Kårestadsån
Kårestadsån avvattnar delar av nordöstra Växjö och västra Uppvidinge. Ån passerar genom vidsträckta skogsoch myrmarker ner till Årydsjön. Vattendraget byter namn till Skyeån och ansluter till Mörrumsån i Åsnens
nordöstra del.
Fallhöjden från Skärsjön på 210 m höjd över havet ner till Årydsjön är drygt 42 m. Det finns således gott om
forsar som ger ån en norrländsk prägel. Några av forsarna har använts för kvarn- och annan
industriverksamhet men många har förblivit outbyggda. Mellan forsarna finns stilla rinnande partier med
omfattande kärr- och myrområden. Vattnet är kraftigt brunfärgat.
Området i anslutning till Kårestadsån är mycket glest bebyggt. På åns västra sida finns i stort sett ingen
bebyggelse förrän man når Kårestad. På östra sidan finns ingen bebyggelse mellan ån och landsvägen från
Furuby till Dädesjö. Följer vi ån nedströms från Skärsjön finns efter Hagerås inga hus förrän vid Skäve och
strax senare Södrekvarn och Nykvarn.
Fågellivet är förstås ganska artfattigt men ändå intressant. I området finns våra vanliga barrskogs- och
myrarter men också mindre vanliga arter som trädlärka, nattskärra, sparv- och pärluggla, tjäder och orre.
Också forsärla, strömstare, duvhök, korsnäbbar och grönbena kan hittas.
OBS
Den som vill uppleva detta obebodda område måste ha med sig den topografiska kartan och
en kompass. Risken för att gå vilse är i annat fall mycket stor!

Tranor

Den som vill skåda fåglar i området måste
räkna med en hel del promenerande. Men de
många småvägarna inbjuder också till långa
cykelturer. Flera av vägarna, dock inte alla, är
avstängda för obehörig trafik. Respektera de
skyltar som finns.
Några förslag på besöksmål.
1. Gå den lilla vägen mot sydost till Skärsjön
som är en grund näringsfattig sjö. Ån gör att
sjön tidigt har öppet vatten på vårarna.
2. Vid Hagerås finns goda möjligheter att se
strömstare och på senare år forsärla. Väster om
Hagerås finns Rammsjön som är ett intressant
våtmarksområde. Vägarna är avstängda så det
blir till att promenera. För att nå sjöns södra
del, följ vägen från Hageråsdammens sydsida
och vik av till höger strax efter bron över ån.
Det går också bra att nå Rammsjön på norra
sidan. Följ vägen från norra sidan av Hagerås
och vik sedan ner till vänster på den allt mer
avsmalnande fastmarkstungan som sträcker sig
mot söder ut i sjön.
3. Gå den avstängda vägen västerut från
Möckleryd. Ta av mot norr vid det andra
vägskälet. Från vägslutet är det bara en kort
sträcka ner till ån med chans på strömstare.
4. Cirka 1 km nordväst om Aspflon finns en bro
över ån. Man kan gå vägen dit från Attsjösidan.
Det är dock mer spännande att ta sig genom
terrängen från skogsbilvägarna väster om ån.
De är inte avstängda för trafik. Här finns tjäder,
orre, nattskärra, sparvuggla och större korsnäbb
på observationslistan.
5. På åns västra sida och ca 1 km söder om
bron finns också goda möjligheter att nå fram
till ån som här slingrar sig fram i sitt naturliga
lopp. Ytterligare något söderut finns några
dammar som ett resultat av grustäkter.
Skogssnäppa och enkelbeckasin spelar.

6. Vid Skäve finns en damm och åretrunt bebyggelse
som kan nås från bägge håll. Den östra vägen
rekommenderas. Visa hänsyn.
7 och 8. Vid Nykvarn och Södrekvarn finns också
dammar med goda chanser att hitta strömstare
vintertid. Parkera gärna uppe vid landsvägen och följ
de små vägarna och stigarna ner till ån. Från
Nykvarn finns en något svårframkomlig traktorstig
tillbaka upp till landsvägen.

