Ekberg
Gösta Dahlgren
Peter Berglin
Max Dahlgren
Gösta Dahlgren
Lennart Johansson
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Gunnar Rosqvist
Stefan Adolfsson
Max Dahlgren m fl
Eric Öhman
Thomas Rostedt
Thomas Rostedt
Thomas Rostedt
Leif Thörne
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Peter Berglin
Gunnar Rosqvist
Gösta Dahlgren
Eric Öhman, Jan-Erik
Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Eric Öhman
Björn Merkell
Björn Merkell
Gunnar Rosqvist, Björn
Merkell
OK Bankeryd
Jan-Erik Henriksson
Gunnar Rosqvist
Jan-Erik Henriksson
Peter Berglin
Södra Vätterbygdens FK
Peter Berglin
Rosenlunds OK, Max
Dahlgren
Max Dahlgren
Gunnar Rosqvist
Rosenlunds OK, Bo
Ahnström, Gunnar
Jakobsson
Stefan Adolfsson, Jan-Erik
Henriksson
Max Dahlgren
Max Dahlgren m fl
Rosenlunds OK
Jan-Erik Henriksson m fl
Eric Öhman m fl
Jan-Erik Henriksson
Rosenlunds OK, OK
Bankeryd
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Näktergal

5

sjöng

Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Näktergal
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake
Blåhake

1
4
5
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
3

Svart rödstjärt

1 par

häckade

1981

Svart rödstjärt
Svart rödstjärt

1
2

F
juv

1980.06.15
1986.08.24

Svart rödstjärt
Gräshoppsångare

1
1

M

1990.06.04
1945.06.02-23

Gräshoppsångare
Gräshoppsångare

1
1

sjöng
sjöng

1960.06.02-09
1962.06.07-28

Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare

1-2
1
2
3
1
1

sjöng
sjöng
sjöng
sjöng

1964.05.26-06.20
1965.06.01-15
1966.06.02-slutet
1967.05.19-06.XX
1967.05.21
1968.05.20-06.20

Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Gräshoppsångare
Sävsångare
Kärrsångare

1
1
1
1-2
1
1
2
1-2
1
sällsynt
1 par

sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng

häckade

1969.05.25-31
1970.05.28
1971.05.29-30
1972.06
1980.06.09-15
1985.06.04-07.20
1986.05.XX-06.XX
1987.06
1990.05.15
1916
1967

Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare

1
2
1
1
1
2
1
2
2

sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng

1968.06.03
1968.06.04-20
1972.06.10
1980.06.11
1982.07.05
1983.06.XX
1984.06.06-08
1985.06.04-25
1986.05.XX-06.XX

sjöng
sjöng
sjöng
M
M

M

sjöng
M
juv M
M

sjöng

sjöng

1987.05-06
1988.05.03
1988.05-06
1989.05.14
1990.05
1991.05.19
1992.05.16
1992.05.24
1993.05.31
1994.05.17
1994.05.17
1960.05.14
1967.05.12-14
1967.05.14
1968.05.09
1969.05.09
1969.05.18
1970.05.10
1982.09.12
1983.09.11
1985.05.11
1989.09.03
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maj-jun

maj-jun

hona med 2 juv
19.7
ringmärkta

2 sjöng 20-29.6

ej regelbundet
häckningen
misslyckad

OK Bankeryd, Rosenlunds
OK
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Gösta Dahlgren
Rosenlunds OK
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Björn Merkell
Olle Johansson
Thomas Rostedt
Thomas Rostedt
Gösta Dahlgren m fl
K-G Persson, Max Dahlgren
Max Dahlgren
Jan Blomquist
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Eric Öhman
Eric Öhman
Eric Öhman
Eric Öhman, Jan-Erik
Henriksson
Stefan Adolfsson
Gunnar Jakobsson
Eric Öhman, Jan-Erik
Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Claes Ramel, Edward
Wibeck
Jan-Olof Berlin m fl
Gösta Dahlgren, K-G
Persson m fl
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
K-G Persson
Max Dahlgren
Jan Blomquist, Rosenlunds
OK
Jan Blomquist
Jan Blomquist
Jan-Olof Berlin m fl
Rosenlunds OK
Gunnar Jakobsson m fl
Magnus Blom m fl
OK Bankeryd
Rosenlunds OK
Gösta Dahlgren
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Jan Blomquist
Gunnar Jakobsson
Benny Ekberg
Jan-Erik Henriksson
Bo Ahnström
Jan-Erik Henriksson
Jan-Erik Henriksson, Gunnar
Rosqvist
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Kärrsångare
Kärrsångare
Kärrsångare

1
2
3

sjöng
sjöng
sjöng

1987.06.15
1988.06
1989.06

Kärrsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Trastsångare
Trastsångare
Härmsångare
Höksångare

1
1
1 par
1
1
1
1
1

sjöng

1990.06.11-18
1993.06.10
1919
1983.09.11
1986.05.21-06.22
2001.05.15
2000.05.09
1991.09.01

ringmärktes

Gransångare
Gransångare
Gransångare
Gransångare
Mindre flugsnappare

1
1
1
1
3

juv

1987.06.20
1992.04.26
1992.05.02
1998.04.13
1983.08.07

ringmärktes

Skäggmes
Skäggmes
Stjärtmes
Pungmes

3
1
2
1 par

trol häckande

1984.11.11
2001.06.29
1995.02.20
1989

Pungmes
Pungmes
Pungmes
Pungmes
Pungmes
Varfågel
Råka
Stare
Stare
Stare
Stare
Stare
Stare
Stare
Bofink
Bergfink
Steglits
Vinterhämpling
Vinterhämpling
Vinterhämpling
Vinterhämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Gråsiska
Gråsiska
Gråsiska
Gråsiska
Snösiska
Snösiska
Rosenfink

2 par
1
1
1
1
1
2
8500
21500
30000
6
3
3
1
2
1
3
25
100
5
10
20-tal
2
1
1
1
3
2
2
2 par

hanar
sjöng

häckade

1990
1976.05.17
1997.05.20
2000.05.03-06
2000.06.04
1996.01.27
1978.01.12
1968.06.11
1968.06.12
1968.06.15
1994.03.07
1999.01.02
1999.01.17
2000.12.28
1997.01.12
1978.06.04
1988.10.08
1971.01.27-02.23
1971.03.18
1989.12
1990.01.01
1998.04.13
1989.08.06
1990.07.29
1990.08.03
1993.03.22
1994.08.28
1987.02.05
1987.02.05
1966

Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink

1 par
3 par
5-7
5 par
2 par
7
15

häckade
häckade
sjöng
häckade
häckade
sjöng
sjöng

1967
1968
1968
1969
1971
1973
1989

häckade
ringmärktes
sjöng

juv
sjöng
M

häckade

hane

10

under jun

gamla bon
hittade
sågs först 2.5

bobyggande

övernattade
övernattade
övernattade

sommarfynd
ändrat
ändrat
året ut

enda i mars

sågs under
häckningstid

Gunnar Rosqvist
Jan-Erik Henriksson m fl
Rosenlunds OK, OK
Bankeryd
Jan-Erik Henriksson
Olle Johansson
H. Nyqvist
Eric Öhman m fl
Bo Ahnström m fl
Erik Bergman
Gunnar Rosqvist
Eric Öhman, Jan-Erik
Henriksson m fl
Gösta Dahlgren
Jan-Erik Henriksson
Gunnar Jakobsson
Thomas Rostedt
Eric Öhman, Jan-Erik
Henriksson
Jan-Erik Henriksson
Erik Bergman
Björn Merkell
Peter Öhrström
Jan-Erik Henriksson m fl
Thomas Rostedt
Lars Hansson m fl
Thomas Rostedt
Jan-Erik Henriksson
Benny Ekberg
Eric Öhman
Eric Öhman
OK Bankeryd
Kjell Rydholm
Jan Blomquist
Björn Merkell
Peter Berglin
Thomas Rostedt
Stefan Adolfsson
Eric Öhman
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Gunnar Rosqvist
Björn Merkell
Thomas Rostedt
Eric Öhman m fl
Gösta Dahlgren
Gunnar Rosqvist
Lennart Johansson
Eric Öhman m fl
Gösta Dahlgren
Gösta Dahlgren
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
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Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink

8
2
1
2
7
1
2
1
2-3
fl
5-6
1
1
1
6-7
1

Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink

1
1
6
1
2
3

Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Rosenfink
Lappsparv
Snösparv
Ortolansparv
Ortolansparv
Sävsparv
Sävsparv
Sävsparv
Sävsparv
Sävsparv

3
1
3
3
1
6
1
1
30
1
1-2
1-2
1

M
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
sjöng
M

sjöng
sjöng

hane

hane

1993
1967.05.23-06.XX
1970.05.09
1970.05.09
1970.05/06
1971.05.XX-06.XX
1972.05.XX-06.XX
1974.05.30
1974.O6
1975.06
1977.05.XX-06.XX
1978.05.30
1979.05.26
1981.05.15
1982.05.XX-06.XX
1987.05.03

tidig obs

bobygge sågs

tidig obs

1990.05.22
1992.05.24
1994.05.27
1994.06.06
1995.05.23
1995.05.25
1995.06
1996.06.05
1997.05.20
1998.05.19
1960.10.08
1972.02.27
1994.05.09-10
1999.06.17
1968.01.01
1989.12.05
1990.01.01-02.28
1990.12.01-31
1991.02.26
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övervintrade
året ut

Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Jan-Olof Berlin
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Rosenlunds OK
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Max Dahlgren
Rosenlunds OK
Max Dahlgren, Gösta
Dahlgren
Gunnar Rosqvist
Björn Merkell
Thomas Rostedt
Thomas Rostedt
Thomas Rostedt
Harald Wigstrand, Gunnar
Zimmerman
Olle Johansson
Ove Nilsson
Thomas Rostedt
Thomas Rostedt
Jan-Olof Berlin m fl
Rosenlunds OK
Thomas Rostedt
Peter Berglin
Max Dahlgren
Gunnar Rosqvist
Södra Vätterbygdens FK
Södra Vätterbygdens FK
Gunnar Rosqvist
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Artförteckning vedlevande svampar
Följande lista på arter av vedlevande svampar i Rocksjöområdet upprättades av Max
Koschatsky 1986.

Svenskt namn

Latinskt namn

Tickor
Svartticka
Fnöskticka
Klibbticka
Lysticka
Sprängticka
Alticka
Rosenporing
Lönnticka
Sälgticka
Eldticka
Kuddticka
Björkticka
Gullticka
Hoehnels ticka
Borstticka
Sidenticka
Violticka
Violtagging
Videticka

Datronia mollis
Fomes fomentarius
Fomitopsis pinicola
Hapalopilus nidulans
Inonotus obliquus
Inonotus radiatus
Junghunia nitida
Oxyporus populinus
Phellinus conchatus
Phellinus ignarius
Phellinus punctatus
Piptoporus betulina
Sceletocutis amorpha
Trametes hoehnelii
Trametes hirsuta
Trametes versicolor
Trichaptum abietinum
Trichaptum fusco-violaceum
Antrodia macra

Skinnsvampar
Pappersgröppa
Purpurskinn
Mjukskinn
Kantöra
Tätskinn
Raggskinn
Styvskinn
Alskinn
Övriga svampar
Snurrkrös
Trollhand
Klyvblad
Snedpicka
Brunkrös
Gulkrös
Slingerticka

Athelea neuhofii
Byssomerulius corium
Chondrostereum purpureum
Cylindrobasidium evolens
Hymenochaete tabacina
Peniophora incarnata
Stereum hirsutum
Stereum rugosum
Stereum subtomentosus
Exida recisa
Hypoderma radula
Hypocreopsis lichhenoides
Nectria punicea
Schizophyllum commune
Schizopora paradoxa
Tremella foliacea
Tremella mesenterica
Cerrena unicolor
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Herbarieuppgifter
Nedan följer ett urval växtuppgifter hämtat från Jönköpings läns museums herbarium med
säker eller sannolik lokalisering i och omkring Rocksjön. Observera att det kan finnas
ytterligare uppgifter i herbariet om växter i och omkring Rocksjön som inte finns i denna lista.
Herbarieuppgifter har letats för sådana arter som vanligen förekommer i fuktiga och våta
miljöer, hävdgynnade arter i fuktiga och våta miljöer samt de arter som är ovanliga och som
förekommer idag vid Rockjön. Fet stil markerar uppgifter med säker lokalisering till
Rocksjöområdet. Övriga uppgifter har ingen exakt lokal angiven, utan lokalen är oftast bara
angiven med ”Jönköping”. Det finns dock mycket som tyder på att även dessa fynd är
hämtade i Rocksjöns nära omgivningar.
Svenskt namn

Latinskt namn

Pilblad

Sagittoria sagittoria

Lokalisering

Datum

Uppgiftslämnare

Sprängört
Kärrsilja
Kärrsilja
Missne
Brunskära
Brunskära

Jönköping, Munksjön utanför
Holmen
Angelica silvestris
Jönköping v. Sidan om
Rocksjön, fuktig äng
Cecuta virosa
Jönköping
Cecuta virosa
Rocksjön, sjöstrand
innanför vassbältet
Cecuta virosa
Jönköping
Peucedanum palustre Jönköping
Peucedanum palustre Ljungarumskärren
Calla palustris
Jönköping
Bidens tripartia
Ljungarum
Bidens tripartia
Ljungarum

Kärrtistel
Kärrtistel
Berberis
Sumpförgätmigej
Äkta förgätmigej

Circium palustre
Circium palustre
Berberis
Myosotis laxa
Myosotis scorpioides

Jönköping Ryhof
Jönköping
Jönköping
Ljungarum
Jönköping

Bäckbräsma
Bäckbräsma
Höstlånke

Ljungarum
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Ljungarum
Jönköping
Jönköping
Ljungarum
Jönköping
Ryhof, Jönköping
Jönköping

aug 1880
juli 1878
juli 1878
juli 1881
10 sep 1894
maj 1878
juni 1880
juni 1878
aug 1880

Plattsäv
Brunstarr

Cardamine amora
Cardamine amora
Callithriche
hermaphroditica
Callithriche stagnalis
Humulus lupulus
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Sagina nodosa
Sagina nodosa
Sagina procumbens
Stellaria palustris
Ceratophyllum
demersum
Blysmus compressus
Carex acutiformis

Otto Svanström
Otto Svanström
C.O. von Porat
Otto Svanström
Otto Svanström
Carl Gustaf
Lundberg
sep 1886
C.O. von Porat
juli 1878
Otto Svanström
14 juni 1895 Inge Swalander
16 aug 1885 Gustaf Smedberg
juni 1886
Carl Gustaf
Lundberg
maj 1878
Otto Svanström
5 juni 1895 Inge Swalander
juni 1878
Otto Svanström

Brunstarr
Brunstarr
Tagelstarr
Tagelstarr

Carex acutiformis
Carex acutiformis
Carex appropinquata
Carex appropinquata

Strätta
Sprängört
Sprängört

Sommarlånke
Humle
Gökblomster
Gökblomster
Knutnarv
Knutnarv
Krypnarv
Källarv
Hornsärv

22-sep-20 A. Neij
02-aug-64 Gustav Wängsjö

x

aug-05 "Ipse"
02-sep-63 Gustaf Wängsjö

x
x

juli 1881
aug 1879
sep 1896
juli 1878
juni 1880
16 aug 1885

Otto Svanström
Otto Svanström
Otto Svanström
Otto Svanström
Inge Swalander
Otto Svanström
Otto Svanström
Otto Svanström
Otto Svanström

Jönköping
jun-07 A. Jyllman
Jönköping, SV. Stranden af
1903 Olof Tovoté
Rocksjön
Jönköping
juni 1878
Otto Svanström
Jönköping
jun-70 "Ipse"
Jönköping
juni 1896
Inge Swalander
Jönköping
juni 1881
Otto Svanström

1

Noterad
1990

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
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Tagelstarr
Klubbstarr
Gråstarr
Vårstarr
Strängstarr
Strängstarr
Trindstarr
Vispstarr
Nålstarr
Plattstarr
Stjärnstarr
Rankstarr
Backstarr
Backstarr
Grusstarr
Trådstarr
Harstarr
Dystarr
Dystarr
Dystarr
Vitstarr
Sumpstarr
Lundstarr
Hundstarr
Ärtstarr
Hirsstarr
Loppstarr
Flaskstarr
Slidstarr
Blåsstarr
Nålsäv
Nålsäv
Ängsull
Gräsull
Tuvull

Carex appropinquata
Carex buxbaumii
Carex canescens
Carex caryophyllea
Carex chordorriza
Carex chordorriza
Carex diandra
Carex digitata
Carex dioica
Carex disticha
Carex echinata
Carex elongata
Carex ericetorum
Carex ericetorum
Carex hirta
Carex lasiocarpa
Carex leporina
Carex limosa
Carex limosa
Carex limosa
Carex livida
Carex magellanica
Carex montana
Carex nigra
Carex oedeni
Carex panicea
Carex pulicaris
Carex rostrata
Carex vaginata
Carex vesicaria
Elocharis acicularis
Elocharis acicularis
Eriphorium
augustifolium
Eriphorium latifolium
Eriphorium
vaginatum

Borstsäv

Scirpus setaeceus

Skogssäv
Skogssäv
Skogssäv

Scirpus silvaticus
Scirpus silvaticus
Scirpus silvaticus

Snip
Ängsvädd
Ängsvädd

Trichoporum
alpinum
Succia pratensis
Succia pratensis

Sjöfräken
Sjöfräken
skavfräken
kärrfräken
kärrfräken
Kärrvial
Kärrvial
Kransslinga

Equisetum fluviatile
Equisetum fluviatile
Equisetum hiemale
Equisetum palustre
Equisetum palustre
Lathyrus palustris
Lathyrus palustris
Myriophyllum

Ljungarum
Jönköping, Rocksjökärren
Jönköping
Jönköping
Ljungarum
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Rocksjön
Jönköping, Husqvarna
Ljungarum
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping

juni 1880
Otto Svanström
1900 Erik R. Ekman
jul-06 "Ipse"
juni 1880
Otto Svanström
maj 1879
Otto Svanström
10 juni 1895 Inge Swalander
jun-06 "Ipse"
maj 1878
Otto Svanström
juni 1895
Inge Swalander
juni 1896
Inge Swalander
juni 1879
Otto Svanström
juni 1896
Inge Swalander
juni 1874
Otto Svanström
juni 1895
Inge Swalander
juni 1879
Otto Svanström
1895 Inge Swalander
aug-06 "Ipse"
juni 1895
Inge Swalander
juni 1881
Otto Svanström
1908 Axel Janson
juni 1874
J-E. Zetterstedt
juli 1880
Otto Svanström
juni 1880
Otto Svanström
maj 1878
Otto Svanström
juni 1878
Otto Svanström
jun-06 "Ipse"
jun-07 "Ipse"
aug-06 "Ipse"
juni 1896
Inge Swalander
1878 Otto Svanström
aug-07 A. Jyllman
9 sep 1868 Aug. Franzén
juni 1895
Inge Swalander

Jönköping
juli 1879
Otto Svanström
Ljungarumsskogen vid
?
?
vägen från Västerbrunn till
Ljungarums k.a
Jönköping, Kärren ö. Om
sep 1886
C.O. von Porat
Munksjön
Jönköping
juni 1895
Inge Swalander
Jönköping
jun-06 "Ipse"
Jönköping vid sidan av
02-aug-64 Gustav Wängsjö
Rocksjön gräsmark vid
stranden
Ljungarum
juni 1881
Otto Svanström
Ljungarum
Jönköping Österbrunn
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping

2

juni 1878
Otto Svanström
16 aug 1885 Carl Gustaf
Lundberg
juni 1878
Otto Svanström
aug-08 A. Jyllman
maj 1849
Otto Svanström
17 maj 1894 Inge Swalander
juli 1879
Otto Svanström
juli 1878
Otto Svanström
25 juni 1896 Inge Swalander
sep 1886
C.O. von Porat

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x (2003)
x (2003)
x
x
x
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Hästsvans
Hästsvans
Vattenpest
Vattenpest
Dyblad
Dyblad
Dyblad
Dyblad
Vattenaloe
Vattenaloe
Vägtåg
Vägtåg
Vägtåg
Löktåg
Stubbtåg
Knapptåg
Veketåg
Borsttåg
Borsttåg
Kärrsälting
Vattenmynta
Åkermynta
Åkermynta
Kupandmat
Andmat
Korsandmat
Korsandmat
Korsandmat
Korsandmat
Stor andmat
Sydbläddra
Dybläddra
Dybläddra
Dybläddra
Dybläddra
Dvärgbläddra
Dvärgbläddra
Dvärgbläddra
Vattenbläddra
Vattenbläddra
Vattenbläddra
Vattenbläddra
Strandlummer
Strandlummer
Strandlummer

verticullatum
Hippurus vulgaris
Hippurus vulgaris
Elodea canadensis
Elodea canadensis

Ljungarum
juli 1878
Otto Svanström
Ljungarum
juni 1881
Otto Svanström
Jönköping, Rocksjön
1928 Eric Flodmark
Jönköping, Rocksjön vid
sep 1894
C.O. von Porat
Ryhof
Hydrocharis morsus- Jönköping, rocksjön
aug-28 Eric Flodmark
ranae
Hydrocharis morsus- Jönköping
8 sep 1871 J-E. Zetterstedt
ranae
Hydrocharis morsus- Jönköping
juli 1878
Otto Svanström
ranae
Hydrocharis morsus- Jönköping, Rocksjön på
12-sep-66 Gustav Wängsjö
ranae
grunt vatten innanför
vassbältet
Stratiotes aloides
Jönköping
29 juli 1869 John Wickbom
Stratiotes aloides
Jönköping
18 juli 1896 Inge Swalander
Juncus bufonius
Jönköping
juli 1894
Inge Swalander
Juncus bufonius
Ljungarum
aug 1865
Emil Lindqvist
Juncus bufonius
Ljungarum
juli 1878
Otto Svanström
Juncus bulbosus
Jönköping, Kärren ö om
sep 1886
C.O. von Porat
Lillsjön
Juncus compressus
Jönköping
aug-06 "Ipse"
Juncus conglomeratus Jönköping
aug 1871
J-E. Zetterstedt
Juncus effusus
Jönköping
aug 1871
J-E. Zetterstedt
Juncus squarrosus
Jönköping
12 juli 1881 Otto Svanström
Juncus squarrosus
Jönköping
aug-06 "Ipse"
Triglochin palustre
Jönköping
juni 1878
Otto Svanström
Mentha aquatica
Jönköping
18 sep 1896 Otto Svanström
Mentha arvensis
Jönköping
juli 1878
Otto Svanström
Mentha arvensis
Jönköping
4 aug 1885 Inge Swalander
Lemna gibba
Ljungarum
juni 1880
Otto Svanström
Lemna minor
Jönköping
6 sep 1871 J-E. Zetterstedt
Lemna trisulca
Ljungarum
juli 1887
Otto Svanström
Lemna trisulca
Jönköping
6 april 1871 J-E. Zetterstedt
Lemna trisulca
Jönköping
juli 1886
A. Arvén
Lemna trisulca
Rocksjön
sep-63 Gustav Wängsjö
Spirodela polyrhiza Ryhof, Jönköping
juli 1886
A. Arvén
Utricularia australis
Jönköping
Hyltén-Cavallius
Utricularia
Ljungarum
juni 1878
Otto Svanström
intermedia
Utricularia
Jönköping, kärr vid Lillsjöns 4 juni 1866 J-E. Zetterstedt
intermedia
strand
Utricularia
Ryhof, Jönköping
aug 1886
A. Arvén
intermedia
Utricularia intermedia Jönköping
18 juli 1896 Inge Swalander
Utricularia minor
Ryhof, Jönköping
aug 1886
A. Arvén
Utricularia minor
Jönköping
24 juni 1896 Inge Swalander
Utricularia minor
Jönköping
19 juni 1896 Inge Swalander
Utricularia vulgaris
Jönköping
30 aug 1868 J. A. Franzén
Utricularia vulgaris
Jönköping
1 sep 1896 Inge Swalander
Utricularia vulgaris
Jönköping
27-aug-21 Zetterberg
Utricularia vulgaris Rocksjön
sep-64 Gustaf Wängsjö
Lycopodium
Ljungarumskärren
sep 1886
C.O. von Porat
inundatum
Lycopodium
Jönköping
juli 1878
Otto Svanström
inundatum
Lycopodium
Jönköping
10 sep 1894 Inge Swalander
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Vit näckros
Jungfru Marie nycklar
Knärot
Myggblomster
Myggblomster
Nattviol
Nattviol
Slåtterblomma
Madrör
Skånskt mannagräs
Ängsmyskgräs
Harsvans ?
Stagg
Vattenpilört
Bitterpilört
Rosenpilört
Åkerpilört
Åkerpilört

inundatum
Nymphea alba
Dactyloriza maculata
Goodyera repens
Hammarbya
paludosa
Hammarbya paludosa
Plathanthera bifolia
Plathanthera bifolia
Parnassia palustris
Calamagrostis stricta
Glyceria plicata
Hierchloe odorata
Lagurus ovatus
Nardus stricta
Polygonum
amphibium
Polygonum hydropiper
Polygonum minus
Polygonum persicaria
Polygonum persicaria

Jönköping
Jönköping
Jönköping, Ljungarumsskogen
Jönköping, kärren mellan
Lillsjön och Rocksjön
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Ljungarum
Jönköping
Ryhof, Jönköping
Jönköping s.v. Om Ryhof
Jönköping
Jönköping
Jönköping

Vattenblink
Vattenblink
Björkpyrola
Kabbleka
Ältranunkel
Ältranunkel
Ältranunkel

Jönköping
Ljungarum
Ljungarum
Jönköping, vid sidan av
Rocksjön på naken sand
Polygonum persicaria Jönköping
Polygonum viviparum Jönköping
Potamogeton crispus Jönköping
Potamogeton crispus Jönköping
Potamogeton
Jönköping
gramineus
Potamogeton
Jönköping, Lillsjön
obtusifolius
Potamogeton pectinus Jönköping
Potamogeton
Jönköping, Munksjön
perfoliatus
Potamogeton
Jönköping
praelongus
Hottonia palustris
Jönköping
Hottonia palustris
Västerbrunn, Jönköping
Orthilia secunda
Jönköping
Caltha palustris
Jönköping
Ranunculus flammula Jönköping
Ranunculus flammula Jönköping
Ranunculus flammula Jönköping

Sjöranunkel
Sjöranunkel
Sjöranunkel
Revsmörblomma
Tiggarranunkel
Tiggarranunkel
Smörbollar
Smörbollar
Gåsört
Vattenmåra
Vattenmåra

Ranunculus lingua
Ranunculus lingua
Ranunculus lingua
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Trollius europaeus
Trollius europaeus
Potentilla anserina
Galium palustre
Galium palustre

Jönköping
Jönköping
Rocksjön
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Ljungarum
Jönköping
Jönköping

Gråvide
Krypvide

Salix cinerea
Salix repens

Jönköping
Jönköping

Åkerpilört
Liten ormrot
Krusnate
Krusnate
Gräsnate
Trubbnate
?
Ålnate
Långnate

4

juli 1878
Otto Svanström
jul-05 A. Jyllman
23 aug 1875 J-E. Zetterstedt
19 juli 1869 J-E. Zetterstedt
juli 1879
Otto Svanström
jul-04 A. Jyllman
juli 1881
Otto Svanström
juli 1878
Otto Svanström
aug-08 Axel Jyllman
aug 1886
A. Arvén
29 maj 1895 C.O. von Porat
10 sep 1895 Inge Swalander
juni 1884
Carl Gustaf
Smedberg
juni 1881
Otto Svanström

x

x
x
x

x

aug 1878
Otto Svanström
aug-06 "Ipse"
juni 1880
Otto Svanström
02-aug-64 Gustav Wängsjö
3 aug 1871 J-E. Zetterstedt
jul-04 "Ipse"
juli 1886
A. Arvén
aug-05 A. Janson
12 aug 1881 Otto Svanström
7 aug 1866

?

20 sep 1895 Inge Swalander
juli 1886
Carl Gustaf
Smedberg
aug 1888
A. Arvén
30 juni 1868 J. A. Franzén
06-jul-00 Karl Jansson
juli 1879
Otto Svanström
juli 1895
Inge Swalander
juni 1889
Otto Svanström
juni 1879
Otto Svanström
juli 1886
Carl Gustaf
Lundberg
10 juli 1896 Inge Swalander
juli 1878
Otto Svanström
23-aug-62 Gustav Wängsjö
juni 1878
Otto Svanström
20-sep-17 Herman Zetterberg
juni 1878
Otto Svanström
maj 1878
Otto Svanström
12 juni 1896 Inge Swalander
juli 1878
Otto Svanström
juni 1878
Otto Svanström
juli 1886
Carl Gustaf
Lundberg
juni 1874
Otto Svanström
juni 1881
Otto Svanström

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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Krypvide
Kallgräs
Kärrspira
Kärrspira
Kärrspira
Besksöta
Besksöta
Besksöta
Stor igelknopp
?
?
Kärrbräken
Kärrbräken
Kärrbräken
smalkaveldun
Vänderot
Kärrviol

Salix repens
Scheuchzeria
palustris
Pedicularis palustris
Pedicularis palustris
Pedicularis palustris
(spp. Palustris ?)
Solanum dulcamara
Solanum dulcamara
Solanum dulcamara

Jönköping
Jönköping, Ryhofskärren

april 1879
Otto Svanström
jun-03 C.O. von Porat

x

Jönköping
Jönköping
Ljungarum

12 juni 1894 Inge Swalander
26-maj Zetterberg
juli 1878
Otto Svanström

x
x
x

6 sep 1871 J-E. Zetterstedt
juli 1878
Otto Svanström
02-aug-64 Gustav Wängsjö

x
x
x

sep 1886
juni 1878

x

Jönköping
Ljungarum
Jönköping, vid sidan av
Rocksjön sluttning mot
stranden bl.a. Salix
Sparganium erectum Ljungarumskärren
Sparganium
Ljungarum
minimum
Sparganium simplex Ljungarum
Thelypteris palustris
Jönköping
Thelypteris palustris
Jönköping
Thelypteris palustris Jönköping, kärren mellan
Rock- o Munksjön
Typha augustifolia
Jönköping, v. Sidan av
Rocksjön vid stranden,
sandbotten
Valeriana officinalis Ljungarum
Viola palustris
Jönköping

5

C.O. von Porat
Otto Svanström

juli 1878
Otto Svanström
23 aug 1875 J-E. Zetterstedt
29 aug 1870
sep 1886
C.O. von Porat

x
x
x

aug-64 Gustav Wängsjö

x

juni 1878
juni 1878

Otto Svanström
Otto Svanström

x
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Historiska kartor
Nedan följer en lista på historiska kartor som använts för att beskriva utvecklingen och
markanvändningen kring Rocksjön. Kartorna är hämtade dels ur Lantmäteriets arkiv i
Jönköping, dels stadsbyggnadskontorets arkiv.

Årtal

Beskrivning

1674

Accurata Geometrica
Jönköpings läns museum
Delineatio af Jönköpings östre
Stads Ägors Circumferentz

1677

Jönköpings stads ägor östra
delen samt Jära

Lantmäteriet i Jönköping (Jön
st. nr 5)

1714

Rydhof, 3 mtl, nr 1

Lantmäteriet i Jönköping (Jön
lj. nr 4)

1757

Rågf. rör. Tvistepark emellan Lantmäteriet i Jönköping (Jön
Rydhof nr 1 och Strömsberg lj. nr 7)
nr 1

1757

Ljungarums by

1769

Karta med åtecknad beskrivn. Lantmäteriet i Jönköping (Jön
över ”Stadskärret” öster om
st. nr 32)
Kålgårdarna.

1802

Karta med beskr. Över
Jönköpings Stads tomter,
östra delen

Lantmäteriet i Jönköping (Jön
st. nr 54)

1805

Rydhof, 3 mtl nr 1,
mantalsfördelning emellan
Kungl. Göta
Artilleriregementets
exercisfält och boställets
övriga ägor.

Lantmäteriet i Jönköping (Jön
lj. nr 31)

1807

Karta över Rydhof med
underlydande torp och
lägenheter

Lantmäteriet i Jönköping (Jön
lj. nr 17:2)

1819

Jönköpings stads ägor; kartor
med beskr. över östra och
västra delarna.

Lantmäteriet i Jönköping (Jön
st. nr 65)

1850

Karta över Jönköping

Stadsbyggnadskontoret (F1
61/27)

1

Arkiv

Stadsbyggnadskontoret
(kopia)
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1873

Rydhof, 3 mtl, nr 1, karta med Lantmäteriet i Jönköping (Jön
beskrivning över alla ägorna lj. nr 28)

1882

Plankarta upprättad av P. C.
Bergman

Stadsbyggnadskontoret

1903

Rydhof nr 1, karta med
beskrivning övera ägorna till
2 ¼ mtl.

Lantmäteriet i Jönköping (Jön
lj. nr 32)

1854 och 55

Karta öfver staden Jönköping Mäster Gudmunds Gilles
med dertill lydande egor
årsbok 1946
upprättad av G. Ljunggren

1913

Plankarta öfver Jönköpings
stad upprättad av
stadsingenjör E. Adéll

Stadsbyggnadskontoret (F1
61/38)

1915

Plankarta öfver Jönköpings
stad upprättad av
stadsingenjör E. Adéll

Stadsbyggnadskontoret (F1
61/9)

1927

Skolkarta över Jönköping
upprättad av H. Bjurulf

Stadsbyggnadskontoret

1948

Karta över Jönköpings stad
Stadsbyggnadskontoret
upprättad av Wilh. Norsander,
Byggnadsnämnden

1950

Ekonomisk karta över
Sverige, 7 E Jönköping 1 a
Jönköping

Stadsbyggnadskontoret
(7410)

1950

Karta över Jönköping

Stadsbyggnadskontoret (F1
61/28)

1745 och 1749

Geometrisk karta uppå
Jönköpings Stads Kålgårdar

Jönköpings läns museum
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