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Karta till Ingvastebo kvarn samt Krankebo-Tyrsbo.

Ingvastebo kvarn: Tag väg 34 till Skeda udde och kör 
vidare mot Haraldsbo. Knappt 3 km efter Haraldsbo 
är det skyltat åt vänster mot kvarnen. Håll höger efter 
husen. Gå till fots från parkeringen upp till kvarnen. 

Eksjöbäcken rinner genom skogs-
marken från Eksjön 4,5 km norr om 
Ulrika till sjön Bjärsen söder om Nykil. 
Bäcken strömmar och forsar längs långa 
sträckor, vilket tillsammans med hög 
vattenkvalitet gör den biologiskt värde-
full. I bäcken lever många insektsarter 
som är känsliga för förändringar som 
övergödning och försurning. Bäcken 
är dock inte opåverkad av människan 
som ofta gått hårt åt vattendragen i 
landskapet. 

Ingvastebo kvarn är ett typiskt exempel 
på hur man förr tog till vara kraften 
även i små vattendrag. Kvarnen och 
dammen har nyligen renoverats för 
att den historiska miljön ska bevaras 
för framtiden. Vattnet driver både en 
såg och en kvarn. Stigen runt dammen 
kan rekommenderas. I norra delen har 
dammen öppet vatten men varefter den 
blir grundare uppströms vidtar en tät 
vegetation av sjöfräken. En spång leder 
genom en vacker alsumpskog kring 
bäcken i söder. Här är miljön nästan 
tropisk med en rik flora dominerad av 
skogssäv och med svarthättans klara 
toner ljudande från lövverket. 

Ingvastebo kvarn ligger 
vid en liten skogsbäck 
med rent strömmande 
vatten. En vandringsled 
kring kvarndammen tar 
dig genom gammal gran-
skog och alsumpskog. 

Efter restaureringen kan det åter malas mjöl och sågas 
brädor med vattenkraft från Eksjöbäcken. Ibland ordnas 
visningar för allmänheten. 

Eksjöbäcken får åtminstone bitvis fritt 
forsa fram bland stenblocken. 

Fo
to

 U
lri

ca
 S

w
är

d
53Ingvastebo kvarn


