
Fågeltorn i Nässjö kommun 
 
Barkerydssjön 
Vid Barkerydssjön har det skådats fågel sedan början av 1950-talet. Ett fågeltorn stod färdigt 1971 
som ersattes av ett nytt hösten 2016. 
Karaktärsfåglar vid sjön är trana, sångsvan, storspov, tofsvipa grågås och olika vadare. 
Enklast att hitta hit är att åka gamla Jönköpingsvägen mot Äng och sedan svänga av mot Barkeryd. 
Parkering finns 150 meter väster om kyrkan mot Källeryd. Informationstavla finns vid parkeringen. 
Koordinat: 6400115 1426951 
 
 
Ryssbysjön 
I södra delen av Ryssbysjön där Nässjö-ån rinner ut i sjön byggdes ett mindre fågeltorn på 1960-
talet. Ett rikt fågelliv med många andarter fanns i sjön tack vare att sjön var näringsrik. Under 2000-
talet har sjön blivit näringsfattigare och fågellivet sparsammare. Karaktärsfåglar är de vanligaste 
sjöfåglarna, skäggdopping, rör- och sävsångare. Under vår och höst rastar flyttande sjöfåglar i sjön 
såsom storskrake. 
För att komma till fågeltornet åker man gamla Jönköpingsvägen mot Äng och parkerar bilen 
omedelbart väster om bron över Nässjö-ån (strax efter Nässjö gamla kyrka). Därefter följer man 
stigen genom skogen och på en spång, totalt ca 1 km, tills man anländer tornet. 
Koordinat: 6396880 1430850 
  
 
Uppsjön 
I södra delen av kommunen vid Norra Sandsjö ligger två sjöar på varsin sida av väg 128. Den östra 
är Sandsjön och den västra Uppsjön. Sväng av mot Bodafors i korsningen i Norra Sandsjö och kör 
ca 1 km, sväng höger på en mindre väg mot Horsnäs och kör knappt 500 meter. Vid en bäck stannar 
du bilen och följer en stig ner mot sjön. Där ligger ett fågeltorn med bra utsikt över sjön och dess 
vassar. Karaktärsfåglar är de vanliga sjöfåglarna, rördrom, brun kärrhök och vattenrall. I vassarna 
finns rör- och sävsångare och med lite tur skäggmes.   
Koordinat: 6372560 1436810 
 
 
Vässledasjön 
Ca 1 km norr om Anneberg ligger Vässledasjön som lockar till sig främst gäss och sjöfågel men 
även sträckande flyttfåglar och en del rovfågel. Landskapet är öppet kring sjön med flacka stränder 
på västsidan. Ett fågelorn byggdes av klubben senhösten 2016 och stod helt färdigt i februari 2017. 
Det är beläget i sydvästra delen av sjön vid byn Vässleda. 
Från Anneberg, sväng in på vägen mot Vässleda och Dala som går norrut från samhället. Kör 
omkring 1,5 km så ligger tornet på höger sida innan man kommer fram till byn Vässleda. 
Karaktärsfåglar för sjön är olika gäss och sjöfåglar. 
Koordinat till tornet: 6401787 1439790. 


