
0 Råbockemossen 
Objektsnummer: 864506 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En mindre sumpskog och ett 10-årigt brandfält. Ytorna utgör ett värdefullt inslag i det brukade skogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära kommungränsen ligger ett flikigt kärr/mosse-område bevuxet med tall. Björk och al utgör också en stor andel av virkesförrådet. Över 
hela området uppvisar träden sockelbildning vilket anger en lång kontinuitet som sumpskogsmiljö. Viss gallring har skett längre tillbaka och 
riktigt gamla träd saknas. Lågor i äldre stadier av nedbrytning finns spritt men yngre lågor saknas.  I öster kring kommungränsen ligger en 
mindre yta på berg som brunnit 1996 eller 1997. På Sverkersholmsidan en röjningsskog av tall med enstaka fröträd. Alla grövre träd är 
avverkade efter branden. På Olerumsidan är beståndet ca 40-60 årig tallmark. Ingenting är rört efter branden. Här kommer träd att självdö och 
trilla successivt efter den hårda markbranden. Många tallar har överlevt men kommer troligen uppvisa brandljud så småningom.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om sumpskogen lämnas orörd och om äldre tall i brandfältet får stå kvar som evighetsträd. Lämna ett bryn runt 
sumpskogen vid ev skogsbruksåtgärder kring denna.

                                                                                                                                                                                                                                    



200 m SO Skarpan 
Objektsnummer: 874015 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla grova ekar i ganska nära anslutning till de ekrika trakterna vid Herrborum-Yttre Skällvik. 

Naturvärdesbeskrivning
Strax norr om Norra Finnö-vägen står 10-20 ganska grova till mycket grova spärrgreniga ekar med en värdefull lavflora, bl a den rödlistade 
arten skuggorangelav. Ytterligare en grov ek står ett litet stycke västerut och en annan ek vid Skarpan längs vägen mot Skällvik. Området är 
igenväxande med en del lövsly och andra träd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om sly och träd huggs bort från stammarna till två meter utanför ekkronornas yttre gräns. Grova grenar som faller ned bör 
lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



300 m SO Hultdammen 
Objektsnummer: 864852 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En åkerholme med äldre ekar som har ett högt framtidsvärde om den ej tillåts växa igen med barrträd. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära Hultdammen söder om Hösterum finns en åkerholme med 100-150 åriga ekar. Akerholmen betas ej och enbuskar och enstaka tall och 
gran invandrar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om gran och tall röjs undan.

                                                                                                                                                                                                                                    



300 m SV Björnstorp 
Objektsnummer: 865804 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En mycket grov ek står nära en grusväg och en ledningsgata. Den gamla och sannolikt flerhundraåriga eken har mycket stort värde för flora, 
fauna och

Naturvärdesbeskrivning
Intill en grusväg strax söder om väg 210 står en imponerande jätteek, ca 450 cm i omkrets. Den har en hög, rak och tjock stam och grovt 
vidkronigt grenverk. Den sannolikt 250-300 åriga eken har ett mycket högt naturvärde. Den står intill en ledningsgata och är tack vare det 
frihuggen på norra sidan. Västerut ett åkerbryn. Stammen svagt skuggad av hassel.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om eken hålls frihuggen även i framtiden.  den 4 juni 2008

                                                                                                                                                                                                                                    



400 m NV Borgarberget 
Objektsnummer: 865616 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Bergbrant med lövskog, däribland senvuxna ekar som tillsammans med asp och hassel ger området ett högt naturvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydvänd bergbrant med lövskog. Här finns senvuxna ekar på hyllor i berget. Ihåliga aspar och mycket hasselbuskar. Området är gallrat under 
vintern då barr tagits bort. En viktig biotoptyp med spår av odling och ängsbruk. Den är skyddsvärd även för sin förekomst i det närmaste 
landskapet där många gärden har planterats igen de sista 30

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området sköts så att lövet alltid dominerar och att några träd utvecklas till jätteträd.

                                                                                                                                                                                                                                    



400 m V Löten 
Objektsnummer: 864905 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Några värdefulla ekar i en igenväxande hagmark, värdefull lavflora. 

Naturvärdesbeskrivning
Norr om Hammantorp nära vägen mot Stegeborg står tre grova, spärrgreniga ekar i en igenväxande hagmark. På minst en av ekarna växer den 
rödlistade arten rosa skärelav.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från stammarna till minst två meter utanför ekkronornas yttre gräns. Grova 
grenar som faller ned bör lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

500 m SO Ängbacken  
Objektsnummer: 866428    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla ekmiljöer sydost om Ängbacken. Det utgör värdefulla inslag i det lokalt ekrika landskapet.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydost om Ängbacken på randen av en åkerholme finns medelålders hagmarksekar och gamla grova hasselbuketter. Ekarna är ofta spärrgreniga 

och något senvuxna i sin karaktär. En ek är 1 m i diameter. Hässlena är grova både i stammarna och själva hässlets diameter. Hasselticka är en 

kontinuitetskrävande art som finns på döda stamdelar av hassel. I östra kanten finns lite mossklädda hyllor och lodytor i berget. Här växer 

fällmossan rikligt. Asp finns också i området.  På nästa åkerholme norrut finns en grov dubbelek där vardera stammen är ca 1 m i diameter. 

Eken är trots sin storlek tämligen slät i barken. Den är till synes frisk och välmående utan håligheter och skador. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ek och hassel gynnas. För eken på åkerholmen i norr gäller att eken och naturvärdena knutna till den gynnas om 

underifrån kommande sly tas bort. Likaså kan tallarna i väster tas bort. Gammeltallen i öster bör sparas. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

500 m NO Gummetorp  
Objektsnummer: 865305    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Igenväxande lövängsmiljö och bergbrant med naturvärden knutna till ädellövträd, bland annat ek.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Igenväxande löväng med ek, lind och hassel vid bergbrant. Här finns en blockig sydbrant där träden är mera senvuxna i sin karaktär. Uppe på 

krönet mest en, krattek och tall. På en lind växer den kontinuitetskrävande lunglaven. Andra signalarter är fällmossa och tandrot. Biotopen 

gynnas av att granskogen nedanför branten inte tillåts skugga biotopen eller växa in i biotopen. Här finns naturvärden knutna till både träd, 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om granen hålls efter och lövet får utvecklas så fritt som möjligt. Biotopen gynnas av att granskogen nedanför branten inte 

tillåts skugga biotopen eller växa in i biotopen.  



500 m NO Tilltorp 
Objektsnummer: 864710 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull brantmiljö och platå med äldre hällmarksskog av tall. Branten har en mycket värdefull lavflora och området utgör en 
mycket värdefull del av de omfattande naturvärden som finns i området kring sjön Strolången. 

Naturvärdesbeskrivning
I den västvända branten ett stycke norr om Strolången finns ett lövdominerat rasbrantsavsnitt. Här finns ett stort inslag av senvuxna aspar och 
ekar. De nedre delarna är tidigare påverkade. På ekarna växer en värdefull lavflora med bla den rödlistade arten grå skärelav. Längre upp ovan 
rasbranten ligger en gammal, impedimentartad hällmarkstallskog med många senvuxna pansarbarkstallar och en hel del lågor och torrakor. 
Enstaka senvuxna granar, aspar och ekar finns.  På minst en ek och på flera gamla enbuskar växer den rödlistade hänglaven ringlav i rik mängd.
Den är bara känd från ett fåtal ställen i hela Götaland. Längs platån norrut står en hällmarkstallskog med inslag av torrakor, tallågor och 
senvuxna aspar. Enstaka gamla tallar finns. Ett litet stycke åt sydost på andra sidan Östgötaleden finns på en bergrygg ännu ett avsnitt äldre 
hällmarkskog med stort inslag av gammeltallar. Enstaka torrakor, tallågor och gamla aspar finns.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. Platån med äldre hällmarksskog kommer på sikt få stora
värden som

                                                                                                                                                                                                                                    



500 m N Stenhagen 
Objektsnummer: 866610 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull tätortsnära skog med gammalt trädskikt av tall och ek. Området har såväl natur- som rekreationsvärden och utgör en viktig del av 
tätortsnaturen. 

Naturvärdesbeskrivning
Skogsområdet ca 500 m norr om Stenhagen omges av bebyggelse i norr och öster och av Albogas hästbeteshagar i väster. I områdets norra 
hälft finns genomgående ett gammalt trädskikt av tall. Många av träden är minst 150 år gamla och börjar får slät gammelbark. Tallticka 
förekommer. Mot söder övergår tallmiljön i en ekmiljö som i öster är rakstammig, i sydväst med inslag av vidkroniga träd. Skogen är 
vältrampad och har tack vare det behållit en karaktär av betesskog. Miljön med de värdefulla gammalträden i en ljus, gles skog har säkert 
uppkommit i en under långa tider betad miljö. Slån, nypon och enbuskar finns också. Markfloran är bitvis rik med vitsippa, liljekonvalj och i 
öppnare delar bl a brudbröd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om det gamla trädskiktet av tall, i söder ek, behålls. Om den glesa ljusöppna skogen börjar sluta sig med t ex yngre tall kan 
skötselinsatser behövas. Bete vore positivt.

                                                                                                                                                                                                                                    



500 m O Norrbotorp 
Objektsnummer: 867407 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med hävdgynnad flora. Området är av lokalt naturvärde.

Naturvärdesbeskrivning
En beteshage med rikligt med nyponbuskar. Brudbröd, jungfrulin och vårbrodd är karaktärsarter men det finns även några slåtterfibblor samt 
darrgräs, gullviva och  ängsvädd. Betet har tidigare sträckt sig vidare norrut men åtminstone den delen ner mot vägen är numera 
skogsplanterad.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och fornlämningarna 
såsom bebyggelse, grävning eller chaktning samt igenplantering.

                                                                                                                                                                                                                                    



500 m O Västra Husby 
Objektsnummer: 866407 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre skogsbete i närheten av samhället. Området är av lokalt värde. 

Naturvärdesbeskrivning
En åkerholme som rymmer ett avsnitt med betad tallskog kring en bergknalle, i sin tur omgivet av en krans av öppen betesmark. Tallarna är 
sannolikt relativt gamla och betet skapar en ljusöppen miljö med långa bryn. Miljön är värdefull för såväl landskapsbilden som för 
marksvampflora och ev insektsfauna knuten till äldre

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om åkerholmen beteshävdas även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



500 m SO Frugelöt 
Objektsnummer: 863924 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Barrblandskog med död ved som utgör en värdefull delar av den rika naturen kring inre Gropviken. 

Naturvärdesbeskrivning
En barrblandskog med stort inslag av grova granlågor. På minst en av dessa växer långfliksmossa. Åven gammelgranslav och knärot växer i 
området. I södra änden finns gott om hänglavar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om området lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



500 m SV Albogastallet 
Objektsnummer: 866512 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre men värdefullt framtidsområde med yngre ek, däribland några vidkroniga. Området utgör en värdefull del av eklandskapet vid 
Alboga.

Naturvärdesbeskrivning
En åkerholme i eklandskapet vid Alboga med främst yngre ek och buskmarker. Här finns bl a några vidkroniga ekar i dryga 100-års åldern samt
yngre träd. Här finns även enbuskar och lite yngre tall samt mot väster stora slånsnår och klipphyllor som kan hysa en intressant flora.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om åkerholmen med dess vidkroniga träd och buskmarker bibehålls och helst hävdas med bete. Vid betesdrift kan de 
vidkroniga träden friställas något.

                                                                                                                                                                                                                                    



700 m SV Melsätter 
Objektsnummer: 864602 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Blockrik brant med blandskog. Kan bli mycket värdefullt i framtiden och ansluter till de rika naturmiljöerna vid Vispolen. 

Naturvärdesbeskrivning
Blockrik brant mot Vispolen. Här finns många skrymslen och håligheter bland stenblocken. Marken är mossrik med lågörter och högörter. 
Skogen är blandat med tall, gran, björk och asp samt några få ekar. I lövträden finns håligheter. Plockhuggningar förekommer då och då och 
visst bete har förekommit förr.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas om vindfällen lämnas och skogen får en fri utveckling. I angränsande mossbestånd nedanför bör en skuggande bård alltid
bevaras.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

800 m O Hälla  
Objektsnummer: 865708    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I en rasbrant finns stort inslag av äldre ek och asp. På ekarna finns en värdefull lavflora. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En sydostvänd grandominerad rasbrant med stort inslag av gamla aspar och ekar. En del död ved finns. Naturvärdena är knutna till lövträden 

och äldre tallar. På minst två ekar växer den rödlistade arten rosa skärelav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras troligen bäst om de flesta av granarna huggs bort och området sedan lämnas orört. Träd som dör eller faller bör lämnas 

kvar.   



800 m OSO Bleckstad 
Objektsnummer: 866515 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett par ekmiljöer med framtidsvärde. Naturvärdet skulle stärkas med återupptagen hävd. Markerna är en viktig del av det ekrika landskapet i 
trakten av

Naturvärdesbeskrivning
Ett par ekmiljöer med restaureringspotential. I det större området saknas stängsel och spår av bete är otydligt. Slänten ner mot åkern domineras
dock av ek och lövträd samt hasselbuskage. Denna del har därför ett stort framtidsvärde i det ekrika landskapet. Där finns bl a brudbröd, 
ängshavre och ängsskära i fältskiktet. Strax intill finns en liten åkerholme som betas tillsammans med den omgivande åkermarken. Slån 
dominerar fältskiktet men även denna har ett stort framtidsvärde i det ekrika

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ek och ek-hasselmiljöerna med inslag av andra buskar bevaras. Aterupptaget bete skulle stärka och utveckla värdena för 
framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



800 m SV Gädderstad 
Objektsnummer: 866314 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En igenväxt sluttning med slåtterängsflora bevarad i ännu öppna ytor. Slåtterpräglad flora är ovanligt och en restaurering önskvärd. 

Naturvärdesbeskrivning
En sluttning som är träd- och buskbevuxen i uppkanten men delvis öppen i övrigt. Sluttningen är ganska fuktig med mycket högörtäng och 
övergångar mot friskare  typer bl a tuvtåteläng. Mindre partier dominerade av svinrot och lundstarr. Ängsskäran är mycket framträdande. Ett 
litet artrikt objekt som skulle kunna bli en fin slåtteräng. I söder finns en metergrov ek.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om igenväxningen bromsas och om slåtter eller bete återinförs, helst i kombination med vidgning av nuvarande öppna ytor.
Området bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Abbegöl 
Objektsnummer: 863901 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En våtmarksmiljö belägen i ett större skogsområde. Den opåverkade våtmarken har ett högt naturvärde då flertalet våtmarker i kommunen är 
påverkande av dikning och skogsskötsel. 

Naturvärdesbeskrivning
Abbegöl är en vacker våtmarksmiljö i form av en myrgöl omgiven av tallrismosse. Längs östra sidan finns smala laggkärr mot fastmarken. I 
kärret växer bl a vattenklöver, trådstarr, tuvull och lite flaskstarr. I gungflyet kring gölen finns en typisk våtmarksflora med bl a rosling och 
vitag. Avrinning sker troligen norrut. Opåverkade miljöer av denna typ är ovanliga i såväl trakten som i kommunen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om våtmarksmiljön lämnas orörd i sin helhet. Området bör undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 
dikning, körskador i våtmarken eller exploatering i närområdet.

                                                                                                                                                                                                                                    



Aderton kobeter 
Objektsnummer: 875118 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Aderton kobeter är en mindre ö med en igenväxande ekmiljö samt en urkalkförekomst med rik och värdefull flora. On utgör en mycket 
värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Aderton kobeter är ett litet skär i sundet mellan Stora Rimmö och Djursö. Ön är till största delen bevuxen med blandskog av ek, tall och björk.
Främst eken börjar bli gammal och är senvuxen. De flesta tallar och björkar är unga och likåldriga. I nordost finns ett litet bestånd av äldre ask 
som tidigare hamlats. Längst i norr finns öppnare marker. Det mesta är hällmark där berggrunden delvis består av urkalk. Det ger en speciell 
och mycket artrik flora. Här finns tex brudbröd, kungsmynta, Adam och Eva, vit fetknopp, vildlin, grusbräcka, gullviva, korskovall och 
darrgräs. Flera av dessa arter finns också glest i den ljusa skogen. Här finns också solvända, backglim och spenört. På kalkhällarna växer också 
intressanta mossor och lavar som kalkkrusmossa och slanklav och på de gamla ädellövträden kan man hitta skärelav, grå vårtlav och lönnlav. 
Ön har tidigare utnyttjats som ängsmark och därefter som betesmark och håller nu på att växa igen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om den mesta yngre tallen och björken huggs bort och en del buskar röjs. Därefter krävs återupptagen hävd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Akerbryn NV Ermedal 
Objektsnummer: 872005 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt skogsbryn mellan åker och bergbrant med ekar av hagmarkskaraktär. Brynet har stora framtidsvärden när ekarna åldras. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordväst om Ermedal finns en sydvänd bergbrant med en smal trädridå innan åkermarken tar över. På remsan mellan berget och åkern växer 
medelålders ek med hagmarkskaraktär. Fältvegetationen har kvar vissa värden sedan betestiden bl.a vippärt. Grästyper håller nu på att ta över. 
Ekarna skuggar den delvis mossklädda nedre delen av branten. Ekarna står ofta lite trångt och död ved i kronorna är därför

Åtgärdsbehov
Naturvärdena i fältvegetation och ekar gynnas av röjning och/eller bete. Viss utglesning av ek kan också vara en bra åtgärd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Akerholme V Skäggestad 
Objektsnummer: 866503 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En åkerholme som präglas av ek och i viss mån asp. Området har ett högt framtidsvärde i det lokalt ekrika landskapet vid Skäggestad och 
västerut.

Naturvärdesbeskrivning
Åkerholme med bergparti i östra kanten. Där finns lite blockighet med mossklädda lodytor och stenar. På de magrare delarna står senvuxen ek,
ofta i buketter. Troligen stubbskott från gamla röjningar. De är ihåliga och avdöende. De bördigare delarna åt väster är bevuxna med ek och 
asp. I undervegetationen håller slån på att ta över efter en fin hagmarksflora. Naturvärdena är främst knutna till de förutsättningar för insekter 
och fåglar trädskiktet ger men även mossor i viss mån.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om berget lämnas orört och i övriga delar gynnas ek och uppkomst av framtida jätteträd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Alboga ekbackar 
Objektsnummer: 866511 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Vid Alboga nära Söderköpings samhälle finns en samling mycket värdefulla ekmiljöer som även har ett stort värde för landskapsbilden. I det 
södra området är markfloran bitvis mycket artrik och den sällsynta trumgräshoppan förekommer här. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Alboga nära inpå Söderköpings samhälle finns en samling mycket värdefulla ekmiljöer som även har ett stort värde för landskapsbilden, 
inte minst genom det tätortsnära läget. Den största och mest värdefulla hagen ligger i söder på mestadels tunt jordtäcke. Här finns många hällar
i dagen och spridda block. Hagen är mycket vacker med jämnt ställda ekar bildande en ganska gles och ljusöppen miljö. Enstaka enbuskar. 
Markfloran är mager med inslag av mossa och hedartade partier med bland annat ljung. Delar av området är mycket artrikt vad gäller 
hävdgynnad flora och den sällsynta trumgräshoppan har påträffats i hedartade avsnitt. Trädskiktet innehåller varken riktigt gamla eller unga 
ekar, de flesta ekar är i intervallet 100-200 år, troligen är en del träd uppåt 300 år, många träd ger intryck av att vara senvuxna. På berget söder 
om mitten finns ett glest tallbestånd. Till lavfloran på ek hör brun nållav som ibland förekommer rikligt. På basen av en grov ek i östra delen 
finns ett par små bålar av lunglav och i denna kant finns även lite rostfläck på något träd. I den sydvända branten i söder finns en jätteek som 
avviker i ålder och grovlek. Den är säkert 300-400 år och mer än metergrov. Trädet har håligheter och hyser bland annat lacksvart trädmyra 
och på barken dessutom rikt med skuggorangelav. Ekbeståndet fortsätter sedan längs en brant åt sydost.  Det östra området är en flackare 
bergknalle med ekbevuxen hagmark. På bergknallen finns även en fornlämning. Flera av ekarna är ca 1 m i diameter och många är grövre än 50
cm i diameter. På bergets nordöstra kant finns lite död ekved både som lågor och torrträd. Håligheter, savflöden, djupflikig bark är några 
karaktärer som ger förutsättningar för höga naturvärden.  Det norra området är en vacker ekhage på en sluttning/höjd strax sydväst om stallet 
vid Alboga. Här växer ett ganska stort antal vidkroniga ekar, en del nära metergrova. Träden har inte utvecklat riktigt grov bark men en del träd
bör vara över 200 år gamla. Till lavfloran hör bland annat sparsamt med rostfläck. Hästbete börjar ge upphov till gnagskador på ekarna men 

                                                                                                                                                                                                                                    



det är bara obetydliga skador ännu. Fältskiktet är mestadels näringsgynnat med t ex hundäxing. Centralt i området finns ett blockparti, på 
blocken finns fällmossa. Från områdets mitt och åt sydost finns ett stort slånsnår.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om områdena hävdas med bete även i framtiden. Var uppmärksam så att gnagskador på ekarna undviks. Viss röjning kring 
ekar är välkommet i det norra området, i övrigt ser det i nuläget mycket bra ut.

                                                                                                                                                                                                                                    



Aldre skogar NV Dala 
Objektsnummer: 873001 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
I ett område nära Dala mellan Passdalsån och Ramsdal finns en ansamling av värdefulla skogsavsnitt (nyckelbiotoper). Det är en mångfald olika
miljöer bl a tallskogar och lövträdsrik barrskog som tillsammans bildar en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordväst om Dala i området mellan Korsnäs och Ramsdal finns en ansamling av värdefulla skogsavsnitt, samlade inom ett område på ca 20 
hektar. Längst i sydväst ligger ett berg med gammal hällmarkstallskog. Många av tallarna är rejält gamla och har spår av bl a den rödlistade 
skalbaggen svart praktbagge. I branterna finns gamla senvuxna ekar. På åtminstone en av dessa växer lunglav. Övriga delar utgörs av ytterligare 
tallskogar, sluttningar med lövträdsrik barrskog, sumpskogar och blockiga skogsavsnitt. I Korsnäs-området norrut finns ytterligare mycket stora
naturvärden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om merparten av skogarna lämnas orörda eller sköts med de riktlinjer som Skogsstyrelsen meddelar i beskrivningarna av 
nyckelbiotoper och områden med naturvärden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Aldre skog vid Muskedunder 
Objektsnummer: 867403 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Äldre tallskogsbestånd med plattade tallkronor. Områden med gamla träd och död ved blir allt ovanligare i produktionslandskapet och skogen 
vid Muskedunder har ett högt bevarandevärde. 

Naturvärdesbeskrivning
Muskedunder är en bergstopp mellan Ensjön och Göta kanal med få spår av avverkning. En gammal fornborgsmur vittnar annars om 
människans långa närvaro. Marken är i övrigt tämligen blockig. Den höga åldern på tallarna syns bl a på tillplattade trädtoppar som ger 
beståndet en särprägel. Lågor och torrträd finns spritt i

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om det gamla tallbeståndet kan lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Alen 
Objektsnummer: 874304 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Den lilla ön Alen uppvisar en beteshävdad liten enbuskmark samt fågelskärsflora. Den har vissa likheter med den i öster liggande Röbrakskär 
men markfloran är inte lika artrik. Ön med sin betespräglade vegetation utgör en mycket värdefull del av S:t Annas ytterskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Alen ligger ca fem kilometer rakt öster om Kallsö i södra kanten av Hafjärden. Ön är starkt exponerad för väder och vind. En albård längs 
östra sidan med mest yngre, men även några äldre alar, har troligen givit ön dess namn. Även enbuskar och lågvuxna rönnar finns. Öns östra 
delar är gräsrika. Smalbladiga gräs, främst fårvingel, dominerar men här finns även renfana, smultron, hundkex, strandveronika, tjärblomster, 
brunört och skallror. Nära hällmarkerna i väster finns mattor av gråfibbla. I norr finns ett par små kärr i form av igenvuxna hällkar, där växer 
tåg och starr.Öns västsida har karaktär av ett fågelskär med gödslade klippor och klippskrevor. Här förekommer silverlav på hällarna. Man 
finner även fågeltoppsbrosklav och mossan silverbryum. Av fjärilar noterades allmän slåttergräsfjäril på ön. Alen skulle sannolikt buskas igen 
snabbt utan hävd varför nuvarande skötsel är av stor betydelse.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras troligen bäst om Alen även i framtiden hävdas med bete så att enbuskar och träd hålls efter. En kortare betesperiod varje 
år är tillräcklig.

                                                                                                                                                                                                                                    



Alkärr O Korssätter 
Objektsnummer: 866417 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt alkärr med sockelbildning och vattenspeglar. Socklarna visar på att miljön har en lång kontinuitet som alkärr och det utgör ett 
värdefullt inslag i

Naturvärdesbeskrivning
I skogen öster om Korssätter finns ett alkärr med rejäla vattenspeglar. Alen dominerar helt men det finns tall på en liten mossholme samt att 
smågran börjar komma på socklar och i kanter. Kärret är gallrat till stora delar men har vissa områden där självgallring snart påbörjas. Inga 
riktigt gamla alar finns dock.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet gynnas om alkärret lämnas orört och om vattennivån helst är så hög att det tidvis finns vattenspeglar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Alnholms naturreservat 
Objektsnummer: 875302 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Alnholms naturreservat är känt för sina mycket vackra slingermönster i vit och rosa urkalksten. Tack vare kalken finns här även en värdefull 
flora. Alnholms urkalkstråk är kanske den mest åskådliga av alla urkalkförekomster i Östergötlands skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Alnholms naturreservat utgörs av den nordligaste udden på Aspöja. Området är känt för sina mycket vackra slingermönster i vit och rosa 
urkalksten. Tack vare att urkalken ligger i bränningszonen är den ovanligt väl framträdande. I anslutning till kalken finns även en värdefull flora
av växter, mossor och lavar. Urkalkförekomster ovanför bränningszonen är i allmänhet överväxta med torv, mossor och lavar och det brukar 
mest vara floran som skvallrar om det geologiska underlaget. På Alnholm finns i första hand stora partier utan vegetation vilket gör det till den 
mest åskådliga av alla urkalkförekomster i Östergötlands skärgård.Områdets nordvästra del är en svagt sluttande berghäll med slingor av urkalk 
som vittrat ner 5-10 cm mer än omgivande silikatberg och bildat ett märkvärdigt mönster. På grund av närheten till Aspöjafjärden finns här 
mycket lite jord och vegetation. En del kalkgynnade mossor och lavar har dock lyckats hänga sig kvar här. Bland lavar kan man hitta 
kalkgelélav, slanklav och flikig skinnlav och bland mossorna är kalkkrusmossan och strandrosetten kalkgynnade. Strandrosetten växer i ett av 
de små tillfälliga hällkaren. I några sprickor och prång har även några kalkgynnade örter lyckats etablera sig. Exempel på sådana är blodnäva, 
brudbröd och den lilla harmyntan. Där ett jordtäcke finns har även en och annan buske börjat spira.Uddens inre delar består av öppen 
mestadels gräsbevuxen hällmark på silikatberg. I sprickor mellan hällarna växer en del rosbuskar, några enar och tallar. Här finns även ett litet 
inslag av hävdgynnade örter. Här finns t ex enstaka nattvioler och Adam och Eva.Uddens östra och södra delar inklusive den sydvästra 
stranden utgörs av en alltmer lundartad fd slåtteräng som nu betas extensivt. Här finns ganska många spärrgreniga ekar och enstaka gamla oxlar
och askar. Mellan och under dessa växer rikligt med enbuskar och ett tätt skikt av yngre lövträd och då främst ek. I de gläntor som ännu finns 
kvar växer en rik hävdgynnad flora med arter som bockrot, Adam och Eva, nattviol, jungfrulin, brudbröd och låsbräken. Den senare är mycket 

                                                                                                                                                                                                                                    



sällsynt i länets östra delar. Låsbräknet växer även rikligt i ett mer slutet parti nära den östra stranden. I de mest lundartade delarna växer även 
tandrot.

Åtgärdsbehov
För att naturvärdet ska bestå krävs att området betas. Eventuellt kan buskar och trädplantor behöva röjas bort för att bevara de alvarlika 
förhållandena på uddens nordvästra del.I den södra, trädklädda delen krävs att gläntorna ökas ut och

                                                                                                                                                                                                                                    



Alsumpskog N Björksätter 
Objektsnummer: 865505 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En alsumpskog med viss påverkan som dock har vissa naturvärden och utgör ett värdefullt inslag i barrskogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Kärrområde med alskog på stora socklar och styltrötter. Området är dikat och gallrat men förekomsten av skriftlav på alstammarna visar ändå 
på lång skoglig kontinuitet och naturvärden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas om beståndet får utvecklas fritt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Alsumpskog S Kvarnberget 
Objektsnummer: 864511 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Värdefull alsumpskog i ett mindre område. Området är av lokalt värde för naturvården och utgör en värdefull del av skogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Alsumpskog på gränsen till Valdemarsviks kommun som varit avverkad men där enstaka äldre träd lämnats och en liten bit i söder knappt alls 
varit huggen. På alsocklar finns blåmossa och alla äldre alar har mer eller mindre partier på stambasen klädda i skriftlav. Granskogen söder om 
sumpskogen utgör en viktig skuggzon. I och runt om kärret kommer ungskog av barr.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om kärret sköts så att al gynnas och en stabil skogsmiljö återfås. Skyddszoner bör skapas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Alsumpskog vid Lurhagen 
Objektsnummer: 865406 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En alsumpskog med väl utvecklade socklar. Sumpskogen utgör ett värdefullt inslag i skogslandskapet kring Ostra Ryd. 

Naturvärdesbeskrivning
En alsumpskog med väl utvecklade socklar vid trädrötterna. Sumpskogen ligger i anslutning till igenplanterade åkrar/beten. Påverkan har varit 
större i kärret innan igenplanteringen men gran vandrar nu in. Det finns många mindre vattenspeglar men periodvis torkar kärret ut. Det är ont
om död ved. På en låga finns signalarten långflikmossa som växer på skuggigt liggande äldre lågor. Sumpskogsmiljön är sannolikt även 
gynnsam för skogsfågelfaunan.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras och ökar om kärret undantas från skogliga ingrepp. En kantzon kan med fördel byggas upp. Eventuellt behöver man ta 
bort lite gran på lång sikt. Skiktningen bör dock behållas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Alängarna betesmarker 
Objektsnummer: 864705 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla betesmarker med varierat trädskikt och åtminstone bitvis en artrik hävdgynnad flora. 

Naturvärdesbeskrivning
Den västra hagen vid Ålängarna har en del öppna delar vilka till större delen varit åker tidigare. Den hävdgynnade floran förekommer relativt 
sparsamt men man finner bl a gullviva, blåsuga, rikligt med ängsvädd, knägräs och lite brudbröd. Vid sidan av de öppna ytorna är det tätt med 
träd, främst tall och ek. Det finns även några lindar varav minst ett par med hål i.  Sydost om Nergården ligger en kuperad hage med högt 
naturvärde. Det varierande träd- och busksskiktet innehåller bl a ask, asp, björk, ek och tall samt nypon. Värdefulla inslag i floran är t ex 
darrgräs, ängsnejlika och jungfrulin.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om betesmarken även i framtiden betas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdena såsom grävning, 
schaktning och bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Amteviks tallskog 
Objektsnummer: 873229 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett område med äldre barrskog som delvis stått orört länge. Skogen utgör en värdefull del av skärgårdens äldre tallbestånd. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett avsnitt med gammal sedan länge orörd hällmarkstallskog i svag nordsluttning. Här finns gott om senvuxna tallar av olika grovlek, även gott 
om undertryckta senvuxna. Här finns även en hel del död ved, tallågor och torrträd och ett visst inslag av senvuxna granar. På gamla tallar syns 
spår av den rödlistade svarta praktbaggen.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om området även i fortsättningen lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Anderstorpsbranten 
Objektsnummer: 865801 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Norr om Anderstorp finns en mäktig bergbrant med en mångfald intressanta och värdefulla naturmiljöer. Hällmarksskog, enstaka ekar, en rik 
granskogssluttning samt bitvis rikt med död ved för området mycket värdefullt för en rik flora och fauna. 

Naturvärdesbeskrivning
En västvänd bergbrant som höjer sig nära 50 m över dalgången. Dalen utgör en utpräglad skärgårdssprickdal som väg 210 följer en stor del av 
vägen mellan Söderköping och Börrum. Dalen illustrerar mycket väl en uppgrundad f.d havsfjärd. I söder finns höga lodytor med rassluttning 
nedanför. I brantens mellersta parti endast en rassluttning och ett tätare trädskikt av gran, tall, asp o björk. I norr vidtar åter en brant och mager
natur. Längs brantkrönet växer gammal tall med bitvis ett stort inslag av silvriga torrakor och lågor. Längst i söder finns den ovanliga ladlaven 
på en torraka. I brantens klippspringor finns de små ormbunkarna svart-, gaffel- och hällebräken.  Innanför bergkrönet i området ovanför 
Anderstorp finns ett större område med omväxlande hällmarksskog, till större delen av impediment-typ. Medelåldern är måttlig, ca 100 år, men
i hällmarkerna står spridda grovgreniga och kortvuxna gammeltallar i över 150 års ålder. Denna skog bildar tillsammans med brantmiljöerna en 
mycket värdefull naturmiljö.  I västsluttningens mellersta del växer blandskogen av gran, tall, asp o björk som nämndes ovan. Även inslag av 
ek. Det är gott om död granved och denna del av branten är frodigare och med grövre träd än i övriga sluttningen. Marken i övre delen är intill 
lodytor rik med bl a blåsippebestånd och tibast samt skogstry. Här är även rikt på asp i ett avsnitt. Detta äldre bestånd slutar vid en 
fastighetsgräns och naturvärdet fortsätter vidare norrut på brantkrönet. Här finns stora öppna hällmarksytor som kan gynna värmekrävande 
arter. Här finns även solbelyst död ved.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet i branterna bevaras bäst om kvarvarande skog lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ang 600 m SO Hörstorp 
Objektsnummer: 865319 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Sydost om Hörstorp finns en mindre yta som brukas som äng. Det största värdet består i den på 1980-talet återupptagna slåtterhävden som 
gradvis förstärker dett floristiska värdet. Den tämligen ovanliga växten pukvete samt natt och dag växer här . 

Naturvärdesbeskrivning
Lite otillgängligt uppåt skogen sydost om Hörstorp ligger en åkerholme som markägaren hävdar som slåtteräng. Holmen har fortfarande ett 
ganska tätt lövträdsskikt av främst asp, men också ek, björk, rönn, hassel och krusbär. Stora delar är ganska näringsrika men här finns en rik 
flora där bl a rikt med svinrot gynnas av ängshävden. Speciellt intressant är även den rikliga förekomsten av natt och dag och gullviva. I ett lite 
öppnare och torrare läge där gärna ängshavren breder ut sig vid ohävd växer den ovanliga växten pukvete. Andra arter av intresse är bl a 
brudbröd, slankstarr, ängsskära, ängsvädd, rödklint och darrgräs.  På holmen ligger en bergklack med lägre mark runt om. Denna har delvis 
varit uppodlad. Andra spår av människan är en gammal inrasad jordkällare, odlingsrösen och en stensträng.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt ängshävd. Området bör undantas andra åtgärder som kan skada naturvärdet som bebyggelse, anläggningar, 
täkter etc.

                                                                                                                                                                                                                                    



Angbacken 
Objektsnummer: 866412 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En hagmark med spridda äldre ekar. Hävden har tyvärr upphört men området har ändå ett högt naturvärde och här finns dessutom 
fornlämningar.

Naturvärdesbeskrivning
Ängbacken är en fin f.d hagmark med ca ett dussin grova gamla ekar. De grövsta är strax över en meter i diameter. Asp, ek och hassel finns 
som ungskog nu sedan betet upphört för ca 10-15 år sedan. Floran är också fin och för tillfället täcker vitsipporna marken så det lyser vitt. 
Naturvärdena är knutna till eken ochi viss mån markfloran.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om eken, speciellt de grova exemplaren, gynnas. Återupptaget bete vore allra bäst. Fornlämningar finns inom området.

                                                                                                                                                                                                                                    



Angelholmsområdet 
Objektsnummer: 872108 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Ängelholm finns ett ekrikt landskap inramat av grunda fjärdar, vassar och strandängar. Den omväxlande och ädellövrika naturen i området 
utgör en av kärnorna i S:t Annas eklandskap. Ängelholmsområdet utgör en mycket värdefull del av Gryts skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Ängelholm finns ett ekrikt innerskärgårdslandskap. Mörköfjärden och Kalkbodaviken är grunda och mer eller mindre avsnörda havsvikar 
som utgör en del av sundet mellan Ängelholm och fastlandet. Här finns ett rikt fågelliv med bl a sothöna, skäggdopping, vigg och skrak. Runt 
om vassområdena finns vidsträckta strandängar och tillsammans bildar detta en våtmarksmosaik av högsta värde (se även angränsande objekt i 
väster).  Utmed vägen ut till Ängelholms säteri står en alléliknande rad av grov klibbal, fler träd är närmare metergrova. Upp mot berget i söder 
ett betat bestånd av ek-lind med några mycket grova ekar. På djupflikig tjock bark förekommer flera sällsynta lavar som grå skärelav, gul 
dropplav, brun nållav och rostfläck. Håligheter finns och troligen spillning av läderbagge. I ett stort hällmarksområde finns typisk 
klippängsflora. Söderut en vacker betesskog med yngre och rakstammig ek och lind. Innanför Kalkbodviken ligger en stor strandäng med 
typisk flora bl a gåsört, strandkrypa, krypven, blåsklöver och havssälting. Här finns även en del andra gräsmarksarter i torrare avsnitt samt tre 
grova ekar. En grov al som kanske varit hamlad utgör ett ytterligare värde.  Öster om säteriet finns områdets största sammanhängande ekmiljö. 
Det är en ekhage som är varsamt restaurerad sedan en tid tillbaka där eken nu bildar ett halvslutet trädskikt. Eken är ofta mellan 50 - 100 år 
men saknar de äldre bjässarna. I väster nära säteriet finns dock ett imponerande avsnitt med grova träd. Några träd är kring 5  meter i omkrets. 
En del äldre ekar finns även som senvuxna knotiga träd intill någon bergklack. Hagen som helhet har troligen varit mycket mer öppen än idag 
men marken täcks ännu av en grässvål och fin flora. Det är omväxlande hagmarks- och lundflora men ut mot Hästhagsudden finns torrare 
hedtyp med kruståtel och blåbär. Ute på uddarna där berget går i dagen finns en hel del Adam och Eva. I området har även t ex sårläka och 
natt och dag påträffats.  Trädgårdsholmarna ligger rakt norrut från säteriet och har ett intressant trädskikt med mycket hålträd av lind, lönn och

                                                                                                                                                                                                                                    



några ekar. Tre ekar når över en meters diameter. Området har åtminstone tills för några år sedan stått utan beteshävd. Holmarna ingår

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om områdets ekhagar betas och om många ekar får utvecklas till gamla grova träd. Strandängarna hävdas med bete eller 
slåtter och vattenmiljön skyddas från förorening och störning av fågellivet. Den större ekhagen och

                                                                                                                                                                                                                                    



Angelholms Torrön 
Objektsnummer: 872114 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
På Torrön finns en mångfald naturtyper med gammal hällmarksskog, branter, ädellövträd av bl a ask samt grova ekar, en mindre strandäng och
betesmark. Allt tillsammans bildar en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö som utgör en mycket viktig del av kust- och 
skärgårdsområdets naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Torrön är en delvis av skogsbruk påverkad miljö men hyser skogsavsnitt med hög naturvärden samt värdefulla lövträdsavsnitt, grova träd och 
betesmark. Bitvis finns fina granskogar på ofta frisk mark med blåbärsris och inslag av kärr. På öns centrala delar ett avsnitt orörd 
hällmarkstallskog med många vindfällen och torrakor. Denna del är vildmarksartad.  Kring huset i söder växer en del ask samt i öster en 
fuktäng med ängsbräsma. Här finns även ett torrbacksartat avsnitt och sydväst om huset en slänt med Adam och Eva. Österut vidtar en 
blandskog av ek, rönn, björk, gran, tall, ask och en. Här är det snårigt och igenväxt. I rikare avsnitt förekommer tandrot och gullvivor. I ett 
bryn mot den sydöstra åkern står en ek med ca 360 cm omkrets.  Y tterligare tre grova ekar finns i den betesmark som utgör öns sydöstra hörn.
Här finns även en hamlad oxel i anslutning till en f.d åker där hävdgynnad flora vandrat in. Mot havet i öster en trädridå med grova vårtbjörkar.
Vid den lilla viken finns en öppen strandäng. Av hävdgynnad flora finns bl a gåsött, strandkrypa, krypven, havssälting samt på fastmarken 
bockrot och rikligt med gulmåra och gullviva samt natt och dag. På en av ekarna har en rikare lavflora påträffats med bl a brun nållav.  På öns 
sydvästra del (väster om huset) finns en hög bergknalle. I branterna rikligt med tulkört, getrams och tjärblomster. Nednaför branterna mest ask 
men även ek och  lind. Sydbranten hyser bl a vippärt, blåsippa och hässlebrodd samt gullviva och skogstry. Mot norr finns en skuggad brant 
med ett glest trädskikt av mest yngre lövträd och gran. Bergarten utgörs av silikatsten men den ganska yppiga mossfloran antyder inslag av 
kalkhaltiga stråk i denna. Förutom fällmossa, fjädermossa, guldlocksmossa och porella noterades även svartbräken och sotticka.  Längst i 
nordost finns ett brant parti mot Dalsfjärden med en äldre gles barrblandskog med tall, gran och enstaka asp. En avbruten rötad grovtall och 

                                                                                                                                                                                                                                    



tämligen gott om gran- och tallågor förekommer. Knärot, tallticka och grovticka är några signalarter som finns här och påvisar en intressant 
miljö.  Vid Stora Torröströmmen i väster finns en högväxt och grov gran i kantzonen mot sundet. En något märklig grov gren växer 
horisontellt ut från basen av trädet. Gamla trädsolitärer av barrträd i ljusexponerade lägen kan ofta hysa speciella arter. Den grunda 
vattenmiljön med tidvis strömmande vatten i sundet kan hysa marina naturvärden.  ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om bergbranter och hällmarksskog lämnas orörda. Död ved lämnas kvar. Betesmarken hävdas med bete. För brynens värde
är det även värdefullt om åkermarken förblir öppen.

                                                                                                                                                                                                                                    



Angelholms Vrångö 
Objektsnummer: 872121 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vrångö söder om Ängelholm utgör en unik miljö med ädellövrika skogar och en tät ansamling av urkalkförekomster som visar sig i en mycket 
artrik flora både på kalkhällarna och i skogen. Vrångö har med sina många urkalkförekomster inga motsvarigheter i skärgården och utgör en av 
de mest värdefulla öarna S:t Anna 

Naturvärdesbeskrivning
Vrångö sydost om Ängelholm ligger just intill gränsen mot Gryts socken. Ön har en skiftande topografi där urkalksten tränger fram på flera 
platser. Det är mest framträdande på öppna trädlösa berghällar men har även en tydlig påverkan på fältskiktet i skogen. Här finns en rik 
lundflora med bl a sårläka, lundskafting, vårärt, brudbröd och vippärt. Trädskiktet visar stor variation inom olika delar och kan betecknas som 
mosaikartat med en generellt rik förekomst av ädellövträd. Medelgrov ek dominerar med inslag av bl a ask, alm, lönn och asp. Flera av ekarna 
utgörs av relativt gamla men senvuxna individer med måttliga stammått. Barken är dock ofta grovt fårad och vissa träd har håligheter med 
mulm.  På ett par platser finns fuktiga lövklädda sumpsvackor där luftfuktigheten är hög och förutsättningarna särskilt gynnsamma för 
krävande epifytiska lavar. I framförallt södra delen och längs med ett sluttande parti i norr är granskogen mer framträdande. Träden är ofta 
grovvuxna och här finns på sina ställen en rik tillgång på torrträd, lågor och rotvältor. De senare utgörs ofta av grova och barklösa individer 
som legat länge. I höjdlägen finns gles tallskog med gamla träd och med inslag av enstaka solexponerade krattekar och torrakor.  Hela området 
hyser en rik och varierad signalartsflora vilket indikerar en mycket betydelsefull lokal för rödlistade arter och ett högt naturvärde. Till 
markfloran hör utöver vad som nämns ovan även t ex tandrot, spenört, blåsippa och natt och dag. Under våren påträffas rikligt med gullviva, 
särskilt i öster. I öster finns flera urkalkhällar och i anslutning till dessa bl a grusbräcka, kungsmynta, vit fetknopp, harmynta, Adam och Eva, 
solvända och flera klippormbunkar. I ett alkärr i sydost påträffas bl a desmeknopp, rödblära och lundskafting. Av mossor finns på ön t ex 
fällmossa, fjädermossa, västlig hakmossa, porella och krusig ulota och till vedsvampfloran hör grovticka, tallticka, barkticka och hasselticka. Av 

                                                                                                                                                                                                                                    



lavar förekommer gulpudrad spiklav, rosa skärelav, blyertslav och rostfläck på de äldre ekarna. Marksvampfloran är inte undersökt men den 
kan sannolikt vara intressant.  På sydsidan av öns västra del finns spår av kalkbrytning och särskilt på kanten till brottet finns en fint utbildad 
kalkbergsflora. Redan på Häradskartan från 1868 finns ett kalkbrott omnämnt. På öns nordsida en blåbärsgranskog med dominerande 
ängskovall och inslag av bl a vårärt, tandrot och tvåblad. En ca 2 hektar stor tidigare åkeryta finns på öns centrala del. Öns flora finns 
utförligare beskriven i ”Botanisk inventering av Östergötlands skärgård”.  På södra sidan finns en grund vik, en hästskoformad vassbukt som är
exponerad åt söder och väster. Mynningarna är breda och 3-4 m djupa. Djupet i viken ligger runt ', 'skärgård.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Vrångö sköts med sikte på att bibehålla och utveckla de mycket höga naturvärdena. Bl a bör vissa ekdominerade partier 
i sydväst som idag är krafigt igenväxta av enbuskar friröjas. Vidare bör granens fortsatta utbredning hållas 2-2,5 m. Exoneringsgraden är måttlig
och viken är ett grundområde med liten vågpåverkan. Blandskog och klippor omger denna opåverkade vik och vassbälten (2-30 m breda) 
täcker mer än hälften av strandlinjen. Undervattensvegetationen är måttlig.

                                                                                                                                                                                                                                    



Angens bergbrant 
Objektsnummer: 863921 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En bergbrant med äldre skog och inslag av bl a ek och asp. Området utgör en värdefull del av det kustnära barrskogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid gården Ängen finns en bergbrant som vätter mot nordost. Krönet och övre delen av branten domineras av tall och asp. I nedre delen 
minskar tallen och granen ökar bitvis. Allra längst ner är det yngre gallringsskog. I sluttningen finns naturkvalitéer i äldre asp och tall, torrträd, 
mossklädda lodytor mm. Stora delar av branten är teknisk impediment. Förr har troligen bete förekommit. Det finns även senvuxna ekar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras och utvecklas om skogen får utvecklas fritt utan skogliga ingrepp.

                                                                                                                                                                                                                                    



Angholmen Kallsö 
Objektsnummer: 874309 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ängholmen ligger i mellanskärgården ett par kilometer nordost om Kallsö. På ön finns en variationsrik tallpräglad skog med viss 
betespåverkan. Även värdefulla almiljöer. Ängholmen utgör en värdefull del av de skogklädda öarna i S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Ängholmen är en tallskogsholme som har en tämligen högväxt gräsvegetation som vid inventeringsbesöket nyligen fårbetats i mindre 
omfattning. Bland gräsmarksindikatorerna märktes enstaka knägräs i södra delen. Holmen har sannolikt en lång trädkontinuitet av tall. Träden 
är relativt grova och ofta kandelaberformade med flerstammiga stammar. En del partier är igenväxta av bl a en- och rosbuskar och skulle 
behöva röjas för att släppa in ljuset i tidigare luckor. Längs östra stranden finns en intressant albård där flera av klibbalarna är gamla och har 
torra döda stamdelar med håligheter och insektshål. Här påträffades kläckhål efter den ovanliga alpraktbaggen. I nordost finns även en mer 
ensartad och likåldrig alskog på fuktig mark som kan bli värdefull på sikt. Öns sydöstra del har ett underlag av morän.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ett trädskikt av äldre tall bevaras. Klibbalen bör generellt få utvecklas fritt. En del buskar och annan vegetation som 
tränger in kan med fördel röjas. Bete är positivt för att bibehålla en variationsrik miljö.

                                                                                                                                                                                                                                    



Angholmen Lönshuvudfjärden 
Objektsnummer: 876201 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ängholmen uppvisar spår av äldre odling t ex odlingsrösen samt en relativt rik flora och ett lindbestånd med inslag av hamlade träd. 
Ängholmen med resterna av en äldre odlingsmiljö utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På Ängholmen finns i de centrala och västra delarna rester av äldre odling. Ute på udden längst i väster påträffas odlingsrösen och i närheten 
finns en artrik klippäng som i det närmaste helt domineras av blodnäva. Andra växter är kungsmynta, gulmåra, gullviva och småborre. I sydväst
även ett bergrör-samhälle. Större delen av öns västra del upptas av en lindskog med en del asp i kanterna. I söder finns ett avsnitt med hamlade
lindar och även inslag av ask. I öster mestadels tallskog. Mitt på

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Ängholmen undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet t ex avverkning av äldre ädellövträd eller ytterligare 
bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Anguddens ekmiljö 
Objektsnummer: 873112 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Ängudden och området innanför är rikt på ek i olika ålder, bland annat finns en del mycket gamla träd med artrik lavflora. Området utgör 
därmed en mycket värdefull del av av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Ängudden kallas en udde med öppna nästan trädlösa berghällar. I strandlinjen och sluttningslägen växer en olikåldrig gles ekskog med flera 
gamla och grova träd. Några av dessa är idag döda torrträd med djupa håligheter och större delen av stammarna barklösa. På de grövsta ekarnas
grovbark finns en anmärkningsvärt artrik och intressant lavflora, bland annat noterades hela 6 rödlistade arter däribland gammelekslav och 
hjälmbrosklav. Mot öster är eken mer uppblandad med gammal tall samt enstaka gran. Här finns några träd med tydliga kläckhål efter ett par 
ovanliga vedskalbaggar.  Mellan Ängudden och Gladkrok fortsätter ekmiljöerna med en höjd med gammal ekskog. Skogen är ca 100-120 år. 
Några äldre ekar finns också och på den äldsta  eken hittades fyra sällsynta lavar, gulpudrad spiklav, gammelekslav, grå- och rosa skärelav. I 
sluttande, lägre partier finns en rik lundflora med vårärt, spenört, tandrot,

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området lämnas orört. Eventuell skötsel inom biotopen inriktas på att gynna yngre ersättningsträd av ek genom 
småskalig frihuggning och buskröjning. Den rika epifytfloran på bl a döende gammelekar riskerar att försvinna då

                                                                                                                                                                                                                                    



Arentorpsviken 
Objektsnummer: 874008 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vik av öppen, exponerad karaktär med sparsam vegetation. Viken är troligen av viss betydelse som lek- och uppväxtmiljö för fisk och utgör en 
värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Arentorpsviken är belägen i Trännöfjärdens sydvästliga del. Den är ostvänd och mycket exponerad. Djupet minskar successivt inåt i viken, från
2,5-3 m i mynningen till ca 1,5 i den inre delen. Viken saknar mynningströskel och kan betecknas som ett exponerat grundområde. Påverkan är 
relativt hög med hus och bryggor i närområdet samt tillrinnande mindre vattendrag omgivet av åker- och betesmark. Vassbälten täcker ca 90 %
av stränderna. Undervattensvegetation saknas helt i vikens yttre delar medan den är sparsam i de inre delarna.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om vattenmiljön och angränsande stränder undantas från åtgärder som t ex bebyggelse, ytterligare bryggor eller 
anläggningar i eller i nära anslutning till vattnet, trafik med motorbåt och vattenskoter, ankring, utläggning av bojar, muddring

                                                                                                                                                                                                                                    



Arpsund 
Objektsnummer: 874302 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 En mycket värdefull ö på gränsen till ytterskärgården med ett relativt stort bestånd gamla ekar. Knutet till ekarna finns en ex klusiv lavflora 
och insektsfauna. Arpsund rymmer en av de mest exponerade ekförekomsterna i skärgården.  

Naturvärdesbeskrivning
Arpsund ligger på gränsen till ytterskärgården och från ön har man utsikt över öppna havet. Det här är en av de mest exponerade 
ekförekomsterna i skärgården. På ön växer en senvuxen hedädellövskog som har en labyrintartad utbredning i svackor mellan öppna berghällar
med ljungvegetation och enbuskar. I högre delar av Arpsund ingår även ett mindre parti med gammal gles tallskog. I väster övergår biotopen i 
en mer lundartad ekskog. På Lämskär (nordöstra udden) är ekarna mer spridda-gruppställda och klenstammig björk är här ett mer dominant 
inslag. Markfloran på Arpsund är liljekonvaljerik med inslag av gullviva, grönvit nattviol, lundgröe, tandrot, korskovall och sparsamt med 
blodnäva.  Fuktighetsförhållandena är överlag torra-friska men i några djupare sänkor finns blötare partier som ger en värdefull förhöjd 
luftfuktighet. Tillgången på död ved är god, främst i form av senvuxna torrträd av ek. Några relativt grova ekar (70 cm i diam) är sannolikt 
mycket gamla och har en djupt fårad skivbark vid stambasen. En ek har dessutom en djup hålighet med rödbrunt trämjöl (mulm) som är ett 
värdefullt substrat för ovanliga arter ur den lägre faunan. Lavfloran är rik med flera ovanliga och rödlistade arter t ex rostfläck, blyertslav, 
gammelekslav, grå skärelav och gul dropplav. Dessutom förekommer eksvampen oxtungsvamp på flera platser. Vid en insektsinventering 1997 
påträffades fragment av fyra rödlistade skabaggar och en klokrypare i de rötade ekarna vilket visar att även insektsfaunan är av största värde. 
Hålekarna är dock relativt klena vilket är till nackdel för många hålträdslevande arter.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



För att bevara områdets höga naturvärden fordras i nuläget inga aktiva åtgärder. För att långsiktigt bibehålla karaktären är dock kontinuerlig 
beteshävd troligen nödvändig. Ett visst uttag av triviallövträd i slutnare delar (främst på Lämskär) kan också krävas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Askesum tallskogsbranter 
Objektsnummer: 864914 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Längs en kilometerlång sträcka av förkastningsbranten vid Askesum finns flera värdefulla avsnitt med äldre tallskog med inslag av senvuxen ek 
och asp. Det sydvända läget gör att områden kan vara särskilt intressanta för krävande insekter. Området är av kommunalt värde för 
naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
I den sydvända förkastningsbranten som utgör förlängningen på Gropviken finns några avsnitt med äldre tallskog. I det nordvästra området 
finns gott om gamla tallar med pansarbark i den övre delen. I nedre delen växer yngre aspar. Det mellersta området är en talldominerad 
bergknalle med tillhörande sydvästbrant. Här finns gott om gamla tallar och en del torrakor, lågor, gamla aspar och senvuxna ekar. På block 
växer fällmossa. På höjdens krön finns några fornlämningar. Det tredje området i sydost är en sydvästvänd brant bevuxen med barrskog. 
Inslaget av aspar och senvuxna ekar är stort även här. En del gamla senvuxna tallar finns samt även

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om områdena lämnas orörda och träd som dör eller faller lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Askog hagmark 
Objektsnummer: 864708 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull hagmark med såväl grova träd som en artrik flora i kuperade avsnitt. Hagen utgör en mycket värdefull del det ekrika 
odlingslandskap som breder ut sig i trakten av sjön Strolången. 

Naturvärdesbeskrivning
En delvis svagt kuperad hage med högt naturvärde. De öppna, flacka partierna är mer eller mindre kvävepåverkade och de främsta värdena 
finns i de mer kuperade delarna. Här finner man den hävdgynnade floran innehållande bl a ängsvädd, bockrot, darrgräs, knägräs, stagg, svinrot 
och gullviva. Här finns även några halvgrova och spärrgreniga ekar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om betesmarken även i framtiden betas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdena såsom grävning, 
schaktning och bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Axsjön våtmark 
Objektsnummer: 863401 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Den grunda Axsjön är en värdefull sjö genom att stora ytor är vegetationstäckta och att det finns två större lövkärr. Kärren kan utgöra fina 
miljöer för arter som till exempel mindre hackspett. 

Naturvärdesbeskrivning
Axsjön ligger cirka 5 km norr om Yxnerum på båda sidor om gränsen mellan Åtvidabergs och Söderköpings kommuner. Sjön är grund med 
stora näckrosbälten. Den kantas av smala vasstråk. Flytbladsvegetation och vass upptar ca 1/6 av sjöns yta. Den smala viken söder rymmer ett 
björk/alkärr. En annan smal vik i nordväst övergår också i ett björk/alkärr, här tillsammans med ett stort inslag av Salix i kanterna. Sjön ligger i
en markerad sänka i moränterrängen och kantas av yngre skogar och hyggen. Allra längst i söder finns dock åkermark som vid högt vattenstånd
delvis kan stå under vattnet. Här har många krickor och gräsänder observerats. Ett brett dike leder ut vatten från åkermarken till sjön. Kärrens 
vegetation är glest utbildad men domineras av bladvass och innehåller i övrigt bl a kråkklöver, tuvtåtel, bredkaveldun och flaskstarr. Ute i sjön 
är vit näckros vanlig.

Åtgärdsbehov
En fortsatt hög vattennivå är önskvärd då det ökar innehållet av död ved i kärren. Skogsbruk bör undvikas intill sjön genom att en 
avverkningsfri kantzon lämnas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Barnmossen 
Objektsnummer: 866405 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Barnmossen är en liten mosse typisk för Östergötlands skogsbygder. Denna typ av våtmarker är mycket sparsamt förekommande inom 
Söderköpings kommun och därför av högt bevarandevärde. 

Naturvärdesbeskrivning
Barnmossen ligger strax norr om Venasjöns östände. Det är en mosse av den typ som är vanlig i stora delar av länets skogsbygder men som är 
mycket sparsamt representerad i Söderköpings kommun. I anslutning till mossens östra halva finns en ca 0,5 ha stor, öppen yta med 
vitmosstuvor och olika halvgräs. Kring den öppna ytan finns en smal bård av klena martallar. Områdets sydvästra halva utgörs av en 
skvattramtallmosse med viss påverkan av gallring. Längs övriga kanter finns inslag av björk och i buskskiktet pors. Till floran hör även tranbär, 
hjortron och tuvull. Våtmarken omges av yngre skog i öster, lite äldre skog i väster.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om våtmarken undantas från all form av markavvattning och avverkning.

                                                                                                                                                                                                                                    



Barrbrant på Marö 
Objektsnummer: 874227 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre barrbestånd med sipprande vatten som ger ett rikt mosstäcke. Området utgör en värdefull del av kustzonens gamla tallskogsmiljöer.

Naturvärdesbeskrivning
En nordostvänd bergbrant med tallskog.Tallen är mycket olikåldrig och några enstaka lågor finns. Naturvärdet ligger i själva berget som verkar 
rikt vattenhållande. Branten är täckt av ett tjocktlager vitmossa och blåmossa. Vatten verkar sippra nedför hyllorna i berget.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas om branten lämnas för fri utveckling.

                                                                                                                                                                                                                                    



Barrskog 500 m S Dalen 
Objektsnummer: 865809 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett område med gammal barrskog, såväl tall som gran samt inslag av lövträd. Området utgör en mycket värdefull del av det omgivande 
brukade skogslandskapet, en reträttplats för trängda skogsarter av bl a lavar och insekter.

Naturvärdesbeskrivning
En bergklack med omgivande sluttningar och branter, totalt ca 2,5 hektar. På berget växer gammal hällmarkstall, i nordost finns en sänka och 
en brant med gammal gran och tall, granen är mer än 150 årig och på flera finns spår av signalarten granbarkgnagare. Även gammelgranslav 
förekommer. I den östra delen finns en del senvuxen ek och grov asp. I den västra delen finns gammal grov gran och tall samt ett litet alkärr. 
Död ved finns i form av lågor och torrakor. Klen död ved finns rikligt.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena består och förstärks om mängden död ved tillåts öka, området bör lämnas till fri utveckling.

                                                                                                                                                                                                                                    



Barrskog N Ormestorp 
Objektsnummer: 864810 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla barrskogsavsnitt med inslag av aspar. Tallskogarna utgör värdefulla delar av skogslandskapet och är av kommunalt värde för 
naturvården.

Naturvärdesbeskrivning
Ca 600-700 meter norr respektive nordost om Ormestorp finns ett par högt belägna avsnitt med äldre tallskog. Båda skogsavsnitten består av 
gammal hällmarkstallskog (1,6 ha resp 0,75 ha) med relativt stort inslag av död tallved i form av grova grenar, lågor och torrakor. Många gamla 
senvuxna aspar finns och även en del död aspved. Sannolikt finns rödlistade insekter knutna till de gamla träden eller den döda veden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras bäst om området lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Barrskog O Käringbergen 
Objektsnummer: 864703 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Ett stort, växlande och för trakten gammalt skogsområde av stort värde ur många aspekter, bl a för skogsfågelfauna, värdet av äldre träd i 
landskapet och möjligheten att få uppleva ett större avsnitt äldre skog. 

Naturvärdesbeskrivning
En fin äldre hällmarkstallskog med sumpsvackor. Kring dessa finns även graninslag. Tallarna är till stor del plattkroniga gammeltallar som 
troligen är över 150 år gamla. Många granar är senvuxna och kan vara mycket gamla. En liten del av hällmarken i väster är påverkad av gallring.
Det är överlag sparsamt med död ved. Östra delen av området är relativt plan med låga hällmarksryggar, i nordöst en mindre brant med 
hänglavsrika granar och förekomst av gammelgranslav. Längst i väster står ett par grova aspar i barrblandskogen. I sydväst finns en rikare sänka
med död granved och bl a blåsippa i markfloran. Mitt i området märks lite större avsnitt med gles, gammal tallsumpskog med vitmossor och 
tuvull.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogsområdet kan lämnas orött.

                                                                                                                                                                                                                                    



Barrskog SO Grevängskullarna 
Objektsnummer: 865405 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull äldre barrskog med lövinslag NO om Östra Ryd. Gamla barrskogar av orörd karaktär är en bristvara i dagens skogslandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
På ett bergkrön och i en nordvänd sluttning ett stycke nordost om Östra Ryd finns en värdefull äldre barrskog med lövinslag. Det är dels en 
nordvänd bergbrant och sluttning. Här växer mestadels gran men bitvis med stort aspinslag. Spridda lågor av asp och gran finns i hela 
beståndet. De är i många olika nedbrytningsfaser. Uppåt i sluttningen stiger åldern på granarna och inslaget av tall ökar. Södra delen av 
beståndet ned mot vägen utgörs av en äldre tallskog. På gamla granlågor i området hittades bl a den rödlistade vedtrappmossan.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena består om området lämnas orört. Träd som faller här bör lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Barrskog SV Eriksvik 
Objektsnummer: 873103 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Ett förhållandevis stort område på ca 10 hektar med äldre skog bl a riktigt gammal hällmarksskog av tall samt sumpskogar. Skogsområdet utgör
en mycket värdefull del av kustzonens höga naturvärden. Skärgårdsområdet är en särskilt utpekad värdetrakt för tallskogsvärden i Östergötland.

Naturvärdesbeskrivning
I barrskogsområdet norr om Södra Finnövägen finns inslag av naturskogslika avsnitt. Södra delen utgörs av en väst-ostlig höjd med 
hällmarktallskog som har stort inslag av mycket gamla träd. Gamla tallar med pansarbark dominerar området, här finns ett mindre inslag av 
gamla senvuxna granar. Död ved finns i form av torrakor och lågor, dock i relativt sparsam mängd.  Längst i väster finns en liten barrsumpskog
i skyddat och fuktigt läge invid en bergkant. Här finns inslag av senvuxna granar, ett fåtal äldre tallågor samt en del signalarter som indikerar 
skyddsvärd skog.  Mitt i området och parallellt med hällmarkshöjden i söder finns en mosse med blandskog där tall, al och björk dominerar. 
Träden är senvuxna och det finns även inslag av senvuxen gran. Många träd står på socklar vilket också visar på en under lång tid fritt 
utvecklad naturmiljö. Skriftlav förekommer relativt rikligt på stambaserna. Längs mossens norra sida sträcker sig ytterligare ett avsnitt med 
hällmarkskog med stort inslag av gamla tallar med pansarbark.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogsområdet lämnas orört. Med tilltagande ålder och innehåll av död ved kommer naturvärdet att öka med tiden. 
Kring sumpskogsmiljöerna behövs en kringliggande kantzon.

                                                                                                                                                                                                                                    



Barrskog vid Lagnöströmmen 
Objektsnummer: 874123 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett havsnära avsnitt med gammal granskog som har naturskogsvärden. Här finns både en rik markflora samt värden knutna till död ved och 
gamla träd. Området utgör en värdefull del av naturen i S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
En nord- och nordöstvänd sluttning med ca 2 hektar gammal grandominerad barrskog. Här finns inslag av riktigt grova och gamla granar och 
gott om död granved i olika nedbrytningsstadier. En del av granlågorna är också riktigt grova. Här finns även ett stort inslag av gamla lövträd t 
ex klibbal. I sydvästra delen finns också ett parti med gamla tallar. Markfloran är bitvis rik med inslag av t ex tandrot, sårläka och dvärghäxört. 
Andra signalarter är lavarna glansfläck och gammelgranslav samt långfliksmossa, grovticka och tallticka. Dessutom finns spår av skalbaggarna 
granbarkgnagare på gran och svart praktbagge på tall.

Åtgärdsbehov
De mycket höga naturvärdena bevaras om området lämnas orört. Träd som faller bör lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Barrskog V Stora Fisklös 
Objektsnummer: 863504 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt område med äldre, hänglavsrik skog. Området med sin gamla luckiga granskog och sumpskogar utgör ett värdefullt och 
skyddsvärt inslag i dagens rationellt skötta skogslandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
I det flacka landskapet strax väster om den öppna våtmarken Stora Fisklös finns ett litet, äldre grandominerat barrskogsområde. Området 
utgörs av en bergshöjd med blockiga sluttningar i söder och två sumpskogspartier, ett i västra och ett i nordöst. I mellanliggande partier finns 
gammal, gles, luckig granskog med inslag av 150-åriga hänglavrika granar. Även på berget och på sluttningarna finns många riktigt gamla 
granar. Här finns också inslag av gamla grova aspar. Av signalarter har påträffats gammelgranslav och fällmossa.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogsavsnittet lämnas orört. Området är eller blir snart intressant för bl.a. sällsynta lavar och insekter.

                                                                                                                                                                                                                                    



Basteviken 
Objektsnummer: 874054 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Basteviken är en exponerad vik med sparsam undervattensvegetation i yttre delen och riklig i den inre. Till de påträffade arterna hör grönsträfse
som är mindre vanlig. Viken utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Basteviken är belägen vid Herrborum i sydvästra delen av Trännöfjärden. Viken vätter åt öster och exponeringsgraden är stor. Mynningen är 2-
3 m djup och viken  domineras av djup mellan 1-1,5 m. Landhöjningmässigt betraktas viken som ett exponerat grundområde. Påverkan är 
måttlig med Herrborums herrgård med bryggor och båt i direkt anslutning till viken. Vidare omges viken av en del åkermark och ger ett 
näringsrikt intryck. I den västra delen mynnar en liten bäck. Smala vassbälten med mindre inslag av säv och havssäv täcker vikens stränder.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om vattenmiljön och angränsande stränder undantas från åtgärder som t ex bebyggelse, ytterligare bryggor eller 
anläggningar i eller i nära anslutning till vattnet, trafik med motorbåt och vattenskoter, ankring, utläggning av bojar, muddring

                                                                                                                                                                                                                                    



Bastö jättegrytor 
Objektsnummer: 874230 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Jättegrytor är säregna bildningar som utgör ett viktigt spår av inlandsisen. Jättegrytor har ett stort skyddsvärde och utgör en mycket värdefull 
del av de geologiska naturvärdena i kommunen. 

Naturvärdesbeskrivning
På västsidan av Bastö relativt nära viken Sundet finns två stora jättegrytor, den ena  med 2 och den andra med 1,5 meters vidd. Grytorna ligger 
troligen ganska nära  tomtmark, men avgränsningen är något osäker och hämtad från geologiska kartbladet, ej avstämd i fält. Inom det 
geologiska kartbladet Torönsborg (Sveriges Geologiska Undersökning, 1923) finns jättegrytor i anmärkningsvärt antal. Jättegrytorna uppträder 
ofta gruppvis och de verkar finnas i stråk som följer isräfflornas riktning.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området med jättegrytan och ett väl tilltaget skyddsområde kring detta undantas från åtgärder som kan skada berget och
grytorna såsom sprängning, anläggande av väg eller byggnad, övertäckning etc.

                                                                                                                                                                                                                                    



Beningevassaviken 
Objektsnummer: 873129 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Beningevassa på sydsidan av Torön ligger en exponerad och relativt djup vassvik. Viken är en värdefull del av de samlade 
undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Denna vik är belägen mellan Torön och Svensmarö och delvis belägen inom Svensmarö naturreservat. Den har tidigare varit ett sund som 
numera är igenväxt i vikens östra del. Mynningen är bred, ca 5 m djup och vänd åt väster. Inne i viken grundar det upp successivt och djupet 
mitt i viken är ca 2,7 m. Exponeringsgraden är hög och viken klassas som ett exponerat grundområde. En båt och en brygga finns i viken samt 
tre hus i närområdet. Betesmark och blandskog omger viken och vass täcker stora delar av strandlinjen. Bältena är både breda och täta i vikens 
östra delar. Undervattensvegetationen är måttlig till sparsam med dominans av blåstång. Även borststräfse och ålnate påträffas.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om vattenmiljön och angränsande stränder undantas från åtgärder som t ex bebyggelse, ytterligare bryggor eller 
anläggningar i eller i nära anslutning till vattnet, trafik med motorbåt och vattenskoter, ankring, utläggning av bojar, muddring

                                                                                                                                                                                                                                    



Bergbrant 500 m NV Dala 
Objektsnummer: 865715 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Barrskogsbrant med rik moss- och lavflora. Objektet är av kommunalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
En nordostvänd rasbrant med grandominerad barrskog. Inslaget av aspar är relativt stort medan inslaget av död ved är litet. På block och 
lodytor växer fällmossa och skuggblåslav.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om området lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Bergbranter V Solberga 
Objektsnummer: 865716 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Barrskogsbranter med förutsättningar att hysa en rik moss- och lavflora. Objektet är av lokalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Två närbelägna nordostvända och grandominerade branta sluttningar med inslag av ek och asp. En del död ved finns och i de övre delarna 
växer gamla senvuxna tallar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om området från åkerkanten till fastighetsgränsen lämnas orört och träd som dör eller faller 
lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Bergbrant O Lilla Mossgöl 
Objektsnummer: 863502 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En bergbrant med höga värden typiska för naturskogsartade bergbranter i södra skogsbygden. Gammal asp och förekomst av lunglav 
kännetecknar dessa miljöer. 

Naturvärdesbeskrivning
En nordöstvänd bergbrant med äldre asp och något yngre gran som trädskikt. På aspar finns lunglav och bårdlav. Berget har flera mindre 
lodytor som ofta är rikligt mossbevuxna. Flera aspar har håligheter och lågor finns i många olika nedbrytningsstadier.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området sköts med inriktning på naturvård. Tills vidare rekommenderas fri utveckling men på sikt kan granen behöva 
gallras ut lite för att gynna och bevara aspar och värden knutna till asp.  den 4 juni 2008

                                                                                                                                                                                                                                    



Bergbrant SO Källtorp 
Objektsnummer: 866307 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull bergbrant med skuggföredragande mossflora och inslag av senvuxna

Naturvärdesbeskrivning
I den östvända sluttningen sydost om Källtorp finns en bergbrant med hyllor och lodytor. Här finns en ymnig mossflora med bland annat 
fällmossa. Skogen runt om och på berget är ek, asp, tall och gran. Träden börjar bli intressanta i sin karaktär genom att flera lövträd är 
senvuxna och/eller hålträd och rötade i olika stadier.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består och gynnas om berget och branten ej exponeras utan behålls beskuggad. Det vore därför värdefullt om skogen närmast runt
om och uppe på krönet lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Bergbrant SO Skärnäs 
Objektsnummer: 863508 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Branter med asp och mossiga block som kan få stort värde om träden tillåts bli gamla och om beskuggning av blocken behålls. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära sjön Skiren finns en bergknalle med aspdominerad brant runt om. I branten finns även ek och hassel. Det finns lite håligheter i några av 
de halvgrova asparna och troligen en fin vårflora i området. Många stenblock och små lodytor är kraftigt mossbevuxna.Bebyggelse i närheten 
och på söder sidan i anslutning till berget påverkar skötseln av skogen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består och ökar på sikt om en del aspar får bli riktigt grova och om avverkningarna är så få som möjligt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Bergbrant SV Stora Löten 
Objektsnummer: 863905 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull mindre skogsmiljö med beskuggad bergbrant, skravelsten och gamla träd av såväl barr som löv. Allt detta bildar sammantaget en 
värdefull och skyddsvärd 

Naturvärdesbeskrivning
En skravelstensbrant med hällmarker högst upp. I nerkant övergår brantmiljön i en gran- eller barrblandskogssänka. I rasbranten finns mossiga
block som ger upphov till en luckig skog, samtidigt är det något fuktigt i det östvända läget. Trädskiktet består av gran, tall, asp och björk. Ett 
par aspar är grova men i övrigt är trädskiktet av medelålder. Naturvärdet utgörs främst av den luckiga skogen som skuggar branten och 
blockmiljön med skrymslen som bl a gynnar vågig sidenmossa som förekommer sparsamt. På exponerade block i övre norra delen finns den 
mindre vanliga och nordliga arten vindlav. Död ved finns som både nyfallna och äldre lågor av barr.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras bäst om själva brantavsnittet lämnas orört. Spara gärna tallar i nerkant av branten liksom yngre gran i en zon kring 
branten. De yngre granarna kan tillsammans med lämnade tallar bidra till en fortsatt beskuggning av blockmarken.

                                                                                                                                                                                                                                    



Bergbrant vid Karlsborg 
Objektsnummer: 864715 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En mäktig bergbrant med inslag av äldre träd som dessutom är en mycket god utsiktspunkt. 

Naturvärdesbeskrivning
En västvänd brant med äldre gles hällmarksskog av tall längs krönet. Viss påverkan av plockhuggning märks, platsen är dock även intressant 
som en av traktens troligen bästa utsikter med toppen 89,5 meter över havet. Från högsta punkten har man en vid utsikt mot de blånande 
Kolmårdsbergen flera mil bort. I brantens nedre del finns rikt med asp som delvis växer i de stora rasmassor som finns här. Högt upp i branten
finns på några torra lodytor den i södra Sverige mindre vanliga vindlaven.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om branten och kvarvarande äldre träd lämnas orörda. Området bör undantas åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 
sprängning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Bergbrant vid Skår 
Objektsnummer: 865522 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Bergbrant med inslag av senvuxna lövträd. Kan bli mycket värdefullt i framtiden och ansluter till de rika naturmiljöerna vid Vispolen. 

Naturvärdesbeskrivning
Branter med lövskog ner mot Vispolen. Lövskogen är ca 50-årig men flera individer är klart äldre. Det finns också ca 20% gran i området och 
senvuxen ek uppe i branterna. Bergen och hyllorna erbjuder små lodytor och sprickor och är rikt mossklädda. Flera av asparna är hålträd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas om området får utvecklas fritt. Granen bör dock inte tillåtas öka i andel.

                                                                                                                                                                                                                                    



Bergkrön S Sjöliden 
Objektsnummer: 865403 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En västsluttning med gamla träd av tall och ek samt blockiga avsnitt som gynnar en skuggföredragande flora och fauna. 

Naturvärdesbeskrivning
I västsluttningen vid vägen nära Hällerstad finns ett brant avsnitt och ett krön med 150-årig tallskog. En del senvuxna ekar finns här också. 
Död ved finns både stående och liggande i många olika nedbrytningsstadier. Marken är blockig och längst upp mot krönet finns flera lodytor. 
Fällmossa är en av signalarterna som växer här.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena består och ökar om området undantas från skogsbruk och lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Bergön-Birkskär 
Objektsnummer: 876302    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Birkskär och Bergön ligger på gränsen mot ytterskärgården och hyser partier med gammal tallskog. Öarna med sina värdefulla skogsmiljöer 

utgör en mycket värdefull del av S:t Annas ytterskärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Birkskär och Bergön finns partier med gammal tallskog i exponerat läge mot ytterskärgården. På Birkskär står den gamla tallskogen i 

kuperad och höglänt terräng. I lägre delar finns fuktigare mark med sluten skog. Här finns inslag av främst asp men även enstaka senvuxen ek. 

Död ved finns sparsamt men frekvent med bl a torrakor och högstubbar av björk och asp. Den måttligt påverkade skogen har förutsättningar 

att hysa krävande och hotade arter ur främst den lägre faunan. På höjden på södra delen av Bergön växer en gammal och bitvis mycket gles 

tallskog. Mot norra delen är det mer olikåldrigt och skiktat. De mycket gamla furorna har grov pansarbark och rikligt av torrgrenar. Död ved 

finns även ganska rikligt i form av gamla rotvälta tallar. I lägre delar i sydost finns asp- och ekinslag med en del döda träd. Miljön har höga 

naturvärden knutna till de gamla solexponerade furorna som sannolikt är värdefulla för bl a insekter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och utvecklas om skogen på öarna lämnas opåverkad. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Bergön-Birkskär 
Objektsnummer: 876302    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Birkskär och Bergön ligger på gränsen mot ytterskärgården och hyser partier med gammal tallskog. Öarna med sina värdefulla skogsmiljöer 

utgör en mycket värdefull del av S:t Annas ytterskärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Birkskär och Bergön finns partier med gammal tallskog i exponerat läge mot ytterskärgården. På Birkskär står den gamla tallskogen i 

kuperad och höglänt terräng. I lägre delar finns fuktigare mark med sluten skog. Här finns inslag av främst asp men även enstaka senvuxen ek. 

Död ved finns sparsamt men frekvent med bl a torrakor och högstubbar av björk och asp. Den måttligt påverkade skogen har förutsättningar 

att hysa krävande och hotade arter ur främst den lägre faunan. På höjden på södra delen av Bergön växer en gammal och bitvis mycket gles 

tallskog. Mot norra delen är det mer olikåldrigt och skiktat. De mycket gamla furorna har grov pansarbark och rikligt av torrgrenar. Död ved 

finns även ganska rikligt i form av gamla rotvälta tallar. I lägre delar i sydost finns asp- och ekinslag med en del döda träd. Miljön har höga 

naturvärden knutna till de gamla solexponerade furorna som sannolikt är värdefulla för bl a insekter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och utvecklas om skogen på öarna lämnas opåverkad. 



Bete 500 m SO Melängen 
Objektsnummer: 865815 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Värdefull betesmark i skogsbygd. Området är av lokalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
En betesmark som ser ut som en gammal mossodling men där floran har naturaliserats på södra halvan och i nordväst. Tuvtåtel dominerar 
över nästan hela objektet men i nämnda delar finns hävdgynnade arter som revfibbla, ängsvädd, gulmåra, hirsstarr, knägräs och rikt med 
darrgräs. Vid inventeringsbesök sågs grobladsnätfjäril.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden fortsätter och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning och 
bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Betesmark vid Kullerstad  
Objektsnummer: 866419    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En vidsträckt betesmark med vissa floravärden men framför allt ett stort värde för landskapsbilden och för arter knutna till öppna, betade 

marker. Här finns dessutom stora kulturhistoriska värden i form av stensträngar och gravfält. Betesmarken har ett lokalt högt värde.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Kullerstad finns en vidsträckt (ca 16 ha) öppen betesmark som från Västra Husby-hållet präglar landskapsbilden. Den svaga 

nordslutnningen med spridda enbuskar ramar in den breda dalgången. Hagmarken är till större delen ganska näringsrik med måttliga 

floravärden. Tuvtåtel och grässtjärnblomma dominerar floran men i mindre partier finns t ex gökärt, brudbröd och käringtand. Träd och 

buskar finns i huvudsak som grupper i sydväst, ek,apel, rönn, nypon, en och slån. Av stort värde är ett omfattande gravfält med över 70 gravar, 

dessutom flera stensträngslämningar och ensamliggande stensättningar. Av häradskartan från slutet av 1800-talet framgår att det fanns en hel 

del barrträd i området - förmodligen var det betad utmark. På äldre ekonomiska kartan från 40-talet är området helt öppet till karaktären. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagen hävdas med bete även i framtiden. Området bör undantas åtgärder som kan skada natur- eller kulturvärden 

såsom trädplantering/beskogning, grävning eller uppförande av bebyggelse eller anläggningar.  



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Betesmarker 400 m SV Ängbacken  
Objektsnummer: 866420    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par mindre betesmarker med hävdgynnad flora som utgör en värdefull del av odlingslandskapet. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett par mindre betesytor med rik hävdgynnad flora. I väster en mark som präglas av ett halvdussin halvgrova ekar. Här växer bl a ängsvädd, 

prätkrage och svinrot. Det östra området är en liten backe som ganska nyligen är röjd. Spridda hävdarter finns, bl a samma arter som ovan 

samt stor blåklocka. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om områdena även fortsättningsvis beteshävdas. Betesmarkerna bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom 

grävning, schaktning eller bebyggelse. 



Betesmarker på Marö 
Objektsnummer: 874231 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett par mindre betesmarksavsnitt på Marö. Med rätt hävd kommer de att få höga naturvärden, betesmarkerna är av lokalt naturvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
I väster där vägen kommer in på Marö finns en liten havsstrandäng. Vid inventering 2002 gav den intryck av att ej ha varit i hävd så länge då 
gräsväxten bitvis var gles. En del spridda vassruggar obetade men med rätt hävd kommer det att bli en mycket värdefull miljö för flora och 
fågelliv. Här finns en typisk strandängsflora med gåsött, gulkämpar, krypven, salttåg och havssälting.  Ungefär mitt på Marö finns en hage med 
spridda, relativt unga ekar. Ett par äldre alar finns också och i ett mindre område förekommer hävdgynnade arter. Med rätt skötsel kommer 
den på sikt att få värden. Av hävdgynnad flora märks blåklockor, gulmåra, svinrot och brudbröd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden fortsätter och om ytorna undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller 
bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Betesmarker SO Frugelöt 
Objektsnummer: 863923 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En samling värdefulla betesmarksytor med röjda ytor emellan. Sammantaget utgör hagmarksavsnitten och strandängarna med sin hävdgynnade 
flora värdefulla delar av den rika naturen kring inre Gropviken. 

Naturvärdesbeskrivning
Alldeles vid utloppet av Börrumsbäcken finns en liten strandäng med bl a krypven, blåsäv, svärdslilja och älggräs. Vidare åt sydost finns 
ytterligare ett par strandängsavsnitt.  Söder om vägkröken ligger en torr betesmark i sluttning mot en före detta åker. Här finns en hävdgynnad 
flora med bl a blåsuga, darrgräs, gullviva, prästkrage, solvända och ängshavre.  Kring höjden i söder ligger en öppen, plan betesmark som ligger
på ett litet berg. Här växer bl a slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, knägräs, stagg, svinrot och rikt med jungfrulin. Även vildlin är noterad här 
tidigare, en art som är ganska ovanlig i kommunens hagmarker och indikerar tidigare slåtterpåverkan.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om beteshävden fortsätter och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning,
schaktning, bebyggelse etc.

                                                                                                                                                                                                                                    



Betesmarker vid Arentorpsviken 
Objektsnummer: 874051 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 En värdefull ekhagmark med vidkroniga ekar av medelålder med inslag av något äldre träd. Även hamlade lindar. Till områdets värde hör även
en artrik flora och en stor betydelse för landskapsbilden. I området finns länets kanske största förekomst av den sällsynta trumgräshoppan 
vilket ytterligare stärker områdets naturvärden.  

Naturvärdesbeskrivning
Innanför Arentorpsviken finns en bergbunden ekhagmark. Ekarna är vidkroniga och står ganska glest. Buskskikt saknas nästan helt även om 
det är gott om unga nyponskott. Ekarna är upp till ca 150 år gamla men närmare havet ökar åldern och den yttersta eken vid strandängen är 
säkert mellan 200-300 år. Ungefär mitt i området finns även 5-10 st gamla, för länge sedan hamlade lindar. Den avlånga höjden är bitvis blockig
i sydsluttningen och upp mot hällmarkerna finns en del senvuxna ekar.  I delar av sydsluttningen finns en torrbacksflora med få motsvarigheter
i trakten. I blockiga och magra partier är vegetationen bitvis hedartad med ljung och väldigt mycket kattfot. Torrängen dominerar dock och 
spänner från trivial fårsvingelvariant mot i det närmaste örtrik ängshavretyp. Vanliga och karaktärsgivande arter är solvända, brudbröd, gullviva,
prästkrage, rödklint, kattfot och spåtistel. Andra arter är Adam & Eva, slåtterfibbla, jungfrulin, revfibbla, backnejlika, jordtistel, stagg, vildlin, 
spenört och darrgräs. Lavfloran på ekarna börjar bli intressant med rikt med gul porlav på såväl ek som lind. Lite brun nållav. I de yttre delarna 
finns även gulpudrad spiklav på några träd samt vedsvamparna ekticka och svavelticka.  De ljusöppna torrbackarna är ett eldorado för 
gräshoppor, däribland den ovanliga trumgräshoppan. Den förekommer i sydslänten av ekhagen och längs en långsmal torrbackskant mot 
skogen i norr. Vid de senaste inventeringarna (2006) var detta den rikaste lokalen i länet och en av de största i Sverige.  Längs Arentorpsviken 
finns strandängar i varierande grad av hävd. Vegetationen domineras av krypven med ett mer eller mindre stort inslag av salttåg. Utåt vassen 
tillkommer agn- och blåsäv.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekhagen hävdas med bete även i framtiden. Låt gärna enstaka buskar komma upp utan att hagen för den skull växer 
igen. Hela strandängen bör vara välhävdad.

                                                                                                                                                                                                                                    



Betesmark NV Skäggestad 
Objektsnummer: 866522 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med hävdgynnad flora i delar av området. Hagmarken utgör en värdefull del av odlingslandskapet i trakten. 

Naturvärdesbeskrivning
En till större delen öppen hage där endast delar hyser en intressant flora. Bland träden dominerar tall och delar har skogskaraktär. Även under 
tallarna finns dock en del hävdgynnade arter. Stora berghällar präglar också området vars markflora bl a innehåller blåklockor, blåsuga, 
slåtterfibbla, ängsvädd, svinrot, kattfot och jungfrulin.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om områdena även fortsättningsvis beteshävdas. Betesmarkerna bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom 
grävning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Betesmark vid Kullerstad 
Objektsnummer: 866419 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En vidsträckt betesmark med vissa floravärden men framför allt ett stort värde för landskapsbilden och för arter knutna till öppna, betade 
marker. Här finns dessutom stora kulturhistoriska värden i form av stensträngar och gravfält. Betesmarken har ett lokalt högt värde.  
Naturvärdesbeskrivning  Vid Kullerstad finns en vidsträckt (ca 16 ha) öppen betesmark som från Västra Husby-hållet präglar landskapsbilden. 
Den svaga nordslutnningen med spridda enbuskar ramar in den breda dalgången. Hagmarken är till större delen ganska näringsrik med måttliga
floravärden. Tuvtåtel och grässtjärnblomma dominerar floran men i mindre partier finns t ex gökärt, brudbröd och käringtand. Träd och 
buskar finns i huvudsak som grupper i sydväst, ek,apel, rönn, nypon, en och slån. Av stort värde är ett omfattande gravfält med över 70 gravar, 
dessutom flera stensträngslämningar och ensamliggande stensättningar. Av häradskartan från slutet av 1800-talet framgår att det fanns en hel 
del barrträd i området - förmodligen var det betad utmark. På äldre ekonomiska kartan från 40-talet är området helt öppet till karaktären.  
Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om hagen hävdas med bete även i framtiden. Området bör undantas åtgärder som kan skada natur- eller 
kulturvärden såsom trädplantering/beskogning, grävning eller uppförande av bebyggelse eller anläggningar.  ', 'Nr Namn u. Klass 866420 
Betesmarker 400 m SV Angbacken 4  Naturvärdesbedömning Ett par mindre betesmarker med hävdgynnad flora som utgör en värdefull del av
odlingslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Kullerstad finns en vidsträckt (ca 16 ha) öppen betesmark som från Västra Husby-hållet präglar landskapsbilden. Den svaga 
nordslutnningen med spridda enbuskar ramar in den breda dalgången. Hagmarken är till större delen ganska näringsrik med måttliga 
floravärden. Tuvtåtel och grässtjärnblomma dominerar floran men i mindre partier finns t ex gökärt, brudbröd och käringtand. Träd och 
buskar finns i huvudsak som grupper i sydväst, ek,apel, rönn, nypon, en och slån. Av stort värde är ett omfattande gravfält med över 70 gravar, 
dessutom flera stensträngslämningar och ensamliggande stensättningar. Av häradskartan från slutet av 1800-talet framgår att det fanns en hel 

                                                                                                                                                                                                                                    



del barrträd i området - förmodligen var det betad utmark. På äldre ekonomiska kartan från 40-talet är området helt öppet till karaktären.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagen hävdas med bete även i framtiden. Området bör undantas åtgärder som kan skada natur- eller kulturvärden 
såsom trädplantering/beskogning, grävning eller uppförande av bebyggelse eller anläggningar.  ', 'Nr Namn u. Klass 866420 Betesmarker 400 
m SV Angbacken 4  Naturvärdesbedömning Ett par mindre betesmarker med hävdgynnad flora som utgör en värdefull del av 
odlingslandskapet.  Naturvärdesbeskrivning  Ett par mindre betesytor med rik hävdgynnad flora. I väster en mark som präglas av ett halvdussin
halvgrova ekar. Här växer bl a ängsvädd, prätkrage och svinrot. Det östra området är en liten backe som ganska nyligen är röjd. Spridda 
hävdarter finns, bl a samma arter som ovan samt stor blåklocka.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om områdena även fortsättningsvis 
beteshävdas. Betesmarkerna bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Betesskog vid Tyrislöt 
Objektsnummer: 873207 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Tyrislöt finns ett värdefullt skogsbete med många av de karaktärer som kännetecknar en långvarigt beteshävdad, barrdominerad skog. 
Betesskogen vid Tyrislöt utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Strax nordost om Tyrislöts camping finns en talldominerad skog på varierad och småkuperad mark som beteshävdas. Magra trädfattiga 
berghällar finns särskilt i västra delen. Här inhägnas betet delvis med äldre stengärdesgårdar. Mindre hällmarksytor finns även som inslag i den 
sammanhängande skogen. Mot den angränsande Olsövägen i söder finns en grupp äldre ekar. Ett par av träden är grova med en stamdiameter 
strax över 80 cm. Frånsett ett par mindre fuktsänkor med skvattramvegetation domineras området av en torrare typ med ljung- och 
lavvegetation i höjdlägen och risblandad grästyp i svackorna.Tydlig betespåverkan märks främst inom öppnare delar samt på mindre fläckar i 
skogen där ljung- och blåbärsriset är tuktat. Några tämligen vältrampade stigar är en ytterligare karaktär. I de öppnare delarna finns enstaka 
inslag av hävdgynnade växtarter såsom ärenpris, brudbröd och knägräs. De skogliga naturvärdena utgörs av den olikåldriga och delvis luckiga 
tallskogen med enstaka träd som börjar uppnå en intressant ålder då mer krävande arter kan etablera sig. Fynd av enstaka talltickor och den 
mer ovanliga grovtickan är en god indikation på detta. Marksvampen dropptaggsvamp som växte i kanten av en stig är en av de arter som 
möjligen gynnas av betet och/eller djurtrampet.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skötselinriktningen även fortsatt är bete och åtgärder som syftar till att bibehålla eller skapa en variation av öppna 
respektive slutna delar. Vid gallring kan uttag lämpligen göras så att befintliga ljusbrunnar utökas eller att sådana

                                                                                                                                                                                                                                    



Birkö 
Objektsnummer: 875319 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Birkö finns spår av äldre odlings- och slåttermiljöer samt en hävdgynnad flora och förekomst av ekar som delvis är ganska grova. Birkö 
utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Birkö är en medelstor ö direkt öster om Aspöja. Mitt på den södra delen av ön finns ett fint bestånd av medelålders ek samt även al, rönn, oxel 
och vildapel. Även en gammal åkeryta med röjningsrösen går att finna här. Fältskiktet har stort inslag av stagg och  vårbrodd. Ytterdelarna av 
ön består till största delen av berghällar med  pionjärvegetation. Det finns även en liten mosse bevuxen med tall och skvattram. Ett flertal 
blåmossekuddar märks i och omkring mossen. På öns södra spets finns en havsstrandäng som norrut övergår i en öppen vattensamling med tät
vass runt. Den norra delen av ön är mycket artrikare i fältskiktet än den södra delen, här finns bland annat brudbröd, slåtterfibbla, skallror och 
havssälting. Trädskiktet är artrikt med bland annat oxel, rönn och ek. En dominerar buskskiktet. En del ytor har varit slåtteräng med 
slåttergynnade arter. I den centrala delen finns ett alkärr och på öns östra kant finns några grova ekar med en diameter runt 80 cm. Kulturspår 
finns i form av stenmur och odlingsrösen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om det varierade och artrika trädskiktet bibehålls och om äldre och grova ekar särskilt värnas. Hävden är av stort värde för 
de hävdgynnade arter som bitvis är talrika.

                                                                                                                                                                                                                                    



Björklund fornborg 
Objektsnummer: 866309 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En bergbrant nedanför en fornborg samt bryn mot åkrar med inslag av vidkroniga ekar upp till ca 150 års ålder. Ett värdefullt framtidsområde. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydväst om Björklund finns en fornborg och längs östra kanten av berget finns gott om senvuxna ekar. Bitvis är det blockigt och en hel del 
lodytor finns. Fällmossa är vanlig i dessa miljöer. Nedanför branten, främst i söder, finns vidkroniga ekar i kanten av gamla stenröjda åkrar. Här
finns även inslag av björk och asp samt yngre hasselbuskar. Ett värdefullt kulturspår är en tydlig hålväg som finns här.  Varken i branten eller 
bland övriga ekar finns riktigt gamla träd utan de äldsta träden är troligen ca 150 år. Miljön är ändå av stort värde, inte minst på sikt när ekarna 
åldras.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om brantpartierna lämnas orörda. Övriga delar skulle vinna på beteshävd och bibehållen halvöppen karaktär.

                                                                                                                                                                                                                                    



Björksätter betesmark 
Objektsnummer: 865519 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Liten f.d betesmark med rik flora samt även värden i trädskiktet. Bete behöver

Naturvärdesbeskrivning
Ett litet område som inte betats på ett tag. Här växer t.ex. ängsvädd, gullviva, brudbröd, svinrot och ängsskära. Det finns också trädvärden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med återupptaget bete. Området bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller 
bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Björkviks säteri 
Objektsnummer: 864304 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt, större bestånd med ädellövskog intill Björkviks säteri. Ek är dominerande men lind, ask och lönn finns också liksom lite 
barrträdsinslag. 

Naturvärdesbeskrivning
På Näset vid Björkviks säteri finns ett större område med ädellövskog. I området finns även grupper av gran och tall. Här finns en stor 
trädslagsblandning av löv som bör gynnas före barret. Fältvegetationen är av gräs och lundtyp. I det dominerande ekskiktet finns lite lind och 
ask. Lind finns däremot allmänt i det undre slyskiktet och enskilda stammar kan med fördel gynnas i framtiden. Området har troligen betats 
förr. Idag finns många granremisser för fasan. Sydöstra delen av området hyser de största naturvärdena. Även denna del är en trädslagsrik skog 
på bördig mark med lundflora i fältvegetation. Beståndet är gallrat till en enskiktad skog för ca 5-10 år sedan. Nu kommer ett lövslyskikt som 
varierar mellan 0.5-2 m i höjd. Av signalarter finns fällmossa finns på ask och lönn samt gulpudrad spiklav på ett fåtal ekar. Arterna visar på 
trädkontinuitet i landskapet.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ädellövskogen bibehålls och utvecklas ur naturvårdssynpunkt. Gynna äldre ekar liksom uppkommande lind i de många 
slybuketterna. Se till att bevara trädslagsblandningen och skapa ett 2-skiktat bestånd. Lämna helst kvar död

                                                                                                                                                                                                                                    



Björkvik SV Rigagärdet 
Objektsnummer: 864310 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par mindre hagmarksavsnitt vid Björkvik med artrik flora. Förutom ett flertal slåttergynnade växter finns den mindre vanliga växten natt 
och dag.

Naturvärdesbeskrivning
Sydväst om Rigagärdet vid Björkvik finns ett par små hagmarksavsnitt. Det västra omgärdas av en långsmal åker. Yngre ek dominerar 
trädskiktet i både delarna och av störst intresse är kanske förekomsten av natt och dag som är en sällsynt växt utanför kustzonen. Här finns 
även hävdgynnade arter och i det östra området inslag av slåttergynnade arter. Bland annat finns svinrot, ängsvädd, blåsuga, harstarr, darrgräs 
och gullviva.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området hävdas med bete eller slåtter. Värdefullt om ytan kan utökas och områdena förenas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Björnilleklint 
Objektsnummer: 864813 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett bergbrant och sumpskog med naturvärden som ingår i Holmen skogs nyckelbiotopsinventering. Källa: Skogsstyrelsen. 

Naturvärdesbeskrivning
Område av högt naturvärde med tallsumpskog av hög ålder, en brant bergssida samt hällmarksskog. Data kommer från Skogsstyrelsen: 
”Skogens källa”.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras troligen bäst om området lämnas orött.

                                                                                                                                                                                                                                    



Björnmossen 
Objektsnummer: 865315 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Björnmossen är en värdefull våtmark av orörd karaktär. Det är en av de största myrarna i Söderköpings kommun. 

Naturvärdesbeskrivning
Björnmossen är en av kommunens största skogsmyrar. Mossen har en orörd karaktär och domineras helt av skvattramtallmosse med litet inslag
av glasbjörk. I nordost finns en del mindre, halvöppna-öppna ytor med vitmossor påvuxna av bl a rosling och tranbär. I denna del finns även 
inslag av blöta partier med gungfly och växter som  pors och vattenklöver. Tallmossen innehåller en del riktigt gamla martallar och enstaka

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om våtmarken lämnas orörd och undantas från åtgärder som avverkning, dikning och markavvattning t ex förbättring av 
gamla diken i direkt anslutning till våtmarken.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Björnvik tallar och ädellöv  
Objektsnummer: 863926    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Björnvik finns gamla tallar och ädellövträd nära stranden av Gropviken. De nedre 700 metrarna av bäcken och den omgivande ravinen var 

tidigare skyddat. Ädellövträden är beroende av viss skötsel för att deras värden ska bestå.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den nordvästra ytan är ett litet område med gamla tallar, flera med pansarbark. Lågor eller torrakor finns här. Innanför Björnviks brygga finns 

ett område med värdefulla träd. Här står en grov ask och en handfull grova, spärrgreniga ekar tätt omslutna av slån- och nyponbuskar. Ett 

hundratal meter österut står en grov spärrgrenig ek. Även denna är tätt omsluten av slån och nyponbuskar.  

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om området med gammal tall lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. 

Ädellövmiljöns naturvärden kommer att bevaras om de grova träden frihuggs, träd och buskar huggs bort. 



Blandskog på Tväsäck 
Objektsnummer: 873110 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På ön Tväsäck i Lagnöströmmen finns ett värdefullt blandskogsparti med gran, tall och ek. Äldre gran samt grova granlågor är särskilt 
värdefulla bl a för insektsfaunan och vedsvampfloran. Blandskogen på Tväsäck utgör en värdefull del av innerskärgårdsnaturen. 

Naturvärdesbeskrivning
På den lilla ön Tväsäck i Lagnöströmmen växer blandskog. Den norra delen av ön är särskilt intressant med en ställvis sluten blandskog av 
äldre gran och tall samt måttligt grova ekar. Naturvärdena är främst knutna till de gamla granarna som har rikligt av kläckhål efter den 
rödlistade vedskalbaggen granbarkgnagare. Här finns även död ved, några granlågor är grova och vednedbrytare av flera arter såsom klibbticka, 
blödticka och knölticka har bildat fruktkroppar på stammarna.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om blandskogen på Tväsäck lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Blocksluttning vid Lilla Mysingen 
Objektsnummer: 863402 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull skogsmiljö i block- och bergssluttning med gamla träd och rikt inslag av lövträd. 

Naturvärdesbeskrivning
En i södra delen blockig sluttning med lövrik skog av asp, björk, gran och tall. I norr och uppåt bergen finns pansarbarkstallar i uppåt 150-200 
års ålder. Stubbar vittnar om en tidigare trädgeneration som avverkats för länge sedan. På stubbarna finns även brandspår. Sjön L Mysingen har
vassrika stränder och tycks uppdämd då en hel del för naturvården värdefulla björkhögstubbar skapats i strandkanten.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om sluttningen lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Bockskären-Tyxholmarna-Adklabben  
Objektsnummer: 876301   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En grupp mestadels höga och kuperade ytterskärgårdsskär som är mer eller mindre skogklädda, i söder mer eller mindre öppna. Öarna omges 

av ett omfattande grundområde som bl a gynnar ett rikt fågelliv. Det stora grundområdet i kombination med den omväxlande övärlden utgör 

en mycket värdefull del av S:t Annas  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Öster om Lånjö ligger en samling starkt kuperade och bergiga tall-björkskär; Höga Bockskär, Flötskär och Västra och Östra Tyxholm. Söder 

om dessa vidtar en finskuren övärld med kobbar och skär ned till Ådklabben i sydost. Runt öarna finns ett ca 100 hektar stort grundområde 

som nästan uteslutande är grundare än tre meter. Här finns med all sannolikhet stora undervattensvärden. I områdets många skyddade vikar 

och grunda flagar finns en rik och värdefull fågelfauna med bl a häckande svärta, vigg, småskrake, storskrake, strandskata och mycket ejder.  På 

öarna dominerar hälltallmarker som omväxlar med björkmyrsänkor. Här finns rikt inslag av ljung och lingonris, även kråkbär i kanterna av 

sänkorna. Särskilt Flötskär karaktäriseras av sina markanta bergryggar och djupa nedsänkningar i nordväst-sydost. Ön hyser en gles och 

olikåldrig tallskog som är lågvuxen men har relativt grova stammar och en hög ålder. Gamla avverkningsstubbar vittnar om tidigare 

plockhuggningar. Gamla träd och död ved har ett högt naturvärde och skogen på ön kan hysa flera krävande och rödlistade arter ur den lägre 

faunan.  Även på Höga Bockskär finns en särskilt värdefull skogsmiljö. Ön som höjer sig markant över fjärden är kuperad med smala sänkor 

och lodytor. I höjdlägen finns olikåldrig tallskog med en dominans av yngre träd. Spridda gammelfuror och fallna grövre rotvältor utgör här 

värdefulla element. Signalarterna tallticka och grovticka förekommer här liksom en ymnig förekomst av den markväxande blåmossan. I lägre 

delar - särskilt längs östra sidan - finns en successionsskog med yngre björk, rönn och enbuskar. Här finns även enstaka gran och ek. På 

skuggiga lodytor finns en speciell lavflora med enstaka korallav och skuggblåslav. Trots det mindre anmärkningsvärda trädskiktet håller lokalen 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

nyckelbiotopklass genom uppträdandet av signalarter samt inslaget av gamla träd och naturelement.  Ådklabben i söder är ett långsmalt, typiskt 

björkskär. I söder finns ett djupt och närmast kärrartat parti bevuxet med framför allt björk och dessutom gråvide, rönn och brakved. I 

kanterna hönsbär, hjortron och lundbräken. I området som helhet finns många skyddade vikar och grunda flagar som är tillhåll för bland annat 

svärta. Förutom svärta häckar i området även t ex vigg och småskrake. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna och fågelskären undantas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön eller störa fågellivet. Naturvärdet i de 

värdefulla skogsmiljöerna bevaras bäst om skogen lämnas orörd. Beteshävd på Höga Bockskär utgör inget  ', 'ytterskärgård. 



Borgarberget S Vispolen 
Objektsnummer: 864601 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Område med fornborg och vid utsikt samt förekomst av gamla tallar upp till 300 år. Ett område med värden ur kultur-, natur- och 
friluftssynpunkt även om det ej är lätt tillgängligt. 

Naturvärdesbeskrivning
Borgarberget är en fornborg med fin utsikt åt alla håll. Bergets topp är bevuxen med tall. Större delen av tallen är 100-150 år gammal. Det finns
några som överlevt en brand då och som är borrade och räknade till 300 år. Marken är lavrik. Lågor finns men det kommer att öka inom snar 
framtid då självgallring nu påbörjats. Här finns bra substrat för vedlevande insekter.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena gynnas om området och branterna nedanför lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Borums naturvärden 
Objektsnummer: 866829 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla marker med tallskog, ädellövskog och strandäng vid Slätbaken. Området utgör en mycket värdefull del av kustens naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordost om Borum finns en växlingsrik och värdefull natur med såväl gamla tallskogsmiljöer, inslag av ekar samt andra ädellövträd. Här finns 
även en havsstrandäng som dock stått ohävdad en tid.  Omkring 600 meter nordost om Borum finns en strandäng som vid inventering 2002 
troligen inte hadebetats på flera år. Den största delen består av strandnära tuvtåtelfuktäng, medan en smalare remsa utanför den har typisk 
havsstrandvegetation dominerad av krypven, salttåg och gåsört. Inslag av gulkämpar, havssälting, smultronklöver och strandkrypa. Utanför 
finns en smal bård av blåsäv och bladvass, men ibland vidtar öppet vatten direkt. Strandängen avbryts av en ek- och albevuxen holme.  På Lilla 
Holmen växer en blandskog med grova tallar, ekar, lönnar, askar, granar och alar. Det finns gott om död ved i form av lågor, högstubbar och 
torrträd. På minst en grov ask växer slanklav, lönnlav och grå vårtlav. På de senvuxna ekarna växer laven rostfläck. Sannolikt finns rödlistade 
insekter knutna till ekarna. På några klippor växer slanklav och nedanför dessa växer en lundartad flora. I övrigt finns relativt många 
hällmarkspartier med bl a blåmossa.  Öster om Sjöstugan finns en långsträckt, bergbunden kulle med talldominerad skog med inslag av ek, asp, 
lönn, ask och björk. Skogen är ställvis gles. Inslaget av död ved är relativt stort men inslaget av riktigt gamla träd är litet. I nordsluttningen finns
aspar och ekar med håligheter. Nordsluttningen har högst naturvärden. På ostligaste delen av höjden växer en gammal hällmarkstallskog med 
stort inslag av torrtallar och tallågor. En del ekar finns också.  Direkt nordost om Borum finns en betad bergknalle med ekskog med en hel del 
ganska grova och delvis spärrgreniga ekar. Åven vid Sjöstugan finns ett par gamla ekar, den grövsta mäter 473 cm i omkrets.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdena på Lilla Holmen kommer att bevaras och på sikt öka om området lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. På 
höjden vid Borum har nordsluttningen högst naturvärden och bör lämnas orörd. Åven övriga delar av

                                                                                                                                                                                                                                    



Botentorp betesmarker 
Objektsnummer: 864902 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla betesmarker i den uppodlade dalgång som utgör förlängningen av Gropviken. Här finns bitvis rikt med odlingsrösen/fornlämningar
och floran innehåller bl a kattfot i ett delområde. 

Naturvärdesbeskrivning
Målängen är en delvis öppen, delvis buskbeklädd betesmark ca 500 meter NV gården. Till den hävdgynnade floran hör bl a blåklockor, 
ängsvädd, gulmåra, gullviva och rikt med darrgräs. I hagen finns ett 15-tal odlingsrösen som troligen utgörs av forngravar som påplockats med 
ytterligare odlingssten.  Intill gården finns en till största delen öppen betesmark med hagmarksflora och trädvärden. I hagen finns en metergrov
ek samt några värdefulla träd av lind, asp och björk. Floran påminner om den vid Målängen med torrängsarter och några friskängsarter.  Vid 
Ekängen VSV om gården finns en glest träd- och buskbeklädd betesmark. På höjden finns en fornlämning i form av en skärvstenshög. Till 
floran i områdets öppna delar hör blåsuga, slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, kattfot, knägräs och rikt med

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd av betesmarkerna och om de undantas åtgärder som kan skada naturmiljön t ex grävning, schaktning och 
bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Botorpet hagmark 
Objektsnummer: 864405 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull hagmark i skogsbygd med en artrik flora bl a innehållande mindre vanliga arter som ormrot. En värdefull och skyddsvärd 
naturmiljö som kräver fortsatt hävd  för sitt bevarande. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Botorpet finns en hagmark i nordöstsluttning. Objektet har en artrik fältflora, speciellt i västra delen. En karaktärsart är jungfrulin men i 
området finns även ormrot och darrgräs samt harstarr, blåsuga, slåtterfibbla och ängsvädd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt beteshävd av hagmarken. Området bör undantas andra verksamheter som kan skada naturvärdet såsom 
grävning, schaktning, bebyggelse etc.

                                                                                                                                                                                                                                    



Brandsholmarna 
Objektsnummer: 874211 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Brandsholmarna ligger öster om Vänsö. Här finns äldre tallskog med död ved samt några fina gamla lindar. Öarna utgör en mycket värdefull 
del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Stora och Norra Brandsholmarna är efter landhöjningen en sammanhängande ö. På den bergbundna magra jorden växer en talldominerad skog
som på berget i söder är naturskogsartad med gamla träd och död ved. Ön har nyligen fårbetats och har bitvis en viss skogsbetesprägel. Betet 
är dock magert med främst kruståtel och saknar karaktärsväxter för denna naturtyp. Åldriga och vridna gammeltallar finns även inom delar av 
Norra Brandsholmen och här påträffas förutom tallticka även grovticka. I norra delen, inom ett något yngre glest tallbestånd, står tre grova 
gamla lindar som bär spår av hamling. Träden har även håligheter med mulm som är av värde för många krävande insektsarter. De mindre 
vanliga lavarna gul porlav och gul mjöllav växer på lindarnas stambaser. På sydvästsidan av öarna finns en djupt inskuren skyddad vik. En 
mycket liten stuga ligger längst inne i viken.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om naturskogsartade delar av öarna lämnas orörda. Fortsatt beteshävd är dock positivt för att motverka ytterligare 
igenväxning och bibehålla den tämligen öppna skogskaraktären.

                                                                                                                                                                                                                                    



Branter V Rosstorp 
Objektsnummer: 864508 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett par branter med skog där naturvärdet utgörs av bl a inslaget av asp och ek samt död ved av asp och gran. Ett värdefullt inslag i det brukade 
skogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
På ömse sidor av vägen mot Rosstorp-Rosenberg finns skogklädda branter med vissa naturvärden. Den nordvända branten är bevuxen med 
gran och asp samt på krönet tall. Området har betats förr och varit mer öppet. Uppe mot brantens lodytor har det dock alltid stått lite träd. Det
finns död ved av såväl asp som gran, både lågor och torrträd. Den sydvända branten är bevuxen med ek, asp och tall. Många träd är senvuxna. 
Av asp och björk finns en del lågor, högstubbar och torrakor. Överlag är beståndet slutet och en viss självgallring är påbörjad. Ekarna är klena 
men senvuxna och kommer på sikt bli mycket värdefulla för värmegynnade arter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består i nordbranten om de övre delarna av branten lämnas orörd. I de nedre delarna kan viss borttagning av gran vara befogad 
ibland. Naturvärdet i sydbranten gynnas genom fri utveckling eller svaga ingrepp som friställer vissa träd

                                                                                                                                                                                                                                    



Brant SO Killingholmen 
Objektsnummer: 865502 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Bergbrant med gammal tall och gran som utgör en värdefull del av naturvärdena kring Vispolen. 

Naturvärdesbeskrivning
Intill Vispolens våtmarker ca 6-700 meter söder om Västtomta finns en bergbrant med hyllor i berget. Krönet och hyllorna är bevuxna med 
gammal tall och gran. Längst ner i branten finns även lövträd. Fältvegetationen är frodig blåbärstyp.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras bäst om branten även i framtiden lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Brant vid Kolmossen 
Objektsnummer: 864507 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En sydvänd brant med värdefullt inslag av senvuxna ekar. Branten är skyddad som biotopskydd. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydvänd brant bevuxen med ek, asp och tall. Många träd är senvuxna, framför allt högre upp i branten. Av asp och björk finns en del lågor, 
högstubbar och torrakor. Överlag är beståndet slutet och en viss självgallring är påbörjad. Ekarna är klena men senvuxna och kommer på sikt 
bli mycket värdefulla för värmegynnade arter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas genom fri utveckling eller svaga ingrepp som friställer vissa träd som får bli evighetsträd. Området är biotopskydd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Brevik 
Objektsnummer: 874109 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Brevik på nordöstra delen av Yxnö finns en värdefull trädklädd betesmark samt en strandäng. Den ekdominerade hagmarken och 
strandängen utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård och det ekrika landskapet på Yxnö-Djursö. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid inre delen av Breviken finns en välhävdad strandäng. Upp mot torpet Brevik finns en vacker, medelålders ekhagmark med träd i ca 75-150 
års ålder. Några träd är troligen äldre. De äldsta träden hyser en värdefull lavflora med rosa skärelav, skuggorangelav, brun nållav och 
hjälmbrosklav. Förutom ek finns i hagen en, nypon och slån. Det rika uppslaget av slån hålls efter med röjning. Markfloran är tämligen artrik 
med bl a gullviva, kamäxing och bockrot. I skogsbrynet längs körvägen mellan Brevik och Älgö står två mycket gamla och grovbarkiga almar. 
Den ena är död och utgör idag en ihålig högstubbe. På den andra almen finns en intressant lavflora med gul dropplav och lite ekspik. På 
lodytorna intill växer mycket guldlocksmossa och fällmossa. Runt almarna finns en del gran och asp.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekhagmarken och strandängen hävdas även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Breviken  
Objektsnummer: 874120    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Breviken är en stor vik med riklig undervattensvegetation i den inre södra delen. Särskilt den södra delen av viken kan vara viktig som 

reproduktions- och uppväxtlokal för fisk. Den grunda vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets 

skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Breviken är belägen på den norra delen av Yxnö. Viken är nordvänd med en bred och ca 2 m djup mynning. Viken grundar upp successivt inåt 

och stora delar är 1-1,5 m. I den södra delen delar smala och glesa vassbälten upp viken i flera delbassänger. Påverkan utgörs av två mindre 

bryggor med sex båtar och fyra hus på land. Vass täcker större delen av stränderna. I söder förekommer gles vass med öppna partier emellan. 

Undervattensvegetationen är sparsam i de yttre delarna men riklig bland glesvassen i vikens inre delar. Borstnate dominerar, i de inre delarna 

kraftigt överväxt med påväxtalger, och i övrigt finns ålnate och axslinga. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om vattenmiljön och angränsande stränder undantas från åtgärder som t ex bebyggelse, ytterligare bryggor eller 

anläggningar i eller i nära anslutning till vattnet, trafik med motorbåt och vattenskoter, ankring, utläggning av bojar, muddring  och så vidare 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Breviksskogen  
Objektsnummer: 874105    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Nära Breviken på norra Yxnö finns mycket värdefull barrskog, bland annat en sumpskog med få motsvarigheter i skärgårdsområdet. 

Barrskogen vid Breviken utgör en mycket värdefull del av innerskärgårdslandskapet på Yxnö-Djursö där stora ansamlingar av höga naturvärden 

finns.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

I skogsområdet sydväst om Breviken finns mycket höga naturvärden i barrskogsmiljöer. Cirka 500 meter norr om Nedre Yxnö och strax öster 

om grusvägen till Djursö ligger en grandominerad fuktig skog, delvis sumpskog. Här finns ett stort  inslag av lövträd, främst i form av gammal 

klibbal. Här finns äldre diken och gamla stubbar efter en gallring, skogen har dock sedan dess varit orörd och här finns gott om död ved bl a 

granlågor av olika ålder. Här finns flera ovanliga arter som långfliksmossa och stubbspretmossa och på en granlåga hittades den rödlistade 

gröna sköldmossan. På granarna växer ovanligt rikligt med gammelgranlav och även den sällsyntare kattfotlaven. På en alstubbe hittades den 

ovanliga lacktickan. Nordost om sumpskogen är terrängen kuperad med sluttningar och branter med gammal sedan länge orörd barrblandskog. 

Här finns gamla tallar och många gamla senvuxna granar och även en hel del död ved. Längst i norr finns en brant mot Breviken med lodytor 

och gamla tallar och talltorrträd på berget. I den kuperade skogen finner man en rad signalarter som visar på höga naturvärden, t ex stor 

revmossa, blåämossa, gammelgranslav, korallav och tallticka. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tallskogsmiljöerna och sumpskogen lämnas orörd. Ett visst skydd vid avverkningar i närheten av sumpskogsmiljön kan 

behövas.  



Brinken tallskog 
Objektsnummer: 863918 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt tallskogsavsnitt. Området ligger nära Passdals biotopskydd och utgör en värdefull del av kustzonens höga tallskogsnaturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett litet berg mellan vägen och kraftledningen med gammal tallskog. Tallarna är säkert 150 år och däröver. De är eller blir snart lämpliga för 
rödlistade arter.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om området lämnas orört. Ev. vindfällen bör lämnas kvar. Eventuellt kan en del yngre gran tas bort
i södra kanten.

                                                                                                                                                                                                                                    



Brottskären 
Objektsnummer: 873320 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Brottskären bildar en fin arkipelag av öar och småskär sydost om Kärrfjärden. De större öarna uppvisar mestadels mager klipphedsflora med 
enbuskar men många fågelgödslade hällar hyser betydligt artrikare flora. Brottskären utgör en representativ del av inre Missjöskärgården och är 
en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Stråket av öar runt Brottskären och Dänningskären är ganska typiskt för den inre delen av Missjöskärgården. Genom de stora fjärdarna 
Kärrfjärden och Hafjärden åt norr och öster har området en exponerad karaktär av ytterskärgård. Småkulliga och enbuskbevuxna öar 
dominerar. De bitvis täta enbusksnåren är sannolikt ett led i successionen efter att öarna varit öppnare och utnyttjats för bete. Gräsgläntor 
liksom fågeltoppar kan ha en artrik flora och silverlaven är inte ovanlig på hällarna.Stora Brottskär är en hög och bergig ö med hällmarker och 
stråk av björk och en som under lång tid vuxit till närmast oigenomtränglighet. Vid standen i sydost finns en bård med klibbal, rönn och en 
och i nordväst finns en grov ihålig högstubbe av ask. I stubben finns gott om spillning efter vedlevande baggar. Västra Brottskären ligger direkt
väster om Stora Brottskär och är två små magra men ganska varierade öar som är åtskilda av ett smalt sund. Floran är typisk för små 
skärgårdsöar. De strandnära delarna hyser en ganska artrik flora med arter som strandveronika, gulkämpar, havssälting, strandmynta, bergkårel, 
kvanne, strandmålla, renfana och fackelblomster. Uppe på ön är floran ganska fattig och domineras av kruståtel mellan enbuskarna. På den lite 
större ön finns en del äldre klibbalar längs syd och väststranden. En av dessa är mycket grov och mäter närmare en meter i diameter. På båda 
skärens nordvästspetsar växer silverlav och på den mindre ön finns ett litet bestånd klibbglim.Östra Brottskär är en överlag mycket mager ö 
med stora hällmarksytor med kruståtel och renlav. Mellan hällarna står glest med en, rönn, björk, brakved och al. Mitt på ön finns en sänka 
tätväxande enbuskar där det är mycket svårframkomligt. Mot stranden i söder finns en albård. På den fågelgödslade sydvästra udden växer 
silverlav. Även på öns nordvästsida har fåglar gödslat klipporna och här växer gräslök, vänderot och kärleksört. I standkanten även 

                                                                                                                                                                                                                                    



strandveronika, ormtunga och vattenmynta. Nordost om detta skär ligger en mindre kobbe med fin fågelskärsflora med bland annat klibbglim 
på en udde i väster. På den norra udden växer rikligt med silverlav och lite strandveronika. På det lilla skäret i övrigt växer några klibbalar vid 
den östra stranden och glest med enbuskar uppe på ön.Södra Brottskär är till största delen en bergig och mager ö med slätt slipade hällar mot 
nordväst. I öster finns lite stenbuden mark där det finns en albård och enstaka björkar, rönnar och askar. Mellan träden finns ett tätt buskage 
av en, slån, ros och måbär. På den östra delen av ön står en grov gammal ihålig ask som tidigare varit hamlad. På dess bark växer lönnlav och 
grå vårtlav. Vid besökstillfället påträffades även ett exemplar av den ovanliga kolsvarta kamklobaggen

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda. Viss röjning av gläntor och införande av bete kan eventuellt övervägas på Södra Brottskär.  ', 
'Prionychus ater.

                                                                                                                                                                                                                                    



Bråtholmen 
Objektsnummer: 873111 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
På Bråtholmen finns bryn med äldre ädellövträd kring en fd odling. De delvis grova träden samt den rika markfloran gör området till en 
mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På Bråtholmens norra del finns smala och slingrande åkerlyckor, numera igenväxande, som omges av lövdominerade skogsbryn. I brynen finns
rikligt av medelålders ekar samt hassel och nära stranden i väster flera grova gammelekar, bl a ett jätteträd med  en stamdiameter på 1,2 meter. 
En lika grov lind med gamla hamlingsmärken växer mot en hällsluttning i östra delen. I brynet finns även enstaka tidigare hamlad vårtbjörk,  
alm och lönn. De senare är grova och har en fin grovsprickig bark. Vegetationen är  också värdefull med bl a tandrot, vippärt och lundslok.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om den gamla odlingen bibehålls i öppet skick. En mindre del av odlingen har ett slutet bestånd av unggran som bör 
avvecklas. I lövkantzonen kan små åtgärder göras som t ex frihuggning av grova ädelträd och smärre röjningar. För att

                                                                                                                                                                                                                                    



Bråviken 
Objektsnummer: 874223 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
I den buktliknande vassvik som bildas utanför de tidigare sunden mellan Yxnö-Marö och Yxnö-Lagnö finns tämligen riklig 
undervattensvegetation och ett stort vassområde med öppna partier i det skyddade sydvästra hörnet. Viken är troligen av stor betydelse som 
lek- och uppväxtmiljö för fisk. Innaför vikarna finns dessutom värdefulla beteshävdade miljöer i form av strandängar, ek-kullar och utmagrade 
f.d åkrar med rik flora. Viken och betesmiljöerna utgör sammantaget en värdefull del av 

Naturvärdesbeskrivning
Viken mellan Mon och Marö i norra delen av Hålfjärden utgörs av en buktliknande vassvik med bred mynning. Djupet längs den 
svårdefinierade mynningen är ca 4 m medan stora delar av viken har ett djup på 1,5 m. Exponeringsgraden är hög och viken klassas som ett 
exponerat grundområde. Ett par hus och två båtar finns i viken, blandskog och betesmark dominerar på land. Vassbälten täcker merparten av 
stränderna. I den inre sydvästliga delen av viken är vassbältet mycket brett och bitvis glest med flera öppna partier. Undervattensvegetationen 
täcker ca 60 % av vikens yta och borstnate dominerar av tre påträffade arter.  Innaför viken finns värdefulla strandängar och andra 
beteshävdade miljöer. Strandängar finns innanför Ladvik och på ömse sidor om diket i Mösund. Söder om diket har hävden tidvis varit svagare
och det finns en del vass på strandängen. Namnet Mösund kommer säkert av att här tidigare funnits ett sund som knutit ihop Hålfjärden med 
Lagnöströmmen. Intill strandängarna finns bl a en betad ek-kulle och en gammal åker med mycket stagg.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om vattenmiljön och angränsande stränder undantas från åtgärder som t ex bebyggelse, ytterligare bryggor eller 
anläggningar i eller i nära anslutning till vattnet, trafik med motorbåt och vattenskoter, ankring, utläggning av bojar, muddring

                                                                                                                                                                                                                                    



Brännböte 
Objektsnummer: 875304 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Brännböte ligger i den örika och grunda arkipelagen söder om Aspöja. På den bergiga ön finns partier med grässvål och artrik hävdgynnad 
flora. Buskmarker och ett urkalkstråk tillhör också öns värden. 

Naturvärdesbeskrivning
Brännböte är en omväxlande ö med hällmarker, enbusk- och nyponmarker, en sänka med alsumpskog samt artrika öppna betesmarker och ett 
urkalkstråk. Det finns även små strandängspartier. Öns södra delar präglas av stora öppna hällmarker omväxlande med buskmarker 
dominerade av en. Söder om mitten i en nord-sydlig sprickdal finns ett par fina alkärr med åldriga och bitvis grova klibbalar. Högstubbar och 
ihåliga träd förekommer och på ett sådant träd påträffades lite av den rödlistade laven liten blekspik. Även grova enbuskar finns i sprickdalen 
där alkärret ligger. Skogs- eller lundbräken är vanlig liksom slokstarr. Strax norr om mitten finns de största ytorna artrik betesmark. Till floran 
hör fårsvingel, gråfibbla, brudbröd, backnejlika, darrgräs, spåtistel, brudbröd, bockrot, knägräs, stagg, hirsstarr och jungfrulin. Norr om detta 
parti finns ett smalt urkalkstråk med bl a kalkgynnade mossor som kruskalkmossa och guldlocksmossa. Här finns även slanklav och en 
skinnlavsart (Leptogium sp). Till floran i anslutning till urkalken hör gaffelbräken, vit fetknopp och vildlin. Från den markanta toppunkten 
längst i norr har man fin utsikt.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön även i framtiden hävdas och om enbuskarna på öns mellersta delar inte sluter sig mera. Håll öppet på urkalkstråket. 
Alkärren bör lämnas helt orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Brännebergsbackarnas jättegrytor 
Objektsnummer: 874026 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Jättegrytor är säregna bildningar som utgör ett viktigt spår av inlandsisen. Jättegrytor har ett stort skyddsvärde och utgör en mycket värdefull 
del av de geologiska naturvärdena i kommunen. 

Naturvärdesbeskrivning
I området vid Brännebergsbackarna, SV om Torönsborgs herrgård, finns en grupp om 9 jättegrytor tätt intill varandra. Grytornas dimensioner 
är från 0,23-1,15 meter i diameter i öppningen och djupet från 0,20-1,5 meter. Avgränsningen är hämtad från geologiska kartbladet och ej 
avstämd i fält. Inom det geologiska kartbladet Torönsborg (Sveriges Geologiska Undersökning, 1923) finns jättegrytor i anmärkningsvärt antal. 
Jättegrytorna uppträder ofta gruppvis och de verkar finnas i stråk som följer

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området med jättegrytor och ett väl tilltaget skyddsområde kring detta undantas från åtgärder som kan skada berget och
grytorna såsom sprängning, anläggande av väg eller byggnad, övertäckning etc.

                                                                                                                                                                                                                                    



Burtorp ekhagar 
Objektsnummer: 864951 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Några mycket värdefulla ekmiljöer som omges av artrika betesmarker som tyvärr står ohävdade. Kombinationen av hävdgynnad flora och ekar 
gör området särskilt 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Burtorp finns några fina ekpartier i en artrik betesmark som tyvärr inte längre hävdas. Det största området ligger i öster och är en fin 
medelålders ekhagemiljö igenväxande med en och ung tall. Tallarna är mestadels ca 15-åriga men äldre träd förekommer. Ekarna är upp till ca 
150 år men troligen finns även en del äldre. På en död ekgren växer blekticka och på en del grenar och stammar finns allémossa.  Både åt väster
och söder finns i samma hagmarksfålla ett par mindre ekmiljöer också med 150-200 åriga ekar. På flera platser är floran artrik (såväl inom som 
utanför markerade ekmiljöer) och man bör inte låta området växa igen. På torrare höjder och sluttningar finns ängshavretorräng med rikt inslag
av brudbröd och darrgräs. I norr även fuktäng med mycket stagg och ängsvädd.  I nordväst ligger en avskild åkerholme med medelålders ekar. 
Det är en halvöppen miljö med inslag av vidkroniga träd. Till floran hör spenört.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med viss buskröjning och borttagande av tall i öster. Det finns redan idag stora öppna
betesytor som kan ge bra bete utan restaurering. Aspsly finns i kanterna mot åkern på ett par ställen, sträva

                                                                                                                                                                                                                                    



Båtsholm 
Objektsnummer: 874124 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Båtsholm har ett högt naturvärde med äldre barrblandskog, en jätte-ek samt betydelse för fågelfaunan i trakten. On utgör en värdefull del av 
naturen i S:t Anna 

Naturvärdesbeskrivning
På Båtsholm dominerar barrblandskog men på ön finns även en grov ekjätte som vid mätning 2005 konstaterades vara 746 cm i omkrets. 
Båtsholm är av stort värde för fågelfaunan och omfattas av fågelskydd 1/2-15/8.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogen på Båtsholm brukas med hänsyn till fågellivet och den grova gamla eken.

                                                                                                                                                                                                                                    



Båtsholms strandängar 
Objektsnummer: 874110 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 Den stora havsstrandängen vid Båtsholm är ovanligt stor och en av de bäst utbildade i S:t Anna. Den är välhävdad och har en artrik flora med 
ovanliga arter som t ex glesstarr och sumpgentiana. Strandängen har också ett stort värde för fågellivet. Nära strandängen finns en mycket 
artrik torrbacke som troligen saknar motsvarighet i S:t  Anna. Strandängen vid Båtsholm med angränsande betesmark utgör en mycket 
värdefull del av skärgårdens naturvärden.  

Naturvärdesbeskrivning
Vid Båtsholm på Lagnö i innerskärgården ligger stora öppna havsstrandängar i anslutning till åkermarken. En småbåtshamn avskiljer en östlig 
del som är mycket välbetad av hästar sånär som på ett område i söder som är ohävdat. Vegetationen domineras av den övre landstrandens 
salttåg - rödsvingeltyp med bland annat gulkämpar, gåsört, strandkrypa och krypven.Området närmast väster om hamnen betas också av hästar
medan den största och bäst utbildade delen av strandängen betas väl av nötkreatur. På en liten holme växer några albuskar och mot landbacken
vidtar en tät alridå. För övrigt är den vidsträckta strandängen öppen. På den övre landstranden finner man förutom dominerande arter som 
krypven och salttåg även smultronklöver, saltnarv och strandkrypa. Tidigare har även rapporterats kust- och dvärgarun, sumpgentiana samt 
glesstarr. Den nedre landstrandens vegetationszon av agnsäv - krypventyp är bred och övergår successivt i bladvass, havs- och blåsäv. Vid 
inventeringstillfället fanns enkelbeckasiner och brushanar som rastade på strandängen.Innanför strandängen vidtar en betesmark och i norra 
änden av denna finns en mycket fin torrbacke med artrikt träd- och buskskikt. Nypon dominerar men här växer också ek, oxel, rönn, slån, 
hagtorn och berberis. Floran domineras helt av fårsvingeltorräng av olika sammansättning, dels den magra med renlav, tjärblomster, gråfibbla, 
harklöver m fl men också rikare med mycket brudbröd och bland annat backklöver, ängsnejlika, jungfrulin och Adam och Eva. 
Torrbackskullen är välbetad i de ännu öppna delarna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om strandängen och betesmarken hävdas väl även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Båtsvik 
Objektsnummer: 865930 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Kring höjderna vid Skeppshagen och Båtsvik finns gott om senvuxna träd av ek, tall och alm. Bitvis även lind. Delar av områdena betas. Skogs-
och betesmarksavsnitten med rikt inslag av ädellöv utgör värdefulla delar av det ädellöv- och hagmarksrika området mellan Stegeborg och 
Bottna. 

Naturvärdesbeskrivning
Skeppshagen är en ganska markant höjd med brant sluttning mot Lillfjärden som bildar ett smalt sund mot Eknön. Skeppshagens norra halva 
utgörs av en hällmarksartad bergknalle bevuxen med senvuxen ek- och tallskog med inslag av senvuxna aspar och granar. Det finns mycket 
gott om död ved av alla trädslag. Området betas extensivt av får. På ekarna växer en värdefull lavflora med gulpudrad spiklav, skuggorangelav 
och brun nållav. Skeppshagens södra halva liknar den norra men här finns färre gamla träd. Ek dominerar men det finns även påfallande rikt 
med lind.  I öster, mot Båtsvik till, ligger en bergknalle med ekdominerad ädellövskog på de blockiga sluttningarna och senvuxen tallskog på 
toppen. Inslaget av ganska gamla almar är påfallande stort. Många av ekarna är senvuxna. Markfloran är rik i en lundartad ekskogsbrant och 
gullviva, blåsippa, lundgröe, trolldruva och långstarr är tidigare funna i området. Här finns även en artrik moss- och lavflora med bland annat 
traslav, lönnlav, fällmossa och porella. Ett visst inslag av död ädellövved finns också.  En liten strandäng förbinder de båda områdena. 
Strandängen är delvis påverkad av ett dike mm men hyser även en typisk flora med t ex gåsött, strandkrypa, höstfibbla, salttåg och krypven.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Skeppshagens norra halva lämnas orörd och träd som dör eller faller lämnas kvar. I södra halvan bör inkommande gran 
huggas bort. Betespåverkan är positivt för hela området. Även området vid Båtsvik bör lämnas orört men det är

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Bäcken från Översättersdammen  
Objektsnummer: 865714    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Bäcken från Översättersdammen är kraftigt fysiskt påverkad. Den del som omfattas av naturvärdesobjektet har dock skonats från ingrepp 

under  senare år och börjat återgå till ett mer naturlikt tillstånd. Sträckan utgör en värdefull naturmiljö och strömmarna nyttjas tidvis som rast- 

och övervintringslokal av strömstare. Vattendraget är av lokalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Bäcken från Översättersdammen ligger söder om Mogata i östra delen av Söderköping kommun. Vattendraget saknar namn på 

lantmäteriets kartor, men kallas här bäcken från Översättersdammen. Bäcken rinner i nordvästlig riktning från Översättersdammen till den del 

av Storån som kallas  Hällaån. Längden är 11,6 kilometer och fallhöjden i storleksordningen 25- 30 meter. Naturvärdesobjektet omfattar en 430 

meter lång  sträcka vid Björnstorp.  Vattendragsbeskrivning  Näromgivningarna utgörs av åkermark. Bäckens lopp är rakt till ringlande. Den 

kantas av en smal men västskuggande aldominerad bård med inslag  av ek, gran, rönn och hägg. Alarna är i flera fall äldre och står med 

styltrötter ner i bäcken. Död ved finns bara i ringa omfattning i ån. Bredden är  en till två meter och djupet oftast någon decimeter. De nedre 

140 metrarna är lugnflytande medan resterande delar domineras av svagt strömmande delar.  Vattenhastigheten tilltar uppåt och inslaget av 

strömmande partier  ökar successivt. Sand är det vanligaste bottenmaterialet. Inom de nedersta delarna dominerar dock finsediment och uppåt 

blir grövre bottenmaterial som grus, sten och block allt vanligare. Sten dominerar i de översta delarna.  Växter och djur  Vattenvegetation 

förekom sparsamt vid karteringen och dominerades av näckmossa. Dessutom noterades starr och gul svärdslilja. Bäcken nyttjas tidvis som rast- 

och övervintringslokal av strömstare (Vuorinen 2007).  Påverkan  Bäcken är kraftigt fysiskt påverkad. Sannolikt är hela vattendraget kanaliserat 

eller kraftigt rensat. Även naturvärdesobjektet är kraftigt påverkat,  men rensningar har inte utförts på länge och bäcken har börjat återgå till  ett 

mer naturlikt tillstånd.  De omfattande sänkningarna och kanaliseringarna uppströms innebär att vattenregimen kraftigt avviker från 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

opåverkade förhållanden. Detta innebär bland annat att uttorkningsrisken ökar. Bäcken påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och 

andra källor. Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnar igensatta med träd och finkornigt material. Vid karteringen var vattnet 

kraftigt lergrumlat. 

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Buskar bör bli  vanligare längs bäcken för att öka skuggningen och tillförseln 

av död ved till vattendraget.  



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Bäcken från Bogsten  
Objektsnummer: 866510    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

De nedre delarna av bäcken från Bogsten utgör en värdefull naturmiljö.  Värdet betingas främst av den opåverkade, blockrika 

vattendragssträckan i  övre delen av objektet. Dessutom nyttjas bäcken då och då som rast- och övervintringslokal av strömstare. Sannolikt 

förekommer även utter. Vattendraget är av kommunalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Bäcken från Bogsten ligger någon till några kilometer väster och sydväst om Söderköping. Vattendraget saknar namn på 

lantmäteriets kartor, men kallas här bäcken från Bogsten. Bäcken rinner norrut från området kring Björsätter, Lilla Liljerum och Edlunda till 

utloppet i Storån någon kilometer väster om Söderköping. Från sammanflödet med diket från Sofielund  är längden 2,7 kilometer och 

fallhöjden i storleksordningen 15-20 meter. Bäcken är biotopkarterad från utloppet i Storån och 350 meter uppströms (Edlund 2007). Längre 

upp är bäcken omgrävd och rinner i ett dike över jordbruksmark. Naturvärdesobjektet omfattar den karterade sträckan. Den fortsatta 

beskrivningen avser denna del av vattendraget.  Vattendragsbeskrivning  Bäcken har ett naturligt rakt till ringlande lopp. De nedre delarna är  

flacka. Vattendraget rinnner här i en krok över en fuktäng på ett nederoderat meanderplan. Några slån- och videbuskage och en pil växer 

närmast vattendraget, annars är det oskuggat. Den västra stranden är betad. Sträckan domineras av lugnflytande partier, men det finns även en 

hel del svagt strömmande delar och enstaka strömsträckor. Bredden är oftast bara någon dryg meter och djupet några få decimeter. 

Finsediment dominerar på  botten, men även grus och sten är vanligt förekommande.  Den övre delen rinner i en nedskuren dalgång med 

bitvis branta sluttningar. Den västra sluttningen är betad men fållan går sällan ner till bäcken. Sträckan är välskuggad. Klibbal, ask, gran och pil 

dominerar, men det finns även  hägg, ek, rönn och lönn. Strömmade partier är vanligast, men här och var finns även svagt strömmande delar 

och några kortare forsar. Bottenmaterialet dominaras nästan helt av block av vilka många är påfallande stora.  Sten är också vanligt medan häll, 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

grus, sand och finsediment förekommer mer sparsamt. Bredden varierar från några få decimeter till hela 8 meter. Fåran letar sig ofta fram på 

bred front mellan blocken. Sidofåror förekommer på två platser. Större delen av den blockrika sträckan är en potentiell  limnisk nyckelbiotop. 

Sträckan omfattar 46 % av objektet.  Växter och djur  Vid karteringen dominerades vattenvegetationen i de nedre öppnare delarna  av starr. 

Andra arter som noterades var näckros, svalting, säv, rörflen,  fackelblomster, strandlysing, besksöta och vattenmärke. I de övre skuggade  ', 

'partierna var vegetationen sparsam. På blocken växte lite näckmossa  och bäcklav och på bottnar med finare material kabbeleka och topplösa. 

Utter förekommer i Storån (Bisther 2000), vilket innebär att arten sannolikt även förekommer i bäcken från Bogsten. Bäcken nyttjas sporadiskt  

som rast- och övervintringslokal av strömstare (Vuorinen 2007).  Påverkan  De nedre, flackare delarna är sannolikt försiktigt rensade eller 

påverkade av sänkningar nedströms. Den övre, brantare sträckan är mer eller mindre opåverkad av rensningar. Ett undantag är dock de översta 

cirka 20 metrarna där botten sänkts för att avvattna markerna uppströms.  De omfattande sänkningarna och kanaliseringarna uppströms 

innebär att vattenregimen avviker kraftigt från opåverkade förhållanden. Detta innebär bland annat att uttorkningsrisken ökar.  Bäcken 

påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor. Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnarna till stor del 

igensatta med finkornigt material. Vid karteringen var vattnet kraftigt lergrumlat och stora mängder nyligen avsatt finsediment fanns på många 

hårdbottenytor 

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Träd och Referenser - buskar bör tillåtas bli vanligare längs dåligt skuggade 

delar. Detta gäller även  uppströms objektet. Näringstillförseln till vattendraget bör minska.  Edlund, J. 2007: Biotopkarteringsdata (2007-07-

20). Vuorinen, J. 2007: Sammanställning av uppgifter om strömstare, kungsfiskare och forsärla. Opublicerat material. 



Bäcken från Lilla Mysingen 
Objektsnummer: 863406 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Bäcken från Lilla Mysingen är kraftigt påverkad av rensningar, omgrävningar och sänkningar. Trots de omfattande ingreppen har bäcken kvar 
en  hel del naturliga karaktärer och många delar har också börjat återgå mot  ett mer naturliknande tillstånd. Vattendraget är av lokalt intresse 
för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Orientering  Bäcken från Lilla Mysingen ligger knappt 1,5 mil öster om Björsäter på gränsen till Åtvidabergs kommun. Vattendraget saknar 
namn på lantmäteriets kartor, men kallas här bäcken från Lilla Mysingen. Bäcken rinner i sydostlig riktning Lilla Mysingen till Taggen. Längden 
är 1,0 kilometer och fallhöjden 3,4 meter. Naturvärdesobjektet omfattar hela vattendraget.  Vattendragsbeskrivning  Bäcken har mestadels ett 
rakt lopp men ringlande partier förekommer här och var. Större delen av vattendraget är välskuggat och kantas av klibbal  och björk och en del 
asp, hassel, gran och tall. Omkring 400 meter uppströms inloppet i Taggen rinner dock bäcken över en halvöppen dikad  våtmark där 
skuggningen är sämre. Våtmarken har tidigare nyttjats som fodermark och åker men håller på att växa igen och återgå mot ett fuktigare 
tillstånd. Död ved finns bara i mindre omfattning i vattnet.  Bredden är oftast kring 1,5 till 2,0 meter och djupet någon eller några få decimeter. 
Vattenmiljön domineras av lugnflytande sträckor, men det finns även en  del svagt strömmande och enstaka strömmande partier. Mest fall 
finns  inom området närmast uppströms våtmarken där också det värdefullaste  partiet i vattendraget finns. Finsediment är den vanligaste 
bottentypen,  men grövre bottenmaterial finns här och var. Block dominerar inom 7 %  av vattendraget.  Växter och djur  Vid karteringen 
dominerades vattenvegetationen av övervattensväxter och mossor. Starr och näckmossa var vanligast, men även näckros, mannagräs och 
bladvass var ställvis dominerande. Övriga arter som noterades var missne, förgätmigej, svalting, sjöfräken, lånke och igelknopp.  Inga 
provfisken har utförts i bäcken, men fisk noterades vis karteringen. Strömstare observerades vid karteringen. Dessutom noterades spridda äldre
spår av bäver längs bäcken.  Påverkan  Vattendraget är hårt påverkat av rensningar och omgrävningar. 75 % av  sträckan är omgrävd och 

                                                                                                                                                                                                                                    



ytterligare 12 respektive 11 % har bedömts vara  kraftigt eller försiktigt rensat. Den ursprungliga naturfåran kan ses på flera  håll bredvid den 
uträtade fåran i de övre delarna. De nedre delarna bedöms  vara påverkade av indämning genom att Taggens nivå regleras med  ', 'en damm 
som bedöms hålla sjön på en nivå över dess ursprungliga höjd.  30 meter uppströms bäckens inlopp i Taggen finns resterna av en mindre  
betongdamm med okänt syfte. Den utgör inget vandringshinder idag.  Trots de omfattande ingreppen har dock bäcken kvar en hel del 
naturliga  karaktärer och många delar har börjat återgå mot ett mer naturliknande  tillstånd.

Åtgärdsbehov
Övrigt Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Död ved  Tillrinningsområdet är så litet att bäcken eventuellt drabbas 
av återkommande bör bli vanligare i bäcken. Delar av vattendraget har god potential att  nollflöden. - restaureras.  Referenser Gustafsson, P. 
2007: Biotopkarteringsdata (2007-10-25).

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Bäcken från Ottesättersgölen  
Objektsnummer: 864415    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Bäcken från Ottesättersgölen är kraftigt fysiskt påverkad. Den del som omfattas av naturvärdesobjektet är ett undantag och utgör en värdefull 

naturmiljö. Sträckan domineras av svagt strömmande till strömmande partier med stenbotten. De nedre 180 metrarna är särskilt värdefulla. 

Vattendraget är av lokalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Bäcken från Ottesättersgölen ligger nära söder om Östra Ryd. Bäcken rinner norrut från Ottesättersgölen till inloppet i Storån. 

Längden är 8,0 kilometer  och fallhöjden i storleksordningen 25-30 meter. Naturvärdesobjektet omfattar en 400 meter lång sträcka norr om 

Tosätter.  Vattendragsbeskrivning  Bäcken rinner i detta avsnitt i en successivt allt trängre dalgång bevuxen med barrdominerad  

produktionsskog. Närmast bäcken är klibbal och gran vanligast,  men här finns också björk, tall, asp, hassel och videbuskage. Skuggningen  av 

vattendraget är god. Bäcken har ett rakt till ringlande lopp. I de nedre delarna finns dessutom några meanderslingor. Död ved finns bara i ringa 

omfattning i vattnet.  Bredden är oftast 1 till 1,5 meter, men i de nedre  delarna blir den ställvis upp till 5 meter. Vattenmiljön domineras av 

svagt strömmande till strömmande partier med stenbotten. Dessutom finns en hel del grus och block. De allra nedersta delarna är lite flackare 

och här är sand och grus vanligast. De nedre 180 metrarna är en potentiell limnisk nyckelbiotop.  Växter och djur  Vattenvegetationen var 

sparsam vid karteringen. På sten och block växte näckmossa, bäcklav och fintrådiga grönalger medan starr och svalting fanns på bottnar med 

finare material.  Påverkan  De nedersta delarna av objektet är påverkade av sänkningar nedströms och har skurit ner sig i lösa jordlager. 

Påverkan är störst längst ner där bäcken rinner någon meter under nivån innan rensningarna. I de nedre delarna  finns också spår av gamla 

meanderslingor som eventuellt kan vara avgrävda.  De övre 220 metrarna är kraftigt fysiskt påverkade. Bäcken har  sänkts flera meter och 

kantas av rensningsvallar med block. Här finns  också resterna av en stendamm, men den utgör inget vandringshinder.  Strax nedströms 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

dammresten finns dock ett litet fall som kan vara svårt att  passera för mört och andra arter med sämre passageförmåga.  ', 'De omfattande 

sänkningarna och kanaliseringarna uppströms innebär att vattenregimen avviker kraftigt från opåverkade förhållanden. Detta innebär bland 

annat att uttorkningsrisken ökar.  Bäcken påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor.  

 

Åtgärdsbehov 

Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnarna till stor delAlla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas.  

igensatta med finkornigt material. Vid karteringen var vattnet kraftigt - Vandringshindret bör åtgärdas för att möjliggöra passage av fisk och  

lergrumlat. - andra djurarter i vattendraget. För att minska risken för uttorkning bör  Referenser Bisther, M. 2000: Utterinventering i 

Östergötland 1999. Underlagsmaterial Edlund, J. 2007: Biotopkarteringsdata (2007-07-20). 



Bäckområdet S Alboga 
Objektsnummer: 866504 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betad bäcksänka samt betad barrskog kring höjd. Natur- och rekreationsvärden. Pedagogiskt värdefullt med betad skog nära tätorten. 

Naturvärdesbeskrivning
Söder om åkrarna vid Alboga flyter bäcken i en markerad dalsänka. Den meandrande bäcken omges av öppen betesmark. Här finns även ett 
par äldre sälgar. Bäckmiljön med högörtvegetation omges av betespräglade skogar som f.n är ohävdade. På berget i väster står en svagt skiktad 
tallskog med visst inslag av gran samt lövträd. Särskilt i nordost finns ett antal grova tallar och i områdets västra del finns död ved. En 
kraftledning genomkorsar området. I nordost en brant sluttning.  Öster om bäcken finns en gräsrik f.d betesskog med trädskikt av tall. En del 
träd är åtminstone i 150 års åldern men yngre tall växer upp i luckorna och sluter skogen framöver. Mot söder finns ett större inslag av bär-ris 
och ljung i fältskiktet.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt bete kring bäcken och i skogen. Viss plockhuggning av träd bör förekomma för att hålla gläntor öppna och 
skapa en viss olikåldrighet.

                                                                                                                                                                                                                                    



Börrumsån 
Objektsnummer: 863925 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Börrumsån utgör en värdefull naturmiljö där flera sträckor har en låg grad av fysisk påverkan och till stor del utgörs av svagt strömmande till 
strömmande vattendragssträckor. Ravinbildningar och meandrande partier finns på flera håll. Fiskfaunan är relativt artrik med minst 6 naturligt 
förekommande arter, bland annat havsvandrande öring, ål och sannolikt även flodnejonöga. Börrumsån är av regionalt intresse för 
naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Orientering  Börrumsån ligger fem till tio kilometer öster om Ringarum. Större delen av bäcken ligger i sydöstra delen av Söderköpings 
kommun medan de övre delarna ligger i Valdemarsviks kommun. Vattendraget saknar namn på lantmäteriets kartor, men kallas Börrumsån, 
Börrumsbäcken och Frugelötsbäcken. Börrumsån bedöms vara det mest vedertagna namnet och används därför här. Bäcken har sina 
källflöden i området öster om Strolången. Från sammanflödet med Sågbäcken ner till utloppet i inre delen av Gropviken är vattendraget 8,4 
kilometer långt och har en fallhöjd på i storleksordningen 35 till 40 meter. Naturvärdesobjektet omfattar de nedre 6,0 kilometrarna av ån.  
Vattendragsbeskrivning  Bäcken har huvudsakligen ett rakt till ringlande lopp, men meandrande partier finns på många håll. Mer eller mindre 
skuggade partier omfattar ca 45% av bäcken. Död ved finns bara i ringa omfattning. Medelbredden är oftast mellan 2 och 3 meter och 
medeldjupet ett par tre decimeter. Vattenmiljön utgörs till största delen av lugnflytande sträckor som dominerar inom 78 % av vattendraget. 
Resterande delar utgörs huvudsakligen av svagt strömmande till strömmande partier. Den vanligaste bottentypen är finsediment som 
dominerar inom 87 % av vattendragslängden. Grövre bottenmaterial i form av sand, grus, sten och block finns i varierande grad inom större 
delen av bäcken och sten och block dominerar inom 11 respektive 2 %.  I vattendraget finns några särskilt värdefulla avsnitt (nyckelbiotop och 
potentiella nyckelbiotoper för flora och fauna). Dessa omfattar sammanlagt 39% av  vattendragets längd. Den mest värdefulla delen är 460 
meter lång och slutar 200 m uppströms utloppet i Gropviken. Här rinner bäcken i en djupt nedskuren ravin och har ett bitvis meandrande 

                                                                                                                                                                                                                                    



lopp. På flera håll rinner bäcken fram över välutbildade flodplan medan andra delar kantas av brantare stränder. Här finns också några branta 
strandbrinkar med blottlagt finkornigt material. Ravinens nedre delar är ganska öppna medan trädskiktet sluter sig allt mer längre upp. Större 
delen av bäcken är välskuggad och kantas av klibbal. Här och var finns även björk, lönn, slån och ek. Ravinen är betad och bäckbotten och 
stranden är delvis påverkad av trampskador från djuren. Vattenmiljön är varierande och domineras av svagt strömmande vatten men inslaget av
lugnflytande och strömmande partier är stort. De centrala delarna av området är mycket lämpligt för öring. Inga betydande fysiska ingrepp har 
gjorts inom området.  Omedelbart uppströms området ansluter en 240 meter lång potentiell nyckelbiotop. ', 'Området ligger i närheten av K 
varntorpet och utgör en förlängning av ravinen nedströms, men är fysiskt påverkat av tidigare verksamheter. Spåren är tydligast i de nedre 
delarna där det tidigare låg en kvarn och såg. Detta område utgör tillsammans med den limniska nyckelbiotopen nedströms kärnområde för 
bäckens havsvandrande öringbestånd.  Nästa potentiella nyckelbiotop ligger vid det gamla missionshuset vid Hammarbacken drygt 0,5 
kilometer sydväst om Börrums kyrka och drygt tre kilometer uppströms utloppet i Gropviken. Området är 350 meter långt och karaktäriseras 
av ett meandrande lopp. De nedre delarna är mestadels lugnflytande men vattenhastigheten tilltar uppåt för att i de övre delarna domineras av 
strömmande vatten. De nedre delarna är tydligt påverkade av sänkningen av vattendraget nedströms. Trots påverkan utgör området en 
värdefull strömvattenmiljö. Sträckan är bland annat reproduktionsområde för bäckens havsvandrande öring.  Den översta potentiella 
nyckelbiotopen är 1,3 kilometer lång och ligger längst upp i naturvärdesobjektet. Bäcken rinner här i en dalgång som i de övre delarna blir allt 
djupare och trängre och bitvis är av ravinkaraktär. Näromgivningarna utgörs mest av grandominerad produktionsskog i olika åldersklasser. 
Dessutom finns några hyggen. Närmast bäcken dominerar klibbal och gran, men även hassel, asp och björk är vanliga. Oftast bildar de en 
välskuggande kantzon, men sämre skuggade partier förekommer inom cirka 0,5 kilometer av sträckan. Loppet är mestadels ringlande, men 
välutbildade meanderpartier finns på flera håll. Området har en låg grad av fysisk påverkan. Längst ner är dock bäcken påverkad av sänkningen 
av vattendraget nedströms. Vid Glapptorpet finns en välbevarad liten stenvalvsbro.  Växter och djur  Vid karteringen dominerades 
vattenvegetationen av övervattensväxter. Skogssäv var den vanligaste arten, men även bladvass, mannagräs, rörflen, sjöfräken och näckmossa 
hörde ställvis till de dominerande arterna. Näckmossa fanns främst inom partier med något högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial. 
Andra arter som noterades var besksöta, bäcklav, veketåg, starr, bredkaveldun, igelknopp, strandlysing, möja, svalting, lånke, ältranunkel, 
rostnate, säv och fintrådiga grönalger.  Fiskfaunan är relativt artrik och domineras helt av öring, men även nejonöga, ', 'storspigg, id, ål och sarv
förekommer. Dessutom har regnbåge och signalkräfta påträffats i bäcken. Arterna har fångats vid de tjugotalet elfisken som utförts i bäcken 
under perioden 1991 till 2006 (Fiskeriverket 2007, Gustafsson 2007 och 2008 samt Göthberg & Karlsson 2006). Större delen av provfiskena 
har utförts på två lokaler belägna omkring 400 respektive 800 meter från bäckens mynning i Gropviken. Dessutom har bäcken fiskats vid 
Hammarbacken och Glapptorpet 3,2 respektive 5,6 kilometer från mynningen. Öringen är havsvandrande och har fångats på alla lokaler 
förutom den översta. Tätheterna har ofta varit höga och årsungar har alltid fångats. De nejonögon som fångats har inte kunnat artbestämmas, 

                                                                                                                                                                                                                                    



men det rör sig troligtvis om flodnejonöga.  Bäcken nyttjas sporadiskt som rast- och övervintringslokal av strömstare (Vuorinen 2007).  
Påverkan  Bäcken är tydligt fysiskt påverkad, vilket främst hänger samman med avvattningen av jordbruksmarken kring vattendraget. 52 % av 
sträckan är omgrävd och ytterligare 7 respektive 6 % bedöms vara kraftigt respektive försiktigt rensad. De mest påverkade sträckorna finns 
inom åkermarken närmast upp- och nedströms det meandrande partiet vid Hammarbacken söder om Börrums kyrka. På häradsekonomiska 
kartan från senare hälften av 1800-talet är dessa sträckor fortfarande meandrande, medan de på ekonomiska kartan från 1940-talet har rätats ut.
De omfattande rensningarna innebär också att sedimenttransporten tidvis är hög och att vattnet lätt grumlas vid stigande flöden och 
högflöden.  Det finns det tre vandringshinder i bäcken. Alla tre utgör partiella hinder för öring och definitiva hinder för mört och andra arter 
med sämre passageförmåga.  Bäcken påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor. Signalkräfta,  som är en främmande art 
för landet, förekommer i vattendraget. En båthamn finns i bäckens mynningsområde.  Övrigt Börrumsån är ett regionalt tidsserievattendrag 
där bäckens vattenkemi återkommande  ',

Åtgärdsbehov
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Biotopvård bör utföras på rensade strömsträckor för att gynna 
strömvattenlevande organismer. Bäckens vandringshinder bör åtgärdas för att möjliggöra passage av fisk och andra
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