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Floran i Bankeryd - en översikt.
Av Magnus Thorell. Text, kartor och bilder.
I Bankeryds socken har under de senaste 40 åren påträffats omkring 650 arter vildväxande blomväxter
och ormbunksväxter. Det är inte så lite med tanke på områdets begränsade areal. Naturen är mer
artfattig i allmänhet i övriga Småland, men det finns också områden av motsvarande storlek som är
betydligt mer blomsterrika. Vad är det då för växter som finns inom denna socken? Den frågan
kommer inte att besvaras helt i denna redogörelse, men några exempel kommer det att bli.
Vad man hittar för växter, bestäms av vilka naturtyper som har etablerats sig. Vilka naturtyper som
uppstår beror i sin tur på klimatet, berggrunden och de lösa jordlagren och naturligtvis på människans
påverkan. Denna redogörelse kommer huvudsakligen att behandla de olika naturtyperna i Bankeryd.
Topografiska förhållanden
Socknens centrala delar upptas av den dal som är en fortsättning av Vättersänkan åt söder.
Vätterns yta ligger på 88,5 m.ö.h. Dalen sträcker sig 9 km söderut till trakten av Toveryd, som ligger i
Järstorps socken. Bankerydsdalen inramas av en höjdrygg i väster som delvis ligger i Habo och kröns
av Domneberg 292 m.ö.h. Denna höjd övergår i söder i en platå som sträcker sig mot Dumme mosse.
Bankeryds högsta punkt är Blekeberg 273 m.ö.h. vid södra sockengränsen. Mellan Bankerydsdalen
och Vättern i öster ligger en motsvarande höjdrygg som når omkring 200 m.ö.h.
Klimat
Klimatet i Bankerydsbygden påverkas mycket av Vättern, som med sin stora vattenvolym verkar
utjämnande på temperaturen. Jämfört med Sydsvenska höglandet, som tar vid redan några km från
sjön, är årsmedeltemperaturen här 1 - 2 grader högre. Framför allt är höstarna oftast långa och milda i
närheten av Vättern. Den stora sjön gör däremot vårarna ganska kyliga. Sett över hela året är dock
Vätterns påverkan positiv på klimatet. Enligt Sveriges pomologiska förenings zonkarta anges området
närmast Vättern vara zon II. För Bankeryds del blir det nog endast en ganska smal remsa med denna
gynnsamma odlingszon. Därefter vidtar zon III. Höjdområdena i väster hamnar i zon IV.
Vättern påverkar även nederbörden, som är lägre närmast sjön jämfört med omgivningarna.
Kartan nedan visar årsmedeltemperaturen i grader Celsius för området kring södra Vättern. Sjöns
vatten magasinerar sommarvärmen och jämnar ut temperaturen under året. Klimatet närmast Vättern
kännetecknas av milda höstar och kalla vårar. Den första frosten brukar inträffa avsevärt senare
närmast sjön, jämfört med omgivande högland. Sett över hela året är Vätterns inverkan på
växtligheten i sjöns närhet mycket gynnsam. (Efter Vättern, vattenvård 1970).
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Kartan nedan visar årsmedelnederbörden i mm för södra Vätternområdet. Som synes har Vättern stor
inverkan på hur mycket nederbörd som faller. Även inom det begränsade område som Bankeryd utgör,
är nederbördsskillnaden tydlig mellan området närmast sjön och höjderna i väster. För vegetationens
del innebär rikligt med nederbörd att våtmarker lättare kan uppstå och att marken kan bli urlakad på
näringsämnen. Efter Vättern Vattenvård (1970) och Data rörande Sveriges nederbördsklimat
(Eriksson 1983).

http://hembygdbankeryd.se/

2/26

2017-10-22

Bankeryd

Berggrund
Vättersänkan räknas som en sprickdal - en gravsänka. Den östra av de båda förkastningslinjerna är
mest framträdande och kan med lätthet följas från Tenhult i söder till Omberg i norr. Den västliga
förkastningslinjen framträder inom Bankeryd sträckan Häggeberg - Nyarp. Området ligger inom den
s.k. protoginzonen, en förskiffringszon som kan följas söderut i Sverige.
Berggrunden i Bankeryd utgörs av granit, på berggrundskartan över Jönköpings län (2007) benämnd
monzogranit. Oftast är graniten sur till sin reaktion (lågt pH), vilket inte gynnar jordmånsbildningen
och floran. I monzograniten ingår dock partier som är neutrala eller svagt basiska (något högre pH),
vilket har en gynnsam inverkan på växtligheten. Detta måste vara fallet sträckan Häggeberg Målskog och Granbäck - Berghalla, där socknens rikaste växtmiljöer påträffas.
I Bankerydsdalen förekommer sandsten, som är en sedimentär bergart. Den ingår i den s.k.
Visingsöformationen, där det även ingår skiffrar och kalkstenar. Sandstenen går i dagen på några
ställen längs västra Vätterstranden, förnämligast vid Trånghalla. Sandsten räknas i florasammanhang
som en mager bergart.
De lösa jordlagren
Den ursprungliga mineraljorden består av krossat berg och förekommer i Bankeryd som morän, sand,
mo, moränlera och lera. Morän består av osorterat material med olika stora beståndsdelar, från stora
block ner till de finaste lerpartiklar och förekommer på dalsidorna och på sluttningarna ner mot
Vättern, men även i de västra delarna av området. Moränen i Bankeryd räknas som sandig.
Sand är ett sorterat material och dominerar i Bankerydsdalen. Hela Backamoplatån är uppbyggd av
sand, som transporterats dit av Lillån och Domneån, efter att den stora inlandsisen har smält bort. Den
dåtida Vätterissjön stod högre än dagens Vättern och platån är resterna av ett delta, som även breder
ut sig väster om Domneån. På västra dalsidan från Ekeryd och Granshult och väster ut uppför
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sluttningen sträcker ett annat sandområde ut sig. Detta sandområde ansluter till Högamon och har ett
helt annat ursprung än Backamodeltat.
Lera består av mycket små partiklar, som rinnande vatten har sorterat fram och finns på några få
ställen i Bankerydsdalens botten. Lera finns också under sandbankarna vid Vidablick och Sjöåkra.
Moränlera är morän med inblandning av lera och förekommer på några ställen i den östra dalsidan.
Både morän och lera kan i Bankeryd innehålla kalkpartiklar från den ovan nämnda
Visingsöformationen, som den stora inlandsisen en gång blandat in i det efterlämnade jordlagret.
Sand ger upphov till en mager jordmån, s.k. podsol. Morän och lera bildar mull, som är underlaget för
de artrikaste naturtyperna.
Torv förekommer i väster i anslutning till Dumme mosse-området och vid Domneåns nedre lopp. Torv
bildas av dött växtmaterial som samlats i försumpade områden och bryts därför inte ner på grund av
syrebrist.

Figuren ovan är en mycket förenklad jordartskarta över Bankerydsområdet.
Förklaring:
Blått=vattenyta; Vitt=morän; Orange=sand och mo; Gult=lera; Brunt=torv
Kartan visar i mycket grova drag att morän dominerar på sluttningarna mot Vättern och i
sluttningarna ner mot Bankerydsdalen. Det ganska plana området på höjderna i väster mot
Domneådammen och Dumme mosse täcks också av morän. Själva Bankerydsdalen och sluttningarna
mot Klerebo täcks till större delen av sand och mo, liksom höjdplatån mellan
Klerebo, Skirebo och Domnaryd. Lera förekommer i dalen norr om Månseryd och söder om Flasarp.
Efter Jordartskartan Ulricehamn SO och Jordartskartan Jönköping SV.
Barrskogar
Inom Bankeryd förekommer mycket sand- och grusavlagringar på höjderna i väster och nere i dalen
på Backamoplatån. Även i sluttningarna mot Ekeryd och Klerebo är underlaget sand. På sandjordarna
har tallskog kunnat breda ut sig och blivit en dominerande naturtyp. Tallskogen på Backamoplatån
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kan ha sträckt sig söderut ända fram till Prinseryd. Men även i sluttningarna upp mot Klerebo och på
höjdområdena är tallskog vanligt. På många ställen förekommer ofta tall och gran tillsammans i
blandbarrskog. Det är fallet med delar av Backamoskogen och sluttningarna i väster.
I tallskogen är artantalet lågt och vanliga växter är lingon, blåbär, ljung, kråkris, ängskovall och
gräset kruståtel. Kruståtel kan breda ut sig och helt täcka marken på hyggen. Ibland ser man en gulvit
ört, som helt saknar klorofyll. Det är tallört, en saprofyt som tar sin näring ur dött material i marken.
Där skogen har fått stå orörd länge breder linnéan, landskapsblomman, ut sig och grönpyrolan skjuter
upp sin stängel med små gulgröna klockor. I barrskogar som fått utvecklas och bli gamla växer också
en liten orkidé- knärot.
De här nämnda växterna brukar kunna beskådas i området runt Domsands campingplats. På sina
ställen växer även små fläckar med mattlummer i denna naturtyp.

Backamoskogen. Tallbestånd på sand. Hela Backamoplatån är ett sanddelta som Lillån och Domneån
har byggt upp i ett tidigare vätterstadium, när vattennivån stod högre än i dag. Backamoskogen är av
Naturskyddsföreningen utsedd till s.k. kampanjskog.
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Talldominerad skog mellan Krabberyd och Domnaryd. Underlaget är isälvsgrovmo. I fältskiktet
dominerar lingon, blåbär och kruståtel.
Moränjord breder ut sig i trakterna av Sjövik, Skirebo, Svinhaga och Månseryd. Även i
Bankerydsdalens östra sluttningar från Tokeryd mot Torp är jordarten morän. Detsamma gäller
sluttningarna mot Vättern vid Granbäck, Trånghalla och Berghalla. På vissa ställen i Bankerydsdalen
och vid Granbäck finns även lera i moränen. Morän är mer vattenhållande och näringsrik än sandjord
och många av moränområdena har därför av naturliga skäl blivit uppodlade.
Granskog, som är en vanlig naturtyp inom vårt område, trivs bäst på morän. I granskogen
växer ofta även björk och ibland hassel och någon enstaka ek. Det är då tecken på att området tidigare
varit mer öppet och använts till betesmark. På marken dominerar blåbärsris. Av örter kan nämnas
ekorrbär, skogsstjärna, skogskovall och harsyra. Även här växer ängskovall och kruståtel.
De flesta barrskogar inom vårt område har i äldre tider varit betesskogar och då förmodligen haft ett
ganska glest trädskikt. Under 1900-talet har skogsbetet avvecklats och skogen har fått förtätas.
Skogen som låg där villabebyggelsen i dag breder ut sig mellan Torpleden och Lärkgatan och norrut
till i höjd med Störtloppsvägen betades exempelvis fram till omkring 1950. Skogsområdet vid dagens
Gröna ängar och bort mot Labbarpsvägen betades en bit in på 1950-talet. Vid Tubbarp och Flasarp
förekom skogsbete under hela 1950-talet, för att nämna ytterligare ett exempel. Sedan ett par år
förekommer naturvårdsbete inom ett skogsområde mellan Målskog och Fjällhyddan. Det finns
fortfarande små fläckar här och där inom socknen med naturlig barrskog, men på de flesta håll har
utvecklingen gått mot produktionsskog.
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Grandominerad blandskog mellan Sjövikssjön och Rydala. Underlaget är sandig-moig morän. Här
finns granar av olika ålder och enstaka tall, björk och asp. Enstaka fallna trädstammar ligger på
marken. I fältskiktet förekommer blåbär, kruståtel, skogskovall, skogsstjärna och ekorrbär m.m. I
bottenskiktet växer bl.a. kammossa och bräkenmossa. En småländsk naturtyp som vi tar för självklar,
men som blir mer och mer ovanlig.
Lövskogar
På en del ställen på Attarps gamla ägor kan man ana att ekskog är en ursprunglig naturtyp där
villasamhället nu ligger. Många gamla ekar står kvar på privat mark ovanför Villavägen och på
kommunal mark nedanför vattenreservoiren vid Vättergatan, nedanför gatuköket söder om Säterigatan
och i naturområdet söder om Ekefors. Bankeryds kyrkogård har utvidgats åt öster in i en eklund med
flera jätteekar. Där står ett av de största träden i Jönköpings kommun, en ek med omkretsen 6,2 m,
uppmätt 2009. Ekskog med inslag av hassel och andra lövträd förekommer längs sluttningarna mot
Vättern vid Berghalla, Torp, Trånghalla, Granbäck och Målskog. Söder om Tubbarp står flera stora
ekar och trängs med gran. Ek vill ha sol, så detta är ett naturvårdsproblem. Intill klippor i branterna
har också linden sina växtplatser. Även ask och alm förekommer där jordmånen är riktigt gynnsam.
I de rika lövlundarna under ek och hassel växer blåsippor och mattor av vitsippor. En oansenlig växt
med skilda han- och honplantor kan också den bilda heltäckande mattor, nämligen skogsbingel. Den
har uppmärksammats genom att den blivit avbildad på våra 100-kronorssedlar. Andra växter som hör
hemma i de rika lövskogarna är svalört, vårlök, vätteros, rödblära, lungört, tandrot, desmeknopp,
ormbär, vispstarr, skogsviol och smånunneört. De nu uppräknade är alla vårblommande och när
sommaren gjort sitt intåg för de en obemärkt tillvaro. Om sommaren blommar hässleklocka,
nässelklocka och stinksyska i de rika lundarna.
Gräsen tar inte så stor plats lövskogarna, men ett par karakteristiska arter är lundgröe och bergsslok.
På några ställen, exempelvis vid Tjuvanabben och Häggeberg, växer sällsynt det bredbladiga
lundgräset långsvingel. På sistnämnda ställe förekommer även hässlebrodd.
En ovanlig buske med mycket väldoftande blommor är tibast. Den blommar tidigt på våren och har
flera växtplatser i Bankeryd, t.ex. i Häggebergsskogen och vid Målskog. Sällsynta inslag i Bankeryds
lövskogsflora är också glansnäva och lundviol med växtplatser i Berghalla, Trånghalla, Granbäck och
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Flasarp och underviol, som förekommer vid Berghalla och Häggeberg. Vid sistnämnda lokal finns
även förekomster av storrams, vårärt och gulsippa. Även den mycket sällsynta svavelsippan hybriden mellan gulsippa och vitsippa - växer här. Bergbranten vid Häggeberg med tillhörande
ädellövskog är Bankeryds i särklass rikaste lundmiljö och är föreslagen bli naturreservat tillsammans
med motsvarande ekskogsområde norr om Kortebovägen.
I Lillåns dalgång nära utloppet i Vättern har en värdefull skogsmiljö med ek, hassel och gråal
utvecklats. Här växer flera av ovan nämnda arter, samt ett rikligt bestånd med lundstjärnblomma och
ett litet bestånd med ramslök, som är en stor sällsynthet. Intill ån växer den praktfulla ormbunken
strutbräken.
Lövsumpskog av klibbal förekommer vid Lillåns utlopp och kännetecknas av kraftiga bestånd av
ormbunkarna majbräken, skogsbräken och nordbräken. Här växer också kabbeleka, bäckbräsma,
besksöta m.m. Liknande klibbalskog växer även på andra ställen i Bankeryd. Söder om platsen för
den gamla soptippen finns en motsvarande lövsumpskog med stora naturvärden, bl.a. riklig förekomst
av den ovanliga ormbunken kärrbräken.

Häggebergsskogen väster om Granbäck. Ädellövskog nedanför lättvittrad, basisk bergbrant.
Underlaget är lerig morän. Dominerande trädslag är ek, alm och ask. I branten växer lind.
Dominerande örter är vitsippa, svalört och skogsbingel. Häggebergsskogen är en av
Naturskyddsföreningens kampanjskogar.
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Häggebergsskogen. Bland blocken finns mycket död ved samlad. I branten förekommer lind, träjon,
blåsippa, smånunneört, glansnäva m.m.

Häggebergsskogen.
Ängs- och betesmarker
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Det är knappast någon i dag som tänker på att i det gamla bondesamhället hade ängen en oerhört stor
betydelse. Det var vanligt att ängarnas areal kunde vara sju gånger så stor som åkrarnas. Ängarna
vårdades ömt och slogs med lie på sommaren. Mängden hö bestämde hur många djur gården kunde ha
och bestämde också hur mycket åker som kunde gödslas. På den nu försvunna gården Nyarp t.ex.
sträckte sig ängsmarkerna över en stor del av det område som i dag utgör Nyarps villaområde. På den
gamla storskifteskartan från 1817 är namnen på Nyarps ängar bevarade: Brunnsängen, Kyrkängen,
Lillängen, Norrängen m.fl.
På 1800-talet kom man på att avkastningen blev större om man odlade höet på åkermark. En del av de
gamla ängarna plöjdes upp och blev åkermark och andra blev betesmark. Denna omställning var för
Bankeryds del gissningsvis genomförd vid början av 1900-talet. I andra socknar i trakten, som Habo,
Bottnaryd och Nykyrka, höll en del bönder fast vid ängsbruket långt in på 1900-talet.
En riktig slåtteräng är alltså en kulturprodukt, men samtidigt en naturtyp och en sevärdhet för varje
växtintresserad. Bondens önskan var att ängen skulle producera hö, men samtidigt blev den växtplats
för olika ljusälskande växter, som klarade av att slås av i juli. Slåtterängarnas försvinnande innebar en
utarmning av floran i vårt landskap.
Botaniska Sällskapet i Jönköping påbörjade vid mitten av 1960-talet en inventering av traktens flora.
Flera bankerydsbor kom med i detta arbete. Vid den tidpunkten fanns det ett flertal gårdar i Bankeryd
som höll sig med mjölkkor. Ängsbruket var visserligen avskaffat sedan länge, men korna höll många
av de värdefulla och blomsterrika gamla ängsmarkerna öppna genom sitt bete. I inventeringslistorna
kunde man då notera rikliga förekomster av t. ex. ängabollar, slåttergubbar, sommarfibbla, svinrot,
slåtterfibbla och jungfrulin m.fl. typiska ängsväxter. I dag är tyvärr slåttergubben och dess följeväxter
sällsyntheter i Bankeryds flora. Numera finns endast två gårdar med mjölkkor och dessa driver
naturligtvis sin produktion på helt annat sätt än vad som var brukligt förr.
Glädjande nog för naturintresserade, använder man sig på Labbarp av de gamla hagmarkerna och man
har till och med utökat arealen genom att restaurera igenvuxna betesmarker. Här finns möjlighet att
göra en längre vandring och beskåda en mängd ängsväxter i olika miljöer, alltifrån riktigt blöta partier,
via fuktängar till torrängar och hällmarkspartier. Härifrån kan man notera exempelvis gökblomster,
humleblomster, midsommarblomster, Jungfru Marie nycklar, ängsviol, stor och liten blåklocka,
smörblomma, jungfrulin, prästkrage, mandelblom, gulmåra, ängsskallra, ängabollar, grönvit nattviol,
vårbrodd, rödven, ängsgröe och olika arter av daggkåpa. Vanliga växter på torra partier är rödsvingel,
fårsvingel, grönknavel, tjärblomster, femfingerört, nagelört, backtrav m. fl.
På höjden vid Rickarp växer några för Bankeryds del sällsynta och intressanta växter: duvnäva,
harmynta, liten fetknopp, stenmåra och solvända. De båda sistnämnda har sitt särskilda intresse
genom att de är representanter för två olika floragrupper, var och en med sin utbredning i södra
Sverige: en västlig – stenmåra – som gynnas av atlantiskt klimat och en östlig – solvända - som
gynnas av kontinentalt klimat.
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Beteshage vid Labbarp.

Beteshage mellan Labbarp och Rickarp. Växtplats för bl.a. stenmåra.
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Beteshage på höjden ovanför Rickarp. Ek är dominerande trädslag. Hagen röjd vid slutet av 1990talet. Även här förekommer stenmåra och i sluttningen t.h. växer solvända, slåtterfibbla, tjärblomster,
harmynta, bergmynta m.m.

Beteshage nära Målskog. Dominerande träd är ek, körsbär och klibbal.
På nedlagda gården Tornaryds ägor ligger intill golfbanan Sand en liten betesmark, som är ett
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exempel på att stor artrikedom kan uppstå på mager mark tack vare långvarig beteshävd. Här skötte
den siste tornarydsbonden sin hage som förfäderna hade gjort, med nöt- och hästbete och ett lagom
anpassat betestryck. Resultatet blev en av Jönköpingstraktens ur botanisk synpunkt förnämsta
betesmarker med en häpnadsväckande rik flora. Bland ljung och enebuskar växte slåttergubbe,
ängsvädd, darrgräs, stagg, granspira, kattfot, den lilla ormbunken låsbräken, fältgentiana och
ljungögontröst. Den botaniskt intresserade kunde glädja sig åt naturbetesmarkernas egna exklusiva
små maskrosor: Nordstedts maskros och fläckmaskros. Golfklubben försökte sköta beteshagen med
hjälp av naturvårdsstöd. Det är tyvärr svårt för en banskötare att sätta sig in i den gamle bondens sätt
att tänka och den en gång unika betesmarken har förlorat de mest sårbara arterna.

Beteshage vid Tornaryd. En synnerligen artrik och bevarandevärd beteshage som växer igen med
enbuskar och björksly. På grund av bristande skötsel och beteshävd försvinner känsliga arter som
fältgentiana, granspira, kattfot och låsbräken m.fl.
Mossar och kärr
En mosse byggs upp av olika arter vitmossa och får sin näring enbart från regnvattnet. De nu levande
vitmossorna växer på döda mossor som bildar torv. Torvlagret är oftast flera meter mäktigt. När
mossen växer på höjden kallas den högmosse. Mossens flora är av naturliga skäl mycket artfattig.
Lågvuxen och gles tallskog har på många ställen fått fäste på mossen och man talar då om tallmosse.
Kärren byggs också ofta upp av vitmossor, men får även näring av grundvatten från omgivande
fastmark. I kärren är floran mycket mer artrik. Näringsrika kärr går under benämningen rikkärr och
näringsfattiga kärr kallas följaktligen fattigkärr.
I väster berörs Bankeryd av det väldiga Dumme mosse-komplexet. Norr om Tranebosjön finns öppen
mosse och tallmosse, samt fattigkärr och tallsumpskog. Här växer tuvull, tuvsäv, vitag, tranbär,
rosling, kallgräs, dystarr, sumpstarr och tre arter av sileshår m.m. I kanterna mot fastmarken
förekommer tallsumpskog med bl. a. odon, hjortron och skvattram. Skvattram är nära släkt med
Rhododendron och blommar i juni med vita blommor. Från vägen mellan Algutseryd och Tunabo kan
man se prakten av blommande skvattram nere i tallsumpskogen på vägens södra sida.
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I Bankeryd finns bara fattigkärr och här växer olika starrarter, t. ex. flaskstarr och trådstarr, men även
ängsull, kråkklöver m.m. Den vackra klockljungen blommar i juli och påminner mycket om den
”höstljung” vi köper som prydnadsväxt. Det är en västsvensk art som trivs i områden med milda
vintrar och hög nederbörd. Det samma gäller myrliljan, som kan färga kärrpartier gula på Dumme
mosse. I Bankeryd finns en liten förekomst i ett litet kärr nära Skirebo. Här tillsammans med den
ovanliga orkidén mossnycklar.
Mosse

Mosse mellan Tranebosjön och Tunabo. Bottenskiktet består av vitmossor som växer på vitmosstorv.
Dominerande blomväxt är tuvull, men här växer också ljung, klockljung, tranbär, rundsileshår,
rosling, tuvsäv, vitag m.m.
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Tallsumpskog nära vägen Algutseryd-Tunabo. I denna naturtyp växer flera av mossens arter som
tuvull och tranbär, men också skvattram, odon, hjortron m.fl.
Vid Domneåns utlopp har det bildast ett försumpningskärr som följer ådalen ca 1 km uppströms. Från
spången som går tvärs över kärr och å vid småbåtshamnen kan växtligheten studeras. Några
framträdande fattigkärrsväxter är trådstarr, gråstarr, pors och tuvull. Men här finns också mer
näringskrävande växter som svärdslilja, kalmus, sjöranunkel, strandskräppa, kärrstjärnblomma,
sprängört, jättegröe och dyblad.
Ett stycke upp längs ån fanns förr ett medelrikkärr som Jönköpings kommun förstörde genom
utfyllnad någon gång på 1970-talet. Här växte bl. a. snip och dvärgbläddra. Arter som nu är
försvunna från Bankeryd. Kärret blev tyvärr aldrig ordentligt undersökt. Ett annat medelrikkärr intill
Domneån med förekomst av slåtterblomma och kärrull förstördes vid bygget av Västerleden.
Vid landsvägsbron som hör till gamla Hjovägen växer ett bestånd med brunstarr, en ganska sällsynt
starrart. Brunstarr fanns förr vid platsen för småbåtshamnen. Där fanns även slokstarr.
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Domnsandskärret. Nedre delen av kärret vid Domneåns utlopp, nära småbåtshamnen, är
näringsberikat och ganska artrikt. Dominerande växt i förgrunden är sjöfräken, men här syns också
bredkaveldun, svärdslilja, vattenskräppa, sjöranunkel och sprängört.
Sjöar och vattendrag
Endast två sjöar ligger helt i Bankeryd, nämligen Algutserydssjön och Sjövikssjön. Delar av
Drösphultagölen och Tranebosjön hör dessutom till Bankeryd, liksom förstås Vättern.
Domneådammen, även kallad Risbrodammen, har prägel av insjö och stod klar 1942. Längs Domneån
ligger också de båda Klerebodammarna. Lillån har i sen tid dämts upp till en vattenspegel,
Attarpsdammen.
Tranebosjön och Drösphultagölen ligger längst i väster och båda är näringsfattiga myrgölar, kantade
av vitmossmattor och här finner man samma arter som på mossen och i fattigkärren. Mer näringsrika
är Algutserydssjön och Sjövikssjön. Algutserydssjön har delvis karaktär av göl, men är näringsberikad
från närliggande åkrar. Algutserydssjön är fyndplats för ett par sällsynta växter: dvärgmåra och
ormbunken kärrbräken. I båda sjöarna finns vit näckros och längs stränderna växer sjöfräken,
kråkklöver, topplösa, sprängört, sjösäv och flaskstarr. I Sjövikssjön växer sylört, en liten oansenlig
växt i den korsblommiga familjen och bladvass. Sjövikssjöns strandzon är dessutom växtplats för
vippstarr, slokstarr, kärrbräken och kärrstjärnblomma.
Domneådammen får näringsfattigt vatten från Dumme mosse. Stränderna är mestadels dyiga och
försumpade och domineras av bunkestarr och trådstarr. Andra växter är strandklo, frossört, pors, säv
och fackelblomster. Där det förekommer bete är stranden mer öppen och artrik. På några ställen är
stränderna näringsberikade och där växer stora bestånd av vass, bredkaveldun och svärdslilja. Vissa år
kan man få se hästsvans, gulkavle, gyttrad igelknopp m.m. Ute i vattnet förekommer vit och gul
näckros, gäddnate, gräsnate och gropnate.
En stor sällsynthet är en ettårig korgblommig växt som heter grönskära. En del år på 1970- och 1980talen kunde den ses i tusental längs stränderna. På senare år har den inte visat sig. Grönskäran växte
här tillsammans med sina allmännare släktingar brunskära och nickskära. På 1970-talet upptäcktes
rödlånke, en annan ettårig och ovanlig art, på stranden vid Domnaryd.
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Ingen tänker i dag på att Domneådammen dränkte ängs-, betes- och åkermark tillhörig gårdarna i
Tunabo, Skirebo, Krabberyd och Domnaryd.

Sjövikssjön. Vit näckros i förgrunden.

Sjövikssjön. Strandvegetation med sjöfräken, vippstarr, flaskstarr, sprängört, kråkklöver, kärrdunört,
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topplösa, kärrbräken, säv m.m.

Algutserydssjön

Algutserydssjön. Strandvegetation med vit näckros, flaskstarr, vattenklöver, sjöfräken, säv och snår av
klibbal, jolster och bindvide.
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Tranebosjön, en myrgöl med stränder av flytande vitmossmattor. Utöver vitmossor växer i
strandkanten bl.a. sjöfräken, kråkklöver, vattenklöver, sprängört, kärrsilja, tranbär, ängsull, tuvull,
dystarr, flaskstarr och trådstarr. Även trindstarr är påträffad. Ute i vattnet syns blad av vit näckros.

Ovan Drösphultagölen. Även den en myrgöl med strand av flytande vitmossmattor. I strandkanten
påträffas flaskstarr, dystarr, gråstarr, vattenklöver, skvattram, tranbär, tuvull, vitag, kallgräs,
rundsileshår, ljung, rosling m.m.
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Domneådammen vid Tunabo.

Domneådammen vid Krabberyd. Strandzonen utgörs av sumpmark.

http://hembygdbankeryd.se/

20/26

2017-10-22

Bankeryd

Domneådammen vid Krabberyd. Betesmarken når fram till vattnet och blottar en strandzon av dy.
Bakom taggtråden syns tuvor av bunkestarr och annan vegetation av trådstarr, hundstarr,
bredkaveldun, grenrör, pors, kärrsilja, svalting, sprängört, mannagräs, kärrstjärnblomma och
lågvuxna björkar (glasbjörk). På det betade avsnittet kan man finna ältranunkel.
Bankeryds båda åar, Lillån och Domneån, har helt olika karaktär. Lillåns vatten är klart källvatten från
grusåsar i trakten av Axamo. Domneån avvattnar Dumme mosse med brunt, humusrikt mossvatten.
I Domneån växer rostnate och hårslinga, två undervattensväxter. Domneån har ett lugnt lopp i
barrskogsmiljö tills den i Knallafallen störtar ner i Bankerydsdalen vid Klerebo. Total fallhöjd är ca
90 m på en sträcka av ca 1,2 km. Längs fallen finns miljöer med stora naturvärden och värdefulla
naturobjekt förekommer även längs det nedre och lugna loppet. Söder och norr om gamla Hjovägen
har ån genom erosion i Backamoplatån skapat en bred dal. På några ställen tränger källvatten fram ur
brinken och värdefulla skogsmiljöer har uppstått. Här finns växtplatser för ovanliga mossor,
förnämligast dunmossa och liten häxört m.m. Nära Domneåns utlopp i Vättern har det, som redan
nämnts, uppstått ett försumpningskärr på grund av att Vättern genom landhöjningen höjs mer i norra
ändan än i den södra. Sjön ”tippar över” med någon mm årligen. Kärret är naturreservat för bevarande
av de geologiska värden som finns i torvlagren.
Lillån rinner nere i Bankerydsdalen hela sträckan och kantas till stor del av åkermark och här och där
små naturmiljöer med örtrik flora. På flera ställen kan man beundra den ståtliga ormbunken
strutbräken och den sirliga lundstjärnblomman. Vid åns utlopp i Vättern växer jättegröe och
brunstarr.
Nedan:
Domneån vid Bosaryd. I sitt övre lopp rinner ån genom ett barrskogslandskap. En bård med klibbal
närmast vattnet. Vid Klerebo störtar Domneån ner ca 90 m och bildar ett antal mindre fall och forsar,
Knallafallen. Nedanför Aledal rinner ån genom lövskogsnatur på Västgötasidan och igenväxande
beteslandskap på Smålandssidan. I sin nedersta del gör Domneån ett meandrande lopp genom
Domnsandskärret.
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Nedre delen av Knallafallen.
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Domneån nedströms Aledal.

Lillån nära Oset. Ån har här sitt lopp genom tät och frodig lövskog av klibbal, gråal, hägg och ek
m.m. På bilden syns stora bestånd av strutbräken och lundstjärnblomma.
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Vättern, Jungfruviken. Klippig strand förekommer vissa sträckor mellan Granbäck och Tjuvanabben.
Någon särskild strandflora kan man inte tala om.

Vätterstranden vid Sjöåkra. Sandstranden är fri från vegetation. Någon vattenvegetation i sjön
förekommer inte heller. I strandbrinken växer gråal och björk. På Vätterstranden vid Domnsand
växer strandråg, som är en relikt från tiden när sjön var en havsfjord för ca 9000 - 10000 år sedan.
Ett levande fornminne med andra ord. På Habosidan växer ytterligare en relikt, sandstarr.
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Urbana miljöer
Det nämndes inledningsvis att omkring 650 olika vilda växtarter har blivit sedda i Bankeryd. Av dessa
är det åtskilliga som inte tagit sig hit på egen hand. De kan ha kommit som åker- eller trädgårdsogräs
för länge sedan eller spridits längs järnvägen eller landsvägarna. Jord och fyllnadsmassor hämtas på
ett ställe och tippas på ett annat. Med följer frön och växtdelar. Trädgårdsodlare kastar ut avfall från
trädgården på olika ställen och akleja, kanadensiskt gullris, bergklint och annat börjar spira. Årligen
dyker det numera upp något nytt i Bankeryds flora. En jordtipp vid Aledal resulterade härom året i att
några exemplar av kardvädd dök upp, en växt som sällan ses i dessa trakter.
Ett intressant ”skräpmarksområde” är Bankeryds stationsområde. På slänterna nära viadukten växer
en stor sällsynthet, styvsenap, som är sevärd när den blommar med sina gula blomkvastar i juli. Här
växer också guldkörvel, nära släkt med hundkex, även den sällsynt. Andra växter som här kan ses är
hesperis, också kallad trädgårdsnattviol, söttörel, vargtörel, ängsnäva, strimsporre, sandvita m.m. Här
finns även pestilensrot, släkt med hästhov, som blommar om våren. På sommaren visar sig de enorma
bladen. Pestilensrot växer också i närheten vid Kortebovägen.
Järnvägsbanken är växtplats för fler ovanliga växter. Nära Västergården har påträffats grådådra, vid
Kleven växer mjölkklocka och spenört och vid Berghalla finns förekomster av fältkrassing och stånds.
På senare år har sandtrav dykt upp som banvallsväxt på flera ställen.
Vägkantsfloran har på senare år fått flera tillskott. Gulkämpar och grått saltgräs kan ses längs
Falköpingsvägen i trakten av Sjövik. Grått saltgräs växer även längs Torpleden. Detta är växter som
man förknippar med havsstranden. Det är troligt att deras uppdykande har att göra med att vägsaltet
bidrar till att det skapas en för dessa växter fördelaktig zon intill asfalten. Detsamma gäller troligen
strandråg, som växer längs Kortebovägen, dels vid Granbäck och dels vid Torp. Dessa förekomster
har dock inget att göra med bestånden vid Vätterns stränder. Där har Strandrågen, vilket redan
nämnts, en lång historia och anses vara en relikt.
De senaste åren har stor ängssyra visat sig på några ställen längs Bankeryds gator och vägar. Denna
växt har i många år varit en vanlig syn i Jönköping. Härom året dök även ryssgubbe upp vid Sjöåkra.,
en ganska ståtlig växt i den korsblommiga familjen.
Floran får alltså ständigt nytillskott och artantalet inom Bankeryd ökar. Men som blomstervän tycker
man att det är tragiskt att flera av det gamla odlingslandskapets växter håller på att försvinna genom
att jordbruket omdanas eller upphör. Snart letar man förgäves efter gullviva och kattfot, slåttergubbe
och gentiana.

http://hembygdbankeryd.se/

25/26

2017-10-22

Bankeryd

Junetomten i Bankeryd används av Gatukontoret som tillfällig förvaringsplats för jordmassor, sten
och grus. Ett skräpområde av detta slag kan vara en mycket artrik miljö, så länge det emellanåt sker
en omrörning i materialet. Får det gå några år utan att något händer, kommer vegetationen att sluta
sig och artantalet minskar. Exempel på arter som växer här och är representativa för liknande miljöer
är kanadensiskt gullris, vit sötväppling, sommargyllen, svinmålla, gråbo, baldersbrå, åkertistel, ullig
kardborre, nysört, jordrök, tomtskräppa, kvickrot, storven, foderlosta m.fl.
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