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Roland Ylvén
I vårt län finns många intressanta fågellokaler men ändå är det
kusternas fåglar i våra grannlän som lockar oss mest när vi vill
besöka något lite längre bort än de egna hemmamarkerna. Inget
ont i det, havet är alltid värt att besöka, men glöm inte att besöka
våra egna pärlor.
En plats som länge har lockat mig är Jättabron i länets västra del.
I augusti 2014 tog jag mig i kragen och efter lite förberedelser
med kartor, Ljungby fågelklubbs hemsida och kontakt med några
av klubbens medlemmar, åkte jag dit.
Jättabron är en serie små holmar i Bolmens sydvästra del. Holmarna och deras närmaste omgivningar
är uppbyggda av smältvattenavlagringar med moräninslag och mycket flacka. Vattendjupet mellan
fastlandet och holmarna är mycket litet och vid lågvattensperioder kan man gå torrskodd till de yttersta
holmarna någon kilometer ut i sjön. Det är en säregen upplevelse att stå långt där ute där vatten och
himmel möter åt alla håll.
Fåglar finns att se året runt men sensommaren är kanske allra mest spännande. Bolmen leder
sträckande fåglar som är på väg mot västerhavet ner mot sjöns sydvästra del. Vid mitt hittills enda
besök fick jag uppleva sträckande kustpipare och myrspovar. På de grunda stränderna rastade
mosnäppa, strandskata och gluttsnäppor. I omgivningarna fanns lärkfalk, stor- och smålom, nötkråka,
mindre korsnäbb och rödstjärt.
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En knapp mil väster om Annerstad, på riksväg 25 mellan Ljungby och Halmstad, svänger man av
norrut mot Lidhult. I det lilla samhället Byholma, efter ungefär fyra kilometer, svänger man av mot
nordost mot Torarp. Efter tre kilometer svänger man till höger och kommer strax ner till ett område
med fritidshus. Ta vänster efter den långa raden med brevlådor och kör (stillsamt) ner till
småbåtshamnen. Här finns en parkeringsplats väl skyltad.

Från parkeringsplatsen
går man österut och
med hjälp av
intuitionen upptäcker
man en mycket liten
stig in bland tallar och
blåbärsris. Vid
strandkanten efter ett
par hundra meters
promenad, möter man
ett vassbälte och nu är
det sjöns vattennivå
och fotbeklädnaden
som avgör
fortsättningen. Vid
högvatten utan höga
stövlar är det stopp
Inre Jättabron 10 augusti 2014
(om man inte låter
fötterna få en stunds
blötläggning i sensommarvärmen). Vid lågvatten är det bara att fortsätta ut till den första holmen, Inre
Jättabron, och sedan allt längre ut, kanske ända till Yttre Jättabron.
Allemansrätten ska vi vara glada åt. Uppträd så förståndigt som möjligt. Bilen omfattas inte av
allemansrätten så kör långsamt och parkera där den inte skapar irritation. På Ljungby fågelklubbs
hemsida (http://www.tetrix.se/) finns en artikel om Jättabron.

