Foto Lennart Lundwall

Älgar uppehåller sig gärna i
Häradskärret.
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Den södra Roxenstranden är långgrund
och där land möter vatten bildas kärr
och strandängar som översvämmas
vid högvatten. Slättens bördiga lera
har dock varit eftertraktad och många
strandängar har odlats upp, torrlagda
med hjälp av diken, vallar och pumpar.
Kanske räddades Häradskärret av den
splittrade ägobilden? Som framgår av
namnet hörde kärret till hela häradet,
nämligen Åkerbo härad. Förr var södra
Sverige indelat i häraden som bland
annat hade egna domstolar under häradshövdingens ledning. Åkerbo härad
omfattar området söder om Roxen
från Rystad i väster till Lillkyrka i öster.
Varje socken med sina byar och gårdar
hade rätt till en del av det hö som
kunde bärgas på Häradskärret. Under

Foto Jens Johannesson

Vidsträckta kärr och strandängar
vid Roxen med intressant historia
och säregen natur. Förr en värdefull
slåttermark för hela häradet, nu
igenväxande våtmark där fåglar och
älgar regerar.

Betad del av Häradskärret vid Förråd.

Roxen

Gul svärdslilja

1900-talet upphörde såväl slåtter- som
beteshävden och kärret började växa
igen.
Vid Förråds säteri i östra kanten betas
fortfarande en del av kärret och slåtter
har återupptagits på 30 hektar. Här
finns chans att uppleva hur kärret kan
ha sett ut då alla de drygt 200 hektaren
våtslåttermark slogs av häradets bönder
och drängar.

Fågellivet är intressant med arter som
rosenfink, brun kärrhök, rördrom
och gräshoppsångare. På 1990-talet
häckade den ovanliga ängshöken i kärret. Vårar med högt vattenstånd rastar
änder och vadare i området. Kärret är
dessutom omtyckt av älgar och flockar
på över tjugo individer har iakttagits
när älgstammen var som störst.

För övrigt är Häradskärret idag ett
tuvigt hav av gräset grenrör, plattstarr
och trådstarr. Strandlysing, svärdslilja
och fackelblomster bildar färgstänk
i det gröna. Öar av videbuskar och
klibbalar bildar en allt tätare skärgård,
även om öppenheten fortfarande är
påtaglig. Mot sjön växer ett vassbälte.

Janstorp
Ekbacken
Kör gamla E4 österut
förbi Tallboda. Sväng
vänster mot Östra Harg,
strax före Linghem. Åk
under E4 och därifrån
vidare ca 4.5 km mot
Östra Skrukeby. Sväng
vänster till Förråd och
parkera där. Gå den lilla
vägen mot torpet Gatan
så når du kärret.
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