
Gammal blandskog vid Rödmossen 
Objektsnummer: 864301 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt skogsområde med karaktär av långvarig betespåverkan. Idag är slutenheten större varför en del träd, främst ekar, är trängda av 
gran. I övrigt finns gammal gran och tall samt asp och björk. Den gamla skogen utgör en mycket värdefull del av skogslandskapet där inslaget 
av riktigt gamla träd är litet och 

Naturvärdesbeskrivning
Öster om Rödmossen ligger en lövrik blandskog med gran och tall. Lövinslaget består mest av ek, asp och björk. Området har tidigare varit 
betat vilket framgår av luckigheten samt kjolgransförekomsten. Dessutom är markfloran relativt rik. Träden är mycket grova och gamla, för 
granens del cirka 150 år medan den för tallen är ännu äldre, en del är uppemot och t.o.m över 200 år. Ekarna är spärrgreniga och hänglavsrika, 
en del av dessa står i luckor medan andra är hårt trängda av granen. Inom området finns också flera bohålsaspar. Det finns ett måttligt inslag av
död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor. I nordvästra delen finns ett berg där nordostsidan består av en lodrätt bergvägg medan 
sydvästsidan är uppsprucken och blockig. Hela området ger ett varierat och spännade intryck genom luckigheten, blockigheten och det stora 
inslaget av gamla träd plus den varierande trädsammansättningen. Av arter som indikerar skyddsvärd skog har påträffats tallticka, blåmossa, 
fällmossa och spår av reliktbock på tall.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras bäst om det lämnas till fri utveckling, möjligen kan enstaka ekar friställas där de är alltför hårt trängda av granen.

                                                                                                                                                                                                                                    



Gammelskog NV Stenkärrstorp 
Objektsnummer: 865504 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre område som enligt en f.d skogvaktare ej rörts på närmare 100år. Området har i och med detta mycket få motsvarigheter i länet. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett mindre område med urskogslik barrskog som växlar från kärr till frisk granmark och berghällar med tall. Lågor finns i alla olika delar av 
området, mest dock i granskogsdelen där allt från stormen 1969 ligger kvar. Enligt före detta skogvaktaren är inget gjort sedan 1919. 
Gammelgranslaven finns i hela området. Skriftlaven och grantickan finns i kärret liksom stubbspretmossan.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden lämnas orört. Kallavverkning fram till beståndsgränsen bör undvikas. Ytterligare 
artinventeringar vore av intresse.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Gangelholmen 
Objektsnummer: 874206   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Gangelholmen söder om Risö uppvisar en örtrik flora i en lövskogslund samt även en del äldre tallar med spår av rödlistade insekter. 

Gangelholmen utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Gangelholmens södra delar har en äldre enskiktad tallskog som i norr övergår i en lövblandskog med ek, rönn, lind, björk och apel. Lövskogen 

är flerskiktad och domineras av yngre träd. Enstaka äldre ekar och en grupp lindar finns dock. I tallskogen finns enstaka träd med kläckhål efter 

den rödlistade svarta praktbaggen. I norr utgörs naturvärdena främst av den örtrika lundfloran med bl a blåsippa, tandrot, hässlebrodd, gökärt 

och gullviva. Längst ut på udden i sydväst finns en liten förekomst av buskstjärnblomma. Enligt Häradskartan (1868) har en mindre äng funnits 

på öns östsida vilket sammanfaller med en del av lövskogen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skötseln inriktas på att bevara de gamla träden och den lundartade karaktären. Viss röjning av underväxande triviala 

lövträd och buskar kan behövas i slutnare delar. 



Gatmunstäppan skogsbete 
Objektsnummer: 866517 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre skogsbete med ett högt naturvärde som en del av det rika odlingslandskapet vid Bleckstad-Alboga. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett öppet tallskogsbete med till stora delar relativt unga tallar, men några få äldre tallar finns också. Fina artrika bryn med utpräglad 
torrängsflora märks speciellt i den sydöstra kanten. Här förekommer arter som gökärt, backtimjan, blåsuga, ängsvädd, jungfrulin, kattfot, 
knägräs, ärenpris och brudbröd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, 
grävning eller chaktning. Viss plockhuggning som bibehåller eller förbättrar karaktären av gles, luckig skog är

                                                                                                                                                                                                                                    



Getkärret hagmark 
Objektsnummer: 865511 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En mindre hagmark som utgör en värdefull del av traktens odlingslandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
En hagmark med varierande karaktär. Västra delen är kraftigt gödselpåverkad medan östra delen till stor del består av en björkbevuxen kulle. 
Mittpartiet har nyligen gallrats och i området finns även en stor damm, denna är frånstängslad. Av hävdgynnade arter finns bl a stor blåklocka, 
revfibbla, ängsvädd, gullviva, svinrot och ängshavre.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Gibbenäs beteslandskap och Inre Gropviken 
Objektsnummer: 864911 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Betesmarkerna vid Gropvikens innersta del som till största delen utgörs av välbetade strandängar är en värdefull del av traktens kulturlandskap.
Generellt är betade strandängar av högt värde för fågellivet. I området finns även värdefulla träd av ek, alm och lind och inre Gropviken utgör 
en värdefull våtmarksmiljö. 

Naturvärdesbeskrivning
Strax söder om S:t Anna letar sig Gropviken från innerskärgården och in i fastlandet. Vid nordväständen av viken ligger Gibbenäs vars djur 
betar omgivande hagmarker och strandängarna längst in i Gropviken. Flera avsnitt är något gödselpåverkade men spritt i området finns ändå 
en hävdgynnad flora och dessutom trädvärden. Omfattande strandängar utgör också ett mycket stort värde.  Området som helhet är stort och 
varierat. Strandängarna följer vikens inre strandlinjer som smala remsor begränsade av kulturbetesmark i de övre torrare delarna.  Vegetationen 
är mer eller mindre tydligt zonerad. Landstrandens övre delar  karaktäriseras av salttåg och rödsvingel med arter som havssälting, kärrsälting, 
gåsött, gulkämpar, strandkrypa och höstfibbla strödda i grässvålen. Ofta övergår vegetationen direkt i vassbältet som bitvis är betad, men på 
kortare sträckor syns även en zon med agnsäv och krypven.  Till den längsta strandängsremsan i norr gränsar hagmark som till största delen är 
gödslad men ett smärre intakt parti finns i kontakt med strandängen. Vegetationen är en mosaik av fårsvingeltorräng, örtrik torräng och 
rödvenhed. Floran är varierad och innehåller bl a kattfot, darrgräs, spåtistel, rödklint, knägräs, brudbröd, solvända, prästkrage, rödkämpar, 
gullviva, jungfrulin och buskviol.  I områdets övriga delar finns bergsknallar med hävdgynnad flora och inslag av hamlade lindar. I området 
finns också 4 almar över en meters diameter där den grövsta, på en kulle vid Landsek, enligt uppgift mäter 581 cm i omkrets. Det finns även 7 
st ekar över en meters diameter, den grövsta 4 meter i omkrets. Dessutom ingår gamla åkrar.  På nedsidan av torpet Landsek finns en 
genomhuggen före detta lövskogslund där bl a tandrot och vårärt noterats tidigare. Här finns även lungört, blå- och vitsippor samt vårlök. 
Lungörten är relativt ovanlig i kustzonen och ej noterad ute på öarna.  Inre Gropviken utgör en värdefull våtmarksmiljö med grunda 

                                                                                                                                                                                                                                    



vattenområden och vassområden. Här finns ett rikt fågelliv som åtminstone tidvis hyst

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om beteshävden fortsätter och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning,
schaktning, bebyggelse etc. Vattenmiljön och angränsande stränder bör undantas från åtgärder som t ex

                                                                                                                                                                                                                                    



Gjutviken 
Objektsnummer: 872012 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En vassvik med riklig vegetation i de inre delarna. Viken kan ha stor betydelse som lek-och uppväxtmiljö för fisk och utgör en mycket värdefull
del av länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Gjutviken ligger i Orrens nordvästra del. Den är långsmal och mynnar i sydväst via en 1,5 m djup öppning. Viken är måttligt exponerad och 
har liten vågpåverkan. Några fritidshus och båtar finns i viken som omges av tomtmark, lövskog, blandskog och en väg. Vassbälten med upp 
till 20 m bredd täcker största delen av strandlinjen. Undervattensvegetationen är sparsam i de yttre delarna och riklig i de inre med bl a ålnate, 
borstnate, hornsärv 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

                                                                                                                                                                                                                                    



Glupen 
Objektsnummer: 863407 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefull barrskog och branter i ett mindre område. Området är av kommunalt värde för naturvården och utgör en värdefull del av 
skogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Hällmarkstallskog och kraftiga östvända branter med asp 0 gran ned mot sjön Glupen. Mycket gamla träd, död ved, vedsvamp och bohål finns 
här.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Granskog O Nedre Lagnö 
Objektsnummer: 874112 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
I sydslänten av ett höjdparti på Nedre Lagnö finns ett mindre område med äldre granskog som uppvisar en rik lavflora. Skogspartiet med äldre 
gran utgör en värdefull del av innerskärgårdens naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
På höjden öster om Nedre Lagnö finns ett parti med äldre granar och inslag av yngre tall. Skogspartiet ligger i en sydsluttning där övre delen är 
mycket småstenig. Troligen har en viss ursvallning av finare material skett när området för länge sedan utgjorde en strandlinje. Området har 
troligen bara plockhuggits/blädats eftersom granarna visar på en ovanligt rik lavflora. Här finns rika förekomster av signalarterna 
gammelgranlav och kattfotlav, arter som dessutom sällan påträffas i så tortt läge som här. En svag utglesning har skett och yngre granar är det 
ont om.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogspartiet lämnas orört. På sikt ökar även andelen död ved och de höga naturvärdena stärks ytterligare.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grevängskullarna 
Objektsnummer: 865402 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Grevängskullarna finns ett vackert beteslandskap där tidigare åkrar i mosaik med ekbeklädda kullar betas. Området med ekar, välutvecklade
bryn mm utgör en värdefull del av odlingsmarkerna i trakten av Östra Ryd. 

Naturvärdesbeskrivning
Betad slåttervall omger fina ekdungar vid Grevängskullarna. I sydväst finns enbuskmarker med viss torrängsflora bl a harklöver, liten blåklocka,
gulmåra, ängshavre och brudbröd. I den närliggande ekdungen finns en artrik friskängsflora med bl a ängsskära och gullviva. Här finns fint 
vidkroniga ekar i uppåt 150 års ålder. I väster står en gammal grov ek i åkerbrynet precis utanför hagmarken. Den mäter 4,2 meter i omkrets. 
Österut utgörs området av lite yngre ekkullar med aspinslag. Däremellan frisk betesmark som slås maskinellt ibland. Spritt i vallen står enbuskar
och ekgrupper vilket bidrar till mosaikmiljön. Ett par grövre ekar finns också.  Öster om de fina ekbetesmarkerna vid Grevängskullarna finns 
en höjd med en bergbrant som vätter mot söder. I och ovanför branten växer ekar varav några är vidkroniga och nära 150-åriga. Oxtungsvamp
förekommer på levande ek och korkmussling på död ekved. På lodytor med lång tids beskuggning växer fällmossa. Mot norra och nordvästra 
kanten ökar inslaget av asp varav många träd är ihåliga. Döda eller döende träd är vanliga. I nordöstra kanten finns även en stor andel gran. 
Markfloran domineras av lundgröe, piprör, liljekonvalj samt smalbladiga gräs. Spenört indikerar rikare markförhållanden och ängsskära finns 
kvar sedan området betats.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Grevängskullarna även i framtiden betas. Det vore ur naturvårds-synpunkt också av stort värde om den asp- och 
ädellövrika skogen i öster bevaras. Området kan lämnas orört men på lång sikt kan ev inträngande gran i

                                                                                                                                                                                                                                    



Grindstugan 
Objektsnummer: 866425 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre ekområde med måttligt gamla ekar, dock en del av senvuxet slag. Ett värdefullt framtidsområde inte minst genom närheten till 
värdefulla ekområden vid Korssätter. 

Naturvärdesbeskrivning
Grindstugan är ett gammalt torp i en ekklädd kulle. Eken är ej så grov och i syd och väster är det granplanterat under eken. Området hyser en 
fin vårflora. På grund av det delvis tunna jordtäcket blir en del ekar av senvuxen karaktär. Savflöde och döende grenverk p g a trängsel är några 
biologiska kvalitéer.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer öka om granandelen minskas och eken gallras. Lämna gamla och senvuxna träd. Hänsyn till stugan och kulturmiljön ska
också tas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grova ekar SV Norreudden 
Objektsnummer: 873307 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Västra och norra delen av Missjö präglas av hällmarkstallskog. I östra kanten av tallskogen finns dock även ett par grova, riktigt gamla ekar av 
största värde. Gammelekarna utgör en viktig del av det ekrika landskap som utbreder sig i området Missjö-Olsundöarna-Tyrislöt. 

Naturvärdesbeskrivning
På Missjö finns en hel del värdefulla ekmiljöer, främst knutet till odlingsmarken på öns södra och sydvästra del. På mellersta-norra delen finns 
också enstaka ekar av stort värde. Knappt 400 meter sydväst om bebyggelsen vid Norreudden finns ett jätteträd av ek med en stamdiameter på 
ca en meter. Trädet har ett flerarmat grenverk som växer redan från basen av stammen. En grov död gren är ihålig. Trädet är vitalt och hotas ej
i nuläget av igenväxning. Mycket grova ädellövträd har oftast ett högt biologiskt värde och det är ett möjligt värdträd för en stor mängd 
rödlistade arter.Ett par hundra meter åt nord-nordost står ytterligare en grov och mycket gammal ek. Den växer i en liten fuktig sänka nedanför
berghällar. Trädet har vriden stam och är till större delen dött med grenbrott och delar som har blottlagd ved. Hela stambasen är ihålig och i 
botten av denna finns fuktig mulm. På trädets sydvästra sida är barken mycket grovskorpig och hård. Här förekommer flera ovanliga och 
rödlistade lavar såsom ekspik och gul dropplav. Trädet har ett högt naturvärde och är i nuläget ej hotat av igenväxning.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna och närmiljön bevaras opåverkad. Träden är i nuläget ej hotade av igenväxning.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grova ekar vid Klubben 
Objektsnummer: 867452 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull ekmiljö med ett knappt tiotal jätteekar varav ett par är riktigt åldriga, flerhundraåriga skorstensekar med mycket grov och 
skrovlig bark.

Naturvärdesbeskrivning
En liten men förstklassig ekmiljö i östsluttningen av en mindre bergkulle. Här står ett knappt tiotal jätteekar varav ett par är riktigt åldriga, 
flerhundraåriga skorstensekar med mycket grov och skrovlig bark. Stora håligheter finns i flera träd och trots sin litenhet är området troligen 
mycket värdefullt för ekinsekter. Lavfloran innehåller förvånansvärt få sällsynta arter med tanke på de mycket fina träden. Brun nållav finns i 
alla fall rikligt bl a på en grov ek uppe på kullen.

Åtgärdsbehov
  

                                                                                                                                                                                                                                    



Grova ekar vid Torpa 
Objektsnummer: 872014 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Längs Södra Finnö-vägen står fyra grova-mycket grova ekar med mycket högt naturvärde som bland annat påvisas av förekomst av flera 
rödlistade arter. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid eller i närheten av vägen mot Södra Finnö vid Torpa finns flera jätteekar med stora naturvärden. Längst i söder ett mycket grovt träd - 210 
cm i diameter!. Eken har en åldrig typ av djup och skivlik skorpbark som är beständig och mycket gynnsam för ovanliga lavar. En hastig 
överblick visade att här växer åtminstone ett par rödlistade arter. Bl a den ovanliga grå skärelaven. Nästa ek är en grov jätteek med en diameter 
på 130 cm, också med gammal grov skorpbark. Trädet är relativt fristående på talldominerad mark som är genomgallrad. Några buskar och 
aspsly hotar på sikt att skymma stammen vars naturvärden fordrar en ljus kringmiljö. På barken förekommer några typiska gammelekslavar. Bl 
a den rödlistade gula dropplaven.  Sydväst om gården står nästa ek, alldeles invid vägkanten och är trädet är därför föga hotat av igenväxning. 
Den mindre vanliga barkkornlaven växer på trädets bark. Eken har en diameter på 120 cm. Väster om gården står det fjärde jätteträdet av ek 
med en stamdiameter på 170 cm. Trädet som står strax invid vägen är relativt fristående och bedöms för närvarande ej som hotat av 
igenväxning.

Åtgärdsbehov
För att långsiktigt bibehålla dessa jätteträds höga naturvärden fordras att träden friröjs från uppväxande buskar och träd. Ett par av träden är 
förnärvarande ej påtagligt hotade men buskvegetationen kan med fördel röjas om tillfälle ges.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grova ekar vid Vänneberga 
Objektsnummer: 867555 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Några värdefulla vidkroniga ekar i en betad åravin. 

Naturvärdesbeskrivning
I Lillåns ravin nära kanalbron vid Vänneberga finns tre grova ekar. Den grövsta eken står längst i sydost. Den har mycket grovsprickig bark och
bör vara åtminstone 250-300 år. Eken hyser en värdfull lav- och svampflora, på dess västsida växer lite gul dropplav och det finns även brun 
nållav och på en död gren blekticka. Åravinen betas och längs den meandrande ån växer främst yngre klibbal. I sluttningarna dominerar yngre 
lövträd, bland annat enstaka yngre ekar. Lite hassel förekommer också.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om åravine betas även i framtiden så att ekarna står ljust och öppet. En del granar har ganska nyligen huggits bort vilket är 
positivt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grov ek i Djupdalen 
Objektsnummer: 866826 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull gammal grov ek i anslutning till stugområdet i Djupdalen.

Naturvärdesbeskrivning
En grov, spärrgrenig ek i anslutning till stugområdet vid Djupdalen. Eken hyser en värdefull lavflora bl a den rödlistade arten gul dropplav.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om sly och träd hålls borta från stammen till två meter utanför ekkronans yttre gräns. Grova grenar 
som faller ned bör lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grov ek SO Pålstorp 
Objektsnummer: 866306 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En grov och gammal ek belägen intill en mindre väg. Eken har ett högt naturvärde och ligger ganska nära andra värdefulla lövbestånd strax 
söderut.

Naturvärdesbeskrivning
Alldeles i vägkanten ca 500 meter sydost om Pålstorp står en ek som mäter 4 m i omkrets. Den är ihålig och har en rejäl mulmbildning. På 
barken växer bland annat brun nållav. På andra sidan vägen växer gran och konkurrerar i kronan med eken. På eftermiddag och kväll skuggar 
de eken.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om några granar på andra sidan vägen tas bort så ekkronan får fritt även åt det hållet. På eftermiddag och kväll skuggar de 
eken.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grov ek S Stora Koppetorp 
Objektsnummer: 865251 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull grov ek med frisk och imponerande stor trädkrona. Värdefull lavflora.  Naturvärdesbeskrivning  I kanten av en åker och i 
anslutning till en lövskogsdunge står en mycket grov gammal ek. Eken är säkert 1,5 meter i diameter och har en rak, välvuxen stam med grova 
sidogrenar som skickas ut ett tiotal meter åt varje väderstreck. Långt tillbaka stod eken säkert i en ängsmark. På den grovbarkiga stammen finns
en värdefull lavflora med lite av vardera gul dropplav, gulpudrad spiklav och brun nållav.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om eken får stå 
fritt och luftigt även i framtiden. I eller intill trädkronan bör inga andra träd tillåtas växa upp.  ', 'Nr N amn Klass 865304 Ossby lindäng 3  
Naturvärdesbedömning En värdefull trädbärande äng som hävdas på traditionellt vis. Natura 2000-område. 

Naturvärdesbeskrivning
I kanten av en åker och i anslutning till en lövskogsdunge står en mycket grov gammal ek. Eken är säkert 1,5 meter i diameter och har en rak, 
välvuxen stam med grova sidogrenar som skickas ut ett tiotal meter åt varje väderstreck. Långt tillbaka stod eken säkert i en ängsmark. På den 
grovbarkiga stammen finns en värdefull lavflora med lite av vardera gul dropplav, gulpudrad spiklav och brun nållav.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om eken får stå fritt och luftigt även i framtiden. I eller intill trädkronan bör inga andra träd tillåtas växa upp.  ', 'Nr N amn 
Klass 865304 Ossby lindäng 3  Naturvärdesbedömning En värdefull trädbärande äng som hävdas på traditionellt vis. Natura 2000-område.  
Naturvärdesbeskrivning  Lindängen är en udde i Hällerstadsjön som hävdas av hembygdsföreningen i Gårdeby. Ängen är bevuxen med lind, ek
och hassel. Den har fått sitt namn efter en stor gammal lind som står här. Ängen är den klassiska lövängen med enstaka lövträd, lind, ek, björk, 
asp, äpple och klibbal samt ett buskskikt dominerat av hassel. Andra buskar är en, hagtorn och nypon. Ängen är tämligen öppen i södra delen 
men mer sluten kring den stora linden. Områdets västra halva är ofullständigt beskriven.  Vegetationen i öster är så gott som uteslutande 

                                                                                                                                                                                                                                    



friskäng dominerad av rödven och rödsvingel. Bland örterna märks främst ängsskära och korskovall. Fläckvis vanliga är svinrot, lundstarr, 
rödklint och sommarfibbla. Ur den artrika floran kan också nämnas gullviva, ormrot, solvända, nattviol och klasefibbla. I de mer halvslutna 
delarna dominerar ängskovall och i ett lundartat parti växer bl a sårläka, spenört, krissla och nässelklocka.  Lindängen har ett förflutet som 
slåtteräng och övergick så småningom till att bli  betesmark. Efter att ha legat övergiven ett tiotal år började Gårdeby hembygdsförening med 
årlig lieslåtter och fagning på 70-talet. Natura 2000-objekt.  Åtgärdsbehov Naturvärdet består om hävden fortsätter även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grov ek vid Frituna 
Objektsnummer: 865814 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En grov, gammal ek med värdefull lavflora. En del yngre ekar finns i närområdet.

Naturvärdesbeskrivning
Längs östsidan av en markant nord-sydlig sprickdal står en grov, spärrgrenig ek med en värdefull lavflora, bl a den rödlistade arten brun nållav. 
Det är ont om kända ekmiljöer i närområdet men kring denna ek finns en del yngre ekar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras om träd och sly omedelbart huggs bort från stammen till minst fem meter utanför ekkronans yttre gräns. I 
närheten finns några yngre spärrgreniga ekar som även dessa bör frihuggas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grov ek vid Kullen 
Objektsnummer: 866305 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En metergrov ek med högt framtidsvärde.

Naturvärdesbeskrivning
En metergrov ek alldeles utmed vägen. Den är till synes frisk och välmående. Några spiklavar har börjat kolonisera eken men ännu saknas de 
riktiga gammeleksarterna. En värdefull ek som bör gynnas.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om eken är friställd och undervegetation ej tränger upp i kronan.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grytshagsberget 
Objektsnummer: 865908 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Grytshagsberget och i anslutande områden finns åtminstone 100-150 riktigt gamla, ofta grova och ihåliga ekar med en ytterst värdefull 
lavflora och insektsfauna. Området är en del av eklandskapet kring Stegeborg som har få motsvarigheter i länet och Grytshagsberget är troligen
det enskilt finaste området kring Stegeborg. 

Naturvärdesbeskrivning
På Grytshagsberget växer en ekdominerad skog med ett stort inslag av ett 100-tal mycket gamla och grova, spärrgreniga ekar varav många är 
ihåliga. Många ekar på toppen och i branterna är senvuxna och inslaget av död ekved är stort. Ekarna hyser minst 12 rödlistade arter, bla de 
mycket krävande arterna läderbagge, tvåfläckig praktbagge, gammelekslav och ekpricklav. Andra arter som kan nämnas är kärnticka och 
korallticka. Grytshagsbergets naturvärden har få motsvarigheter i Östergötland.  Ekmiljöerna fortsätter efter ett litet avbrott vidare västerut. 
Här finns en ekdominerad skog i en sydvästsluttning norr om Hagebäck. Ett tjugotal mycket gamla och grova, spärrgreniga och ihåliga ekar 
finns spridda i området. Detta tyder på en tidigare öppnare miljö. Även en hel del något yngre ekar finns varav en hel del är senvuxna. Torra 
ekar och talltorrakor förekommer. Även enstaka gamla tallar finns. En huggning av bl a gran har gjorts. På de mycket gamla och även något 
yngre ekarna växer en värdefull lavflora med bl a minst tre rödlistade arter. Sannolikt finns många fler rödlistade kryptogamer och insekter.  
Längst i öster en något yngre ekmiljö som utgör ett utmärkt förstärkningsområde där framtida jätteträd kan utvecklas.

Åtgärdsbehov
De synnerligen höga naturvärdena på Grytshagsberget bevaras bäst om den yngre barrskogen i norr och väster avvecklas, alla granar huggs 
bort, de mycket grova och en del av de yngre spärrgreniga ekarna frihuggs och området i övrigt lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grytsholm 
Objektsnummer: 874207 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Grytsholm sydost om Risö uppvisar en gammal senvuxen tallskog med rotgrova träd och spår av sällsynta insekter. Grytsholm utgör en mycket
värdefull del av S:t Anna skärgård som är ett kärnområde för tallskogsanknutna naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Grytsholm utgörs av en liten bergbunden holme i området sydost om Risö. Ön höjer sig tämligen skarpt ur fjärden och skogen är 
förhållandevis sluten med mycket gammal senvuxen tallskog. Träden är grova vid basen och har utvecklade grenverk redan på låg höjd. Gamla 
torra och ljusexponerade silverlågor av avbrutna toppar och torrakor finns vid södra stranden. Dessa trädskelett har rikligt av gamla kläckhål 
efter olika vedskalbaggar. Ungefär mitt på ön står en cirkelformad samling av 10-talet lindar som bär spår av forna dagars hamling och har 
kraftigt lutande trädbaser. Växtligheten är ställvis av en något örtrikare bredbladig grästyp med bl a gullviva och enstaka blåsippa. Västra delen 
är bitvis kraftigt igenväxt av buskar. Här står ett par senvuxna askar i trångt läge. Naturvärdena i övrigt utgörs av den gamla föga påverkade 
skogen som sannolikt hyser betydande värden ur den lägre faunan. Spår efter ett par rödlistade vedskalbaggar uppmärksammades på grov 
tallbark.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön lämnas orörd men skötselåtgärder kan bli aktuella i delar som blivit starkt igenväxta av olika buskar och som 
därigenom skuggar de äldre tallstammarna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Grytsholmen enebacke 
Objektsnummer: 873105 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull enebacke med artrik torrängsflora. Enebacken på Grytsholmen utgör en typisk innerskärgårdsnatur av högt bevarandevärde. 

Naturvärdesbeskrivning
På Grytsholmen vid sydsidan av Korsfjärden finns i väster en slänt ned mot vattnet. Det är en enbuskbevuxen ”ängsmark” med en artrik flora 
bl a rikt med Adam och Eva samt gullviva och mandelblomma. I ett torrängsavsnitt dominerar brudbröd och det finns även kungsmynta vilket 
kan indikera urkalkinslag i berget. En del enbuskar är av

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om sluttningen med sin rika flora och äldre enbuskar bevaras utan påverkan av bebyggelse etc. Betesdrift är sannolikt 
positivt. Området har ej återbesökts sedan det inventerades ca 1980.

                                                                                                                                                                                                                                    



Gråskär 
Objektsnummer: 876306 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Gråskär ligger i norra änden av Aspöjafjärden. Det lilla skäret hyser ett värdefullt fågelliv och utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Gråskär ligger i norra änden av Aspöjafjärden strax öster om Knarrö. Det är ett mindre skär med lavklädda hällar och enstaka alar. On hyser ett
värdefullt fågelliv dominerat av en koloni silvertärnor.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön lämnas orörd och ostörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Gränsnäs betesmarker 
Objektsnummer: 863914 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Betesmarker med hävdgynnad flora och flera trädklädda delar. Hagmarken med såväl flora som trädvärden utgör en värdefull del av traktens 
odlingslandskap.

Naturvärdesbeskrivning
Gränsnäs ligger lite ensamt i en skogig omgivning vid Nöstebosjön. Det småbrutna kulturlandskapet kring gården kontrasterar mot den slutna 
skogen omkring. Betesmarkerna utgörs till stor del av gammal åker eller gödslad naturbetesmark, men variationen i landskapet ger även 
utrymme för en artrik flora. Avsnitten med ekhagmark i nordost har en artrik flora, både ängs- och hedartad men på grund av slutenheten i 
kronskiktet är grässvålen ofta gles och mossig.  I övriga delar är vegetationen till övervägande del av rödvenhedtyp. I fuktigare partier finns 
också en ofta staggrik tuvtåteläng. Av de hävdgynnade arterna kan nämnas kattfot, ögontröst, brudbröd, gullviva och slåtterfibbla.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom sprängning, schaktning, 
bebyggelse etc.

                                                                                                                                                                                                                                    



Gränsviken 
Objektsnummer: 873130 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Gränsviken är en bred och exponerad vassvik med sparsam undervattensvegetation. Längre in finns en mosaik av vass och vattenytor som 
bildar en värdefull våtmarksmiljö. Vikens betydelse för fiskrekrytering är troligen stor. Viken utgör en mycket värdefull del av de samlade 
undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Gränsviken är belägen i sydöstra delen av Lagnöströmmen. Den är relativt bred och mynnar åt väster. Mynningsdjupet är 3-4 m och det 
grundar upp successivt inåt viken. I den inre delen finns täta och mycket breda vassbälten. Inne i vasshavet finns flera öppna vattenytor som 
bildar en mycket värdefull mosaikmiljö. Yttre delen är dock exponerad för vågor vid västig vind. Åtta hus, sex bryggor och åtta båtar finns runt
viken men påverkan bedöms ändå som måttlig. Tomtmark, blandskog och betesmark omger viken och vass täcker mer än hälften av vikens 
stränder. Den inre delen av viken präglas av mycket tät vass. Undervattensvegetationen är sparsam med

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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Gräsdänningskär-Örskär-Grässkär  
Objektsnummer: 874314    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning. 

Alldeles väster om farleden i Missjöskärgården ligger några omväxlande ytterskärgårdsöar omgivna av mer eller mindre stora grundområden. 

Öarna med omgivande grundområden utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om farleden och i sydkanten av Hafjärden ligger några mindre öar med främst buskvegetation. Öarna omges av mer eller mindre stora 

grundområden. Oarna är väl representativa för den mellersta Missjöskärgården.  Gräsdänningskär är flackt och domineras av släta berghällar. 

En del rosbuskar och enbuskar finns på sydostsidan och här finns även en albård längs stranden. Floran är påverkad av fågelgödsel och ganska 

artrik. Här finns blommande örter som gräslök, strandveronika, vänderot, baldersbrå, styvmorsviol, brunört och Adam och Eva. Den rika 

blomningen gynnar fjärilsfaunan och här finns bland annat slåttergräsfjäril, storfläckig pärlemorfjäril och stor ängssmygare. Mot öster och 

nordost finns ganska omfattande grundområden bl a runt Alstadklabben.  Även på Örskär finns släta berghällar. De är bevuxna av 

pionjärvegetation i form av lavar, mossor, styvmorsviol, gräslök, gul fetknopp, vänderot och i norr lite skallror.  Silverlav växer ganska frekvent 

på hällarna. I söder finns ett tätt buskage av en med några gamla rönnar, några ekar och längs stranden klibbal. Ön har tidigare troligtvis varit 

betad och håller nu på att växa igen.  Grässkär i söder är en buskrik ö med en, nypon, lågvuxen rönn och lite al. Mitt på ön står några riktigt 

gamla alar som på håll ser ut att vara ett enda träd. Höglänta delar av ön fungerar som utsiktspunkter för vitfågel och här finns den typiska flora 

som följer av detta. Här finns bland annat kärleksört, gul fetknopp och styvmorsviol. I buskmarkerna finns gott om smalbladiga gräs och det är 

ofta välbetat av gäss. Mitt  på ön finns några renlavsklädda hällar. I söder förekommer malört, kvanne och strandveronika vid stranden och i 

norr växer silverlav och vit fetknopp på en fågelgödslad häll. 

 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda utom Gräsdänningskär där bevarande av floran troligen kräver att ön betas eller 

åtminstone buskröjs med några års mellanrum. 



Gröholms tallskog 
Objektsnummer: 873005 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
På Gröholm växer äldre tallskog med inslag av döda träd.

Naturvärdesbeskrivning
På Gröholm finns ett mycket grovt tallbestånd, främst i söder samt på hällarna i väster. I väster finns även stora döda träd och det är en bra 
miljö för bl a hålhäckande

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om naturskogsartade delar förblir orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Gustavsberg betesmarker 
Objektsnummer: 866414 Naturvärdesklass: 4

 

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

Naturvärdesbeskrivning
Vid Gustafsberg sydväst om Ringeby Storgården finns en liten enbuskhage med ett fuktparti i mitten. Hagen genomkorsas av mindre 
grusvägar. Här finns en artrik hävdgynnad flora med gökärt, rödklint, ängsvädd, jungfrulin, knägräs, skallror, smörbollar och stagg.  Närmare 
Gustafsberg finns en liten yta med hävdgynnad flora. Hävd saknas här och stängslet är raserat men man finner arter som ängsvädd, änghavre, 
bockrot, vårbrodd och knägräs m.m. I norr finns en välbevarad liten stenmur.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även fortsättningsvis beteshävdas, helst återupptaget bete i öster. Betesmarkerna bör undantas åtgärder som 
kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Gårdebyområdet: Akerby-Ivarsberget  
Objektsnummer: 865311   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mycket värdefulla hagmarker nära Gårdeby (Åkerby) med komplexa naturvärden. Här samsas hagmarker med många fornlämningar (lång 

brukningshistoria) och rik flora (bl a kattfot och korskovall) med geologiska värden i form av Ivarsbergets grönstenar och stäppängsflora. 

Gårdebyområdet med sin säregna geologi och sina hävdade marker är en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö utan motsvarighet i 

Östergötland. Stäppängar utanför östgötaslätten är sällsynta.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Kring Åkerby finns omfattande hagmarker avdelade av väg och åkerremsor. I jordbrukslandskapet finns även en ovanlig berggrund med större 

och  mindre nästan fristående bergklackar. Dessa är de blottade delarna av ett cirka två kvadratkilometer stort bergmassiv av bergarten 

peridotit.  Ivarsberget 250 m öster om Åkerby är framträdande. Den grönsvarta peridotiten som främst består av olivin och pyroxen är kraftigt 

vittrad. På krönet av Ivarsberget som höjer sig cirka 20 m över omgivningen, växer en stäppängsflora. På de mörka, vittrade peridotitytorna 

märks främst gul fetknopp, småfingerört och fältmalört. I de delar där örtskiktet är mer slutet framträder brudbröd, flentimotej, backklöver, 

korskovall, harmynta, solvända, ängshavre, backsmultron, grusviva och spåtistel. Trädvegetationen på krönet är gles med huvudsakligen en del 

gamla björkar, spridda enbuskar och några åldriga oxlar.  Branterna kring Ivarsberget är mestadels vertikala. På krönet av dessa branter växer 

färgmåran och i branternas sprickor påträffas flera ormbunksarter som svart- och stenbräken. Runt berget växer en yppig trädvegetation med 

alm samt lönn, ek, hassel och oxel. I de betade torrbackarna cirka 200 m söder om Åkerby växer bl a gul fetknopp, småfingerört och 

flentimotej. Peridotiten finns spridd i området kring Åkerby och bort mot Össby (se annan beskrivning) mestadels i hagmarker. Norr om 

Åkerby finns ett mindre, friliggande avsnitt med denna berggrund.  Söderut från Åkerby gård finns en öppen och kuperad hage. 

Karaktärsarterna är knölsmörblomma, tjärblomster och brudbröd och berggrunden utgörs helt eller delvis av peridotit. Mot sydväst ligger en 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

öppen och varierande hage. Här är småbrutet mellan olika naturtyper och fläckvis finns en fin hävdgynnad flora. Av arter kan nämnas gökärt, 

blåsuga, jungfrulin, lite kattfot samt solvända och stagg. I hagmarken finns fornlämningar i form av stensträngssystem som visar på områdets 

mycket långa brukningshistoria.  Öster om vägen mot Ringstorp finns ytterligare en öppen och variationsrik hage om ca 14 hektar. Flacka 

partier är mer eller mindre gödselpåverkade. Av hävdgynnad flora finns bland annat mindre vanliga arter som kattfot och korskovall samt 

gullviva, darrgräs och flera av arterna nämnda ovan. En liten åkerudde/åkerholme i öster har ett halvslutet trädskikt och betas med en större 

fålla 

I området vid Hörstorp finns några mindre hagmarker fördelade på tre fastigheter. De största ytorna finns vid Hörstorp där hagen närmast 

gården är ovanligt artrik i de torrare partierna. Delen längst brukningsvägen är däremot tydligt påverkad av gödsling. I artrika avsnitt påträffas t 

ex gökärt, blåsuga, gullviva, jungfrulinarter, kattfot, svinrot och ängshavre.  Mot fastighetsgränsen i väster finns ett mindre skifte med fin 

hävdgynnad hagmarksflora. Här finns även någon sorts kulturhistorisk lämning (ej i fornminnesregistret) med ca. 20-30 stensatta hål med 

diameter 1 meter. Hagen är igenväxande med björk. Blåsuga, bockrot, ängsvädd, gullviva, jungfrulin, stagg och svinrot finns här.  Det östra 

delområdet ligger i en sydöstlig sluttning och är bevuxet av yngre träd. Värdet ligger i fältskiktet, vilket tycks ha viss påverkan av röjgödsling. 

Blåsuga, slåtterfibbla, ängsvädd, jungfrulin och svinrot finns här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete eller om naturvården. Möjligt slåtter i lämpliga delar. Området bör 

undantas från verksamhet som kan skada de geologiskt intressanta bergknallarna såsom bebyggelse, täktverksamhet, gödsling 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Gårdebyområdet: Össby-Klacktorp  
Objektsnummer: 865312    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Össby-Klacktorp finns värdefulla hagmarker och liksom västerut mot Åkerby finns här knallar av peridotit som bildar en mycket värdefull 

och skyddsvärd naturmiljö utan motsvarighet i Östergötland. Stäppängar utanför östgötaslätten är sällsynta. Gårdebyområdet med sina knallar 

av peridotit är tillsammans med Ivarsberget utpekat som riksintresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I jordbrukslandskapet söder om Gårdeby kyrka påträffas både större och mindre nästan fristående bergklackar. Dessa är de blottade delarna av 

ett cirka två kvadratkilometer stort bergmassiv av bergarten peridotit. Den mest iögonfallande av dessa rauklika bildningar ligger 50 m öster om 

Össby gård. Även Ivarsberget 250 m öster om Åkerby är framträdande (se annan beskrivning). Den grönsvarta peridotiten som främst består 

av olivin och pyroxen är kraftigt vittrad och gynnar på flera håll en artrik stäppängsflora.  Öster om vägen mot Östra Ryd finns en större 

hagmark bestående av mestadels flacka ytor påverkade av gödsling. På höjderna finns bitvis en fin flora där karaktärsarterna är ängshavre, 

brudbröd, jungfrulin och gullviva. Här finns även t ex klasefibbla och solvända. Ett tiotal värdefulla hagmarksträd av ask och björk finns i 

området. På björkbark växer sotlav.  Nordväst om Össby på norra sidan av vägen ligger en liten hagmark som utgörs av kulle. Kvävegynnade 

arter dominerar här men inslag av hävdgynnade finns, främst brudbröd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete eller om möjligt slåtter i lämpliga delar. Området bör undantas från 

verksamhet som kan skada de geologiskt intressanta bergknallarna såsom bebyggelse, täktverksamhet, gödsling 



Gåsskären 
Objektsnummer: 875308 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Några kilometer sydost om Aspöja ligger Gastskären, Melskären och Gåsskären med ytterskärgårdsnatur av största värde. Här finns utpräglade 
björkskär och fågelskär med ett rikt fågelliv samt stora grundområden. På flera platser finns rika bestånd av ålgräs. En del av öarna ingår i S:t 
Anna naturreservat och området utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Några kilometer sydost om Aspöja ligger de norra delarna av den finskurna yttre delen av S:t Anna skärgård. Hela området utgör 
ytterskärgårdsnatur av största värde och i området vid Gastskären, Melskären och Gåsskären finns t ex utpräglade björkskär och fågelskär med 
ett rikt fågelliv. Under vattnet finns vidsträckta grundområden av stor betydelse inte minst för lokala fisk- och fågelpopulationer. På 
grundbottnar finns bl a rika förekomster av ålgräs samt kransalgen grönsträfse.  Ålgräs är en av de vanligare arterna på mjukbottnar mellan 3-6 
meters djup. I området öster om Melskärshällen finns de allra rikaste förekomsterna med bitvis heltäckande bestånd av meterhögt ålgräs. Även 
norr om Filiputt och norr om Kalskär finns täta ålgräsängar. Av kransalger är grönsträfse den vanligaste arten men även hårsträfse och 
havsrufse finns här och där.  Gastskären är en samling magra skär i björkskärszonen. Östra delen av huvudön är fågelgödslad och här finns 
rikligt med fetknopp, gräslök och klibbglim. Mot norr ligger en liten bergknalle med en markant ostvänd lodyta. I söder finns lite stenar där det
t ex växer kvanne och strandaster. På hällar förekommer silverlav.  Nordostskär är ett ovanligt stort fågelskär med en rik gödselgynnad flora. 
Här finns rikligt av flera av naturtypens karaktärsarter som klibbglim, strandveronika, gräslök, bergkårel, malört och strandklo för att nämna 
några. Här finns även enstaka förekomster av vejde, ormtunga, frossört, rosenpilört, svalting och brunskära. Äldre uppgifter finns om 
förekomst av hönsbär. I söder finns en insjöliknande vattensamling med bl a slokstarr i kanterna. Vattenhålet är ett omtyckt tillhåll för änder. 
Området kring Gastskären-Nordostskär ingår i ett fågelrikt område med bland annat goda bestånd av änder. Av häckfåglar kan nämnas vigg, 
svärta, småskrake, skedand, vigg samt en stor koloni gråtrut.  Strax söderut ligger en småskuren arkipelag med öarna Filiputt, Melskären, Stora 

                                                                                                                                                                                                                                    



och Lilla Gåsskär och kring dessa en mängd små öar och skär. Öarna utgörs av björkskär och fågelskär med representativ flora och fauna. 
Längst i norr ligger Filiputt som är huvudön i en grupp med flacka små skär med släta hällar. Här finns ett rikt fågelliv med bla en koloni 
silvertärna och häckande rödbena, tofsvipa, skärpiplärka, grågås, havstrut, gråtrut och fiskmås. Floran är typisk för fågelskären med rik 
förekomst av styvmorsviol, baldersbrå, gräslök, klibbglim och bergkårel. Här finns även kvanne, vejde och ormtunga som också får räknas till 
ytterskärens karaktärsväxter. På huvudön växer dessutom rikligt med höskallra, nattviol och gulsporre. Ön bör ej besökas innan mitten på juli 
med hänsyn till fågelfaunan.  ', 'Melskären är tre utpräglade björkskär (Västra Melskär, Melskär och  Melskärsklabben). Här växer glest med 
björk och al i svackorna mellan de i landskapet dominerande hällarna. På lite rikare delar växer en hel del slån och nyponbuskar. Kärlväxtfloran
är typisk även den. Här finns gott om skärgårdsväxter som strandveronika, videört, kvanne, gräslök, styvmorsviol, baldersbrå, klibbkorsört och 
ormtunga och i fuktsvackor inne på ön växer kråkris, nattviol och hönsbär. På den mellersta ön växer även klibbglim, malört och rikligt med 
skallra. Bland fåglarna märks här skärpiplärka, ärtsångare och härmsångare.  Södra Melskär och Stora Gåsskär är två till större delen magra och 
bergbundna skär. Dock finns några mindre näringsrikare partier i sänkor och vid stränderna. Här finns en lång rad typiska skärgårdsväxter som 
styvmorsviol, gul fetknopp, baldersbrå, vänderot, nattviol, vejde och klibbglim. På det norra skäret finns ett kraftigt bestånd av höskallra och i 
en svacka ett litet bestånd hönsbär. Vid stranden på det sydligaste skäret växer den ovanliga hampflockeln.  I söder ligger Gåsskärshällarna och 
Lilla Gåsskär som är en tät samling små skär,

Åtgärdsbehov
hällar och klabbar som obetydligt höjer sig över vattenytan. Det är en mycket  finskuren arkipelag. Flera av skären hyser förekomster av 
klibbglim. Lilla Gåsskär Naturvärdet består om öarna och de omfattande grundområdena lämnas orörda och  uppvisar en varierad växtlighet. I 
väster finns en sänka med någon björk, rönn och en  ostörda. Gastskären-Nordostskär omfattas av fågelskydd mellan 1/2 och 15/8. Större  
liten myr. I denna dominerar rörflen men det finns även hönsbär, kråkbär, kråkklöver _ delen av området ingår i S:t Anna naturreservat.  och 
skogsbräken. Högsta punkten är en fågeltopp med klibbglim. Den finskurna övärlden nordost om Lilla Gåsskär kallas Gåsskärsskrevlet på 
äldre ekonomiska kartan. Söder om Lilla Gåsskär ligger Fjärdhällen, ett litet isolerat fågelskär med rik förekomst av klibbglim och gräslök. I en 
svacka även fackelblomster, kaveldun och rörflen.

                                                                                                                                                                                                                                    



Gädderstad hagmarker 
Objektsnummer: 866316 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla marker med vissa spår av ohävd och igenväxning (enligt ängs- och betesmarksinventering 2002). Hagmarkerna utgör en värdefull 
del av Västra Husbys odlingslandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Gädderstad finns ett par värdefulla hagmarker. Den norr om gården är genomhuggen relativt nyligen och grenar finns kvar på vissa ställen.
Det finns en del aspsly-uppslag. Hagen har dock förutsättningar att bli fin med god beteshävd. Av flora märks bl a gökärt, blåsuga, svinrot och 
brudbröd i begränsade mängder. Här finns även fornlämningar och en äldre ek. |  Betsmarken sydost om gården har en rik flora med mycket 
svinrot, ängsskära och brudbröd. Det finns även gödslingsindikatorer som brännässla och hundkäx och området bär spår av viss ohävd och 
igenväxning.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om igenväxning och ohävd bromsas. Betesmarkerna bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, 
schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Gäddviksmyren 
Objektsnummer: 873252 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Gäddvik på Norra Finnö finns en av skärgårdens större mossar kantad av ett värdefullt alkärr. Gäddviksmyren utgör en mycket värdefull 
del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Gäddvik ligger en myrmark som är en av de största i skärgårdsområdet. Våtmarken är i huvudsak av mossetyp och sträcker sig i öst-västlig 
riktning. Längs södra och västra kanten finns dock en ganska bred zon med alkärr. Klibbal dominerar här men björk och tall är också rikt 
företrädda. Små klibbalsocklar finns och mellan dessa står vatten. Lågor förekommer i riklig mängd och till mossfloran hör t ex långfliksmossa. 
Alkärret är en mycket varierad och vildvuxen miljö. Ute på mosseytan finns i öster ett mer eller mindre öppet område som domineras av 
trådstarr. Mot väster tilltar tallvegetationen och övergår i en tall-skvattram mosse. Av typiska arter bland vitmossan märks tuvull, rundsileshår, 
tranbär, kallgräs, dystarr och närmare kanterna stjärnstarr, flaskstarr, gråstarr och lågvuxen skvattram. I laggen förekommer vattenklöver, 
mannagräs, sjöfräken och veketåg. Enligt Häradskartan från 1868 har myren tidigare utnyttjats för slåtter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om myren och alkärret lämnas orörda. Undvik åtgärder runt omkring området som kan ändra på vattennivå eller 
lokalklimat.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Gärningsskär  
Objektsnummer: 875404    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Omkring sex kilometer öster om Aspöja ligger Gärningsskär i det yttersta havsbandet. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Gärningsskär är ett typiskt fågelskär som bland annat hyser rikligt med malört. På klapper i väster växer även kvanne och vänderot. I söder är 

ön starkt uppklyftad och här finns gott om kråkvicker som klänger i skrevorna. På de rundade topparna finns rikligt med fågeltoppsbrosklav. 

Till fågelfaunan hör bland annat en vitfågelkoloni med havstrut, silltrut, gråtrut, fiskmås och silvertärna. Även strandskata och tordmule har 

konstaterats häcka. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas orörd och ostörd. Fågelskydd gäller mellan 1/4-10/7.   



Görviken 
Objektsnummer: 873125 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Görviken är en ganska exponerad vassvik med tämligen riklig undervattensvegetation och stor betydelse som reproduktions- och uppväxtlokal 
för fisk. Viken är en viktig del av undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Görviken, belägen i södra Lindersfjärden i innerskärgården, mynnar åt både norr och väster. Den västliga mynningen är bredast och djupast (ca
4,5 m) medan den norra är ca 2-2,5 m djup. Större delen av viken är ca 1,5 m djup. Flera hus, bryggor och båtar gör påverkan vid viken ganska 
stor. Vidare har muddringsverksamhet förekommit och åkermark ligger nära viken. I övrigt omger tomtmark, betesmark och blandskog viken 
och vass täcker större delen av strandlinjen. Vassbältet är vikens östra del är mycket brett. Undervattensvegetationen är tämligen rik med 
dominans av hornsärv och borstnate i de inre östra 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

                                                                                                                                                                                                                                    



Görvikens strandängar 
Objektsnummer: 873152 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En nyligen restaurerad strandäng som på sikt kan få stora värden för bl a fågellivet om hävden fortsätter. På de artrika fastmarkskullar som 
finns förekommer bl a den ovanliga fältgentianan. Strandängen utgör en värdefull del av naturen i S:t Anna 

Naturvärdesbeskrivning
Innanför Görviken finns en stor betesmark som mestadels består av en nyrestaurerad havsstrandäng. Denna hade vid inventeringen 2002 ännu 
svagt utvecklad grässvål, delar av ytan har tidvis varit uppodlad. På de torra kullar som finns i området växer hävdgynnade arter. Där finner 
man bl a darrgräs, jungfrulin, gullviva och lite av den sällsynta fältgentianan. Mot väster finns en strandäng som hävdats kontinuerligt och som 
har en typisk flora för strandängar av Östersjötyp. Här växer t ex salttåg, gulkämpar, gåsört och strandkrypa. Mot strandkanten finns ett 
vassbälte. Allra längst i väster ett avsnitt ohävdad strandäng. Till områdets värden hör även ett par metergrova ekar på den lilla 
fastmarksholmen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Görvikens strandängar långsiktigt hävdas med bete. En strandängsflora utvecklas först på mycket lång sikt men 
området kommer ha stora värden för fågellivet och det finns i området stora floravärden på den betade

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Hage 500 m O Lilla Åkkärr  
Objektsnummer: 865817    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefull betesmark i skogsbygd med fuktängsflora där bl a den ovanliga slåtterblomman finns. Området är av kommunalt värde för 

naturvården.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Östra delen av ett betesmarksskifte består av en stor, flack staggrik fuktäng med enar. Fuktängen omges av skog. Längst österut är det delvis 

övergående i ett våtare starrkärr. Av hävdgynnad flora finns förutom stagg även gåsört, blåsuga, ängsvädd, backnejlika, knägräs, gulmåra, lite 

kattfot och ställvis rikt med darrgräs. Den i kommunen ovanliga slåtterblomman finns också i fuktängen. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 



Hagebäck 
Objektsnummer: 865803 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Hagebäck är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots detta en värdefull naturmiljö. Värdet betingas främst av dess särskilt värdefulla del 
uppströms Stegeborgsvägen med sitt kraftigt meandrande lopp och sina varierande strömförhållanden. Området utgör kärnområde för bäckens
utplanterade öringstam men bäcken nyttjas sannolikt som reproduktionslokal för fler kustlevande fiskarter. Vattendraget är av kommunalt 
intresse för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Orientering  Hagebäck ligger 8 kilometer sydost om Mogata i östra delen av Söderköpings kommun. Bäcken saknar källsjö och har sina 
källflöden i området söder om Långlid. Därifrån rinner den norrut mot utloppet i Yxeltorpa vik i Slätbaken. Från sammanflödet med diket norr
om Långlid är den 2,6 kilometer lång och har en fallhöjd på i storleksordningen 20 meter. Naturvärdesobjektet omfattar de nedre 1,3 
kilometrarna av bäcken.  Vattendragsbeskrivning  Vattendraget har helt olika karaktär i de övre och nedre delarna. Nedströms korsningen med 
Stegeborgsvägen är bäcken uträtad, dåligt skuggad, lugnflytande och saknar död ved i vattnet. Bredden är upp till 15 meter närmast utloppet i 
Yxeltorpa vik för att successivt minska till en till två meter närmast vägen.  Uppströms vägen har bäcken ett ringlande till meandrande lopp. 
Den är oftast välskuggad och rinner i en successivt allt brantare dalgång. I de övre delarna finns några branta forsar, men i övrigt är vattnet 
mest svagt strömmande till strömmande. Sand, grus och sten är de dominerande bottenmaterialen, men här och var förekommer även 
finsediment, block och häll. Bäcken är oftast bara någon meter bred och djupet i många fall omkring en decimeter.  Det finns ett särskilt fint 
avsnitt något uppströms Stegeborgsvägen. Sträckan har ett naturligt lopp och rinner fram i en småkullig sänka bevuxen med ek, hassel och  
klibbal. Bäcken är meandrande och framför allt de nedre delarna är mycket väl utbildade med kraftig meandring, branta strandbrinkar med 
blottlagt finkornigt material och avsnörda meanderslingor. Sträckan utgör kärnområde för bäckens utplanterade öringstam.  Växter och djur  
Nedströms Stegeborgsvägen var vattenvegetationen riklig vid karteringen och dominerades av bladvass, bredkaveldun, gäddnate, rörflen och 

                                                                                                                                                                                                                                    



skogssäv, men även axslinga och andmat noterades. Inom fallsträckorna uppströms vägen mot Stegeborg var näckmossa den vanligaste 
vattenväxten, men även skogssäv och fintrådiga grönalger var ställvis vanliga här. Andra arter som noterades här var bäcklav, veketåg, 
igelknopp, möja, andmat och ältranunkel.  Öring av Åvaå-stam planterades ut i bäcken 2002. Arten fångades vid provfisken 2002', '  och 2005 
(Fiskeriverket 2007 och Hjälte 2005). 2002 fanns enbart äldre individer av öring, medan både årsungar och äldre fisk påträffades 2005. Detta 
indikerar att utsättningarna resulterat i ett reproducerande bestånd. Sannolikt nyttjas bäcken som reproduktionslokal av flera olika kustlevande 
fiskarter. Vid karteringen noterades mycket fisk i mynningsområdet.  Påverkan  Bäcken är kraftigt fysiskt påverkad. Påverkan är störst i de 
nedre delarna där bäcken är kanaliserad och rinner över invallad åkermark längs en drygt 900 meter lång sträcka. Uppströms det uträtade 
området passerar bäcken genom två vägtrummor som båda bedömts utgöra partiella vandringshinder för öring och definitiva hinder för mört 
och andra arter med sämre passageförmåga. Den nedre trumman ligger under Stegeborgsvägen och den övre cirka 60 meter uppströms. Utöver
dessa vandringshinder finns två naturliga definitiva vandringshinder där vattnet rinner över brant sluttande hällar i objektets övre delar.  
Uppströms naturvärdesobjektet är bäcken mycket hårt påverkad och har sannolikt inte kvar sitt naturliga lopp någonstans. Den rinner delvis 
fram i en djup sprängd och grävd kanal och är bitvis kulverterad. Detta innebär att vattenregimen kraftigt avviker från opåverkade 
förhållanden. Tillsammans med det lilla avrinningsområdet innebär detta att uttorkningsrisken sannolikt är hög.  Utloppet är kraftigt fysiskt 
påverkat. Området har muddrats och fyllts ut och en småbåtshamn har anlagts i det forna utloppsområdet. Hamnen är numera nedlagd.  
Referenser  Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata (2005-10-16). Fiskeriverket 2007: Utdrag ur elfiskeregistret 2007-01-08. Hjälte, U. 2005: 
Elfiskeprotokoll från 2005-08-29.

Åtgärdsbehov
Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Bäckens vandringshinder bör åtgärdas för att möjliggöra passage av fisk och 
andra djurarter i vattendraget. Om möjligt bör åtgärder för att minska risken för uttorkning genomföras. Död ved bör bli vanligare i bäcken. 
Beståndsutvecklingen hos det utplanterade öringbeståndet bör följas ytterligare några år.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hage SV Källsätter 
Objektsnummer: 865320 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En liten naturbetesmark som tack vare en speciell kombination av omvärldsfaktorer och kontinuitet i hävden fått en ovanlig flora. 
Artrikedomen och artsammansättningen på denna lilla yta har få motsvarigheter i kommunen vilket gör bevarandevärdet mycket högt. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Källösa strax sydväst om Östra Ryd finns en betesmark som innehåller ett smärre parti opåverkat naturbete. Det är en sid- och sydlänt kort
sluttning mot en angränsande åker. Kombinationen av rörligt grundvatten, solexponering och kalkfattig jord ger här en speciell flora med 
hävdväxter från både torräng, hed- och lågstarräng.  Ängshavre dominerar bitvis men här växer även arter som darrgräs, knägräs, slankstarr och
blekstarr. Bland örterna finns bl a den rara fältgentianan om än i enstaka exemplar, ljung, spåtistel, rödklint, brudbröd, vildlin, jungfrulin, 
ängsskallra och

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd som bete eller äng. Träd- och buskskikt bör minimeras i detta skuggkänsliga växtsamhälle. Främst ung ek,
tall och nyponsnår bör undanröjas. De välformade enarna lämnas med fördel kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hage V Bottna gamla tomt 
Objektsnummer: 865901 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull hagmark som utgör en del av det fina beteslandskapet i yttre Skällvik. Hagen är varierad med bl a trädklädda bergpartier 
och artrika fuktängar samt förekomst av en mycket grov ek. 

Naturvärdesbeskrivning
En stor hage med två bergområden mitt i. Runt dessa har det förr varit åker som nu är försumpad och på väg att bli riktigt artrik. Här växer 
ängsvädd, stagg, darrgräs och starr-arter även om tuvtåtel, knapptåg och gåsört dominerar. Det finns även små men riktigt fina torrängspartier 
med mattor av solvända. Till områdets flora hör även bl a svinrot, gullviva, darrgräs, harstarr och blåsuga. I hagen finns en grov ek med ca 4 
meters omkrets och bergspartierna hyser rikt med träd, fr a tall. Buskar av en, nypon och slån förekommer också.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarken betas även i framtiden och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, 
schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Hagmark vid Ängen  
Objektsnummer: 874066    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull mindre hagmark där avgränsade artrika delar betas tillsammans med utmagrade f.d åkrar. Området utgör en värdefull del av 

hagmarkerna i trakten. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Objektet ingår i en större beteshage, övriga delar är gammal åker även vissa delar börjar bli riktigt utmagrade och därmed värdefulla för 

hagmarksarter. I området finns en hel del hävdgynnade arter, speciellt i kanten mot skogen och runt de gamla brukningshindren. Karaktärsarter 

är stagg, solvända, ängshavre, bockrot och knägräs. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarken betas även i framtiden och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, 

schaktning eller bebyggelse. 



Hagmarker 350 m S Tegeltorp 
Objektsnummer: 874062 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla hagmarksmiljöer med inslag av ekmiljöer i välbetat bryn, igenväxande hage och i ett skogsparti. Ekhagarna är en viktig del i det 
ekrika landskapet vid Arentorp-Ulvebo som i sig är en del i det större eklandskapet mellan 

Naturvärdesbeskrivning
Mellan Stora Arentorp och Tegeltorp ligger ek- och tallpräglade hagmarker på bergig mark ovanför den lägre och bördigare åkerleran. I det 
södra området finns två skogsklädda berknallar omges av öppna marker. Här är mycket varierade förhållanden och därav en artrik flora. Man 
finner bl a rikt med ängsvädd samt jungfrulin, knägräs och solvända. I brynet mot söder står en jätteek som är vida synlig i trakten. Trädet är 
över metergrovt och delar sig i tre grova huvudstammar vid 2-2,5 meters höjd.  Omkring 500 meter norr om Stora Arentorp finns ett sydvänt 
bryn med medelålders, utpräglat vidkroniga ekar i ålder upp till ca 150 år. Marken är svagt sluttande småblockig och bitvis finns artrik 
torrängsflora med bland annat gråfibbla och ljung. Andra arter är revfibbla, darrgräs, kattfot, slåtterfibbla, gullviva och rikt med ängsvädd. Små 
uppslag av nypon och slån förekommer och i väster enstaka gammal tall med tallticka. Några hundra meter österut finns ytterligare några 
vidkroniga ekar i samma betesfålla.  Innanför brynet finns i anslutning till ett bergparti en skogsmiljö med tall och ek, inslag av asp samt 
enbuskar. Ekarna är senvuxna och uppspruckna hällmarker i bergppartiet ger en naturligt ljus miljö. På block finns fällmossa och på ek gul 
porlav och lite  allémossa. Enstaka tallar kan vara 150-åriga.  Områdets norra del är ohävdad sedan flera år. Hävdarter som kattfot, ängsvädd 
och blåsuga finns. Bland de vidkroniga, eller i bergpartier senvuxna, ekarna finns inslag av tall, björkuppslag och i fuktiga avsnitt även al. 
Ekticka förekommer. Ett par vattenhål avsedda för betesdjuren finns här vilket berikar den biologiska miljön.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om betesmarken hävdas även i framtiden. Återupptagen hävd och viss röjning i den norra fliken. Skogspartiet lämnas orört 
men gran i kanterna som skuggar ekar bör huggas bort.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker NO Kristinelund 
Objektsnummer: 866352 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Nordost om Kristinelund finns ett par mindre men mycket värdefulla hagmarker. Här finns en typisk flora för magra, ogödslade marker med 
lång hävdhistoria. Här finns bl a den starkt minskande kattfoten på flera håll. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordost om Kristinelund, i landskapet mellan Gårdeby och Hällerstadsjöns norra ände, finns ett par mycket värdefulla små hagmarker. I det 
norra objektet är flacka partier fuktiga med bl a starr och mycket humleblomster. På mer kuperade delar växer ovanligt mycket svinrot. Andra 
arter är revfibbla, blåsuga, rikligt med ängsvädd, gullviva, rikt med jungfrulin samt lite kattfot och stagg.  Närmare Kristinelund finns en smal 
och öppen hage. Den skuggas en hel del av omgivande skog. Karaktärsarter är betad ljung, vårbrodd, gökärt och jungfrulin. Här finns även bl a
kattfot.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagarna även i forstättningen betas. Hagarna bör även undantas andra åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 
exploatering, bebyggelse, täkter eller vägdragningar. Det är även avgörande att angränsande åkermarker förblir

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker NO Segerstorp 
Objektsnummer: 864916 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Vid Segerstorp finns hagmarker med viss påverkan av röjgödsling och tätt trädskikt. Det är ändå värdefulla och variationsrika hävdade miljöer 
och området är av lokalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Söder om vägen en bergkulle som länge varit trädklädd, dock är de gamla träden borta. Kullens topp är tallbevuxen medan sidorna har ett 
varierat lövträdskikt. Floran är påverkad av skuggning och i viss mån röjgödsling. Här finns bl a gökärt, stor blåklocka, blåsuga, darrgräs, 
ängsvädd, gullviva och brudbröd. Flertalet arter i ganska begränsad mängd.  På nordsidan vägen ligger en sydvänd, sluttande hage där östra 
delen är öppen med solälskande arter. Brudbröd dominerar här. Västra delen är skuggad av trädskiktet och har därför en annan flora med bl a 
rikligt med ängsvädd. I området finns även lite solvända, darrgräs och gullviva.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker NV Lilla Berga 
Objektsnummer: 866310 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
I Gårdebys odlingslandskap ligger dessa värdefulla öppna hagmarker samt ett mindre skogsbete. Floran och vegetationen är omväxlande och 
markerna är även av stort värde för landskapsbilden. 

Naturvärdesbeskrivning
Kring Gårdeby utbreder sig ett odlingslandskap med förbindelser mot Hällerstadsjön i öster och Skärkindsbygden i väster. I dess västra del 
nära ett skogsparti finns ett stråk av värdefulla betesmarker.  Längst i öster en hage som visserligen är kvävepåverkad men innehåller spridda 
hävdgynnade arter. Norra delen har dessutom en fin hävdgynnad flora utan påverkan. Här finns såväl fuktäng som ett torrt-friskt parti. Till den
värdefulla hagmarksfloran hör backsmörblomma, gökärt, nattvioler, darrgräs, jungfrulin samt lite stagg och svinrot. Mot väster intill 
Bergshagen ligger ett skogsbete där tall dominerar i trädskiktet. Gamla träd saknas men här finns inslag av hävdgynnad flora i ett par gläntor.  
Vid Bergshagen viker hagarna mot sydväst och här ligger en smal hage med ovanligt stort inslag av slåttergynnade arter. Ett par mycket gamla 
fd åkerytor börjar få inslag av hävdgynnad flora. Av slåttergynnade arter kan nämnas slåtterfibbla, blåsuga och rikt med darrgräs.  Vid vägen 
upp till Bergshagen ligger en öppen och kuperad hage med en hel del gulmåra, röllika och johannesört. Höjder och slänter har en mer artrik 
flora där t ex brudbröd tillkommer utöver ovan nämnda arter. I sydväst ligger en öppen och långsträckt hage med variationsrik växtlighet. I 
norra hörnet är floran något fuktpåverkad med karaktärsarterna ängsvädd, darrgräs och jungfru Marie nycklar. I övrigt är det torrare med bl a 
mycket jungfrulin och brudbröd.  Särskilt i områdets sydvästra hagar finns rikt med fornlämningar, bl a gravfält. Gravfältet belyser områdets 
långa historia som kulturmark.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete eller om möjligt slåtter i lämpliga delar. Området bör undantas från 
verksamhet som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, täktverksamhet, gödsling av naturbetesmark och

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker vid Duvkärret 
Objektsnummer: 863404 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Nordost om Ulvebo gård vid Duvkärret finns ett par beteshagar med glest spridda träd av bl a björk och asp samt enbuskar. Hagarna utgör ett 
värdefullt och biologiskt berikande inslag i skogsbygden. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordost om Ulvebo gård vid Duvkärret finns ett par beteshagar med glest spridda träd av bl a björk och asp samt enbuskar. Hagarna utgör ett 
vackert inslag i skogsbygden. Den norra beteshagen har partier med utmagrade fd. åkerytor och ännu finare avsnitt med hävdgynnad flora. Här
finner man t ex ängsvädd, jungfrulin, svinrot, gökärt och ärenpris. I delen söder om vägen dominerar utmagrade fd åkerytor som har en trivial 
flora av tuvtåtel och smörblommor. Den hävdgynnade floran finns i kanterna mot skogen med arter som smultron, ängsklocka, stor blåklocka, 
gullviva och prästkrage.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarkerna betas även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker vid Hanerik 
Objektsnummer: 864413 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla hagmarker i ett småbrutet landskap. Hagmarkerna vid Hanerik med bl a gamla ekar och en rik förekomst av kattfot i tidigare 
ängsmark utgör en mycket värdefull och skyddsvärd del av kommunens odlingslandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Hanerik finns värdefulla hagmarker. I hagen närmast intill landsvägen står några värdefulla ekar i ca 150-års åldern. Väster om ladugården 
finns ett mindre skogsbete med väl utvecklad betehorisont och många stigar efter nötkreatur. Till floran hör bl a ängsklocka, revfibbla och rikt 
med ärenpris. Direkt sydväst om ladugården står en mycket grov och vidkronig ek, ca 1,5 meter i diameter. På stammen växer svavelticka.  
Öster om Haneriks gård finns en mindre ekhage av stort värde. Det är en mycket vacker ekbacke på stenig mark med vidkroniga ekar. De 
flesta träden har en grov, genomgående stam. Flera träd är nära metergrova och här börjar finnas eller finns redan förutsättningar för rödlistade
lavar och insekter att leva.  Området sydöst om gården är en åkerholme med hävdgynnad slåttermarksflora med bl a svinrot över hela objektet. 
Tyvärr har hävden tidvis varit svag och hundkäxen har brett ut sig. Lite darrgräs, skallror och stor blåklocka finns här också.  Den stora öppna 
hagen nordöst om gården har 20-tal stora solitära björkar, vissa med sotlav. Hagen har en böljande markstruktur med en fin hävdgynnad 
hagmarksflora med bl a nattviol, rikligt med ängsvädd samt blåsuga.  Det nordvästra området är en gammal äng som nu betas. I den norra 
delen är kattfot en karaktärsart, medan i den övriga hagen är det tågväxter och gökblomster.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker vid Häradsbro 
Objektsnummer: 865404 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Vid den lilla gården Häradsbro finns en värdefull stenig och tuvig fuktäng. Hävden är på senare år svag men floran mycket värdefull. Vid 1980-
talets, ängs- och hagmarksinventering påträffades såväl kattfot som den sällsynta ljungögontrösten. Vid nyinventering 2002 påträffades även 
orkidén tvåblad i en fålla väster om gården. De artrika hagarna är typiska representanter för de små skogsgårdar där hävden ofta upphör först. 
Det är av största värde om hävden kan fortsätta. 

Naturvärdesbeskrivning
Den lilla gården Häradsbro ligger i skogslandskapet öster om Hällerstadsjön. Här finns några mindre hagmarker med artrik flora. 
Karaktärsarter i den lite större hagen intill och nordost om gården är darrgräs och stagg. Här finns även gullviva och jungfrulin samt mer 
kulturpräglade växter som kungsljus och ängshaverrot. Av kanske störst intresse är en stor, ganska stenbunden, fuktäng samt en mindre yta hed
i norra änden.  Fuktängens vegetation varierar med olika arter som ger karaktär t ex stagg, tuvtåtel, knapptåg och låga starrarter. Bland de 
betesgynnade växtarterna finns ängsvädd, ängsfryle, knägräs, darrgräs, hirsstarr och kärrsilja. I den stenbunda delen av fuktängen är de helt 
täckta stenarna bevuxna med hedväxter som ljung, kattfot, jungfrulin och ögontröst. På en begränsad del av den ljungrika rödvenheden i 
hagens norra ände växer den mycket sällsynta ljungögontrösten. Detta ger intryck av att hävden i hagen har en lång och obruten historia men 
vid ängs- och betesmarksinventeringen 2002 var hävden ganska svag.  Vid Klinttorp i öster finns ett mindre betesbryn. Här är de hävdgynnade 
växterna koncentrerade till områdets västra del. Till floran hör slåtterfibbla, ängsvädd, gulmåra, gullviva och jungfrulin.  Ytterligare en mindre 
fålla finns ca 500 m väster om gården. Här tillkommer flera slåttergynnade arter som orkidén tvåblad, blåsuga och klasefibbla.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om hagen även i forstättningen betas. Hagen bör även undantas andra åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 
exploatering, bebyggelse, täkter eller vägdragningar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker vid Knutstorp 
Objektsnummer: 867302 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Den öppna betesmarken vid Knutstorp har en mycket artrik och av gödsling opåverkad flora. Förutom artrikedomen ska öppenheten 
framhållas, liksom det anmärkningsvärda i att en så pass flack hage på relativt god jord undgått kvävegödsling. Den rika förekomsten av 
ängsskära är ovanlig, liksom förekomst av låsbräken. Hagen representerar en mycket värdefull och skyddsvärd naturtyp som med sina speciella 
kvalitéer saknar motsvarighet i Söderköpings kommun. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Knutstorp längs sydsidan av sjön Asplången finns en långsträckt och flack hagmark mellan åker och skog. Den är till största delen öppen, 
men västra delen präglas av några utspridda grupper av ekar. Av övriga trädslag märks främst björk, medan buskskiktet utgörs av framför allt 
en och nypon.  Markförhållandena varierar från tortt till fuktigt. Den största delen är frisk och domineras av rödvenäng. Bitvis dominerande är 
gökärt, jungfrulin och ängsskära. Den sistnämnda är mycket vanlig - dominerande i friska och fuktiga vegetationstyper och kännetecknar 
hagen. Bitvis förekommer ängsskäran tillsammans med mycket svinrot  och smörbollar och ger intryck av tidigare slåtterängshävd.  Fuktig 
mark domineras av tuvtåteläng med gräs- och lågstarrinslag. Arter som bitvis dominerar förutom ängsskära är bl a trådtåg och plattstarr. I 
torrare delar övergår rödvenängen i fårsvingeltorräng. Speciellt vacker torräng finns i hagens östra del innan  denna svänger av mot norr. 
Torrängen präglas där av spåtistel, tjärblomster och gullviva. Sluttningen ner mot Asplången utgörs av en mosslupen mager rödvenäng med 
mycket vitsippa.  Bland övriga arter i hagens rika flora kan också nämnas kattfot, låsbräken, slankstarr, backsmörblomma, ängsvädd, darrgräs, 
solvända och brudbröd.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om området även i framtiden hävdas med bete- eller slåtter. Området bör undantas alla åtgärder som kan skada naturvärdet 
såsom grävning, schaktning, uppförande av bebyggelse eller anläggningar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker vid Lenshult 
Objektsnummer: 863506 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett par små men värdefulla hagmarker nära Lenshult. Den ena med särskilt artrik flora, den andra med sandigt-grusigt underlag och värdefulla 
träd. De utgör ett värdefullt inslag i skogsbygdens natur. 

Naturvärdesbeskrivning
I dalgången vid gården Lenshult finns ett par små hagmarker med floravärden. Allra mest artrikt är det i den SV-vända sluttningen vid Sundet, 
strax nordväst om gården. Hagen har ett trädskikt bestående av övervägande björk och karaktärsarter bland växterna är jungfrulin och 
ängsvädd. Här växer även rikt med ängsvädd samt gökärt, stor blåklocka, darrgräs och rikt med gulmåra.  Den andra hagen ligger i en sandig 
sluttning nedanför gården. Karaktärsarter är gullviva och tjärblomster. Det finns även mycket hundkäx och nässlor som visar på 
näringspåverkan. Även ängsskära ska nämnas. I trädskiktet finns några hålträd av björk och lind. Det finns även lite blottad sand som tillför 
naturvärden som möjlig livsmiljö för t ex en del insekter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt beteshävd och om områdena undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom täkt eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker vid Olerum 
Objektsnummer: 864505 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Mycket värdefulla hagmarker som tyvärr delvis stått ohävdade några år. Markerna hyser såväl den rödlistade trumgräshoppan som den i trakten
ovanliga slåttergubben. Odlingslandskapet har en ålderdomlig karaktär. De förhållandevis stora hagmarkerna utgör en mycket värdefull och 
skyddsvärd naturmiljö. 

Naturvärdesbeskrivning
Olerum är en by med tre gårdar som ligger tätt tillsammans kring vägen. Söder om vägen finns ett varierat kulturlandskap med åker, betesmark 
och skog. Dessa marker var tyvärr ohävdade vid ängs- och betesmarksinventeringen 2002. De två skiftena på norra sidan hävdades däremot.  
Betesmarkerna i söder utgörs till största delen av en smal öppen remsa i kanten av åkrarna, samt ett betat halvöppet skogsparti.Vegetationen är 
varierad eftersom hagmarken är så långsträckt. Rödvenäng och rödvenhed dominerar om än varierande av skugga eller svagt bete. Bitvis breder
piprör och örnbräken ut sig där betestrycket är alltför svagt. I objektets sydligaste åkerkant växer den i trakten mycket ovanliga slåttergubben. 
Genom sin långsmala form sätter betesmarken vid Olerum sin prägel på landskapsbilden över ett stort område.  Det lilla skiftet 300 meter 
VNV om gårdarna är en artrik torrbacke som är olik den övriga betesmarken. Här växer bland annat kattfot, vildlin, slankstarr, slåtterfibbla och
gullviva. Från denna torrbacke är den ovanliga trumgräshoppan rapporterad.  Norr om gårdarna finns ett skifte som är kuperat och är 
trädbevuxet till största delen. Ett f.d åkerparti är trädlöst. Hagen påvisar en viss gödslingspåverkan från tidigare mjölkkor. Detsamma gäller 
skiftet öster om gårdarna som i övrigt är kuperat och varierat med små, utmagrade, åkerpartier och naturlig betesmark. Av hävdgynnade växter 
kan nämnas rikt med blåsuga och ängsvädd samt darrgräs, blekstarr, svinrot, jungfrulin, revfibbla och måttligt med gullviva.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om hävden återupptas i de söder och väster om gårdarna belägna hagarna. Hagmarkerna bör vidare undantas alla åtgärder 
som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, grävning, schaktning.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmarker vid Råssla 
Objektsnummer: 864403 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Vid Råssla finns ganska vidsträckta betesmarker med både artrik hävdgynnad flora och en del grova ekar. Hagmarkerna utgör en mycket 
värdefull naturmiljö i

Naturvärdesbeskrivning
Söderut från gården Råssla i skogsbygden ligger en vacker öppen hagmark. I södra delen finns en grupp med gamla ekar och en björkdunge. 
Den bästa jorden och en f d åker är gödselpåverkad, men särskilt den oftast steniga och torra sluttningen ner mot den intilliggande åkern är 
artrik. Vegetationen är ängsartad med fårsvingeltorräng som den dominerande typen. Lite hällmarkstorräng förekommer, liksom en hel del 
rödvenäng i mindre torra partier. Floran är artrik med bl a prästkrage, mandelblom, brudbröd och slåtterfibbla. Slåtterfibblan är bitvis allmän.  
Kring ekdungen är vegetationen mer gödselpåverkad men det finns partier med svinrot, gullviva, sötvedel m fl arter. De ca 10 vidkroniga 
ekarna har ett stort natur- och landskapsmässigt värde. En del av träden är troligen ca 200 år gamla, de är ganska senvuxna på den magra 
marken. Träden är utpräglat vidkroniga och börjar bli mycket värdefulla för många lavar och insekter. Till lavfloran hör brun nållav.  Vidare 
söderut längs Sågarekärret finns ekar som har stort framtidsvärde vartefter de åldras. Idag finns ett tiotal ekar längs brynet, de flesta vidkroniga 
och ca 100-150 åriga. En del av brynet är igenväxt med yngre ek och asp, i söder är det dock öppet och välhävdat med spridda enbuskar. Några
sälgar utgör ett värdefullt inslag längs brynet.  Det finns även ett mindre avsnitt nordöst om gården med delvis en fin hävdgynnad flora. Bl a 
finns här slåtterfibbla, darrgräs och jungfrulin. Ytterligare ett objekt vid Österängarna utgör en liten del av en betesmark. Det är slänten kring 
en liten bergknalle som hyser rödvenäng med mycket svinrot och gullviva, men också ängsskära och spenört.  I skogsbrynet alldeles nordväst 
om Österängarna står en grov ek. Den är mer än metergrov och grovbarkig med ganska hög, relativt rak och knotig stam. Eken är troligen 
minst 300 år. Eken har sannolikt en rik insektsfauna och kan hysa hotade

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt beteshävd av hagmarkerna. Eken vid Österängarna bör inte tillåtas växa in i brynet mer än idag. Det vore 
värdefullt om en öppning skapades mot betesmarken och om den frihöggs in mot skogen.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmark N Häljelöt 
Objektsnummer: 872017 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull hagmark med sandig jord och berg i dagen samt kulturspår. En värdefull del av traktens odlingslandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
En öppen och buskrik betesmark med sandig jord och berg i dagen. Det finns även några fuktigare stråk. Kulturspår i form av gravrösen 
berikar miljön. I trädskiktet finns en äldre björk samt bl a asp och rönn. Av buskar bl a en, slån, nypon och hagtorn.  Till hagmarksfloran hör 
ängsvädd, gulmåra, svinrot, brudbröd, jungfrulin och

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarken betas även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmark O Sjögerum 
Objektsnummer: 864917 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Betesmarkerna vid Sjögerum har trots en längre tids ohävd en förvånansvärt artrik flora väl värd att bevara. Ett tidigare förflutet som 
slåttermark kan säkert ge förklaringen till artrikedomen. Bevarandevärdet är redan nu, utan hävd, högt och kommer att stiga väsentligt om 
hävden återupptas. Sker inte detta kommer de hävdberoende växterna att tyna bort. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Sjögerum strax norr om Börrum ligger en sedan några år övergiven hagmark. Terrängen bestäms av en långsmal, flack, sidlänt sluttning 
gränsande till skogsmark runt om, bergig i norr. En misslyckad barrplantering sätter sina spår i delar av hagen men då markberedningen varit 
skonsam och få av plantorna har tagit sig inverkar det inte menligt på floran (bedömning ca 1988).  Vegetationen har i vissa delar en speciell 
karaktär med en mosaik av torrängs- och fuktängssamhällen som ofta påträffas i samband med begränsad sidlänthet och direkt solexponering. 
Floran är varierad med många hävdberoende och gödselskyende arter bl a darrgräs, knägräs, harstarr, hirsstarr, kärrsilja, brudbröd, solvända, 
vildlin, ängsskallra, ängsvädd och gullviva. Fuktängen har även trivialare delar med stort inslag av tuvtåtel, veketåg och högörtängsflora.  
Bergbranten i norr resulterar i en liten sydsluttning präglad av en rödvenhed med inslag av rikarter som sötvedel och backglim. Hela hagen är 
öppen och saknar så gott som trädskikt men har ett glest buskskikt innehållandes en, tall, gran och björk. Om hävden återupptas kommer 
floran att utvecklas och blir ännu art- och individrikare.  Vid återbesök 2002 befanns objektet vara fläckmarkberett, delvis dikat och planterat 
för ca tio år sedan. Sannolikt i ett andra försök att beskoga marken. Plantorna är mellan 30 cm och 3 m och har tagit sig ojämt. Trots en viss 
förnaansamling bedöms området fortfarande ha hagmarksvärden och vara restaureringsbart.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om planterade träd avlägsnas, hävden återupptas och om ytan undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom 
grävning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmark O Sundet 
Objektsnummer: 866353 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Hagmarken öster om Sundet innehåller gott om ursprunglig, av kvävegödsel opåverkad, vegetation typisk för naturbetesmarker med lång 
kontinuitet. Floran är artrik och ormbunken låsbräken och den i trakten ovanliga brudborsten kan särskilt framhållas. Hagmarken utgör en 
mycket värdefull del av det rika landskapet kring 

Naturvärdesbeskrivning
Intill Hällerstadsjön rakt öster om Gårdeby ligger en stor och långsträckt hagmark med öppna vidder, enebackar och lövdungar. Det mesta av 
de öppna delarna är gödselpåverkade men de kuperade och steniga områdena har en värdefull flora. Trädskiktet varierar i slutenhet och 
domineras av björk och ek. Det finns även lind, asp och klibbal samt hassel och nypon utöver enarna.  Den dominerande vegetationstypen är 
rödvenäng med ett stort inslag av rödsvingel. Det förekommer även torrbackar med fårsvingeltorräng, ofta med gott om solvända. Speciellt i 
stenigare partier och i området neråt sjön finns partier med rödvenhed. Floran är överlag artrik med bl a kattfot, låsbräken, brudborste, 
ängsvädd, backsmörblomma och nattviol.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagen även i forstättningen betas. Hagen bör även undantas andra åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 
exploatering, bebyggelse, täkter eller vägdragningar.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Hagmark S Långsätter  
Objektsnummer: 865308    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mindre björkage med torrbackar och inslag av en hävdgynnad flora, däribland lite kattfot som är en minskande art.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Intill vägen söder om Långsätter ligger en björkhage som vid 1980-talets hagmarksinventering var nyligen framröjd. I den sydliga sluttningen 

finns partier av torrmarksflora, men floran är övervägande av frisk typ. Björk och en dominerar trädskiktet. Av hävdgynnad flora förekommer 

blåsuga, ängsvädd, rikt med gullviva, jungfrulin samt lite kattfot. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Området bör undantas påverkan av bebyggelse, anläggningar, täkter etc. 



Hagmark SV Stora Berga 
Objektsnummer: 866312 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En vidsträckt betesmark som är öppen, kuperad och rik på fornlämningar. Stora delar är kvävepåverkade men på kullar och i torra slänter finns
en rik flora. Hagmarken är en värdefull del av odlingslandskapet kring Gårdeby. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydväst om Stora Berga nära Gårdeby kyrka ligger en öppen och kuperad hage med högt naturvärde. Hagen är rik på fornlämningar. Ur 
florasynpunkt är det synd att stora delar är kvävepåverkade men på kullar och i torra slänter finns en ursprunglig flora kvar. I mitten finns 
dessutom ett relativt stort och grunt småvatten. Av hävdgynnade och gödslingskänsliga växter kan nämnas backsmörblomma, gökärt, 
korskovall, revfibbla, blåsuga, ängsvädd, gullviva och jungfrulin.  Ett antal värdefulla hagmarksträd av asp, björk och rönn finns.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete eller om möjligt slåtter i lämpliga delar. Området bör undantas från 
verksamhet som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, täktverksamhet, gödsling av naturbetesmark och

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmark vid Bråta 
Objektsnummer: 864921 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En tidigare betesmark som ännu är restaurerbar och utgör en värdefull del av det rika odlingslandskapet i Skällviks socken. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Bråta strax norr om Lagnövägen finns en betesmark som ej hävdades vid ängs- och betesmarksinventeringen 2002 (inget stängsel). Hagen 
är varierad med öppna, busk-klädda samt delvis trädklädda delar. I söder märks en kraftig igenväxning av slån men de enbuskrika torrbackar 
som finns centralt i hagen är fortfarande öppna nog för att hysa en rik flora.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden återupptas. Oavsett hävd bör ytan undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, 
schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmark vid Lärkstugan 
Objektsnummer: 865202 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull hagmark nära kommungränsen som bl a hyser den sällsynta

Naturvärdesbeskrivning
Vid Lärkstugan nära kommungränsen finns en fin hagmark av högsta naturvärde, även om norra tredjedelen av objektet är svagt påverkad av 
gödsling. Södra delen är artrik och med ovanligt mycket darrgräs. I objektets sydöstra del växer fältgentiana och i övrigt finns bl a blåsuga, 
slåtterfibbla, rikt med ängsvädd, hirsstarr och nattvioler.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarken hävdas även i framtiden och om området undantas från åtgärder som kan skada betesmarken t ex grävning, 
bebyggelse eller anläggningar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmark vid Torstorp 
Objektsnummer: 865414 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En hagmark med visst inslag av hävdgynnade arter. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid gården Torstorp finns en kuperad hage i nordsluttning med både fuktiga och torra partier. Hagen har inslag av hävdgynnade arter men är 
lite negativt påverkad, troligen av en tidigare beskogning. Här växer t ex smultron, gökärt, blåsuga, ängsvädd och

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagen även i forstättningen betas. Ytan bör även undantas andra åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 
exploatering, bebyggelse, täkter eller vägdragningar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagmark V Segerstorp 
Objektsnummer: 864915 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Väster om Segerstorp finns en artrik hagmark på mager, bergig mark. Området är av kommunalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Väster om Sgerstorp finns en öppen hage längs sydsidan av vägen. Här finns ett glest trädskikt av främst tall och björk. Berghällar splittrar ytan 
och ger en karg karaktär. Den välbetade grässvålen är artrik med bl a ängsvädd, gullviva, rikt med blåsuga och jungfrulin samt lite solvända och 
sommarfibbla.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Hagudden 
Objektsnummer: 874005 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 Vid Gåsviken-Hagudden finns en mångfacetterad natur med hagmark, vida strandängar, en grund vattenmiljö samt fina skogsmiljöer på 
Hagudden och Kättelholm. Hagmarkerna har en intressant vegetationssammansättning och fina hedartade kantområden. Till floran hör bl a 
fältgentiana. Särskilt de inre delarna av viken är troligen en viktig lek- och uppväxtlokal för fisk. Området utgör en mycket värdefull del av det 
rika betesmarkslandskapet i den gamla Skällviks socken.  

Naturvärdesbeskrivning
Gåsviken i Trännöfjärdens västra del mynnar både åt norr och öster, varav den största och djupaste mynningen är den nordliga. 
Mynningsdjupet är 2,5-3 m i norr och ca 2 m i öster. Inne i viken är djupet i regel mellan 2-3 m. Viken utgör ett exponerat grundområde med 
relativt stor påverkan av åkermark i vikens närområde och flera bryggor med totalt ca 25 båtar (ca 40 båtplatser) i vikens västra del. Även 
blandskog finns runt viken och vass täcker vikens stränder. På flera ställen i söder förekommer öppna partier i vassen vilket ger en intressant 
mosaik. Undervattensvegetationen är sparsam i de centrala delarna av viken, men ökar in mot vasskanterna. Ålnate dominerar i de centrala 
delarna medan borstnate är vanligare i de öppna partierna i vassen. Ytterligare sju undervattensarter påträffades vilket är en hög siffra.  
Innanför Gåsviken ligger en krokformad havsstrandäng vilken är en del av en större beteshage som sträcker sig upp till Lilla Arentorp. Den 
långsträckta strandängen är helt öppen så när som på ett par grova alar i den norra delen. Mitt på finns ett skjul och en brygga. 
Strandängsvegetationen domineras av salttåg, krypven och gulkämpar. I övergångszonen mot vassbältet tillkommer agn-, havs- och blåsäv. På 
landsidan växer gåsört och smultronklöver i kanten mot den vidtagande tuvtåtelfuktängen. Här uppe kan man finna den ovanliga stallörten.  Åt
sydväst går tuvtåtelfuktängen längre inåt land uppför en svag sluttning. Här är mer eller mindre ogödslat och bitvis ganska artrikt, speciellt där 
vegetationen får inslag av staggfuktäng. Darrgräs, knägräs, revfibbla, blodrot och humleblomster är några typiska arter. På torrare mark i 
skogsbrynet dominerar rödvenhed liksom i skogskanterna längre upp i hagen. Dessa är i allmänhet öppna men i någon del kraftigt igenväxande

                                                                                                                                                                                                                                    



av slån. Ofta karaktäriseras brynet av hårt betad ljung och med mycket kattfot. Andra arter är solvända, brudbröd och gullviva. Den finaste 
delen ligger strax nordosst om Charlottenborg. I en sydkant finns ett parti med vegetation av staggängsvarianter av gräs-lågstarrfuktäng. Den är
kraftigt björnmossetuvig och förutom stagg som dominerar kan nämnas följande typiska arter: knapptåg, stjärnstarr, tuvtåtel, knägräs, kärrviol, 
blodrot och krypven. Vid inventering 2002 sågs även ett 50-tal ex av den ovanliga tidigblommande formen av fältgentiana i området.  Ute på 
Hagudden finns två bergknallar med gammal tallskog. En hel del tallar har pansarbark och många grova döda grenar. Även en del tallågor och 
torrakor finns. Sannolikt finns rödlistade insekter knutna till de gamla tallarna eller den döda veden. På udden finns även någon metergrov ek.  
',

Åtgärdsbehov
Vid Sjöstugan och i ett bryn nära Kungshällsudden (väster om grusvägen) finns ett par Naturvärdet består om vattenmiljön och angränsande 
stränder undantas från åtgärder  avsnitt med grova, vidkroniga ekar varav en del är metergrova. Dessa har eller som t ex bebyggelse, ytterligare 
bryggor eller anläggningar i eller i nära anslutning till  kommer att få mycket stora värden för ekanknutna naturvärden. vattnet, trafik med 
motorbåt och vattenskoter, ankring, utläggning av bojar, muddring  Utanför Gåsviken ligger ön Kättelholm. En mindre del av öns nordöstra 
sida är mindre påverkad och har en starkt skiktad och olikåldrig skog av gran, tall och vårtbjörk. Olikgrova och gamla lågor finns på den svagt 
östsluttande marken. Förutom grova granlågor finns stående torrgranar. Den rödlistade groptickan påträffades här.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hallebysjön 
Objektsnummer: 865204 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Hallebysjön med omgivande vidsträckta kärrmarker hyser en rik fågelfauna med många häckande slättsjöfåglar. Sjön är även en viktig rastlokal 
för bland annat änder. Sjön delas mellan tre kommuner och ligger även inom Norrköpings och Linköpings kommuner. Cirka 15 hektar 
våtmark ligger inom Söderköpings kommun. 

Naturvärdesbeskrivning
Hallebysjön delas mellan Norrköping, Linköping och Söderköpings kommuner. En mindre del i öster ligger inom Söderköpings kommun. Sjön
är sänkt och centralt ligger idag en 0,5 kvadratkilometer stor vattenspegel som främst mot öster och väster  omges av vidsträckta vassar.  
Fågelfaunan studerades i början av 1980-talet och man påträffade som häckande fåglar bland andra brun kärrhök, skäggdopping, knölsvan, 
skedand, vigg, brunand, vattenrall och troligen även svarthakedopping. Av vadare häckade enkelbeckasin (8 revir), skogssnäppa, tofsvipa, 
troligen storspov och möjligen rödbena. Sävsångare, rörsångare, buskskvätta och sävsparv bedömdes vanliga medan gulärlan endast fanns i 
enstaka par. Till strandskogens fågelfauna hör näktergal och vissa år har rördrom hörts från vassarna. Fiskgjuse och häger ses regelbundet fiska 
i sjön och under vår och höst rastar stora andflockar med bland annat mycket bläsand.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Hallebysjön kan bevaras med öppna vattenspeglar. Vattnet bör inte sänkas, snarare höjas och invallningar helst 
undvikas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hamna 
Objektsnummer: 873403 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Fyra kilometer öster om Missjö ligger Hamna längst ute i havsbandet. Ön omgärdas av ett större grundområde innehållande många mindre öar 
och skär. Här finns ett rikt fågelliv och sannolikt även stora undervattensvärden. På Hamna finns en fin gammal tallskog. Hamna utgör en 
mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Runt Hamna utbreder sig en varierad övärld och ett större sammanhängande grundområde på ca 75 hektar. Hamna utgör den största ön inom 
grundområdet, norr om Hamna ligger Rönnskär och Gråskär. Söderut ligger Hamnskär och Hamnklumpen och österut Hamnhällarna och 
Gjusbådarna. Grundområdena och den finskurna övärlden ger förutsättningar för en rik fågelfauna med bl a häckande svärta, labb, rödbena 
och mindre vitfågelkolonier. Sannolikt finns stora undervattensvärden i området.  På västra och norra delen av Hamna finns en varierad 
tallskog med delar som har en bergbunden hällmarksskog där träden är långsamväxande och krokväxta. Särskilt norrut är tallskogen mer 
högrest och växer på bättre boniteter. Skogen har en stark naturskogsprägel med rikligt av gamla träd. Tillgången på död ved är också rik, 
särskilt av barklösa torrakor och rotvälta träd. Den ymniga förekomsten av blåmosskuddar på marken vittnar om en lång obruten 
trädkontinuitet. En måttlig påverkan finns på enstaka kapade torrträd och grenar av levande träd. I övrigt ger skogen ett ganska orört intryck. 
På en mycket grov tallåga växte den rödlistade laven dvärgbägarlav. Gamla kläckhål efter den ovanliga vedskalbaggen raggbock fanns även på 
enstaka rotvältor. En svag betespåverkan märktes mot strandkanterna och det hävdgynnade knägräset växte i några tuvor. Från söder skär en 
djup vik (hamnen) in i Hamna. Här sticker stenar och hällar upp, strandkonturen är särskilt flikig i öster. Den grunda viken är i sin inre del 
bevuxen med vass, havssäv och blåsäv. Till vattenvegetationen hör borstnate, havsnajas, axslinga samt en art av kransalg. På hällarna öster om 
viken finns en björkmyr med hjortron, skvattram, ängs- och tuvull. Här finns även martallar präglade av det utsatta läget mot det öppna havet.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogen lämnas orörd med undantag för ett fortsatt extensivt bete.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hamnholmen 
Objektsnummer: 874213 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Hamnholmen finns en mycket värdefull ängsmiljö som sköts med årlig slåtter. Här finns även ekar samt en klippäng. Naturen på 
Hamnholmen utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På Hamnholmen finns en liten välhävdad grässlänt på frisk - torr mark mellan klipporna. Denna handslåttras årligen av markägaren. Bland de 
växtarter som gynnas av hävden kan nämnas brudbröd, nattviol och bockrot. Från tidigare uppges även korskovall. Några måttligt grova ekar 
växer i kanterna av ängen och på en stam växer den rödlistade svampen kärnticka. I sydväst finns en klippäng med kungsmynta, blodnäva, 
tulkört och johannesört.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt slåtter och öppethållande av ängs- och hagmarksmiljön.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hamnskär 
Objektsnummer: 876307 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Hamnskär ligger i norra änden av Aspöjafjärden. Ön har en för ytterskärgården typisk vegetation med björk och enbuskar och utgör en 
värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Hamnskär ligger i norra änden av Aspöjafjärden ca 3 kilometer rakt norr om Aspöja. Hamnskär är ett för området typiskt utbildat björk-
enbuskskär. I norr finns några björksänkor fyllda med vitmossor och kråkbär. I väster klapper med örtrik flora, bl a strandveronika. Söder om 
klappret i en sänka växer krypande enbuskar och slån.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hannäs ekhage 
Objektsnummer: 866551 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett 15-tal värdefulla ekar i en hagmark med främst mycket stort framtidsvärde.

Naturvärdesbeskrivning
Objektet omfattar en del av en hagmark som rymmer ca 15 vidkroniga ekar i upp till drygt 150 års ålder. I östra till sydöstra delen står ekarna 
fritt medan resten av hagen är under igenväxning med tall, gran, ungt löv och slånbuskage. Det är dock välbetat så att de frisk- och 
torrängsgläntor som finns består. Enstaka äldre barrträd  förekommer. Ekarna kommer inom en nära framtid att bli intressanta för sällsynta 
lavar och insekter knutna till ekar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området hävdas även i framtiden. Barrträden får gärna helt eller delvis avvecklas och vidare igenväxning motverkas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Harholmarna 
Objektsnummer: 874310 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Harholmarna ligger ett par kilometer öster om Kallsö. Här finns ett rikt fågelliv och öarna utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Harholmarna ligger med vid utsikt söderut över Kärrfjärden. Stora Harholmen är tallskogspräglad med ett genomhugget trädskikt och en del 
luckor. I söder finns en röjd yta där det mot stranden växer al och även en gammal ask. Smala sund åtskiljer Stora Harholmen från Lilla 
Harholmen och den mellanliggande ön, båda är i huvudsak öppna klippöar. Sydväst om Stora Harholmen ligger Harholmshällarna. I området 
finns ett värdefullt fågelliv med bland annat häckande svärta, småskrake och rödbena samt en del vitfågel.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda. Öarna omfattas av fågelskydd 1/2-15/8.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hassellund vid Sandskäret 
Objektsnummer: 872103 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull hassellund på sluttande mark med bl a stora bestånd av tandrot. Området utgör en värdefull och skyddsvärd del av det rika 
Ängelholmsområdet, ett levande innerskär-gårdslandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
På sydsidan av Ängelholmsön finns en stor och välutvecklad hassellund med björk, ek och al som bildar ett slutet övre skikt. Under detta bildar
hasseln ett skikt till. Den är grov och hög och släpper inte ner mycket ljus till marken. Området ligger på fuktig och sluttande mark och här 
finns bl a täta och stora grupper av tandrot, i övrigt även svalört, gullviva, Adam och Eva samt näringsgynnade arter som brännässlor, björnbär
och stinksyska. Åt söder bildar alen ett bryn mot en smal remsa välbetad strandäng.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området lämnas för fri utveckling, dock får granen ej ta överhanden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Herrborumbäck 
Objektsnummer: 874027 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Herrborumbäck är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots detta en värdefull naturmiljö. Värdet betingas främst av de två delar av 
vattendraget som utgör limniska nyckelbiotoper. Sträckorna har varierande strömförhållanden och ett stort inslag av meandrande partier. 
Vattendraget nyttjas sannolikt som reproduktionslokal för kustlevande fiskarter. Herrborumbäck är av kommunalt intresse för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Orientering  Herrborumbäck ligger knappt två mil sydost om Mogata i östra delen av Söderköpings kommun. Bäcken saknar källsjö och har 
sina källflöden i området norr och väster om Trärum. Från sammanflödet med diket söder om Bråta och ner till utloppet i Bastveviken vid 
Herrborum är den 3,8 kilometer lång och har en fallhöjd på i storleksordningen 10 meter.  Vattendragsbeskrivning  Bäcken har ett mestadels 
rakt lopp. Ringlande och meandrande partier finns dock på flera håll. Två tredjedelar av bäcken är oskuggad eller bara skuggad av enstaka träd 
och buskar. Partier med bättre skuggning finns nedströms vägen mot Lagnö och Norra Finnö och inom de övre 350 metrarna av objektet. 
Död ved i vattnet finns bara i mindre omfattning. Medelbredden är oftast kring 1 till 1,5 meter och djupet någon eller några decimeter. 
Vattenmiljön utgörs till största delen av lugnflytande sträckor. Den vanligaste bottentypen är olika typer av finsediment. Grövre bottenmaterial 
finns främst inom partierna med högre vattenhastighet. Sten dominerar, men även finsediment, grus och block är vanligt inom dessa delar.  De 
nedre knappa 300 metrarna rinner över en betad havsstrandäng med höga naturvärden. Området närmast utloppet är igenvuxet med bladvass 
medan övriga delar är välhävdade.  Det finns två potentiella nyckelbiotoper i bäcken. Den nedersta är 270 meter lång och ligger ett hundratal 
meter nedströms Lagnövägen. Bäcken har här ett meandrande lopp och rinner fram i en successivt allt djupare nedskuren sänka. De övre 
delarna är upp till 2,5 meter djupt nedskurna. Sänkan är bevuxen med klibbal och en del asp, lönn, slån, hassel och videbuskar, men 
skuggningen av vattendraget varierar en hel del. De nedre delarna är lugnflytande medan de övre delarna är mer varierande. Området har kvar 
många av sina ursprungliga kvalitéer.  Den övre potentiella nyckelbiotopen är 350 meter lång och ligger vid Änghagen längst upp i 

                                                                                                                                                                                                                                    



naturvärdesobjektet. Bäcken har här ett ringlande till meandrande lopp och omges av åkermark och grandominerad produktionsskog. Sträckan 
är mestadels välskuggad och kantas förutom av gran även av klibbal, videbuskar, ek och slån. Vattenmiljön är varierande med såväl 
lugnflytande som svagt strömmande och strömmande partier.  Växter och djur ', 'Vid karteringen dominerades vattenvegetationen helt av 
övervattensväxter. Bladvass och skogssäv var de vanligaste arterna. Näckmossa var ställvis vanlig inom partier med grövre bottenmaterial och 
högre vattenhastighet. Andra arter som noterades var lånke, mannagräs, veketåg, strandlysing, säv, besksöta, andmat, gäddnate, bredkaveldun, 
svalting, möja, starr, kabbleka, rörflen, bäcklav och fintrådiga grönalger.  Bottenfaunan i bäcken provtogs 1995 och 2000 inom ramen för 
riksinventeringen av sjöar och vattendrag (Institutionen för miljöanalys 2007). Gädda och spigg (ej artbestämd) fångades vid ett provfiske 1991 
på en lokal cirka 800 meter uppströms bäckens utlopp (Fiskeriverket 2007). Inga andra uppgifter om fiskförekomst har hittats, men sannolikt 
nyttjas bäcken som reproduktionslokal av flera olika kustlevande fiskarter.  Påverkan Bäcken är tydligt påverkad av rensningar, men graden av 
påverkan är ställvis svårbedömd. 29 % har bedömts vara rensade och 58 % omgrävda.  Betydande delar av bäckens tillflöden och huvudfåran 
uppströms naturvärdesobjektet är kanaliserade och sänkta. Detta innebär att vattenregimen kraftigt avviker från opåverkade förhållanden och 
att uttorkningsrisken ökar. 

Åtgärdsbehov
Bäcken påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor. Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Träd
och buskar Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnarna delvis igensatta med bör  bli vanligare längs ån för att öka 
skuggningen och tillförseln av död ved till finkornigt material. vattendraget. För att minska risken för uttorkning bör tillrinningsområdets  
Referenser  Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata (2005-10-15). Fiskeriverket 2007: Utdrag ur elfiskeregistret 2007-01-08. Institutionen för 
miljöanalys. 2007: Databank för bottenfauna. http://infol.ma.slu.se/db.html 2007-01-30.

                                                                                                                                                                                                                                    



Herrborums naturreservat 
Objektsnummer: 874009 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Mycket värdefulla marker med en mångfald naturtyper där grova träd av ek och tall utgör de viktigaste inslagen. Det finns även mycket fin 
hagmarksflora. Markerna bär spår av den varsamma skogsskötsel som greve Magnus Stenbock utövade och det är delvis unika värden som 
bevaras i naturreservatet. 

Naturvärdesbeskrivning
I Herrborums marker finns en mångfald naturtyper där grova träd av ek och tall utgör de viktigaste inslagen. Under greve Magnus Stenbocks 
tid (-2007) fick stora arealer stå orörda under årtionden vilket präglar främst delar av barrskogen söder om godset. Greven värnade om träd i 
alla dess former vilket även bevarat många av de grova ekarna för framtiden. Ett stort område runt godset och väster om Lagnövägen är sedan 
1998 naturreservat.  Direkt söder om godset utbreder sig resterna av en ekhagmark som delvis räknas till parken på Herrborum. Den är i stora 
delar ganska igenvuxen. Träden är upp till ca 250 år och här finns en rik lavflora samt Jundartad kärlväxtflora med ormbär, lundelm, 
nässelklocka och tandrot. Det är egetligen söder om ”parkområdet” som Herrborums naturreservat tar vid. Här är den tidigare ekhagmarken 
igenväxt med bl a ung lind, hassel och i söder gran, och har utvecklats till en naturskogsartad ädellövskog. Åldersspridningen på ekarna är stor 
och gamla grova träd förekommer relativt rikligt. Det finns gott om död ved av olika lövträdslag. Längre söderut vid stranden intill Lugnet 
finns ytterligare lövskog. Det är en ekdominerad lövskog i en sluttning mot Kappelviken. En del gamla grova, relativt spärrgreniga ekar finns 
och gräset lundelm förekommer i stora bestånd.  I sluttningen ovanför Lugnet växer gammal barrskog. I övre halvan dominerar tallen, som 
mest förekommer som gamla individer med pansarbark. Lite längre ner är sluttningen mossrik och fuktig med granskog. Det finns även asp 
och björk och gott om björklågor. Skogar som denna, som inte påverkats på flera årtionden, är mycket ovanliga. Kring gamla Lagnövägen vid 
Ringsborg finns orörda sumpskogar samt avsnitt med gamla ekar, igenväxande.  Väster om Lagnövägen finns ett vidsträckt beteslandskap med 
såväl träddungar, avsnitt med betesskog som öppna hagmarker. Nära vägen ligger en öppen ek-tallskog med inslag av asp och björk. Inslag av 

                                                                                                                                                                                                                                    



vidkroniga ekar. Av arter knutna till trädskiktet finns bl a bårdlav. Vidare mot nordväst finns välbetade ekhagmarker med många relativt gamla 
och grova spärrgreniga ekar. På den bitvis ytblockiga marken finns i öppna lägen en artrik ängsflora av frisk till torr typ med rödsvingel och 
ängshavre som  framträdande inslag. Av de många hävdgynnade arterna kan nämnas kattfot, jungfrulin, ängsviol och slåtterfibbla. Andra arter i 
området är liten blåklocka, rödklint, knägräs, gökärt, prästkrage, bockrot, gullviva, ängsskallra, svinrot, ängsvädd, stagg, solvända, darrgräs, natt 
och dag, brudbröd. Korskovall och den sällsynta ljungsnärjan ska också nämnas. En flora av högsta klass.  Norr och nordväst om godset ligger 
ytterligare två delområden i reservatet. Det större ', 'området kallas Sjöängsplöjan och omfattar bl a en fin havsstrandäng. Den är öppen och 
välbetad och övergår i tuvtåtelfuktäng. Vegetationen ger intryck av att vara  ödselpåverkad men de helt dominerande arterna är de traditionella, 
krypven och 

Åtgärdsbehov
salttåg. Längre ut tillkommer agnsäv och utanför detta de högre arterna blå- och Naturvärdet består om området sköts enligt fastställd 
skötselplan.  havssäv. Även smultronklöver förekommer. I anslutning till Sjöängsplöjan finns även ekhagmarker med många gamla, grova 
spärrgreniga ekar, exempelvis i det lilla delområdet i nordväst. Det finns även gott om yngre spärrgreniga ekar. En del av ekarna är relativt 
senvuxna. Enstaka lönnar förekommer också. Ställvis finns en fin hagmarksflora men även inslag av slånbuskage. Ekarna hyser en värdefull 
lavflora.

                                                                                                                                                                                                                                    



Herrhagsliden 
Objektsnummer: 865905 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
I brynen söder om Stegeborg finns grova ekar som idag växer in i skogen och hotas av beskuggning. De utgör en värdefull del av eklandskapet 
kring Stegeborg som är ett av länets viktigaste ekområden. 

Naturvärdesbeskrivning
I eller i kanten av brynen söder om odlingsmarkerna vid Stegeborg finns spridda grova, gamla ekar eller grupper av ekar. I väster intill vägen en
liten bäckravin där ett dussintal mycket grova ekar växer längs ravinsidorna. Ekarna hyser sannolikt rödlistade krypogamer eller insekter. Även 
en del hassel och al växer i ravinen. Vidare österut växer ett halvdussin grova, spärrgreniga ekar med en värdefull lav flora, bl a de rödlistade 
arterna gul dropplav och skuggorangelav.  Det finns ytterligare minst tre gamla, grova ekar längs brynet. En av dessa hyser skuggorangelav och 
träden är sannolikt värd för flera ovanliga lavar och insekter. De två träden i öster omges av tät, ung granskog och är därmed akut hotade.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena bevaras bäst om en försiktig frihuggning görs runt ekarna i ravinen och området i övrigt lämnas orört. De höga 
naturvärdena knutet till övrga ekar kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från stammarna till minst fem

                                                                                                                                                                                                                                    



Hindö ekar 
Objektsnummer: 873004 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
På Hindö finns ett antal grova ekar med diameter över en meter. Ekarna utgör en värdefull och skyddsvärd del av skärgårdens höga 
naturvärden.

Naturvärdesbeskrivning
Vid bebyggelsen på norra Hindö finns åtminstone fem ekar med över en meters diameter. En av dessa är nära 5 meter i omkrets. På sydöstra 
sidan av ön finns ytterligare en grov ek som mäter ca 426 cm i omkrets.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna på Hindö bevaras och hålls frihuggna så att kronorna kan utvecklas och hållas friska.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hjortronmossen 
Objektsnummer: 864801 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Hjortronmossen är en varierad våtmark som trots viss påverkan har stora naturvärden. Våtmarker av denna typ är relativt ovanliga i 
kusttrakten. 

Naturvärdesbeskrivning
Mossen är ett för kommunen stort myrkomplex (17 ha) beläget i den kustnära skogsbygden. Våtmarken består av öppet kärr, sumpskog och 
skvattramtallmosse. Myren är långsträckt i nord- sydlig riktning och ligger i kuperad terräng och omges av barrskog.  Det öppna kärret är en 
igenväxande sjö och ett resultat av en sänkning av sjön. I kärret  växer rikligt med starr, pors samt en hybrid av flaskstarr och blåsstarr eller 
möjligen trådstarr. Det finns även tuvull, vattenklöver, kråkklöver, rundsileshår, rosling och tranbär. Bottenskiktet domineras av rufsvitmossa, 
drågvitmossa och enstaka praktvitmossa. Fläckvis är mjukmattan mycket tunn och där dominerar vitag och delvis pors. Det förekommer även 
rundsileshår, storsileshår och flaskstarr. Flytande rufsvitmossa dominerar bottenskiktet. Enstaka vita näckrosor finns i det resterande öppna 
vattnet.  Den södra delen av kärret har tuvor med mossevegetation, såsom ljung, kråkris och rostvitmossa. Bitvis domineras fältskiktet av 
bladvass. Det finns även enstaka blodrot  slåtterblomma och ängsvädd. I bottenskiktet växer krokvitmossa och purpurvitmossa, vilka indikerar 
en näringsrik miljö. Den norra mossen är kraftigt påverkad av äldre diken och en husbehovstorvtäkt. Den  södra mossen har gallrats och skog 
har avverkats ända fram till mossen. Objektet innehåller ett mindre skogskärr med främst björk och gran i trädskiktet. Åven detta

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om våtmarken lämnas orörd och om markavvattning och avverkning av bryn undviks i mossens närhet.

                                                                                                                                                                                                                                    



Holmborg betesmark 
Objektsnummer: 865718 Naturvärdesklass: 4

 

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

Naturvärdesbeskrivning
En svagt betad hage (2002) som trots det har inslag av hävdgynnad flora. Drygt en tredjedel av hagen har tyvärr vuxit igen tätt med träd och 
har därför mycket litet inslag av hävdgynnad flora. Mycket vissen förna förekommer och bitvis präglas floran av mycket gul- och vitmåra, 
johannesört och skogsklöver. Andra arter är stor blåklocka, blåsuga, rikt med ängsvädd och svinrot, darrgräs, jungfrulin och stagg.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Holmen 
Objektsnummer: 874103 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Sandholmen och Holmen utgörs av igenväxande marker. På Sandholmen finns gamla  fiskyngel. - ekar och en rik markflora, på Holmen utgör 
gamla granar samt död ved det främsta  naturvärdet. Sandholmen och Holmen utgör en mycket värdefull del av  innerskärgårdslandskapet på 
Yxnö. 

Naturvärdesbeskrivning
Sandholmen utgörs av ett starkt igenväxande område med högstammig och tät björkskog i kanterna. Mot söder en hassellund med ek-
lindinslag. I övrigt en ca 30-40 årig skog av björk, asp och lind. Bitvis finns en rik örtflora med t ex lundslok, blåsippa, tandrot, hässlebrodd och
ormbär. En fd åker finns i mitten av området. Områdets kanske största värde är de spridda äldre ekarna i 200-250-årsåldern. På en ek växer 
den ovanliga bruna nållaven. I kanten mot ekhagen i nordväst har tvåblad setts i början av 1980-talet. I nordväst finns även en mindre 
hassellund nedanför en bergknalle med lundslok och rödblära.Holmen är en höjd omgärdad av vassområdena i Övre Yxnö Glo. De norra 
delarna är en blandning av öppna hällar och gräsmark av torr hedtyp och även torr till frisk ängstyp. I kanterna enbusk- och slånvegetation. I 
sydost står ett parti gammal granskog med resliga, grovstammiga granar. I söder även en del äldre tallar. Här finns många torrakor och 
vindfällen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om man på Sandholmen gallrar skogen kring ekarna och återupptar betet. Ett annat alternativ är att frihugga de grova 
ekarna och låta omgivande skog behålla dagens lundkaraktär. Gynna en utveckling mot en lind- och

                                                                                                                                                                                                                                    



Hornö ädellövmiljöer 
Objektsnummer: 874004 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Hornö, som numera utgör uddar nordost om Torönsborg, finns värdefulla ädellövmiljöer med gamla ekar, hamlade lindar och askar samt 
lönn. Artrik markflora. Vid torpen Dulsvik och Hornö med omgivning finns ytterligare grova ekar, en del fristående landmärken i landskapet 
men många inväxta. Området med sina många jätteträd och på Hornö rik flora, utgör en värdefull del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård.

Naturvärdesbeskrivning
Hornö är en höjdsträckning cirka 1,5 kilometer norr om Torönsborg som för några tusen år sedan utgjorde en egen ö. Här finns på några 
platser gamla grova lövträd samt en artrik markflora. Norr om Hornö glo ligger en höjd med lundartad ädellövskog. Miljön har uppstått ur en 
löväng som fanns här enligt Häradskartan 1868. Här växer gammal ek, lind och lönn. Lindar med spår av hamling finns. Många stammar täcks 
av alléemossa. Markfloran är rik och innehåller bland annat vårört, lundslok och blåsippa. Ett tätt buskskikt av hassel gör dock växttäcket glest. 
I den nordligaste delen av det avgränsade området norr om Hornö Glo står en grov gammal ask som tidigare har varit hamlad.  Väster om 
Fiskartorpet sticker det ut en udde i Trännöfjärden. Här växer omkring fem vidkroniga och grova ekar i en yngre blandskog av björk, ask, ek 
och tall. Vid hällmarken i mitten står en ek full av vedmjöl. På barkresterna växer flera sällsynta lavar, bland annat brun nållav, rostfläck och 
rosa skärelav. Närmare Fiskartorpet finns ytterligare en grov gammal ek i brynet mot åkern.  Ytterligare minst 12 jätteträd av ek finns i området
vid torpen Dulsvik och Hornö med omgivning. Tre av dessa når 5 meters omkrets eller grövre och flera träd hyser rödlistade lavar och 
sannolikt en rad hotade vedinsekter.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om man för området norr om Hornö glo upprättar en skötselplan och noga överväger olika skötselinsatser eller så kan 
miljön lämnas orörd efter att gran huggits bort. Naturvärdet i området väster om Fiskartorpet består, om de

                                                                                                                                                                                                                                    



Horsviken 
Objektsnummer: 873127 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Horsvik är en förhållandevis opåverkad vik med sparsam undervattensvegetation och som i sina inre delar sannolikt är viktig som 
reproduktions- och uppväxtlokal för fisk. Viken utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Horsvik är belägen på södra sidan av Torön. I mynningen ligger en ö som medför att viken har en ostlig och en sydostlig öppning mot 
utanförliggande vattenområden. Viken saknar mynningströskel och mynningsdjupet i norra öppningen är 1,5 m medan det är 2 m i den södra. 
Djupet i viken varierar mellan 1-1,5 m. Exponeringsgraden är stor och viken klassas som ett exponerat grundområde. Några hus, två bryggor 
och tre båtar finns runt viken. Omgivningarna utgörs av ängsmark, granplantering och blandskog och vassbälten i olika täthet täcker nästan 
hela strandlinjen. Undervattensvegetationen är sparsam i viken med endast 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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Horvelsö  
Objektsnummer: 875305    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Horvelsö kännetecknas av rik förekomst av ek och andra lövträd samt av beteshävd som håller en stor del av ön öppen eller halvoppen I 

bergiga avsnitt finns mager tallskog av impedimentkaraktär. Ön ingår som en del i en grupp av ekrika öar och har mycket stort värde.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Horvelsö är en mycket omväxlande ö där betesmarkerna främst omfattar trädklädd mark med ek, tall och lind. Även fd åkrar finns. Idag ger 

området kring den uppodlade sänkan mitt på ön ett ekpräglat intryck. För 7-8 år sedan gjordes en naturvårdsanpassad avverkning då trädskiktet 

nedanför hällmarkerna glesades ut. Det efterföljande betet har skapat en bitvis ekhage- eller lövängsliknande miljö på flera håll. Ett flertal 

nyhamlade lindar finns.  Ekarna hyser en värdefull lavflora tack vare att ön hyser ekar med stor åldersvariation. Y ngre och medelålders ekar 

dominerar men det finns gott om senvuxna träd som är äldre än vad grovleken anger. Längst i norr finns den äldsta eken som är flerhundraårig 

och en rest från ett äldre trädskikt. Eken hyser bland annat gammelekslav, ekspik och gul dropplav. Gammelekslaven påträffas dock även på 

minst ett klenare och yngre träd i närheten. Vid östra stranden finns dessutom grå skärelav på en ek som bara är ca 100-150 år. Här i en stenig 

sluttning i öster-sydöst finns även en lite större samling nyhamlade lindar.  På Horvelsö finns en artrik men ganska glest spridd slåtter- och 

betesgynnad flora. Även på fd åkrar finns ibland en fin och artrik flora. I norr finns t ex rikt med darrgräs på en frisk- fuktäng och brudbröd 

och backnejlika växer i en gammal åker på ett annat ställe. Adam och Eva blommar rikligt på våren, bland annat kring gården på öns västra 

sida. Vid gården finns ett småvatten som utgör ett värdefullt sötvattensinslag.  Längst i sydost ligger ett mycket vackert parti som närmast är av 

ängskaraktär även om häradskartan (1868) inte påvisar någon äng på platsen. I svag sluttning ned mot havet under glest stående ekar och grova 

tallar finns en artrik, frodig flora. Här växer rikligt med natt och dag, korskovall och blodnäva. Även slåtterfibbla, brudbröd och gullviva kan 

nämnas. I kanter mot bergklackar växer vippärt och tandrot. Av fjärilar förekommer t ex stor ängssmygare. Denna del av Horvelsö betas varje 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

höst vilket något efterliknar slåtterängshävd. Det vore mycket värdefullt om området kunde brukas som äng. Området har högsta naturvärde 

bland annat genom den rikliga förekomsten av korskovall.  Utöver de skogs- och trädmiljöer som beskrivits här finns några partier med äldre 

hällmarksskog, dels på den del som vätter mot Skrivarhamn i öster men även på öns nordvästsida.  Horvelsö heter på Häradskartan Härfvelsö 

och enligt nuvarande ägare Örvallsö på ännu äldre karta. Ön var obebyggd fram till 1903 då ön såldes från Lammskär.  

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den ekrika och hävdgynnade miljön på Horvelsö bevaras. Restaurering har utförts under 1990-talet. I tallskogsmiljöerna 

bör gamla träd och död ved lämnas, stora delar är av impedimentkaraktär.  västra delen uppfördes kring 1910 med ladugård, vedbod, källare, 

dass, hönshus och två sjöbodar. Allt finns kvar idag. Enligt uppgift avverkades mycket ek i samband med ägarbytet i början av 1900-talet. 

Nuvarande ägare tillkom 1958 och först därefter byggdes husen i söder. 



Horvlingen 
Objektsnummer: 863452 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par värdefulla lövträdsmiljöer med äldre ek och asp samt hassel. Såväl välvuxna som senvuxna träd förekommer. I sydväst även en 
barrskogsmiljö med gamla träd i skuggigt väderstreck. 

Naturvärdesbeskrivning
Området mellan Hundsjön och Horvlingen är rikt på äldre ekar, aspar och hassel. I området finns också ett trädskikt av grov gran. På udden i 
Hundsjön står ett antal gamla ekar i 150-200 års ålder. Upp mot höjden väster om Horvlingen står senvuxna ekar och hassel. Det växer rikt 
med hänglavar i träden.  Sydväst om Rompviken finns en bergknalle och sluttning ner mot Hundsjön. Här finns gammal gles barrblandskog 
med tallar och framför allt gamla senvuxna och ibland lavbehängda granar. I norra delen finns även en del grova granlågor. På en gran sågs 
spår av den rödlistade skalbaggen granbarkgnagare.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om alla äldre lövträd i området (ek, asp) sparas. Avverka all gran på udden i Hundsjön och gynna lövträd i framtiden. En 
zon kring branten kan lämnas orörd men vid sidan av denna finns behov av att frihugga ekar. I branten sydväst om

                                                                                                                                                                                                                                    



Hultbacka 
Objektsnummer: 865942 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Några värdefulla grova ekar och även en del yngre arvtagare. Ekarna är särskilt värdefulla genom sin närhet till det ekrika landskapet kring 
Stegeborg. 

Naturvärdesbeskrivning
I skogsområdet öster om Hultbacka finns tre grova och många ganska grova, mer eller mindre spärrgreniga ekar. Ekarna hyser en värdefull 
lavflora, bl a finns rosa

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från stammarna till minst två meter utanför ekkronornas yttre gräns.

                                                                                                                                                                                                                                    



Husbyklacken 
Objektsnummer: 866602 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Torrängarna på Husbyklacken är en mycket värdefull del av den tätortsnära naturen i Söderköping. Viss slåtterhävd underhålls men stora delar 
är kraftigt igenväxta och skulle vinna på återupptagen hävd. Lokal för backsippa. 

Naturvärdesbeskrivning
I östra delen av Söderköpings tätort ligger Husbyklacken, en torrbacke med lång kontinuitet av bete och slåtter. Under senare årtionden har 
den växelvis betats eller, som i dagsläget, har västra sidan hävdats med slåtter av den lokala SNF-kretsen. I torrbackens västsluttning finns en 
mycket artrik flora bevarad medan övriga delar av kullen är starkt igenväxta. Av största värde är bestånde av backsippa som 2007 omfattade ca 
85 exemplar. Backsippan kan ses i slutet av april eller precis i början av maj. I sluttningen finns i övrigt en fin ängshavretorräng med svinrot, 
jungfrulin, brudbröd, harklöver och blodnäva.  Igenväxningen utgörs av slån, nypon, rönn, asp och ung ek. I östra delen sticker en del enbuskar
och fina vidkroniga ekar upp ur igenväxningen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om slåtterhävden fortsätter. Det vore ur såväl flora som landskapssynpunkt mycket värdefullt om hela kullen röjdes 
(varsamt) och åter beteshävdades. Spridda grupper av buskar (en, nypon) bör lämnas liksom alla

                                                                                                                                                                                                                                    



Husby naturminne 
Objektsnummer: 866605 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En lokal för backsippa som dock är svagt hävdad och delvis igenväxt. En förbättrad hävd skulle både öka förutsättningarna för floran och göra
området mer attraktivt för närboende. 

Naturvärdesbeskrivning
I anslutning till ett bostadsområde finns en lokal för backsippa som är skyddad som naturminne. Området ligger på kanten av den stora grus- 
och sandavlagringen vid Skönberga. Naturminnesområdet är ca 0,3 ha stort och omges av skuggande träd, tall och björk. Den svaga 
nordostsluttningen är delvis gräsklippt men i övrigt ohävdad. Spridd förekomst av ängshavre visar att torrängskvalitéer finns men i området 
finns även avsnitt med nässlor och kirskål. Ett 10-20 tal stånd blommande backsippor

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden intensifieras. De magra kanterna i södra, östra och norra kanten behöver fagas (krattas rent på gammal förna 
och löv) varje vår (eller ev sen höst). Fagningen bör ske tidigt på våren alternativt att löv krattas redan på hösten.

                                                                                                                                                                                                                                    



Husby tallbackar 
Objektsnummer: 866603 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Tallklädda kullar rika på fornlämningar och mycket värdefulla som strövområde. Området har kvar viss karaktär av tidigare bete och en del 
artrika bryn. En värdefull del av tätortsnaturen. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydost om Husbyklacken finns några tallklädda kullar med en del berg i dagen. Av stigarna att döma är det ett vanligt strövområde. I området 
finns rikt med fornlämningar. I norr växer glest med tall där en del träd är 150-175 år gamla. Även i öster finns inslag av äldre tallar, i västra 
kanten något yngre tallbackar.  Torrängsfragment med ängshavretorräng förekommer. I öppna delar nyponbuskage. Hela området bär fin 
prägel av tidigare bete.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om de äldsta tallarna behålls men låt helst ej områdets trädskikt tätna ännu mer. Sköt helst brynen med återkommande 
småskalig slåtter och buskröjning. Atgärderna skulle gynna både flora och rekreationsvärden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Husbyvik 
Objektsnummer: 866704 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Värdefull havsvik i inre Slätbaken med strandängar i olika grad av hävd innanför. Området är av lokalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Husbyvik ligger i inre delen av Slätbaken. Viken är bred, nordvänd och har en mycket djup mynning (9 m djup). Mitt i viken är det 3 m djupt. 
Exponeringsgraden är mycket hög och viken klassas därför som ett exponerat grundområde. Flera hus, båtar, bryggor samt en badplats finns 
runt viken. Betesmark, åkermark, blandskog och tomtmark omger viken som sammantaget bedöms ha en hög påverkansgrad. Vass täcker drygt
halva strandlinjen. Undervattensvegetation saknas i de yttre djupa delarna men täcker ca 75 % nära vassen. Ålnate, borstnate och svartskinna 
förekom.  Innanför viken finns en värdefull strandäng. Glest och ganska jämnt spridda träd och buskar förekommer. Krypven dominerar vissa 
delar medan andra har en tydlig dominans av tuvtåtel. Västra kanten är frisk med en hel del röllika. Även kråkklöver och lite havssälting finns 
här. Sydost om viken finns en strandäng som ej hävdas. Vass dominerar här.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden fortsätter och gärns utökas till att även omfatta ytan sydost om viken. Området bör undantas från åtgärder som 
kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning och bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Husbyvik ekhage 
Objektsnummer: 866706 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull ekhagmark med förekomst av flera sällsynta lavar.

Naturvärdesbeskrivning
En ekhagmark i anslutning till badplatsen vid Husbyvik med många grova spärrgreniga ekar. På ekarna växer en värdefull lavflora med minst 
tre rödlistade arter bl a den akut utrotningshotade arten gammelekslav. Ekarna börjar få ”strumpor” av buskar och lövsly runt stammarna vilket
på sikt kan vara ett hot mot ekarna och deras rika  lavflora och insektsfauna.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om buskar kring ekstammarna röjs bort närmast stammarna och betestrycket hållas tillräckligt högt. Grova grenar som 
ramlar ned bör lämnas kvar. På fastigheten finns ytterligare ett antal ganska grova, spärrgreniga ekar som också

                                                                                                                                                                                                                                    



Husfjärden 
Objektsnummer: 873328 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Husfjärden är en av få gloflador i S:t Anna och Gryt. Viken har ett muddrat inlopp och varierad undervattensvegetation. Den har troligen viss 
betydelse för fiskreproduktion och höga naturvärden trots en viss påverkan. Värdefulla strandängar angränsar. Viken är en viktig del av 
undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Husfjärden ligger på sydöstra delen av Missjö i nordöstra Finnfjärden. Den är långsmal och mynnar via en smal muddrad kanal åt sydost. Inne i
viken är det mellan 0,3-1 m djupt och viken klassas som en glo-flada. Sex hus finns runt viken som i övrigt till större delen omges av 
betesmark. Vass och havssäv täcker tillsammans ungefär  hälften av strandlinjen. Undervattensvegetationens täckningsgrad varieraroch stora 
ytor med barbotten förekommer i vikens inre delar. Av växter dominerar havsnajas och även ålnate, axslinga och hornsärv förekommer. I 
väster angränsar en värdefull strandäng samt skogsbeten.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Hylinge 
Objektsnummer: 866451 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull ek-lindhage med ett flertal grova ekar. Håligheter förekommer liksom indikatorer på en värdefull lavflora. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid infarten mot Hylinge ligger ett mindre bostadshus i gårdens färger som heter Värdshuset. Kring huset och i den intilliggande hagen finns 
värdefulla lövträd av främst ek och lind men även ask och lönn förekommer. Träden står ganska glest eller gruppställt i hagen, främst kring 
uppstickande bergpartier. På såväl ek som lind finns brun nållav och på ask vid Värdshuset finns lite blekspik. Askar och lönnar har lavflora av 
alléträdskaraktär. Ett tiotal ekar bedöms vara grova, de flesta lindar är lite klenare. Håligheter förekommer och en mindre hackspett fanns i 
området vid inventeringstillfället. Lavfloran är bara översiktligt undersökt pga betande hästar. Inventerat 2002-04-23.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarken hävdas även i framtiden så att träden står i en öppen miljö. Undvik barkgnag av hästarna, spår av detta finns
hittills endast på något enstaka träd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hyttans lövmiljöer 
Objektsnummer: 865802 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla ekbackar med inslag av gammal tall och andra lövträd samt en värdefull bäckravin. De värdefulla områdena med ett rikt inslag av 
gamla och grova ekar utgör en mycket värdefull del av eklandskapet kring Stegeborg. 

Naturvärdesbeskrivning
I området vid Yxeltorp-Hyttan finns flera områden med stort innehåll av gamla, grova ekar. Området har tidigare varit igenväxande bl a med 
planterad gran. Restaurering  pågår nu eller är nära förestående för stora delar av området. Väster om Yxeltorp finns en bäckravin med 
värdefullt trädskikt av klibbal.  I brynen sydväst om Yxeltorpa vik finns ett stort antal mycket grova spärrgreniga ekar med en mycket värdefull 
lavflora med bl a ekpricklav, rostfläck, gulpudrad spiklav, skuggorangelav, gul dropplav, rödbrun blekspik, brun nållav och rosa skärelav. 
Sannolikt finns även många rödlistade insekter. Såväl ekarna som lavarna och insekterna är beroende av stort ljus inflöde. Området har varit 
starkt hotat av uppväxande barrträdsplantor.  I brynet vid Hyttan finns en handfull grova, spärrgreniga ekar med en värdefull lavflora. Längs 
infartsvägen till Hyttan finns ytterligare en handfull grova till mycket grova ekar. I området finns bl a gammelekslaven som bedöms vara akut 
utrotningshotad i Sverige.  Rakt söder om Yxeltorpa vik ligger en bergknalle bevuxen med ek och tallskog. Ett stort antal gamla och mycket 
gamla, spärrgreniga ekar finns. På dessa växer en värdefull lav- och svampflora med bl a oxtungsvamp. Ekarna står nu tätt omslutna av skog 
och sly vilket hotar de ljus- och värmeälskande rödlistade arterna.  Nordost om Yxeltorp ligger en ekbevuxen bergknalle med inslag av tall och 
asp. Det finns många gamla och mycket gamla spärrgreniga ekar. På dessa växer en värdefull lavflora med bl a den akut utrotningshotade arten 
ekspiklav utöver flera andra arter som nämnts ovan. Markfloran är rik. Intill infartsvägen mot Yxeltorp står ytterligare några vidkroniga ekar.  
Väster om Yxeltorp finns även en bäckravin med en svagt meandrande bäck i botten. Klibbal domineras i trädskiktet men ställvis finns gott om
aspar. Klibbalarna står ofta på socklar. Av signalarter finns bl a skriftlav, fällmossa och guldlocksmossa.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna i ekpräglade ytor frihuggas snarast. Även en del yngre ekar bör frihuggas för att skapa arvtagare. Träd och sly bör
huggas bort till minst två meter utanför ekkronornas gräns. Även en del gamla tallar finns som även dessa bör  ', '

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Hållstad hagmark  
Objektsnummer: 864410    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En liten hagmark med hävdgynnad flora. Ett värdefullt inslag i landskapet söder om Ostra Ryd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett litet hagmarksobjekt som har naturvärde knutet till fältskiktet. Karaktärsarterna är jungfrulin och ängsvädd men det finns även nattvioler, 

svinrot, revfibbla och rikt med ängsvädd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Området bör undantas andra verksamheter som kan skada naturvärdet såsom grävning, schaktning, 

bebyggelse etc. 



Häljelöt Gruvstugan betesmark 
Objektsnummer: 862901 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med hävdgynnad flora knuten till magrare delar av hagen. Hagmarken utgör en värdefull del av traktens odlingslandskap.

Naturvärdesbeskrivning
En omväxlande betesmark med en öppen östra del och en tätare västra. Små kullar hyser den rikaste hävdgynnade floran med bl a blåsuga, 
slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, gullviva, hirsstarr och jungfrulin. Längst i väster en del berg i dagen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom sprängning, schaktning, 
bebyggelse etc.', '

                                                                                                                                                                                                                                    



Häljelötsbergen 
Objektsnummer: 872002 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Ett mycket värdefullt område med äldre hällmarkstallskog på över 40 hektar. Området i sin helhet har mycket höga naturvärden kopplat till 
gamla tallar och är i och med sin inslag. storlek ett mycket skyddsvärt, skärgårdsnära gammelskogsobjekt. 

Naturvärdesbeskrivning
Området är ett större berg som sticker upp innanför havsviken Orren intill kommungränsen. Här finns en större sammanhållen areal av relativt
orörd tallskog med lite spår av avverkningar i modem tid. Skogen är en mosaik av öppna hällar, gammal brandpräglad hällmarkstallskog, 
produktiva sänkor med senvuxen granskog, skvattrammossar med tät och senvuxen tallskog, torra branter med ekkrattskog och enstaka grova 
hålaspar samt lågmarker med gammal granskog.  Hällmarkstallskogen är omväxlande med öppna hällar och tätare trädpartier där skogen är 
olikåldrig. Det finns även ett påtagligt inslag av mycket gamla (200 år och äldre) och vidgreniga pansarbarkstallar. Gammeltallen är mycket 
värdefull för en hel rad av rödlistade insekter som det finns spår efter. Det finns ett litet inslag av senvuxen gran samt asp, björk och al. Det 
finns ett visst inslag av död ved i form av döda torrakor och tallågor. Buskskiktet består av gammal eneskog. En kraftledning skär rätt igenom 
området i väst-Östlig riktning.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området sköts enligt det naturvårdsavtal som upprättats mellan Skogsstyrelsen och markägaren. Avtalet innebär bl a att 
inga träd grövre än 20 cm i brösthöjd ska avverkas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hälla hagmarker 
Objektsnummer: 866411 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Hälla finns värdefulla hagmarker som på håll märks som vackra hällmarker  prydda av enbuskar. Hagmarksområdet är varierat och 
innehåller även en  äldre än grovleken antyder. skogsbetesdel. Skogsbeten är en minskande naturtyp. Sammantaget en mycket  värdefull 
naturmiljö och en viktig del av odlingslandskapet kring Västra Husby. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Hälla finns värdefulla hagmarker som på håll märks som vackra hällmarker prydda av enbuskar. Hagmarksområdet är varierat och 
innehåller även en skogsbetesdel. Skogsbeten är en minskande naturtyp. Sammantaget en mycket värdefull naturmiljö och en viktig del av 
odlingslandskapet kring Västra Husby.  Vid Hälla väster om Västra Husby finns ett varierat hagmarksområde med öppen hage, träd och buskar
samt ett skogsbete. Utifrån vägen ser landskapet något skärgårdslikt ut med stora ytor öppna hällar omgivna av grässträngar. Detta 
karaktäriserar den  svaga nordsluttningen i norra kanten av områdets mitt. I områdets mellersta och  västra del finns även en liten ekbacke och 
ett fuktigt område med flera starr-arter. Ett parti har troligen varit slåtteräng. Av hävdgynnade arter påträffas rikligt med gullviva,  jungfrulin, 
svinrot, ängshavre, brudbröd och ängsskära. Enbuskar pryder bergbackarna.  Ett litet stycke sydväst om gården finns ett skogsbete. Djurstigar 
kännetecknar området som i gläntor hyser arter som smultron, blåsuga, ängsvädd och brudbröd.  I öster finns på andra sidan tillfartsvägen 
ytterligare en hage med hävdgynnad flora. Ängshavretorräng förekommer liksom sparsamt av de slåttergynnade arterna svinrot och ängsvädd. I
området som helhet finns även flera småvatten som berikar miljön och ger möjlighet för ett speciellt insektsliv och groddjur att finnas i 
området.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består med fortsatt beteshävd och om området undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning och 
uppförande av bebyggelse eller anläggningar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hällaån 
Objektsnummer: 866609 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Hällaån (här kallad Söderköpingsån) är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots det en värdefull  naturmiljö. Värdet betingas främst av den 
artrika stormusselfaunan.  Ån hyser minst 5 av landets 7 naturligt förekommande sötvattenarter,  bland annat de sällsynta arterna tjockskalig 
målarmussla och flat dammussla. Beståndet av den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan är  livskraftigt och sannolikt det viktigaste av länets 
tre reproducerande bestånd. Potentiella limniska nyckelbiotoper i form av strömande och svagt strömmande sträckor finns på tre platser längs 
ån och omfattar sammanlagt  8 % av vattendragets längd. Utöver detta bedöms ån ha en artrik  fiskfauna. De nedre delarna har sannolikt en 
stor betydelse som lek-, uppväxt- och födosökslokal för många fiskarter. Ån nyttjas också som häckningslokal för kungsfiskare och strömstare. 
Strömstare nyttjar även vattendraget som rast- och övervintringslokal. Dessutom förekommer sannolikt utter i ån. Söderköpingsån är av 
regionalt intresse för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Orientering  Hällaån ligger öster och söder om Söderköping. Ån kallas i beskrivningen Söderköpingsån, men delar av vattendraget kallas även 
Storån, Korsån, Tvärån och Hällaån. Vattendraget rinner norrut från Strolången till kusten där den mynnar längst in i Slätbaken. Längden är 
21,5 kilometer och fallhöjden 28 meter. Av detta är cirka 24 meter indämt i två dammar. Två större tillflöden mynnar i ån, dels Storån som 
mynnar en knapp halvmil upp längs ån och dels Fillingerumeån som mynnar ytterligare 8 kilometer längre upp. Ån är biotopkarterad i sin 
helhet från mynningen i Slätbaken upp till utloppet ur Strolången (Edlund 2007). Naturvärdesobjektet omfattar hela vattendraget.  
Vattendragsbeskrivning  Åns lopp är rakt till ringlande. Skuggningen är oftast dålig och domineras av glest stående klibbal, pil och videbuskar. 
Endast 4 % av vattendraget domineras av välskuggade partier. Död ved finns bara i ringa omfattning i ån. Bredden är ofta kring 8-12 meter. 
Vattenmiljön utgörs till övervägande del av lugnflytande sträckor med botten dominerad av finsediment. Svagt strömmande till strömmande 
sträckor med grövre bottenmaterial finns främst nedströmms Gamla Stro och kring Hult och Hälla.  Potentiella limniska nyckelbiotoper finns 

                                                                                                                                                                                                                                    



på tre platser längs ån och omfattar sammanlagt 8 % av vattendragets längd. Nedströms Gamla Stro  finns en 1,5 km lång sträcka med svagt 
strömmande vatten. Sträckan är fysiskt relativt opåverkad och rinner i en successivt allt djupare nedskuren ravin. Ån är förhållandevis 
välskuggad och kantas bland annat av klibbal, asp, hägg, alm och videbuskar. Stränderna är delvis betade. Uppströms  ', 'ansluter en 300 meter 
lång strömsträcka som dock är kraftigt rensningspåverkad. Kring den före detta kvarnen Hult cirka 15 kilometer uppströms  mynningen finns 
en knappt 100 meter lång strömsträcka. Kvarnen drevs  in på 1930-talet och tydliga spår av verksamheten syns inom sträckan.  Rester av 
dammen och en utskovsränna finns kvar och själva kvarnbyggnaden är omgjord till bostadshus. Trots hög grad av fysisk påverkan bedöms  
sträckan som mycket värdefull. Vid Hälla 5 kilometer nedströms  utloppet ur Strolången finns en liknande strömsträcka kring resterna av en 
gammal kvarn eller liknande. Sträckan är drygt 100 meter lång och korsas  av en stenvalvsbro.  Växter och djur  Vid karteringen dominerades 
vattenvegetationen helt av övervattensväxter.  Bladvass och starr var vanligast, men även jättegröe, kalmus, säv och  rörflen var bitvis mycket 
vanliga. Andra arter som noterades var övervattensväxterna  strandlysing, skogssäv, gul svärdslilja, topplösa, sjöfräken, bredkaveldun, kabbleka,
besksöta, kärrsilja och fackelblomster samt flytbladsväxterna vattenpilört och gul och vit näckros. På sträckor med högre vattenhastighet och 
grövre bottenmaterial dominerade näckmossa. Här norades även rödalgen strömtråd och fintrådiga grönalger.  Ån hyser en artrik 
stormusslefauna med minst 5 av landets 7 naturligt förekommande sötvattenarter. Här har bland annat de sällsynta arterna tjockskaliga 
målarmussla och flat dammussla påträffats. Beståndet av den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan är livskraftigt och sannolikt det viktigaste 
av länets tre reproducerande bestånd. Övriga arter som påträffats  ', 'är spetsig målarmussla, större dammussla och allmän dammussla. 
Troligtvis förekommer även äkta målarmussla. Arten har hittats i Strolången i nära anslutning till åns utlopp ur sjön (Bergengren 2007 m fl).  
Inga provfisken har gjorts i ån och det finns få andra uppgifter om fiskfaunan. Sannolikt är dock sträckan från Storåns inlopp och upp till 
Gamla  Stro viktig som lek-, uppväxt- och födosökslokal för många olika fiskarter. Lokalt boende har berättat om stora lekar med gös och 
många andra  fiskarter och att det under vårarna brukar vara ”kladdigt av rom” i ån. Sannolikt är även delarna uppströms Gamla Stro relativt 
artrika. Utter förekommer i Storån från Venasjön (Bisther 2000), vilket innebär att arten sannolikt även förekommer i Söderköpingsån. 
Kungsfiskare har häckat i nedre delen av ån. Strömstare nyttjar vattendraget som rast- och övervintringslokal (Vuorinen 2007) och har häckat i 
övre delarna av ån (VBB  1995).  Påverkan  Söderköpingsån är kraftigt fysiskt påverkad. 44 % av vattendraget är  omgrävt eller kraftigt rensat. 
Störst är påverkan i de övre delarna av ån  samt. Ingreppen som gjordes där skedde bland annat för att sänka Strolången. Sjöns nivå hålls 
numera av en klack vid Fröberga vad en dryg  kilometer uppströms Hälla. Utöver rensningarna är ytterligare 23 % påverkade av sänkningar 
nedströms och minst 9 % indämt av de två dammar  som finns i ån. Dammarna utgör detfinitiva vandringshinder för fisk och  andra 
vattenlevande djur och indämningarna skapar ogynnsamma förhållanden för strömvattenlevande organismer. Den nedersta dammen är  
Viggeby kraftstation vid Gamla Stro knappt 7 kilometer upp längs ån och  den andra är Hälla kraftstation ytterligare drygt 9 kilometer 
uppströms.  Vid Viggeby kraftstation finns en av länets större kraftverksdammar med  en indämd fallhöjd på drygt 15 meter. Dammen byggdes

                                                                                                                                                                                                                                    



1949 och dämmer  in minst 1,5 kilometer av ån. Kraftstationen korttidsregleras med återkommande nolltappningar vilket har en negativ 
påverkan på växter  och djur i vattendraget. Byggandet av dammen innebar att ravinen uppströms den nuvarande dammen sattes under vatten. 
Innan bygget nyttjades strömmarna i ravinen av Narebro kraftstation, Fullerstad såg och kvarnen  vid Nya Stro. Innan utbyggnaderna var 
strömmarna säkerligen en viktig  lek- och uppväxtlokal för havsvandrande öring och andra strömvattenlevande arter.  Kraftverket vid Hälla är 
ett modernt strömkraftverk men vattenkraft har', 'utvunnits på platsen sedan åtminstone 1653. Fallhöjden är knappt 9 meter. Under normala 
och höga flödesförhållanden släpps hela åns vattenföring genom eller förbi kraftverket. Vid låga flöden innebär dock konstruktionen att 
korttidsreglering och nolltappning ibland tillämpas.  Ån påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor. Sedimenttransporten 
är också hög och grovkorniga bottnar till stor del igensatta med finkornigt material. Vid karteringen var vattnet kraftigt lergrumlat.  Signalkräfta
har enligt lokalt boende satts ut vid flera tillfällen, men utan nämnvärt resultat. Ett svagt bestånd ska dock finnas i ån. Signalkräfta är en 
främmande art för landet.  Övrigt  Ån är ytvattentäkt för Söderköpings tätort. Vatten tas ur ån vid Strodammen uppströms Viggeby 
kraftstation. De nedersta delarna av ån är även  recipient för Söderköpings avloppsreningsverk. Utloppet från verket  ligger några hundra meter
nedströms Storåns inlopp i ån. De nedre delarna,  upp till Storåns inlopp vid Söderköping, är farbara med båt. Här finns  också en liten 
båthamn. De övre delarna av ån ingår i Strolångens fiskevårdsområde.  Referenser  Bergengren, J. m. fl. 2007: Stormusslor i Östergötland. 
Resultat från inventeringar 1999-2004. Arbetsmaterial 2007-02-08.  Bisther, M. 2000: Utterinventering i Östergötland 1999. Underlagsmaterial. 
Edlund, J. 2007: Biotopkarteringsdata (2007-06-02 till 03)  VBB. 1995: Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande vattendomsansökan för 
lagligförklaring  av Yxningens reglering för kraftverksändamål, lagligförklaring av betfintliga dammbyggnader vid Svinstad-, Kvarn-, Bruks- och
Ursättersfallen i Gusumån samt förslag till nybyggnad av kraftverk vid Ursätter och Hälla-Grop.  Vuorinen, J. 2007: Sammanställning av 
uppgifter om strömstare, kungsfiskare och forsärla. Opublicerat material.  

Åtgärdsbehov
'Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Korttidsreglering och nolltappningen vid Viggeby och Hälla kraftstationer 
bör  upphöra. Det finns även starka skäl att skapa faunapassager förbi de båda dammarna. Den nedre dammen har högst prioritet. Biotopvård 
bör utföras  på rensade strömsträckor för att gynna strömvattenlevande organismer.  Träd och buskar bör bli vanligare längs ån för att öka 
skuggningen och  tillförseln av död ved till vattendraget. Provfisken bör genomföras. Högst  prioritet har de strömmande partierna nedströms 
Gamla Stro, men även fallsträckorna kring gården Hult och Hälla bör undersökas. Näringstillförseln  till vattendraget bör minska.  Skydd Ån 
hör till de särskilt utpekade mindre vattendragen i länet som omfattas av strandskydd inom 100 meter från strandlinjen.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hällerstadsjön och Venasjön 
Objektsnummer: 866413 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla vatten- och våtmarksmiljöer med ett rikt fågelliv och rik fisktillgång. Sjöarna bildar tillsammans med våtmarker och närliggande 
odlingslandskap ett av de mest värdefulla naturområdena i kommunens inland. 

Naturvärdesbeskrivning
Sjöarna Hällerstadsjön och Venasjön ingår i ett stort sammanhängande sjösystem med stora översvämningsmarker. Enligt kartan skiljer det 
endast 1 dm mellan Hällerstadsjön och den nedströms liggande Venasjön. Södra delen av Hällerstadsjön är en av länets finare fågellokaler till 
stor del tack vare de mycket stora, delvis hävdade sötvattensmaderna (se eget objekt). I anslutning till södra Hällerstadsjön och även i dess 
norra del längs våtmarkerna mot Venasjön finns två fågelskyddsområden med beträdnadsförbud 1/3-30/6.  Den näringsrika Hällerstadsjön är 
mycket fiskrik vilket utnyttjas av bl a fiskgjusar och hägrar. Hägrar ses ofta i stort antal under sensommaren. Andra fåglar är knölsvan, kricka 
och årta. Flera skäggdoppingkolonier finns.  Även vid Venasjön finns anslutande översvämningsmarker både i väständen och vid utloppet i 
öster. Tuvmarkerna är omtyckt tillhåll för bl a enkelbeckasin och häger och fiskgjuser utnyttjar även Venasjön. Söder om sjön ansluter ett 
ekrikt landskap och nära utloppet finns mycket artrika betesmarker och fuktängar, allt är dock tyvärr inte i hävd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Hällerstadsjön och Venasjön tillsammans med översvämningsmarker, anslutande eklandskap och betesmarker samt 
Storåns vattenmiljöer ses som ett helhetslandskap. Området bör undantas från åtgärder som

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Hällholmarna  
Objektsnummer: 876202    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Stora och Lilla Hällholmen finns värdefulla miljöer med äldre tallar samt inslag av grova ädellövträd av bl a lind. Gammal tallskog och 

lindbestånd utgör ett par av skärgårdens största naturvärden och Hällholmarna utgör därför en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Stora Hällholmen växer en övervägande gles tallskog med tämligen god tillgång på gamla grovbarkiga träd. Skogen innehåller stubbar som 

visar på en tidigare plockhuggning. Död ved uppträder i enstaka exemplar eller i mindre samlingar. Vid den östra stranden finns t ex ved i form 

av gamla silverlågor som bär mängder av spår från olika vedinsekter. Tallticka finns på några av de levande äldre tallarna. På sydöstra delen av 

ön växer en relativt sluten äldre tallskog med spridda delvis grova lindar i svagt sluttande mark. De gamla, och i två fall mycket grova lindarna 

utgör de mest värdefulla inslagen. Träden har gamla hamlingsspår och brett utspärrade och höga grenskott. Stambasen på de grövsta lindarna 

har en delvis grov och beständig bark med förutsättningar för en värdefull lavflora. Gulvit blekspik och gammelekslav noterades på ett av 

träden. Tallskogen är mindre anmärkningsvärd men har spridda gammelträd och inslag av äldre tall- och granlågor. Lilla Hällholmen är 

trädbevuxen i sin östra halva och övergår mot väster i höglänta nakna berghällar. I söder står ett par gamla askar med håliga och vedspruckna 

stammar. Mot östra sidan finns flera grupper av tidigare hamlade lindar. I övrigt täcks ön av en glesare äldre tallskog som har inslag av grova 

och riktigt gamla träd. Gamla avverkningsuttag gör att andelen död tallved är ganska måttlig men några grupper av vindfällda torrakor med 

silvergrå ved finns här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogsmiljöerna på Stora och Lilla Hällholmen lämnas orörda. 



Hällmarksskog 500 m O Abbegöl 
Objektsnummer: 863903 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
I hällmarksområdet 500 m öster om Abbegöl finns en skog av naturlig karaktär som är mindre vanlig i trakten. Området har ett värde såväl för 
t ex skogsfågelfaunan som för att det är en god representant för naturtypen äldre hällmarksskog. 

Naturvärdesbeskrivning
I de vida skogarna söder om Börrum finns enstaka lite större avsnitt med äldre skog. Skogsområdet 500 meter öster om Abbegöl innehåller 
ganska lågvuxen hällmarksskog i ett relativt plant och för trakten högt beläget hällmarksområde. Här finns ett rikt inslag av små 
skvattrammossar. Trädens medelålder är måttlig men upp till ca 150-åriga tallar finns samt enstaka senvuxen gran. Död ved finns sparsamt som
spridda lågor på vilka bl a dvärgbägarlav växer. Det visar troligen att död tallved funnits här kontinuerligt under mycket lång tid. I nordväst 
sluttar området ner mot en yngre granskog och i sluttningen finns gott om död ved, främst längst i väster. I  sydost står lite mer högrest skog 
och möjligen en del ännu äldre tallar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogen lämnas orörd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom körskador i våtmarker 
eller bland död ved, framdragande av väg eller ledningar eller exploatering i direkt närområde.

                                                                                                                                                                                                                                    



Häradsskären 
Objektsnummer: 874210 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Häradsskären finns en värdefull strandskog med bl a äldre askar. De gamla träden utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Häradsskären heter en mindre ö intill nordöstra delen av Vänsö. På östra delen av den lilla holmen finns en fin strandskog. Ön ligger ljus- och 
vindexponerad i Kärrfjärden och trädskiktet är präglat av det utsatta läget. Senväxta medelgrova till klenare askar bär gamla hamlingsspår. 
Träden står glest spridda i en för övrigt talldominerad olikåldrig skog. Enstaka krattvuxen klibbal finns även samt särskilt i norra delen ett tätt 
buskskikt av främst rosor och enar. De äldre askarna hyser de högsta naturvärdena och på den skrovliga barken finns en riklig lavpåväxt av 
främst krans- och brosklavar samt ett par signalarter av skorplavar. Ett anmärkningsvärt fynd gjordes av den ovanliga parkhättemossan.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om buskskiktet i norra delen röjs och vissa askar frihuggs. Skötselbehovet kan inte anses akut.

                                                                                                                                                                                                                                    



Häradsskärsområdet 
Objektsnummer: 874305 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Häradsskär utgör centrum i ett större område med grunda bottnar, skogklädda öar och mindre skär. Området har huvudsakligen stora värden 
för fågellivet och med all sannolikhet även stora undervattensvärden. I områdets norra del finns dessutom fina tallskogsmiljöer på flera öar 
vilka utgör en mycket värdefull del av skärgårdens naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Häradsskär är en avlång och flikig ö i mellanskärgården. I området norr om ön ligger de små eller halvstora öarna Aspskär, Grytsskär, Södra 
Tjärholmen och Storkuggen. Runt öarna finns omfattande grundområden på ca 120 hektar där största delen är grundare än tre meter. En 
mängd mindre skär och kobbar speglar områdets varierande undervattensmiljö.  Mängden småöar och skär samt tillgången på grunda flager 
och skyddade vikar gör området till ett viktigt tillhåll för många fågelarter. Av häckfåglar märks bl a flera par gravand, storskrake och 
strandskata samt vitfågel. De större öarna är tallskogsbevuxna och särskilt värdefull skog finns på Södra Tjärholmen, Lill- och Storkuggen samt
Grytsskär. På Aspskär finns en gläntrik miljö med spår av hävd.  På Södra Tjärholmen finns en ganska gammal tallskog där trädskiktet är 
ojämnt och olikåldrigt med ett bitvis igenväxande buskskikt av främst en. En ljusexponerad tall i sydvästra delen har döda grenar där den 
rödlistade laven sydlig ladlav växer. På öns norra del finns bebyggelse.  På Lillkuggen finns gammal tallskog som har en tämligen orörd 
karaktär. Här finns senvuxna pansarbarksträd och rikligt av död ved på marken. Den magra marken är lavklädd eller har gles smalbladig 
vegetation, ställvis med tjocka mossmattor av bl a vitmossor och räffelmossa. På gamla barklösa lågor finns gamla kläckhål efter den hotade 
vedskalbaggen raggbock.  Storkuggen hyser olikåldrig tallskog. Marken har som flertalet skärgårdsholmar en sannolikt lång historik som 
utmarksbete. Idag är ön delvis under stark igenväxning med rosbuskar, en och rönn. Naturvärdena utgörs av det tämligen rika inslaget av gamla
levande och döda tallfuror. I söder finns även några klibbalar med död ved som kan vara intressanta för arter ur den lägre faunan.  På 
Grytsskärs norra del står en grupp äldre tallar och enstaka grova torrakor på en höjd. Även denna ö är mycket igenväxt av enbuskar och yngre 

                                                                                                                                                                                                                                    



träd. På alla öarna förekommer signalarten tallticka och på Storkuggen även grovticka. Svamparna indikerar en lång kontinuitet av gamla tallar i 
området.  Aspskär i väster är en av de mer variationsrika öarna i området. Ön bär spår av  beteshävd men är nu inte hävdad på en tid och det är
ont om utpräglat hävdgynnade  arter. Sparsamt med gulmåra, knägräs och stagg finns dock. Aspskär har en  halvöppen karaktär med flera 
gläntor och ett glest trädskikt av tall, al, asp och rönn  ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna förblir oexploaterade. Ytterligare undersökningar av  undervattensmiljön är önskvärda. På öarna med särskilt 
värdefull tallskog är det önskvärt att lämna trädskiktet av gammal tall orört. Det är dock värdefullt att bibehålla  samt gott om enbuskar. I 
nordost finns en fuktig sänka med äldre asp och även al och tall. Flera högstubbar. Det är allmänt gräsrikt med bredbladiga gräs men även  
hallonskott, aspsly och majbräken.

                                                                                                                                                                                                                                    



Högby ekkulle 
Objektsnummer: 866513 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Tätortsnära ekmiljö med inslag av andra trädslag och fornlämningar. Den tätortsnära naturmiljön är värdefull både som närnatur och som en 
del av det ekrika landskapet vid Alboga. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära bostadsområdet Högby ligger en kulle med en fornlämning och ett trädskikt med bl a några vidkroniga ekar minst 100 års ålder. Här finns
även yngre ek och tall. Det är en luckig och ljus miljö och även i backen intill (västerut) finns några vidkroniga ekar med stort framtidsvärde. 
Fornlämningen består av ett gravfält, 50x25 m (NV-SÖ), bestående av 8 fornlämningar. Dessa utgörs av runda stensättningar som är 4-6 m i 
diameter. Ytterligare ett par stensättningar kan finnas, nu dolda av det höga gräset.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om de vidkroniga ekarna hålls friställda och får utvecklas till gamla, grova träd. Hänsyn tas till fornlämningsmiljön.

                                                                                                                                                                                                                                    



Högholm 
Objektsnummer: 875125 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull barrskogssluttning med rik tillgång på död granved. Skogsmiljön utgör en värdefull del av skärgårdens naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Östsluttningen på ön Högholm har bitvis branta lodytor. Den barrdominerade skogen är tidigare något genomhuggen men har fortfarande ett 
högt naturvärde genom den rikliga tillgången på gamla lågor av främst gran. Lågorna är värdefulla för bl a vedsvampar och vedskalbaggar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogen i framtiden lämnas orörd och all död ved lämnas obearbetad. vid tidpunkten för besöket.

                                                                                                                                                                                                                                    



Höghällarna barrskog 
Objektsnummer: 864919 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Ett relativt stort äldre barrskogsområde som domineras av tallskog. Området utgör en mycket värdefull del av kustzonens höga 
tallskogsnaturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
I skogslandskapet mellan Lagnövägen och innersta delen av Gropviken finns en mycket gammal, hänglavrik barrskog på ca 12 hektar. Östra 
och sydöstra delen av området är talldominerat och ligger delvis på hällmark. Många av tallarna har pansarbark. Tallticka är vanlig och en del 
tallar har bohål. Det finns även gott om grova, döda grenar men relativt få lågor och torrakor. Blåmossans kuddar är mycket välutbildade och 
knärot är utbredd. Sannolikt finns rödlistade insekter knutna till de gamla träden eller den döda veden.  Den västligaste fliken är en gammal 
hällmarkstallskog och i norra änden en grandominerad brant sluttning. En del tallar har pansarbark och döda grova grenar men få lågor och 
torrakor finns. I branten finns lite mer död ved. Här växer också den mindre vanliga arten västlig hakmossa.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Högön 
Objektsnummer: 864303 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
På Högön i Hövern finns en naturskogsliknande gammal tallskog samt lodytor och blockmark med en rik moss och lavflora, även vedsvampar.
På ön finns både arter och strukturer som naturskogar utan mänsklig påverkan innehåller och ön har däför ett mycket stort värde som 
referensområde. 

Naturvärdesbeskrivning
Högön i Hövern bär en naturskogsliknande gammal tallskog. Många av tallarna är mycket gamla och det finns mycket död tallved både i form 
av torrakor, torrträd och ganska grova lågor. På tallarna växer rikligt med tallticka och grynig blåslav. På en granlåga växer den rödlistade 
ulltickan. På de nordvända lodytorna mot vattnet växer såväl korallav, skuggblåslav, nästlav och broktagel. Alla dessa arter behöver ett skuggigt 
lokalklimat. På marken växer rikligt med torsklav och även revlevermossa indikerar lång tids trädbeskuggning.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Högön även i framtiden lämnas helt orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Hörstorps hagmarker  
Objektsnummer: 865310    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla hagmarker som spänner över flera olika fastigheter. Artrika torrbackar förekommer men ett par områden är igenväxande med bl a 

björk. Kulturlämningar.    

 

Naturvärdesbeskrivning 

I området vid Hörstorp finns några mindre hagmarker fördelade på tre fastigheter. De största ytorna finns vid Hörstorp där hagen närmast 

gården är ovanligt artrik i de torrare partierna. Delen längst brukningsvägen är däremot tydligt påverkad av gödsling. I artrika avsnitt påträffas t 

ex gökärt, blåsuga, gullviva, jungfrulinarter, kattfot, svinrot och ängshavre.  Mot fastighetsgränsen i väster finns ett mindre skifte med fin 

hävdgynnad hagmarksflora. Här finns även någon sorts kulturhistorisk lämning (ej i fornminnesregistret) med ca. 20-30 stensatta hål med 

diameter 1 meter. Hagen är igenväxande med björk. Blåsuga, bockrot, ängsvädd, gullviva, jungfrulin, stagg och svinrot finns här.  Det östra 

delområdet ligger i en sydöstlig sluttning och är bevuxet av yngre träd. Värdet ligger i fältskiktet, vilket tycks ha viss påverkan av röjgödsling. 

Blåsuga, slåtterfibbla, ängsvädd, jungfrulin och svinrot finns här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Området bör undantas påverkan av bebyggelse, anläggningar, täkter etc.   



Hörstorps naturminne 
Objektsnummer: 865352 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En grov, gammal ek vid Hörstorp som är naturminne.

Naturvärdesbeskrivning
Vid Hörstorp står en grov solitär ek (425 cm omkrets) med grova grenar. Eken står öppet nära en ladugård. I området finns en del ytterligare 
ekar men de är betydligt yngre. Eken är naturminne enligt ett beslut från 1957.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om eken bevaras och även i framtiden får stå öppet och undantas från åtgärder som kan skada trädet.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hösterum betesmarker 
Objektsnummer: 864805 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla betesmarker med en artrik hävdgynnad flora som bl a innehåller minskande arter som korskovall och kattfot. Områdena är av 
kommunalt intresse för 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Hösterum finns flera värdefulla betesmarker. En ligger ca 700 meter sydväst om gårdscentrum och omfattar ca 3 hektar. Här har den 
västra tredjedelen den finaste hävdgynnade floran med bl a mycket brudbröd samt korskovall, rikt med ängsvädd och gulmåra, darrgräs, 
knägräs, gullviva och jungfrulin.  Strax söder om ladugården börjar en större betesmark som sträcker sig söderut och omfattar ca 9 ha. Större 
delen av objektet är trädklätt, oftast med halvslutet kronskikt, men inslag av hävdgynnad flora finns ändå. I trädskiktet märks bl a större aspar 
samt ask, björk, ek och tall. I södra delen ett fuktområde med stagg, darrgräs, knägräs och revfibbla. Här finns även lite kattfot och slåtterfibbla
samt rikt med ängsvädd och jungfrulin.  Ett litet objekt ligger en knapp kilometer sydost om ladugården, till större delen bestående av en 
relativt torr kulle med hävdgynnad flora. En gräsbevuxen väg går i ena kanten. Ytan är delvis igenväxande av yngre tall och gran. Här finns en 
flora med inslag av liknande arter som ovan men även t ex lite svinrot.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om betesmarkerna hävdas med bete även i framtiden och om områdena undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön 
såsom grävning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Hövern 
Objektsnummer: 864316 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Hövern är en stor och flikig sjö med relativt klart vatten. Sjön är relativt näringsfattig, variationsrik med t ex varierad bottentopografi, många 
öar och både karga, steniga miljöer och grunda vegetationsrika vikar. Variationsrikedomen bidrar till bra förutsättningar för biologisk mångfald.
Fiskfaunan är artrik med minst nio arter och här lever bl a det rödlistade nissögat. Sjön är ostörd av försurning och stranden är ganska 
oexploaterad. Hövern bedöms även som värdefull för friluftslivet, inte minst genom sin delvis orörda karaktär. Dock kan det finnas 
störningskänslig fågelfauna. 

Naturvärdesbeskrivning
Hövern ligger i mellanbygden öster om Linköping, på gränsen mellan Åtvidabergs och Söderköpings kommuner. Det är en stor och 
variationsrik flikig sjö med varierad  bottentopografi och många öar och skär. Sjön är sannolikt oligo-mesotrof med inslag  av mer näringsrika 
partier och vattnet är relativt klart. Sjön rinner av mot öst och är en av källsjöarna i Storåns avrinningsområde. Avrinningsområdet domineras 
av skog (72 %)), men det finns även mycket åker och sjö (12 %).  En stor del av sjön kantas av branta bergssidor och mestadels är det 
skogsmiljöer vid vattnet. Det finns även inslag av åker och strandbete. En stor del av stranden är oexploaterad. Botten-topografin är varierad 
och bottensubstratet består bl a av dy, block och sten. Det finns flera öar och skär, men även inslag av grunda vegetationsrika småvikar och 
större vegetationsrika vikar som omges av bladvass. Dessa bedömdes som intressanta för fågellivet.  Vegetationen är endast översiktligt 
undersökt och innehåller bl a vattenpilört, gul och vit näckros, gäddnate, hårslinga, grovnate, hornsärv, rostnate och igelknopp. I strandzonen 
växer bl a bladvass, jättegröe, bredkaveldun, starr, svärdslilja och strandlysing. I sjön lever ett stort antal fiskarter som abborre, braxen, gädda, 
gös, lake, mört, sarv, sutare och nissöga. Signalkräfta finns i sjön. Sjön bör vara en lämplig miljö för störningskänsliga fåglar som storlom och 
fiskgjuse.  pH har under perioden 1969-2001 varit ca 7-8 (neutralt-över neutralt) och alkaliniteten ca 0,6-0,7 (mycket god buffertkapacitet). 
Siktdjupet har varit ca 2,3 m i snitt och färgtalet ca 28 mg Pt/l (måttligt färgat). Vattnet har varit måttligt till betydligt grumlat (4 prov). 

                                                                                                                                                                                                                                    



Totalfosforhalten har varit 13-34, i snitt 21 ug/1 (måttligt hög halt) vilket indikerar mesotrofi. Sjön är sannolikt oligotrof eller mesotrof som 
helhet, men lokalt eutrof (t ex i vikar med näringstillförsel). Sjöytan utgör 11 % av avrinningsområdet.

Åtgärdsbehov
Sjön och stranden bör undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön, såsom vatten-förorening, störning av hydrologin, avverkning nära 
stranden, inplantering av främmande arter, grävning eller utfyllnad i stranden. Aktiviteter som ger  ', '
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