
Ingalund ekbacke 
Objektsnummer: 864318 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En yngre ekbacke av framtidsvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
En ekbacke som sannolikt tidigare betats, nu en halvsluten skog med ek i ca 75-100 års ålder. Eventuellt en del äldre träd. Ekmiljön är av stort 
framtidsvärde.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om en del av ekarna får utvecklas till vidkroniga träd som blir riktigt gamla. Det kan även vara gynnsamt med visst 
ekskogsbruk som då och då glesar ut ekmiljön.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ingebo 
Objektsnummer: 865943 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
I området mellan Vinsätter och Ingebo finns ett flertal gamla och grova, vidkroniga ekar. Ekarna har en värdefull lavflora och sannolikt även 
insektsfauna, värden som om ekarna får stå öppet och ljust kan bevaras och utvecklas. 

Naturvärdesbeskrivning
Cirka 2 kilometer söder om Stegeborg finns spridda grova, gamla ekar som mestadels står i bryn och skogskanter i närheten av en större åker. 
En del av ekarna börjar bli trängda av planterade barrträd mm. Ett av delområdena utgör en liten brant i nordväst-sydostlig riktning med 
ganska grova eller mindre spärrgreniga eller senvuxna ekar. På ekarna växer minst en rödlistad lav, rosa skärelav. På de övriga utspridda ekarna i
närområdet finns även blyertslav, brun nållav, gulpudrad spiklav, rostfläck och sotlav vilket sammantaget gör att området har en artrik och 
mycket värdefull lavflora. I närheten av en del av ekarna finns yngre ekar som utgör värdefulla framtidsträd om de huggs fram i tid.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från stammarna till minst två meter utanför ekkronornas yttre gräns.
Åven en hel del yngre ekar, lämpliga som arvtagare om de frihuggs, finns i öster. Området längs branten

                                                                                                                                                                                                                                    



Inre Käfte 
Objektsnummer: 873204 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Stora Van och Inre Käfte är två förhållandevis stora avsnörda havsvikar, sk glon eller gloflader, med utsötat vatten och särpräglad 
undervattensflora. Havsvikarna omges av fina strandängar och i området finns även andra betesmarker, betad skog samt gammal 
hällmarksskog. Den mosaikartade och våtmarkspräglade naturen vid Stora Van och Inre Käfte har få motsvarigheter i länets skärgård och utgör
en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På yttersta delen av Norra Finnö utgör de avsnörda vikarna Stora Van och Inre Käfte resterna av sundet till Inre Olsön. Det är två 
förhållandevis stora avsnörda havsvikar av typen glon eller gloflader som har ett hämmat vattenutbyte med havet. De grunda vikarna har stor 
betydelse för fisk och fågel som drar nytta av den höga produktionen i dessa miljöer. Undervattensfloran präglas av kärlväxter och kransalger. 
Den svaga vattenomsättningen gör att vikarna är känsliga för all form av förorening. Mellan Stora Van, Inre Käfte och havsviken i öster finns 
ett fint, luckigt skogsbete med välhävdade och artrika gräsmarksgläntor med bl a knägräs, stagg eller betat blåbärsris. Här finns även bockrot, 
brudbröd och gråfibbla. Strandängarna har en typisk flora med dvärgarun, blåsklöver, havssälting, gåsört, strandkrypa och gulkämpar.På 
östsidan av Inre Käfte finns en udde kallad Sviskan. Den bergiga terrängen kännetecknas av berghällar med en ojämn till bitvis mycket gles 
tallskog. Här finns gamla ljusexponerade tallar som bär spår (kläckhål) efter bland annat den rödlistade svarta praktbaggen. Enstaka talltickor 
finns också. Död ved är en bristvara men förekommer i form av några barklösa torrakor.Sydväst om Inre Käfte vidtar en större strandäng och 
söderut finns värdefulla, steniga betesmarker på torr till frisk mark. En del av området har karaktär av ekhagmark. I soliga brynlägen och nära 
åkerkanter finns en rik flora med t ex brudbröd, blodnäva, spenört och prästkrage. Hagmarken är ett vackert inslag i landskapsbilden. Hela 
området runt de avsnörda havsvikarna uppvisar en sällan skådad variation av värdefulla naturtyper som naturbetesmark, strandäng, betesskog, 
gammal hällmarksskog och inte minst undervattensmiljöerna i vikarna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden hävdas väl med bete och om trädskiktet av gammal tall består. Vattenmiljön måste skyddas 
från all form av förorening. Undvik ytterligare exploatering i närområdet.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Inre Kärrö  
Objektsnummer: 874312    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Inre Kärrö ger ett ostört intryck och domineras av barrskog men här finns även en mindre lövängsmiljö på norra delen. Inre Kärrö utgör en 

mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Inre Kärrö är en av de större öarna i området Kärrfjärden-Hafjärden. Här 

finns gammal tallskog med stort inslag av berghällar. Centralt på ön ligger en mosse bevuxen med äldre tall, glasbjörk och i söder asp. Tuvull 

dominerar fuktmarken helt. I tallskogen finns en hel del stående och liggande döda träd till stor nytta för vedlevande svampar och insekter. På 

några gamla levande tallar syns spår efter svart praktbagge och på flera träd växer tallticka. Tallskogen är också ovanligt rik på den tätt 

tuvbildande blåmossan. Ön betas av får. I en sprickdal på norra delen finns en liten rest av ett askänge med gamla hamlade askar omgivna av 

enbuskar. De gamla träden är ihåliga och fulla med mulm. Här finns även några yngre askar, några gamla klibbalar och ett par äppelträd. Floran 

är ganska mager med enbart ett litet inslag av hävdgynnade arter som stagg, knägräs och brudbröd. På de gamla askarnas bark växer alléemossa, 

grå vårtlav, lönnlav och den ovanliga bleka kraterlaven. Öns norra del är bergig med endast glest stående träd och gott om ljung.  Åtgärdsbehov  

Naturvärdet består om barrskogen lämnas orörd, bete kan förekomma. För att naturvärdet knutet till den gamla lövängsmiljön ska bestå krävs 

att betet fortsätter och att enbuskarna röjs bort. Yngre ask kan gärna hamlas.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Inre Kärrö är en av de större öarna i området Kärrfjärden-Hafjärden. Här finns gammal tallskog med stort inslag av berghällar. Centralt på ön 

ligger en mosse bevuxen med äldre tall, glasbjörk och i söder asp. Tuvull dominerar fuktmarken helt. I tallskogen finns en hel del stående och 

liggande döda träd till stor nytta för vedlevande svampar och insekter. På några gamla levande tallar syns spår efter svart praktbagge och på 

flera träd växer tallticka. Tallskogen är också ovanligt rik på den tätt tuvbildande blåmossan. Ön betas av får. I en sprickdal på norra delen finns 

en liten rest av ett askänge med gamla hamlade askar omgivna av enbuskar. De gamla träden är ihåliga och fulla med mulm. Här finns även 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

några yngre askar, några gamla klibbalar och ett par äppelträd. Floran är ganska mager med enbart ett litet inslag av hävdgynnade arter som 

stagg, knägräs och brudbröd. På de gamla askarnas bark växer alléemossa, grå vårtlav, lönnlav och den ovanliga bleka kraterlaven. Öns norra 

del är bergig med endast glest stående träd och gott om ljung. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om barrskogen lämnas orörd, bete kan förekomma. För att naturvärdet knutet till den gamla lövängsmiljön ska bestå krävs 

att betet fortsätter och att enbuskarna röjs bort. Yngre ask kan gärna hamlas. 



Inre Olsön 
Objektsnummer: 873323 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Inre Olsön finns mycket stora naturvärden i lövrika branter, bryn, fd slåtterängar och ekhagar. Floran är mycket artrik med både 
hävdgynnade arter och mindre vanliga lundväxter, bland annat rikt med lundslok. De lövrika markerna på Inre Olsön utgör en mycket 
värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På Inre Olsön finns höga naturvärden i de frodiga lövbranterna och de ännu artrika slåtterängsresterna. Närmast söder om gården finns 
igenväxande ekhagmarker och lövlundar med gläntor och rik slåtterängsflora. Runt de gamla åkrarna som bildar en långsträckt öppen yta i 
botten av en sprickdal finns lövdominerade bryn. Åkern är delvis av fuktängskaraktär och en ganska artrik flora har redan vandrat in med 
förutom tågväxter, älggräs och hundkäx även olika starr samt blodnäva, natt och dag och bockrot.I de gamla slåtter- och betesmarkerna ett 
stycke söder om bebyggelsen har en campingplats legat under period. Här finns nu igenväxande ekhagmarker med inslag av bl a lönn. Riktigt 
gamla ekar saknas men vidkroniga träd är ganska vanliga och uppåt bergkanter finns senvuxna, äldre träd. Mellan åkern och viken i nordväst 
finns mycket artrika partier, delvis torräng. Här växer bl a rikligt med brudbröd, solvända och jungfrulin samt även Adam och Eva. I brynen 
blodnäva och spenört. I områdets nordvästra del ligger en sänka med gammal åkermark och innanför denna tidigare slåtterängar där mycket av 
floran finns kvar i gläntor i lövskogen. Darrgräs, svinrot, stor blåklocka och brudbröd växer här. Även lundarter som lundslok, blåsippa, 
lundelm, hässlebrodd, vårärt, vippärt och sårläka finns uppåt de blockiga sluttningarna. Lundslok har ovanligt rika förekomster i lundmiljöerna 
på Inre Olsön.Områdets västra och mellersta delar utgörs av ekdominerad lövlund. Här finns såväl flacka delar som slänter av mindre 
berghällar samt kantzoner till tidigare odlingar. Den artrika markfloran är ett av områdets största värden. Ekarna är i regel måttligt gamla och ej 
så grova. Lavfloran på dessa förefaller ännu sakna de mest kräsna och ovanliga eklavarna. Blodplättlav, vinfläck, gulpudrad spiklav och grå 
vårtlav uppträder dock på enstaka senvuxna träd eller lönnar som tidigare hamlats. Vissa håliga och döende träd kan troligen vara betydelsefulla

                                                                                                                                                                                                                                    



för ovanliga insekter. Gammal tall och gran förekommer sparsamt och till dessa är grovticka och spår av granbarkgnagare knutna. I söder 
innanför viken och Svinudden finns ett lundområde med ek-hasselskog. Stora delar av den artrika lundfloran återfinns även här. På en liten 
udde mittemot Fyrholm märks en urkalkförekomst med väl framträdande vittringsmönster. Floran är dock mager av närheten till vattnet men t
ex finns gaffelbräken och svartbräken. Inre Olsön uppvisar en värdefull variation av naturtyper som slåtterängsrester, ekhagmark, lövrika 
branter och hällmarker. I sydväst ligger Ålbovik som är en avsnörd liten vik med en öppen vattenyta längst in. Här finns

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om områdets branter och berg i stort sett lämnas orörda. Beteshävd vore värdefullt främst i ekhagen och i övrigt i de lägre 
delarna av området. Var rädda om gamla ädellövträd och gynna föryngring av ädellöv. Generellt bör gran

                                                                                                                                                                                                                                    



Järnkulla 
Objektsnummer: 874012 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En bergig ö med orörd prägel. Järnkulla utgör en värdefull del av naturen i innerskärgården. 

Naturvärdesbeskrivning
En liten hög och bergig ö som är vildmarksartad med orörd prägel. I söder finns en lodrät brant. Från toppen har man fin utsikt över 
innerskärgården och här finns även knotiga martallar. I övrigt omväxlande lav- och rissamhällen samt fukthedsavsnitt med vitmossa. I sänkorna
granskog, främst i öster.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön även i framtiden kan vara en tillgänglig utsiktspunkt av orörd prägel.

                                                                                                                                                                                                                                    



Järpdalen hagmark 
Objektsnummer: 865624 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Hagmark med ekar varav en är riktigt grov. Hagmarken utgör en värdefull del av traktens odlingslandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
En kuperad betesmark med unga till medelgrova ekar. Den grövsta eken mäter 340 cm i omkrets. Hagen har igenväxningskaraktär men hyser 
en värdefull hävdgynnad flora med bl a jungfrulin och brudbröd.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Järverskärren hagmarker 
Objektsnummer: 864407 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla hagmarker där en del i nordöst har rikt inslag av slåtterindikatorer. Andra delar är hedartade med t ex ljung och kattfot. 
Sammantaget utgör hagarna ett mycket värdefullt inslag i skogsbygden söder om Östra Ryd. 

Naturvärdesbeskrivning
Järverskärren är idag en uppodlad sänka och alltså inget kärr idag. Den norra hagmarken är delad i två fållor, den södra ligger på sänkans västra 
sida och är något långsträckt.  De norra hagmarksdelarna utgörs i väster av en kulle med hällmarker ovanpå. Vegetationen är här av hällmarks- 
och fårsvingeltorrängstyp men kärlväxtfloran måttlig medan mossor och lavar täcker stora delar. Runt den torrare platån är vegetationen äng av
rödventyp, något gödselpåverkad bitvis men med en fin hagmarksflora med bl a gullviva, nattviol och slåtterfibbla. Träd- och buskskiktet 
utgörs främst av asp, tall och en, men också björk, sälg, ek och nypon finns här. Den östra området har delvis varit äng och det avspeglar sig i 
karaktärsarterna som är slåtterfibbla, svinrot och skallror. Ängsvädd, gullviva, darrgräs och en orkidé troligen Jungfru Marie nycklar finns här 
också.  Den södra hagen har mitt i en fin enbuskdominerad backe med fläckvis mycket fin rödvenhed där det växer jungfrulin, kattfot och 
ängsviol. Andra arter är harstarr,

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Större delen av objektet i nordost kan med slåtterhävd åter bli en fin äng.

                                                                                                                                                                                                                                    



Jätteberget 
Objektsnummer: 874104 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Jättebergsområdet på Yxnö utgör ett av skärgårdens större sammanhängande områden med gammal hällmarksskog som dessutom har 
betydande inslag av senvuxna ädellövträd och andra lövträdspartier. Jätteberget utgör en mycket värdefull del av skärgårdens tall- och 
ekmiljöer. 

Naturvärdesbeskrivning
Jätteberget utgör kärnan i ett stort område med höga naturvärden som sträcker sig från Nedre Yxnö Glo ned till vägskälet mot Marö. Områden
av naturskogskvalité med den här arealen är mycket ovanliga i länet.  Kring Jätteberget växer gammal talldominerad skog delvis på hällmarker. 
Här finns gott om gamla, slätbarkiga tallar och gott om tallved av olika dimension. Lövinslaget är stort med främst grov asp och senvuxna ekar.
Några riktigt grova ekar finns också.  På flera ekar förekommer gammelekslav. Området är också högintressant för vedinsekter knutna till tall, 
asp och ek.  Mitt uppe i Jätteberget finns en sumpskog med tall, gran, björk och al. Här finns riktigt gamla tallar och ovanliga många torrträd 
och högstubbar av främst tall. På en högstubbe hittades den rödlistade korniga nållaven. I sydöstra delen av området sluttar marken svagt åt 
sydost med mot Marövägen norr om Ladvik. Här växer en blandskog med tall, gran, asp och ek. Det finns många gamla aspar och ganska 
gamla spärrgreniga ekar. Även inslag av gamla tallar och död ved.  Kodjupet kallas en sänka sydväst om Jätteberget med en sumpskog 
innehållande mycket välutbildade socklar med starrbevuxna vattenytor däremellan. Trädskiktet består mest av al och björk. Granen verkar ha 
varit borthuggen kring förra sekelskiftet. Skriftlav som är en signalart på höga naturvärden finns rikligt på alstammar in mot sumpskogens 
centrum. I sluttningar och små branter runt om sänkan växer gammal lövskog som på många ställen består av grov asp. På vissa ställen 
dominerar ek. Här finns inslag av högstubbar och lågor av främst lövträden. I branterna står gamla senvuxna ekar och lindar. På marken finns 
fläckvis lundslok. En del barrträd har nyligen huggits bort på ett bra sätt.  Områdets södra del bildar en triangel mellan vägarna. Den norra 
sidan utgörs av ett hällmarksstråk med riktigt gamla tallar, många med pansarbark. Här finns även bitvis en hel del död ved av tall med spår av 

                                                                                                                                                                                                                                    



en rik insektsfauna. I sydkanten av hällmarken vidtar brant och sluttning med gammal aspskog med inslag av senvuxna ekar och gamla mossiga
lindar varav en del varit hamlade. Sydspetsen av området upptas av en barrblandskog med tall och gran med stort lövinslag i norr. Bland 
lövträden dominerar ek, många av dem är senvuxna, mossiga och knotiga. I norra delen finns ett surdråg med gamla granar och gamla 
granlågor. Mot vägen i väster vätter sluttningar med gammal ekskog med mossiga och knotiga ekar. En del lite grövre ekar finns också. På en 
eventuellt hamlad ek växer sparsamt med lunglav, ett av få fynd i skärgårdsområdet. Längst i söder finns inslag av lind. Här växer rikligt av det 
ovanliga gräset lundslok. ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om en skötselplan upprättas så att områdets olika naturtyper kan  skötas på ett optimalt sätt. Hällmarks- och sumpskogarna 
bör t ex lämnas helt orörda medan det på sina ställen finns behov av att hugga ut gran ur lövbestånd samt  Östsluttningen mot Marövägen är 
en lövängsrest med gamla hamlade lindar som vittnar om lövängsskötseln. Ek och tall har kommit upp mellan lindarna och det är länge sedan 
de hamlades sist. Vippärt och mängder av liljekonvalj visar att det här finns en fin lundflora. Underifrån kommer hasselbuketter och lövsly.  
den 4 juni 2008

                                                                                                                                                                                                                                    



Jätteek SV Björkliden 
Objektsnummer: 867554 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En mycket grov och flerhundraårig ek av högsta värde. Det är mycket ovanligt med ekar som liksom denna är ca 2 meter i diameter. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära Mariehov och precis intill vägen mot Vänneberga står en mycket grov ek. Den är närmare två meter i diameter och fullt vital även om ca 
1/3 av översta toppen är död. Lavfloran är rik med riklig förekomst av gul dropplav runtom stammen. Det finns även gulpudrad spiklav. Ett 
fjolårsexemplar av oxtungsvamp påträffades också.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om eken får stå öppet även i framtiden och om den ej skadas av trafik eller väghållnng.

                                                                                                                                                                                                                                    



Jönstorp 
Objektsnummer: 866604 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla ekmiljöer som delvis uppkommit ur igenväxande hagmarker. Här finns stora framtidsvärden om de grova ekarna tas tillvara och får 
rätt vård. 

Naturvärdesbeskrivning
I anslutning till ett skogsbryn i dalgången söder om Skönberga finns ett par värdefulla ekmiljöer. Det västra området är ett f.d hagmarksområde
med spridda ädellövträd. Idag utgör området en halvöppen till sluten skog med ek och tall. Delvis finns även ungskog och täta buskage av 
hassel och slån. Naturvärdena finns i fältvegetationen samt i de halvgrova till grova ekarna.  Det mindre delområdet i öster är en äldre tall- och 
ekskog med hasselunderväxt. Tallen är ca 100-150 år gammal. Ekarna är grova och äldre än tallen. Under hasseln består fältvegetationen av 
lundväxter. I biotopen växer även yngre och medelålders asp och björk. Naturvärdena återfinns idag mest i ekarna och floran.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas om ekarna hålls fria från uppkommande sly och konkurrens från sidorna. Tallen kan minska i andel men ej tas bort helt. 
Atgärdsbehovet är lågt idag men behövs troligen om ca 10 år. Var rädd om markfloran.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kajgärdets skogsmiljöer 
Objektsnummer: 863902 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull ädellövskog vid Gropviken präglad av ek och hassel. Här finns även en värdefull markflora och vid stranden en häll med 
inslag av urkalksten. Mot sydost angränsar en brant skog med gammal talll. Även här finns inslag av ädellövträd och en lokal för lundviol. 

Naturvärdesbeskrivning
Söder om Kajgärdet ner mot Gropvikens stränder finns ett värdefullt område med ädellövskog. Norra kanten utgörs av ett område med ganska
grova, senvuxna ekar. Huvuddelen av området är en ekdominerad skog med såväl mer spärrgreniga som mer senvuxna ekar. De sistnämnda 
växer i de lite brantare partierna. Hela området är fullt med ung hassel. På ekarna växer en värdefull lavflora med bland annat rosa skärelav, 
brun nållav och blyertslav. Även enstaka grova askar finns. På minst en av dessa växer lunglav. Kärlväxtfloran är rik i delar av området med t ex
sårläka, ormbär, lundstarr, gullviva och blåsippa. På hällar i väster, nära vattnet, finns inslag av urkalksten i berget och en artrik torrängsflora 
växer här med arter som Adam och Eva, kungsmynta, vit fetknopp, solvända och brudbröd.  Mot sydost fortsätter de höga naturvärdena i en 
smalare remsa förbi ett par tomter. I sluttningen växer en mycket gammal tallskog. Många av tallarna har pansarbark och grova döda grenar. 
Torrakor och tallågor är dock än så länge få. Enstaka senvuxna ekar finns också och kompletterar eknaturvärdena i ädellövskogen intill. I ett 
avsnitt av sluttningen finns ett område med lundflora kring en tidvis torr bäckfåra. Här växer björk och hassel med inslag av ek och alm. Här 
finns en rik vårflora samt även  spenört, gullviva, skogsviol och den sällsynta lundviolen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om de spärrgreniga ekarna frihuggs från träd och buskar till två meter utanför ekkronornas 
yttre gräns, alla barrträd och en del yngre triviallöv huggs bort och området i övrigt lämnas orört. Helst bör

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Kalkberget  
Objektsnummer: 865710    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En kraftig bergbrant åt öster med värdefull moss- och lavflora troligen gynnad av basiska inslag i berggrunden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Kalkberget finns en kraftig bergbrant med värdefull moss- och lavflora. Det är gott om mossbevuxna lodytor. I övrigt växer på bergkrönet 

gamla, delvis grova tallar. I brantfoten dominerar ung asp men några grova träd finns. Även hassel och sälg förekommer. I södra delen växer 

slanklav på klippan och även på basen av en grov asp. På en annan aspbas finns bårdlav. På lodytorna finns en artrik mossflora med 

kalkkrusmossa, guldlocksmossa, fällmossa och svartbräken. Markfloran ger ett trivialt intryck med lite lundgröe, ärenpris samt smalbladiga gräs. 

Enligt gamla geologiska kartan finns en gång av kalksten i nord-sydlig riktning strax väster om det beskrivna området som givit berget dess 

namn. Denna del besöktes inte. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om bergbranten undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom schaktning, sprängning eller bebyggelse. Lämna 

kvar de gamla träden och låt enstaka uppkomlingar av asp och sälg bli riktigt gamla.  



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Kalkbrinken skogsmiljöer  
Objektsnummer: 865810    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mycket värdefulla barrskogsmiljöer med många relativt opåverkade sumpskogar inom ett begränsat område.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Det större området i öster eller sydost består av ett antal blandsumpskogar och i östra delen även bergknallar bevuxna med gammal flerskiktad 

barrskog. Här finns stort inslag av gamla träd och död ved. På granar och alar växer gammelgranslav och kattfotslav, på alarna dessutom 

skriftlav. På marken växer blåmossa och på tallar tallticka. I sumpskogen finns inte sällan ett stort inslag av senvuxna klibbalar, ofta på socklar.  

Det mindre området i nordöst innehåller också en blandsumpskog samt en bergknalle bevuxen med gammal flersiktad barrskog med stort 

inslag av gamla träd.  Det avlånga området i nordväst är en sumpskogsartad dalgång bevuxen med grova senvuxna granar och alar. 

Sumpskogen är dikad och tillgången på död ved är måttlig. På alar och granar växer rikligt med gammelgranslav och kattfotslav, på alarna 

dessutom skriftlav. På död ved växer bl a långfliksmossa, granticka och den rödlistade arten grön sköldmossa. På lodytor växer skuggblåslav.  I 

sydväst, mot Stenbacka, ligger ännu en blandsumpskog med stort inslag av senvuxna klibbalar och granar. En hel del död ved finns. På tallågor 

växer långfliksmossa. Många träd, främst alar, står på höga socklar. På granar och alar växer gammelgranslav och kattfotslav, på alarna 

dessutom skriftlav. På marken växer blåmossa och den i Söderköping ovanliga arten stor revmossa. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om områdena med sumpskog och äldre barrskog lämnas orörda och träd som dör eller faller 

lämnas kvar. Diket i den sumpskogsartade dalgången bör inte rensas. 



Kalkflora vid Hösterum 
Objektsnummer: 864804 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
I området vid Hösterum finns bitvis förekomst av urkalk som ger upphov till en speciell flora med flera arter orkidéer. Området är av 
kommunalt intresse för 

Naturvärdesbeskrivning
Sydväst om Hösterum finns ett flertal stråk av urkalksten som trots barrskogskaraktären ger området en rik flora med bl a orkidéer. Vid 
Översättersdammen växer rödsyssla och mellan Nysjön och Skogsdammen finner man flera bestånd av skogsknipprot, tvåblad och nattviol. 
(Uppgifterna är dock relativt gamla, 1974). Sjöarna, eller dammarna, i området har en mer eller mindre näringsfattig karaktär och en speciell 
vattenvegetation. I Översättersdammen märks bl a ymnigt med vit näckros, glesa sävbestånd samt rikt med gäddnate. Söder om f.d

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön och floran såsom kraftig markberedning i skogsbruket, 
grävning, schaktning eller bebyggelse. Det kan poängteras att lätta markstörningar och ljusinsläpp i samband

                                                                                                                                                                                                                                    



Kalkugnshagen Skruckeby 
Objektsnummer: 866707 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En liten hagmark med fin flora, tyvärr igenväxande. Här ska särskilt påpekas den rikliga förekomsten av backtimjan. 

Naturvärdesbeskrivning
Skruckeby ligger i ett åkerrikt område norr om Mogata samhälle. En igenväxande hage ligger längs vägen ut i anslutning till barrskogsbevuxen 
mark som av namnet, Kalkugnshagen, att döma tidigare betats.  Den norra delen är mark på och kring låga hällar och block som av denna 
anledning inte odlats upp. Träd- och buskskiktet domineras av tall och en av igenväxningskaraktär. Vegetationen domineras av rödvenäng men 
här finns också torräng av fårsvingel- och hällmarkstyp. Karaktäristiskt för hagen är myckenheten av backtimjan. Av övriga arter kan nämnas 
kattfot, revfibbla, ängsvädd, ängsskära och brudbröd.  Söderut längs vägen ligger en smal hagmarksremsa bevuxen med tall, men också av en 
och nypon. Marken är till övervägande del fuktig med en vegetation av tuvtåtel och lågstarrtyp om vartannat. Stagg, revfibbla och darrgräs är 
mycket vanliga arter, andra är ängsvädd, ängsfryle och rödklint. Vid besök 2002 flög många individer av olika gräs- och pärlemorfjärilar i 
området.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med röjningar. Området bör undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom
grävning, schaktning och bebyggelse och bör ej sluta sig till skog.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kallsö 
Objektsnummer: 874204 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Kallsö är en av de större öarna utan landförbindelse i S:t Anna. Här finns ett vackert odlingslandskap och fina talldominerade betesskogar. Ek 
förekommer i bryn och som spridda träd i skogen. Kallsö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Kallsö är en av de större öarna i S:t Anna och liksom övriga större öar präglas den av lång tids odling och betesdrift. Här finns ett vackert 
kulturlandskap runt gårdsmiljöerna och även betydande ytor betespräglad skog. Betesdriften på i stort sett hela ön ger även upphov till fina 
stråk av strandängar. Om våren blommar Adam och Eva i de öppnare hällmarkerna.  I nordväst finns åkermarker och ängs- och hagmarker 
som kantas av ekskog. På  vissa ställen även inslag av ask. I allehanda bryn samt utefter gångstigar och intill stenmurar finns en artrik flora av t 
ex blodnäva, gullviva, natt och dag, vippärt, spenört och korskovall. Oxbär och gullklöver är också påträffade och på klippängsmark finns 
kungsmynta, tulkört och förstås blodnäva. Vid viken Bodmaren i sydväst växer segstarr, strandrödtoppa och toppfrossört. Vid Husfjärdens 
innersta del i nordost finns bunge på ett mindre strandängsavsnitt.  Ekholmen är i stort sett en egen ö alldeles öster om Kallsö. På östra delen 
av holmen finns en ljusöppen, gles skog av något olikåldrig äldre tall som betas. Här finns välutvecklad och fin grässvål med bitvis artrik flora. I
fältskiktet dominerar smalbladiga gräs. Av hävdgynnade arter förekommer bockrot, knägräs, brudbröd, rölleka, vårbrodd och ängsnejlika och 
dessutom kungsmynta som är kalkgynnad. Ett par gamla ekar finns här. Den ena eken är mycket grov, ca 1,4 meter i diameter, och har stor 
vidgrenig krona.  Sydvästra halvan av Kallsö är skogklädd med mer eller mindre bergbunden, talldominerad skog som betas. Här finns bitvis 
mycket välutvecklade skogsbeten med örtrika gläntor och vidkroniga träd. Spridda äldre ekar samt en och björk förekommer. Fältskiktet 
domineras i norra delen av ljung. Odon och vitmossa växer i fuktdråg och på ett flertal ställen finns kuddar av blåmossa och vitmossa. Av 
hävdgynnade växter finns bl a skallror, brudbröd, vårbrodd, blåklockor och gökärt samt natt och dag. Det finns flera stenmurar. Ned mot 
Trollberget växer överlag en ganska likåldrig skog med främst tall, ek och enbuskar. Det finns inslag av några grova ekar samt senvuxna tallar. I

                                                                                                                                                                                                                                    



nordväst finns en mindre gammal åker igenväxt av unga träd. I anslutning till åkern finns flera avlånga röjningsrösen. Längs östra kanten finns 
en längre stenmur och på flera ställen i området finns dessutom rester av trädgärdesgårdar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Kallsös skogsbeten hävdas även i framtiden och om strukturer som åldersvariation och inslag av luckighet, grova och 
gamla träd, död ved mm gynnas. För övriga betesmarker och strandängar är också fortsatt hävd ett villkor för  ', '

                                                                                                                                                                                                                                    



Kalvbackarna 
Objektsnummer: 874052 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark och ett par mindre ekförekomster i det öppna landskapet i yttre Skällvik. Hagmarken och ekarna har ett stort värde som en del 
av det omfattande beteslandskapet här. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Stora Arentorp och österut finns en långsträckt nötbetad hage mellan väg och skog. En stor del av hagen uppvisar gödselpåverkan, men 
mindre partier är opåverkade och artrika. Till floran hör bl a rödklint, backnejlika, gullviva, jungfrulin och lite kattfot.  Innanför Humpgärdet på
södra sidan vägen finns fem vidkroniga ekar på tunn jord i en beteshage. Ett par av ekarna är minst 150 år gamla. Slån har nyligen röjts bort. 
Vid Kalvbackarna finns ytterligare några gamla ekar kring en uppstickande bergkulle. Här

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om beteshävden fortsätter i hagmarken och om ekarna även i framtiden omges av öppna miljöer så att de utvecklas vidare 
till grova, vidkroniga träd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kalvö 
Objektsnummer: 875121 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Kalvö finns ett par värdefulla miljöer med ädellövträd samt ett barrskogsavsnitt med mycket död ved. Barrskogsmiljön liksom 
lövträdsmiljöerna som utgör rester av äldre odling utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På nordöstra delen av Kalvö finns rester av äldre odling. Vippärt och spenört förekommer i brynen mot en tidigare åker. Ekskär liksom 
markerna innanför udden är präglad av tidigare beteshävd och utgörs av en delvis igenväxt gles ekhage med måttligt grova till klenare ekar. I en
smal zon närmast stranden finns enstaka senvuxna ekar. På ett av träden finns en liten bål av rosa skärelav och på ett annat träd växer den 
likaledes rödlistade vedsvampen kärnticka med såväl gamla som färska fruktkroppar. På västra delen av Kalvö finns en olikåldrig lövlund som i 
södra delen är sluten av främst ask och ek. Yngre träd dominerar men äldre träd finns som inslag bland dessa. Särskilt i en tämligen skarp 
sluttning står flera grövre träd av lind, ask och ek. Gamla hamlingsspår syns på flera av dessa liksom på ett flertal senväxta askar inom området. 
Vegetationen utgörs delvis av en gräsrik lågörtstyp. Lundslok, vippärt, tandrot och såpört noterades. På lodytorna växer bl a enstaka 
svartbräken samt porella och fällmossa. Till lavfloran hör bl a den gulvita blekspiken som växer på en klenstammig ask i norra delen. Nordost 
om Solbacken på nordsidan av Kalvö finns även ett intressant barrskogsavsnitt. Det är en olikåldrig grandominerad barrskog som utvecklats 
relativt ostört under senare decennier. Objektet som är mycket litet har en påtaglig förekomst av lågor i olika nedbrytningsgrad. Den mindre 
vanliga signalarten trådticka förekommer på ett par av granlågorna. Arten uppträder som en tidig kolonisatör under trädets nedbrytning och 
mer krävande och ovanliga vedsvampar kan förväntas efterhand.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om den halvöppna karaktären vid Ekskär bibehålls och ekarna tillåts bli gamla. Detta bör även gälla i angränsande delar 
med likartad vegetation. Behovet av skötselåtgärder bedöms i nuläget som relativt litet i lövträdsmiljön på öns

                                                                                                                                                                                                                                    



Kalvön vid Lången 
Objektsnummer: 863301 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En liten hagmark i vacker strandmiljö vid sjön Lången. Hagen innehåller en rad vegetationstyper som till största delen är opåverkade av 
kvävegödsel. Träd finns i form av delvis ekbevuxna kullar. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära kommungränsen ligger denna hagmark vackert vid sjön Lången. Hagen består av tre bergkullar bevuxna med ek, björk, rönn samt en och 
nyponbuskar. Mellan kullarna finns lägre liggande partier som delvis varit åkermark. Längs sjökanten löper en alridå.  Vegetationen på kullarna 
är till stor del en något trivial och mosslupen rödvenäng medan fårsvingeltorräng kommer in i torrare delar. Tuvtåtelfuktäng finns i de lägre 
partierna och i små strandängspartier är vegetationen av högstarrtyp med bunke-, tråd- och blåsstarr samt jättegröe. Av hävdgynnade arter kan 
nämnas revfibbla,

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Kappelviken 
Objektsnummer: 874006 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Kappelviken är en vik med relativt riklig bottenvegetation som troligen har stor betydelse för fisk trots sitt nordvända läge. Den inre delen kan 
vara särskilt värdefull för fiskrekrytering. I söder finns en angränsande havsstrandäng som betas. Viken utgör en mycket värdefull del av de 
samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Södra delen av den nordvända Kappelviken är en grund havsvik. Viken saknar mynningströskel] och mynningsdjupet varierar mellan 1-3 m. 
Inne i viken är djupet 1.5-2 m, förutom längst i söder där djupet är ca 0,5 m. Viken kan betecknas som ett exponerat grundområde med måttlig
exponeringsgrad. Åkermark, ett hus och åtta båtar finns i närområdet. I övrigt dominerar blandskog. Längst i söder mynnar en liten bäck och 
det finns spår av äldre muddring. Vassbälten täcker hela stränderna. Undervattensvegetationen är rikligast i de södra delarna och har i övrigt 
måttlig täckningsgrad. Axslinga dominerar bland sex påträffade arter.  I söder övergår viken i en havsstrandäng. Betestrycket har tidvis varit lågt
och vegetationen därför hög. Till floran hör salttåg, säv, blåsäv och havssälting. Omgivningen till strandängen ingår också i betesmark men 
dessa delar är näringspåverkade eller igenväxande.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Karlshamns ekmiljöer 
Objektsnummer: 875003 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Karlshamn finns värdefulla ekmiljöer där ekarna börjar nå en grovlek där de blir värdefulla för hotade arter. Området är en del av det 
ekrika landskapet mellan Stegeborg-Herrborum. 

Naturvärdesbeskrivning
T anslutning till bebyggelsen vid Karlshamn finns värdefulla ekmiljöer. I norr två bergknallar med relativt grova och spärrgreniga ekar. Aven 
alar och enstaka lindar finns. Ekarna kan, om de sköts rätt, i framtiden hysa rödlistade kryptogamer eller insekter.  Sydväst om bebyggelsen 
finns ytterligare en bergknalle med relativt grova och spärrgreniga ekar och lindar, ett tiotal av varje sort. Objektet har inte betats eller röjts på 
flera år och förnan är tjock och slånen har bildat buskage. Det finns dock

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras och utvecklas bäst i det norra delområdet om de äldre spärrgreniga ekarna lämnas medan träd och buskar i anslutning till
ekarna huggs bort. Bete är positivt. Naturvärdena i det sydvästra delområdet bevaras och utvecklas bäst

                                                                                                                                                                                                                                    



Karlsholmen 
Objektsnummer: 865916 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Mycket värdefulla ekområden med sammanlagt ett 80-tal grova och gamla ekar. Området har tillsammans med närliggande nyckelbiotoper få 
motsvarigheter i länet och behöver på sikt naturvårdsinriktad skötsel om naturvärdena ska bestå. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Karlsholmen finns ett par mycket värdefulla ekmiljöer. Den yttre delen är själva Karlsholmen och utgörs av en ekskog med stort inslag (ca 
50 st) av gamla till mycket gamla, grova och spärrgreniga ekar. Ekarna hyser en värdefull kryptogamflora och insektsfauna med minst åtta 
rödlistade arter, bland annat gulpudrad spiklav, gul dropplav, grå- och rosa skärelav, blekticka samt spår av brun guldbagge. Sannolikt finns 
många fler sällsynta arter. Även många yngre spärrgreniga ekar finns.  Även den inre delen utgörs av en ekskog med stort inslag av gamla till 
mycket gamla, grova och spärrgreniga ekar (ca 30 st). Även en handfull mycket grova lindar finns. Ekarna hyser en värdefull kryptogamflora 
och insektsfauna med bl a minst nio rödlistade arter, utöver de som nämns ovan finns t ex gammelekslav och oxtungsvamp. På nordsidan finns
en igenväxande strandäng som ännu har en typisk strandängsflora kvar i botten.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras bäst om all gran och all ung tall huggs bort, de gamla ekarna och ett antal yngre frihuggs och området i övrigt lämnas 
orört. Bete vore mycket positivt. En skötselplan är önskvärd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Karlshäll barrskog 
Objektsnummer: 875054 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefull äldre barrskog som utgör viktiga delar av kustzonens höga tallskogsvärden.

Naturvärdesbeskrivning
Nordöstra delen är ett berg med riktigt gammal hällmarkstallskog. I många av tallarna finns tallticka. I en gammal senvuxen gran finns spår av 
skalbaggen granbarkgnagare. I södra delen finns ett avsnitt med gammal barrblandskog som varit orörd länge. Här finns gamla grova tallar och 
inslag av senvuxna gamla granar. I norra delen finns ett surdråg och i sydvästra delen ett berg.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om området lämnas orört. Vissa av gammeltallarna som står i täta granpartier i söder bör dock 
frihuggas. Träd som faller bör lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Karlslund hagmark 
Objektsnummer: 864414 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull hagmark med partivis rik flora men även stora kulturhistoriska värden.

Naturvärdesbeskrivning
Objektet har naturvärden knutna till två områden i centrala delen av hagen, skilda åt av en gammal åker. Här finns en hävdgynnad 
hagmarksflora med arter som darrgräs,  jungfrulin, lite kattfot och rikt med ängsvädd. I området finns stora kulturhistoriska värden genom 
gravfält och stensträngssystem.

Åtgärdsbehov
Det natur- och kulturhistoriska värdet består om beteshävden fortsätter och om området undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet 
såsom grävning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kejsarnäs betesmarker 
Objektsnummer: 872011 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En mindre betesmark som är innehållsrik med grova ekar, artrika backar och strandäng. En värdefull del av det rika kust- och 
skärgårdslandskapet.

Naturvärdesbeskrivning
Vid Kejsarnäs finns en beteshage med ett parti havsstrandäng närmast havet. Inåt land finns ett par små partier med fina ekar. De två grövsta 
finns i närheten av vägen i väster och mäter 350 och 485 cm i omkrets. Övriga delar av betesmarken innehåller en del f.d åker men även fin 
hävdgynnad hagmarksflora. På strandängen finns gåsört och gulkämpar och i övrigt bl a backnejlika, blåklockor, blåsuga, darrgräs, jungfrulin 
och gullviva.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Området bör undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning, 
anläggningar eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Killingholmen 
Objektsnummer: 866705 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Strandängar och grund vik vid Slätbaken. Inåt land fina torrängar under igenbuskning. Sammantaget ett område av kommunalt värde för 
naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Väster om viken innanför Killingholmen finns en öppen strandäng med högsta naturvärde som troligen är av stort värde för fågellivet. Träd 
och buskar finns samlade i ett par dungar och en slänt i sydöstra hörnet av området. Övervägande del låga starr- och tågarter och arter som 
gåsört, krypven, havssälting och inåt land ängsvädd, darrgräs, hirsstarr, skallror och gullviva.  Den grunda viken söder om Killingholmen är 
bred och mynnar västerut via en mynning som är 2,3-2,5 m djup. Hela viken är 1,5-2,5 m djup. Exponeringsgraden är måttlig och viken klassas 
som ett grundområde med liten vågpåverkan. Två hus och en brygga finns vid viken och Söderköpingsån samt Göta kanal mynnar mycket nära
viken. Påverkansgraden bedöms därför som hög. Vass täcker i princip hela strandlinjen och undervattensvegetationen är sparsam med 
dominans av ålnate. Även axslinga förekommer.  Inåt land finns vackert belägna backar med ett tunt moränlager på sydsidan. Små stäppartade 
torrängsfragment finns särskilt kring fornlämningar. På nordsidan sänker sig berget i avsatser mot Slätbaken. Här finns vackra enar och rikligt 
med slån. Vid tidigare inventeringar har en artrik torrängsflora påträffats med rikt med backtimjan, brudbröd och gråfibbla.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden fortsätter på strandängen och gärna utökas till att omfatta torrängsbackar. Området bör undantas från åtgärder 
som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning och bebyggelse. En inventering av

                                                                                                                                                                                                                                    



Klackstens sälskyddsområde 
Objektsnummer: 874405 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 I anslutning till de allra yttersta skären och bränningarna i S:t Anna förekommer gråsäl. Tidigare jakt, miljögifter samt störningar har påverkat 
stammen hårt och djurskyddsområdet Gryt-S:t Anna sälreservat är en viktig del i arbetet med att bevara Östersjöns gråsälar. Här finns även en 
rik undervattensflora och -fauna som präglas av den stora exponeringen för vind, vågor och strömmar. I området finns rikligt med musslor och
fisk och ett flertal rödlager. Påväxt av trådalger på fleråriga alger förekommer nästan inte alls.  

Naturvärdesbeskrivning
S:t Anna skärgårds allra yttersta del utgörs av ett antal små skär och bränningar. Området hyser fortfarande en liten stam av gråsäl. Arten är 
ännu hotad i Östersjön till följd av tidigare jakt, miljögifter samt störningar främst under andra halvan av 1900-talet. Gråsälarna i Östergötlands
skärgård verkar även utnyttja tillhållen i Södermanlands skärgård. Klackstens sälskyddsområde omfattar ett område om ca 1800 ha omkring 8 
km SSO om Aspöja. Skyddsområdet är ca 4 km i ost-västlig riktning på bredaste stället. Tillträdesförbud gäller året om.  I västra delen ligger 
Marskär mitt i havet cirka 8 kilometer ost-sydost om Aspöja som en isolerad utpost mot havet. Utanför Marskär finns smärre uppstickande 
hällar och stora, småkulliga grundområden men inga öar stora nog att hysa någon växtlighet. På Marskär finns en god förekomst av klibbglim 
och särskilt iögonenfallande är mängden gräslök. På toppunkter växer fågeltoppsbrosklav. I norr finns en vattensamling med vanlig andmat, 
fackelblomster, strandgyllen, kvanne och lite gul svärdslilja.  Vid inventering av undervattensflora- och fauna 2006 varierade siktdjupet mellan 
4- 5,5 meter. Ofta är undervattenslandskapet ganska varierat med block och sten och djupen går upp och ned. Många av de inventerade 
lokalerna har grus och sand i svackorna, dessa var alltid kala vilket beror på områdets höga exponeringsgrad (vind, vågor, strömmar). En del 
lösliggande alger kunde noteras i svackorna, och enstaka fläckar av svavelbakterier förekommer. Någon påväxt av trådalger på fleråriga alger 
förekommer dock nästan inte alls vilket är ett positivt tecken.  Hårdbottnarna domineras i de djupare delarna av blåmusslor (Mytilus edulis). 
Rödalgsbältet varierar något i täckningsgrad men artsammansättningen i hela området är mycket likvärdig. Fem arter rödalger påträffades på 

                                                                                                                                                                                                                                    



samtliga lokaler: Ullsläke (Ceramium tenuicorne), Kilrödblad (Coccotylus truncatus), Kräkel (Furcellaria lumbricalis), Rödslickar (Polysiphonia 
sp) och Rödris (Rhodomela confervoides). Att området är väldigt exponerat kan konstateras inte bara genom kartan utan bekräftas av att 
väldigt lite blåstång (Fucus vesiculosus) är funnet i området. Vid hög exponeringsgrad har blåstången svårt att etablera sig. Något tångbälte 
förekom inte alls, däremot noterades enstaka tångplantor där de fått skydd, i t ex klippskrevor eller mellan stenar. Många lokaler hade dock 
årsskott av blåstång, sk juveniler vilket visar att det finns god möjlighet för blåstången att växa här men i praktiken slits den loss av vågorna.  ',

Åtgärdsbehov
På många platser noterades småfisk vid inventeringen (unga individer sk juveniler) ofta Atgärdsbehov  i ganska stora stim eller grupper. Bl 
asågs svart smörbult (Gobius niger) vid flertalet Tillträdesförbud gäller året om. lokaler. Den karaktäristiska tejstefisken (Pholis gunnellus) 
noterades också liksom sandstubben (Pomatoschistus minutus ). Den rika fiskmängden är positiv liksom att musslor och snäckor finns i riklig 
mängd. Förutom blåmussla som är den dominerande arten finns rikligt med juvenil hjärtmussla (Cardium spp.). Andra noterade arter är 
östersjömussla (Macoma baltica) och sandmussla (Mya arenaria). Vanligast förekommande snäckor är östersjöbåtsnäcka (Theodoxus fluviatilis) 
och tusensnäcka (Hydrobia spp), även dammsnäcka (Lymnea spp.) noterades. I skvalpzonen på främst grönslick (Cladophora glomerata) och 
ullsläke (Ceramium tenuicorne) finns gott om små kräftdjur sk tångmärlor (Gammarus spp.) och även havsgråsuggor (Idothea spp.). Sälar sågs i
området, som mest 8 st på samma gång

                                                                                                                                                                                                                                    



Klinten skogsbeten 
Objektsnummer: 864604 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Skogsbeten med högt framtidsvärde. Betad skog är en allt ovanligare företeelse, betesmarken har ett högt lokalt naturvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid gården Klinten finns några skogsbeten med högt framtidsvärde. Alla tre ytor innehåller relativt olikåldriga barrträd. Hävdgynnade arter 
förekommer, men i liten utsträckning. Betespåverkad ljung utgör ett värdefullt inslag i alla delområden. Skogskovall är dominerande på flera 
håll. Ett flertal gläntor och stigar förekommer och något enstaka ljusgynnat (vidgreningt) träd, bl a en kjolgran, finns. Gläntor har nyligen 
skapats i det mellersta området.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består och ökar på sikt med fortsatt bete. Området bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning 
och bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Klipptäppan Stintorp 
Objektsnummer: 865514 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefull lövskog med rik lundflora, bl a tibast. Området utgör en värdefull del av traktens naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Lövskog med hasselunderväxt och en mycket fin lundflora. Området har varit betat och är nu en tämligen likåldrig (50-årig) asp- och björkskog
i söder. Det finns även äldre hagmarksekar på 50-100 cm i diameter samt lite gran mot berget i västra kanten. Den rika lundfloran är värdefull 
och innehåller bl a tibast, trolldruva och gulpudra.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogen sköts så att lundkaraktären bibehålls och en del lövträd får utvecklas till jätteträd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Klippäng vid Sörängsviken 
Objektsnummer: 873203 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På en udde nära Tyrislöt finns en mycket artrik och värdefull klippängsflora. Artrika klippängar utgör en mycket värdefull del av skärgårdens 
naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Från Sörängsviken och mot sydost ut mot udden finns en sydvästvänd sluttning med artrika klippängar med kalkgynnade växter. Här finns bl a 
harmynta, blodnäva, kungsmynta, brudbröd och jungfrulin i ganska stor mängd. Hällebräken, ögontröst, tulkört, vildlin, stagg och vit fetknopp 
hör också till floran. Bland lavarna märks flikig skinnlav och slanklav av kalkgynnade arter. Tack vare den rika blomningen finns här en rik 
fjärilsfauna med ett par sällsynta arter. Noterade arter är bl a svingelgräsfjäril, allmän ängssmygare och den sällsynta bastardpärlemorfjärilen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om klippängen lämnas orörd och om klipporna och den närmaste omgivningen undantas från åtgärder som kan skada 
naturmiljön eller påverka områdets oexploaterade karaktär, t ex bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Klockartorpet 
Objektsnummer: 865408 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Horven-Klockartorpet finns värdefulla betesmarker med en artrik flora av bland annat den minskande kattfoten. Hagmarkerna är en 
värdefull del av odlingslandskapet kring Ostra Ryd. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid de små gårdarna Horven och Klockartorpet finns några mindre betesmarker. De är  i huvudsak öppna men träd- och buskar förekommer, 
bland annat ett par äldre ekar. Det finns även björk, en, rönn, nypon, hassel och tall. Markerna har en artrik flora. I det större delområdet i 
öster påträffas revfibbla, ängsvädd, gott om gullviva och jungfrulin samt en del svinrot. I det mellersta området finns även blåsuga och lite 
kattfot. Kattfoten återfinns även i det västra skiftet där även stagg förekommer.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Klämmans sluss 
Objektsnummer: 867409 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Kring Göta kanal nordost om Västra Husby kyrka finns en större samling värdefulla ekmiljöer. Tillsammans med övriga ekmiljöer längs 
kanalen mellan Asplången och Mem finns här kommunens finaste eklandskap vid sidan av skärgården. 

Naturvärdesbeskrivning
Kring Göta kanal nordost om Västra Husby kyrka finns ett flertal ekmiljöer med alltifrån yngre ekbestånd till grova gammelekar. I sydväst 
håller en golfbana på att anläggas och här finns ett större ekområde bestående av tätt liggande delområden mellan Göta kanal och Ekliden, ca 
500 m NO Västra Husby kyrka. De centrala delarna utgör de största ytorna och består i öster av en till stora delar ganska sluten, ekdominerad 
före detta hagmark kring bergkullar med bitvis stora välvda hällar. Hassel har brett ut sig efter upphörd hävd, inslag av enbuskar. De flesta av 
ekarna är relativt unga men inslag finns av en del äldre träd. I södra och norra delen förekommer gamla ekar som är av stort värde för bland 
annat insekter, fåglar, lavar och vedlevande svampar. På en av ekarna noterades den ovanliga lacksvarta trädmyran. Mot notr eller nordväst ned 
mot kanalen löper en rak och illustrativ stensträng.  Väster om ovanstående finns ett par tidigare åkerflikar och därefter ett ekområde med 
större andel av gles eller fortfarande öppen hage där träden står glest. Hassel har även här fått utrymme att breda ut sig och bitvis har även 
aspuppslag kommit upp efter upphörd hävd. Några av ekarna är gamla och bitvis förekommer håligheter med mulm. På de högre partierna 
finns senvuxna ekar och en del döda och döende träd. Även här sågs lacksvart trädmyra samt brun nållav. Några partier är öppna gräsområden 
med en intressant hävdgynnad flora med t ex svinrot, ängsskära, prästkrage och jungfrulin.  Längst i nordväst ned mot kanalen finns en något 
sluten miljö med medelålders ekar och rikligt med hassel. Några ekar är äldre. Längst i sydost finns en åkerholme med troligen äldre ekar än 
resten av området. Här är många träd uppskattningsvis 200-250 år och en värdefull lavflora är under etablering vilket rik förekomst av brun 
nållav visar. En del träd har små håligheter, mest som ”fågelhål”.  I västra delen finns ett hagmarksområde utmed Göta kanals norra strand. 
Här står grov ek och ask samt någon lind. Delvis dominerar hassel och ett undre skikt är på väg att bildas. Fältvegetationen verkar gödslad. 

                                                                                                                                                                                                                                    



Den består mycket av brännässlor. Naturvärdena är främst knutna till ekarna och hasseln. Ett stycke norr om detta område finns ett tiotal 
grova hagmarksekar i kanten av förkastningen. De står idag i en uppkommande lövungskog av mycket varierande täthet. Några ekar står fritt 
och andra är hårt trängda. Ekarna har skiftande vitalitet, från ett visst döende i kronan till helt friska. Håligheter och andra naturkvaliteter finns.
När hagen sist betades är svårt att säga. Troligen har betet varit svagt under en tid eftersom lövet har kommit upp. Lövet är mest av trivialtyp 
(asp, björk, al mm).  Vid Klämmans sluss och mot nordväst, väster om kanalen, finns kanske områdets största samling av riktigt grova ekar. 
Sammanlagt finns här ca 30 grova gamla ekar i ', 'brynet innanför kanalbanken och även kring slussvaktarstugan. På ekarna finns en 

Åtgärdsbehov
värdefull lavflora med sparsamt med gul dropplav och rosa skärelav och lite mera av  Naturvärdet består om ekmiljöerna får utvecklas med 
utgångspunkt från  brun nållav. I nordväst (där kanalen kröker) står ett par riktiga ekbumlingar med 1,5-2  naturvärdena. Det sker lämpligast 
med beteshävd eller så att ekarna på annat sätt får  meters diameter. Ekarnas öppna och solexponerade läge gör dem troligen stå i öppna och 
halvöppna miljöer. Grova ekar samt en del framtidsträd frihuggs.  högintressanta för många insekter. Kring slussvaktarstugan finns även yngre 
framtidsträd. Till objektet hör även ett par solitärekar, en sydost om Klämman, söder  om kanalen och en på nordsidan av kanalen, 500 m N 
Ekliden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Knåteboviken 
Objektsnummer: 873128 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Knåteboviken hyser en värdefull undervattensmiljö som kan ha stor lokal betydelse som fiskrekryteringsmiljö. Trots en viss påverkan utgör den
en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Knåteboviken är belägen på Toröns södra del vid sundet mellan fastlandet och Svensmarö. Viken är sydvänd och trösklad. I norra delen 
indelas viken i två delbassänger, en östlig och en västlig. Mynningen är bred med djup mellan 2-2,5 m. Inne i viken är djupet relativt stort men 
varierande, med 3,3 m som djupast. Exponeringsgraden är måttlig och viken är att karaktäriseras som ett grundområde med liten vågpåverkan. 
Den östra delbassängen är mest påverkad med sex hus på land och en brygga. Båtar finns i båda delbassängerna. Tomtmark och blandskog 
finns på land och vassbälten täcker drygt hälften av viken. Bältena är tämligen glesa och smala, förutom i den skyddade västra delen. 
Undervattensvegetationen är relativt sparsam med förkomst av 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

                                                                                                                                                                                                                                    



Kohagsudden 
Objektsnummer: 873114 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Delar av Kohagsudden domineras av ädellöv. Det beskrivna området utgörs av en ek-aspskog med vissa naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Partier av Kohagsudden domineras av ädellöv. Ur en gles hagmarksskog eller liknande har dagens ek-aspskog uppkommit. Asplågor 
förekommer och i buskskiktet växer hassel. Markfloran är ganska mager med främst lundgröe. Skogen betas och strandängsavsnitt finns i 
anslutning till skogen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogspartiet med asp och ek lämnas helt orört. Fortsatt bete är dock bara positivt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kojmossen 
Objektsnummer: 864504 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull mindre våtmark och en strand som bl a hyser den mindre vanliga slåtterblomman. Kojmossen och stranden av Stora Mossgöl 
utgör en värdefull och skyddsvärd naturmiljö. 

Naturvärdesbeskrivning
Den lilla våtmarken Kojmossen gränsar till en värdefull betesmark i nordväst och till sjön Stora Mossgöl i sydost. Stranden som vätter mot 
mossen har tidigare betats och hyser bl a slåtterblomma. Myrmarken har ej fältinventerats men har på flygbilder ett relativt öppet och ostört 
mosseplan. Endast en trädbård skiljer våtmarken mot omgivande hyggen men mot Stora Mossgöl finns en bredare zon med träd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Kojmossen även i framtiden förblir en ostörd våtmark. Området bör undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet 
såsom dikning eller körning i våtmarken.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kolkroken 
Objektsnummer: 865951 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Kolkroken är en exponerad och relativt djup, buktliknande vik med undervattensvegetation endast i de inre grunda delarna. Den grunda 
vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Kolkroken är belägen på nordvästra Eknön. Mynningen är djup (3-5 m) medan det mitt i viken är ca 2 m djupt och vid vasskanten 1-2 m. 
Viken, som är belägen inom Eknöns naturreservat, har en hög exponeringsgrad och betecknas som ett exponerat grundområde. I viken finns 
en brygga och fem hus finns i närområdet. Påverkan sker huvudsakligen via näringsrikt vatten från närliggande områden. Blandskog och 
betesmark dominerar omgivningen och smala och glesa vassbälten täcker hälften av stränderna. Ålnate och borstnate dominerar 
undervattensvegetationen som är sparsam i de yttre delarna och riklig nära stränderna.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Kolstorpet betesmark 
Objektsnummer: 864811 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En tidigare beteshage med en säregen och relativt artrik flora. Floran är helt opåverkad av handelsgödsel och har säkerligen en lång 
hävdhistoria bakom sig. Området är tyvärr ohävdat. 

Naturvärdesbeskrivning
Kolstorpet är en liten gård 3 km nordväst om Börrum nära Finnövägen. Strax intill det gamla torpet betas en tallmobacke som hyser en 
intressant flora i bryn och öppna delar. Vid inventering 2002 betades området tyvärr ej längre.  Trots den begränsade arealen är växtsamhället 
artrikt med många hävdberoende gräs och örter, förutom hävden beroende på en viss kalkpåverkan och sydläget. Bland karaktärsväxterna finns
kattfot, darrgräs, pillerstarr, knägräs, brudbröd, solvända, slåtterfibbla, prästkrage, gullviva och jungfrulin. I träd- och buskskikt syns dessutom 
tall, björk, en, nypon och slån. Hävden omfattade tidigare också en betad bergig tallskog med vissa inslag av hävdflora.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden återupptas. Åtgärder som kan skada naturmiljön bör undvikas t ex grävning, schaktning och bebyggelse, så att 
åtminstone artrika bryn och öppnare delar består.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kornskären 
Objektsnummer: 876308 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Kornskären är en mindre grupp öar rakt norr om Aspöja. Öarna är av ytterskärgårdstyp och värdefulla för bl a fågellivet. Kornskären utgör en 
värdefull del

Naturvärdesbeskrivning
Kornskären ligger rakt norr om Aspöja och består av den slingrande ön Stora Kornskär vars södra del heter Höga Kornskär. Sydväst om denna
ö ligger Västra Kornskär och lite längre söderut Kornskärshällarna. Vegetationen är sparsam med en-, rönn- och björkbuskar. Skären hyser 
smärre bestånd av vitfågel och enstaka häckande par av grågås, storskrake och strandskata.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Korsan 
Objektsnummer: 872010 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Korsan är en opåverkad och exponerad vik som kan ha viss betydelse som fiskrekryteringslokal. Viken utgör en värdefull del av länets skärgård.

Naturvärdesbeskrivning
Denna sydostvända vik ligger söder om Ekenäset i Orrens västra del. Mynningen är bred och 2,5-3 m djup medan det är ca 2 m mitt i viken. 
Viken är exponerad. Sandiga bottnar förekommer i större delen av viken som är helt opåverkad förutom en del åkermark i vikens närområde.  
Vass täcker hela strandlinjen och borstnate dominerar bottenvegetationen.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Korsholmen  
Objektsnummer: 875105    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Korsholmen ligger sydost om Lilla Rimmö och uppvisar en mycket omväxlande och värdefull natur med öppen artrik betesmark, hamlade träd, 

bryn, betesskog samt naturskogsartad barrskog. Korsholmen utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Korsholmen ligger sydost om Lilla Rimmö i den inre S:t Annaskärgården. Ön uppvisar en mycket omväxlande och rik natur. Ön omges av 

några mindre öar; Korsholmsskären, Björkskär och Älskär.På nordsidan av Korsholmen finns en naturskogsartad tallskog rik på död ved i 

form av silvriga torrträd och lågor. Längst i norr finns ett litet inslag av gran och några ganska grova granlågor. På en av dessa växer den i länet 

sällsynta köttickan och på död tallved finns ladlav och dvärgbägarlav. I området finns spår efter de krävande skalbaggarna granbarkgnagare och 

svart praktbagge. På öns mellersta delar har skogen en fin betespåverkad karaktär med gott om gamla tallar. Här finns också inslag av någon 

gammal ek, asp och björk och en lind som tidigare varit hamlad. Död ved av främst tall förekommer ganska rikligt men här finns en och annan 

högstubbe och låga av asp och björk. Södra delen av Korsholmen är en vacker öppen till glest trädbärande hagmark med fem gamla och 

imponerande grova lindar längs norra kanten. Här finns även några gamla björkar och ett par ekar. Lindarna hamlades längre tillbaka i tiden. I 

öster och väster finns tätare träd och buskskikt med gott om hagtorn, klibbal, rosbuskar och slån av värde för insekter och fåglar. Floran är 

mycket rik med bland annat tandrot, Adam och Eva, nattviol, jungfrulin, Juddhavre, darrgräs, kattfot, solvända, brudbröd, vit fetknopp, 

sparvvicker, duvvicker, pillerstarr och backglim. De mest öppna delarna har torrängsprägel. På en häll växer rikligt med strutskinnlav. På de 

gamla lindarna finns en rik lavflora med bland annat gul dropplav och kortskaftad parasitspik. Korsholmen är sammantaget en mycket rik och 

tilltalande naturmiljö. 

 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Korsholmens betesmarker och betesskog även i framtiden hävdas. Norra delen lämnas helt orörd men bete kan 

förekomma.  



området 
Objektsnummer: 873002 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Korsnäs utbreder sig ett vackert landskap med grova hagmarksekar. Här finns även gamla barrskogsavsnitt samt Passdalsån med sin ravin 
och höga biologiska värden i vattendraget. Den ovanliga lunglaven förekommer på flera platser i området liksom en rik eklavflora. Detta är ett 
helt landskap som är mycket värdefullt och skyddsvärt och där stora delar är beroende av kontinuerligt bete för att värdena ska 

Naturvärdesbeskrivning
Vid infarten mot Korsnäs öppnar sig landskapet med ekhagar med grova ekar. I området som helhet finns ett 50-tal ekar över en meter i 
diameter. Den grövsta mäter ca 660 cm i omkrets och står i skogskanten i nordvästra delen av området. Den ekanknutna floran och faunan är 
mycket värdefull med flera rödlistade arter av lavar bl a gammelekslav, gul dropplav och rosa skärelav. Sannolikt finns en stor mängd arter även
bland grupperna vedsvampar och insekter knutna till gamla träd. Oxtungsvamp är konstaterad men i övrigt är dessa grupper sparsamt 
undersökta. Längs vattnet finns stråk av havsstrandäng och ytterligare en dunge vackra ekar. Markfloran innehåller en del hävdgynnade arter 
som stor och liten blåklocka, gullviva och lite svinrot samt på strandängen krypven och kärrsälting.  Strax sydväst om bebyggelsen ligger en 
höjd intill vägen. På sidorna och nedanför den nordvända branten växer gammal ek och lind. Området ingår i en betesmark och på flera lindar 
finns spår av tidigare hamling. Uppe på berget finns ett mindre parti med äldre hälltallskog. På några av de gamla lindarna växer den sällsynta 
lunglaven och en grov lind i öster har en lavflora liknande den på gamla ekar, bl a finns gulpudrad spiklav och gul dropplav. Av hagmarksflora 
finns bl a darrgräs, gullviva, blåsuga och ängshavre. Direkt öster om gården finns en betesmark med flera äldre askar och ett par ekar.  Vid 
Korsnäs mynnar Passdalsån i havet. Söder om Korsnäs och cirka en kilometer  uppströms har ån utformat en ravin i fint sediment. Längs hela 
sträckan finns grov  klibbal. Av ädellöv finns ek söderut och ask främst mot norr. I mitten finns mycket gran och bitvis grova granlågor. 
Lunglaven förekommer på ädellövträd på flera ställen  i ravinen. I söder är sydsidan av ravinen påverkad av ett äldre hygge. Lekande  havsöring
sågs vid inventeringstillfället (oktober) i ån. Naturvårdande huggningar med syfte att gynna ädellövinslaget har genomförts.  Längst i öster finns

                                                                                                                                                                                                                                    



en före detta hagmark med spridda grova ekar, i norr även äldre ask. Föryngring av gran, ek och ask breder ut sig mellan de stora lövträden. 
Lunglav finns på ask i områdets norra del. De grova lövträden har frihuggits under 1996.  I sydväst finns ett par större barrskogsavsnitt med bl 
a äldre hällmarksskogar. Barr- och lövmarkerna samt ån vid Korsnäs bildar tillsammans ett mycket rikt landskap med högsta naturvärde.

Åtgärdsbehov
', 'Naturvärdet består med fortsatt hävd av ekhagmarkerna och frihuggning av inväxta träd. Grova granlågor i ravinen lämnas liksom ev en del 
granavsnitt. För skötselråd om barrträdsavsnitt se Skogsstyrelsens råd i beskrivningarna av nyckelbiotoper och  bevaras.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kravskärsklabbarna 
Objektsnummer: 875408 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett par kilometer öster om Aspöja ligger Inre Brunnskär som är en stor ö i  ytterskärgården. Ön utgör den sydöstra delen av ett nordväst-
sydostligt grundområde som sträcker sig en dryg kilometer upp till Kravskärsklabbarna. Inre Brunnskär ingår som en del i S:t Anna 
naturreservat. 

Naturvärdesbeskrivning
Öster om Aspöja öppnar sig ytterskärgården med en omväxlande natur med stora och små öar och öppna och kala öar om vartannat. Inre 
Brunnskär utgör den sydöstra delen av ett nordväst-sydostligt grundområde som sträcker sig en dryg kilometer upp till Kravskärsklabbarna. 
Nästan hela området är mindre än tre meter djupt och har en varierad bottentopgrafi med många grynnor och grund. Till områdets häckfåglar 
hör bl a svärta, skedand, storskrake och enstaka par vitfågel.  Inre Brunnskär är en småbruten ö med gott om höga knallar och långsträckta 
sprickdalar. I dalarna ligger öppna gräsmarker och längs kanterna står gamla björkar och alar. I en spricka centralt på ön växer ett aspbestånd. 
Sprickformationerna gör också att ön är rik på små våtmarker och laguner. Här finns även en lagun som är avsnörd under större delen av året. 
Dessa små vattenmiljöer är av stort värde som yngelplatser för fisk och insekter. Floran på ön är artfattig men några intressanta arter växer 
längs de små kärrens kanter. De hävdgynnade arterna stagg, knippfryle, hirsstarr och den lilla ormbunken ormtunga finns här. Högre upp på ön
ligger små sänkor med mossar i. På dessa växer bland annat kråkris, tuvull och hjortron.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om alla mindre öar och skär med tillhörande grundområden lämnas orörda. För att karaktären på Inre Brunnskär ska 
bibehållas måste bete på ön fortsätta. Vid en prioritering mellan öar så är dock inte Inre Brunnskär viktigast att

                                                                                                                                                                                                                                    



Krogsmåla sumpskog 
Objektsnummer: 865513 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En sumpskog som länge stått orörd och inne håller mycket gamla träd. 

Naturvärdesbeskrivning
300 m OSO om Krogsmåla finns en gammal sumpskog som lämnats orörd sedan 1950-talet. Skogen var då dikad och plockhuggen. Tallen 
dominerar men gran och löv kommer underifrån och konkurrerar sakta ut tallen. Tallen har individer som är 250 år och äldre. En viss 
självgallring har påbörjats och den döda ved-andelen kommer att öka betydligt inom en snar framtid. En skyddsvärd biotop där talldominansen
är på

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med en fortsatt fri utveckling även om det medför en omvandling till granskog på mycket lång sikt.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Krokskär-Adkobb  
Objektsnummer: 874313    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Alldeles öster om farleden i Missjöskärgården ligger ett stråk av omväxlande ytterskärgårdsöar längs en grundbank. Öarna med omgivande 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Inre Kärrö är en av de större öarna i området Kärrfjärden-Hafjärden. Här finns gammal tallskog med stort inslag av berghällar. Centralt på ön 

ligger en mosse bevuxen med äldre tall, glasbjörk och i söder asp. Tuvull dominerar fuktmarken helt. I tallskogen finns en hel del stående och 

liggande döda träd till stor nytta för vedlevande svampar och insekter. På några gamla levande tallar syns spår efter svart praktbagge och på 

flera träd växer tallticka. Tallskogen är också ovanligt rik på den tätt tuvbildande blåmossan. Ön betas av får. I en sprickdal på norra delen finns 

en liten rest av ett askänge med gamla hamlade askar omgivna av enbuskar. De gamla träden är ihåliga och fulla med mulm. Här finns även 

några yngre askar, några gamla klibbalar och ett par äppelträd. Floran är ganska mager med enbart ett litet inslag av hävdgynnade arter som 

stagg, knägräs och brudbröd. På de gamla askarnas bark växer alléemossa, grå vårtlav, lönnlav och den ovanliga bleka kraterlaven. Öns norra 

del är bergig med endast glest stående träd och gott om ljung. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna med omgivande grundområden lämnas orörda och ostörda 



Kråkberget 
Objektsnummer: 864702 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Kråkberget finns en värdefull skogsmiljö med såväl karg tallskog som inslag av ek och andra lövträd i strandskogen nedanför de höga 
branterna.

Naturvärdesbeskrivning
På bergkrönet växer gamla lågvuxna tallar i åtminstone 150 års ålder. Spritt finns en del död ved och stora öppna hällar. Utsikten är vid över 
Strolången och angränsande landskap. I norra kanten finns en periodvis vattenförande bäck med rikare jordmån i sin närhet. Tibast och 
brudbröd påträffas i en glänta. I bäcken växer näckmossa. Nedanför branten växer en bård av lövträd med ek, asp, klibbal längs sjökanten. 
Bitvis stort inslag av gran. Norra halvan av strandskogen är naturskogsartad med en del gamla, mestadels klena och senvuxna ekar. På dessa 
finns en värdefull lavflora med skuggorangelav och gulpudrad spiklav. En mängd lodytor finns, dessa är mestadels torra men hyser bitvis en 
rikare mossflora med bl a porella.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om brantmiljön lämnas orörd även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kullen 
Objektsnummer: 865309 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla hagmarker som spänner över flera olika fastigheter. En gemensam nämnare är hagmarksekar och även skogsbeten med såväl tall 
som ek. Hagarna är omväxlande med tidigare gödslade avsnitt men även riktigt artrika kanter. En värdefull del av odlingslandskapet runt Östra 
Ryd. 

Naturvärdesbeskrivning
Söder om åkrarna vid Harstorp finns en trevlig och omväxlande hagmark. Öppna ytor utgörs främst av gammal åker och där är till viss del 
näringspåverkat, men det finns även gott om fina kanter med sammantaget en rik flora. Av hävdgynnade arter finns t ex gökärt, revfibbla, 
blåsuga, ängsvädd och bockrot. Trädskiktet är fint med mycket ek. Det finns också gamla håliga, och döda, aspar. Sydöstra delen har prägel av 
skogsbete med ek och tallskog. Eken är äldre (ca 100 år) och utgör en rest av det ännu mer öppna betet som varit. Tallen är mellan 30-70 år 
och tränger ut eken på sina håll. Området är i böljande terräng med mindre bergytor. Ekarna har ofta hagmarkskaraktär och/eller är senvuxna 
och står intill bergkanterna.  På andra sidan en åkergip i sydväst finns en liten beteshage med svinrot växandes i hela hagen. Trädskiktet 
domineras där av björk. I nordöst ligger en mindre betesmark med träd på halva ytan, resterande del är en öppen hage. Floran är en aning 
utarmad men blåsuga, svinrot och jungfrulin påträffas. Mellan denna hage och den omväxlande hagmarken som beskrivs ovan finns ett 
ohävdat avsnitt.  Öster om Kullen ned mot Liljestad finns en nordsydlig hagmark med ökad trädtäckning söderut. Hagen är till största delen 
gammal utmagrad åker. Av störst naturvärde är några grova ekar med ca 1 meters diameter. Lavfloran är värdefull med bl a gul dropplav. Av 
hädgynnad flora påträffas jungfrulin samt lite av stagg och svinrot. I söder ett skogsbete som betas av får med enstaka luckor och ljusträd. 
Längst i sydsot finns också några medelgrova ekar och inslag av hagmarksflora.

                                                                                                                                                                                                                                    



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

                                                                                                                                                                                                                                    



Kullskär 
Objektsnummer: 872301 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Sporrholmarna och Kullskär ligger i östra änden av Finnfjärden. Öarna hyser en värdefull flora främst tack vare flera urkalkförekomster. 
Dessutom finns en delvis typisk ytterskärgårdsflora och på Sporrholmen gamla spår av odling. Öarna utgör en värdefull del av S:t Anna 
skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Sporrholmarna och Kullskär ligger i östra änden av Finnfjärden och omges därför av stora öppna vattenvidder. Sporrholmen är en till 
övervägande del enbuskbevuxen ö. I väster finns öppna hällmarker med delvis vackra enbuskgrupperingar, österut märks tätare 
enbuskvegetation. De centrala delarna är ängsartade och här finns också en liten fd odling och intill den gamla åkerlyckan finns ett par rösen. I 
anslutning till den tidigare odlingen ligger en liten låg, välbevarad äldre stuga. Fläckvis finns rikligt med Adam och Eva och gullviva ovanför 
hamnen i söder. På torrängsartade avsnitt förekommer rockentrav, solvända, brudbröd, backförgätmigej, vårklynne, vårvicker och bergkårel. 
Kring stugan växer bl a renfana och malört.  Öster om Sporrholmen ligger Sporrholmshällarna som hyser en värdefull fågelfauna. Här finns en 
ganska stor koloni silvertärnor samt några par fiskmås och vigg.  Söder om Sporrholmen ligger Lilla holmen som är uppbyggd av urkalksten. 
Växtligheten på ön har karaktär av klippäng och urkalkstenen är särskilt framträdande i väster. Urkalkfloran är artrik med grusbräcka, 
kungsmynta, tulkört, lundtrav, rockentrav, gul fetknopp, vårarv, Adam och Eva och vidare rikligt med gaffel-, svart- och stenbräken samt även 
bergkårel och kruskalkmossa. Brudbröd dominerar i jordfyllda skrevor eller sänkor i berget och det finns en del malört. I söder lind.  Även 
Kullskär hyser en urkalkförekomst. Den finns på nordudden och ger upphov till ett torrängssamhälle med rikligt med kungsmynta samt 
vårklynne, spåtistel och knölgröe. Omedelbart söder om nordspetsen finns en enbuskmark med lite Adam och Eva och även tulkörtt. Nedåt 
mitten av ön höjer sig terrängen för att sluta i en markant toppunkt. Här uppe finns ett åldrigt enbuskbestånd. I djupa klyftor nedanför toppen 
märks frodig och vacker lundbräken. I sluttningen norr om toppen ytterligare en urkalkförekomst med grusbräcka, glansnäva, gul fetknopp, 

                                                                                                                                                                                                                                    



Adam och Eva, svartbräken, stenbräken samt kruskalkmossa.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarnas naturmiljöer bevaras och om de undantas från åtgärder som kan skada urkalkförekomstena eller floran knuten 
till dessa. Naturen på Sporrholmen kan vara skötselkrävande för att bestå långsiktigt (igenväxning av

                                                                                                                                                                                                                                    



Kulturmarksflora vid Stegeborgs ruin 
Objektsnummer: 866901 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Rester av en gammal kulturmarksflora finns kring ruinen av Stegeborgs slott.

Naturvärdesbeskrivning
Kring ruinen av Stegeborgs slott finns rester av en gammal kulturmarksflora med bl a de numera ovanliga arterna gråmalva och kattmynta.

Åtgärdsbehov
Kulturmarksfloran kring ruinen är värdefull och skyddvärd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kultäppan Frugelöt 
Objektsnummer: 863922 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett par sluttningar nära Börrumsbäcken med inslag av senvuxna ekar men även barrblandskog med död ved. Naturvärdena utgör värdefulla 
delar av den rika naturen kring inre Gropviken. 

Naturvärdesbeskrivning
I nordost en genomhuggen östsluttning med delvis relativt senvuxna och delvis relativt  spärrgreniga ekar som i framtiden kan få höga 
naturvärden. Bäcken nedanför har höga naturvärden. Det sydvästra området är en sydöstvänd sluttning mot Börrumsbäcken. I sluttningen 
växer en barrblandskog med lövinslag och en del död ved i form av lågor och torrträd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena utvecklas bäst om trädskiktet lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. Bete är positivt, i första hand för det 
nordöstra området.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kummelklabb 
Objektsnummer: 874311 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Väster och sydväst om Stora Dänningskär finns en fin arkipelag av öar och småskär i sydvästra delen av Hafjärden. I området finns ett relativt 
rikt fågelliv gynnat av grunda bottnar. Området utgör en representativ del av inre Missjöskärgården och är en mycket värdefull del av S:t Anna 
skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Stråket av öar runt Brottskären och Dänningskären är ganska typiskt för den inre delen av Missjöskärgården. Genom de stora fjärdarna 
Kärrfjärden och Hafjärden åt norr och öster har området en exponerad karaktär av ytterskärgård. Småkulliga och enbuskbevuxna öar 
dominerar. De täta enbusksnåren på Stora Dänningskär är sannolikt ett led i successionen efter att öarna varit öppnare och utnyttjats för bete. 
Gräsgläntor liksom fågeltoppar kan ha en artrik flora och på hällarna förekommer silverlav.  Stora Dänningskär är ett flackt igenbuskat skär 
med albårder i norr och öster. Enbuskar dominerar ön helt och här är mycket svårframkomligt. Stora delar av ön består dock av kala hällar 
med renlav och kruståtel i sprickorna. I en liten sänka på ön finns små gräsytor och ganska mycket örter som strandveronika, johannesött, 
gräslök, femfingerört, toppfrossört och styvmorsviol. I en annan sänka finns ett litet kärr bevuxet med besksöta, kråkklöver och vass. I söder 
finns en sprickdal som ligger mycket lågt över havsnivån och som är bevuxen med vass, havssäv, hampdån, strandmynta och brännässlor.  
Kummelklabb i söder är ett litet kalt skär nästan helt utan buskar. Mellan öarna och framför allt västerut från Stora Dänningskär finns en 
mängd små öar, skär och grynnor. Helhetsmiljön gynnar ett rikt fågelliv med bl a häckande svärta, storskrake,

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kvarnbäcken 
Objektsnummer: 865805 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Kvarnbäcken är fysiskt påverkad men utgör trots detta en värdefull naturmiljö. Större delen av vattendraget har höga naturkvalitéer med 
varierande strömförhållanden och inslag av meandrande partier. Betydande delar av området rinner i en ravin med skogliga naturvärden. Al 
förekommer i bäcken. Sannolikt nyttjas den även som reproduktionslokal för kustlevande fiskarter. Vattendraget är av kommunalt intresse för 
naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Orientering  Kvarnbäcken ligger 8 kilometer sydost om Mogata i östra delen av Söderköpings kommun. Vattendraget heter Kvarnbäcken, men 
kallas även Yxeltorpsbäcken. Bäcken rinner norrut från Kvarndammen till mynningen i Yxeltorpa vik i Slätbaken. Den är 1,1 kilometer lång 
och har en fallhöjd på i storleksordningen 30 till 35 meter.  Vattendragsbeskrivning  Bäckens lopp är mestadels ringlande, men meandrande 
partier finns på flera håll i de nedre delarna. Större delen av vattendraget är välskuggat och kantas av klibbal och ställvis en hel del hassel, ek, 
ask och gran. Medelbredden är oftast runt en meter och djupet någon decimeter. Vattenmiljön domineras av svagt strömmande partier, men 
inslaget av såväl lugnflytande som strömmande sträckor är stort. I de övre delarna närmast nedströms Kvarndammen finns dessutom en del 
forsande sträckor. Den vanligaste bottentypen är olika typer av finsediment, men även sand, grus och sten är mycket vanligt. Block och 
hällbotten finns här och var men är vanligast i de övre forsande partierna.  Det finns ett särskilt fint avsnitt i bäcken. Området är 730 meter 
långt och ligger 0,2  till 0,9 kilometer uppströms utloppet i Yxeltorpa vik. I de nedre delarna meandrar  bäcken på ett nederoderat småkulligt 
flodplan. Här finns flera branta strandbrinkar  med blottlagt finkornigt material och vid sidan av bäcken kan avsnörda meanderslingor ses här 
och var. Vattnet är mest lugnflytande till svagt strömmande.  Längre upp rinner bäcken i en successivt allt djupare och trängre ravin. 
Vattenhastigheten är högre och bottenmaterialet grövre i denna del. Död ved är förhållandevis vanligt i vattnet. Området är i sin helhet relativt 
opåverkat av fysiska ingrepp i vattenmiljön. Här och var finns dock spår av begränsade rensningsaktiviteter. I de övre delarna finns 

                                                                                                                                                                                                                                    



lämningarna efter Kvarngårdens nedre kvarn och i de nedre delarna finns spår efter gammal hyttverksamhet eller liknande. Hela området är en 
skoglig nyckelbiotop (Se beskrivning i annat NVP-objekt).  Växter och djur  Vid karteringen var näckmossa den vanligaste vattenväxten, men 
även skogssäv, mannagräs och fintrådiga grönalger hörde ställvis till de dominerande arterna. Andra arter som noterades var rörflen, veketåg, 
bredkaveldun, strandlysing, stor igelknopp, andmat, lånke, bäcklav, äkta förgätmigej, kabbleka och kråkklöver.  ', 'Bäcken har provfiskats på en 
lokal nära mynningen 2002 och 2005. Öring, mört, ål och sutare fångades (Fiskeriverket 2007 och Hjälte 2005). Öring av Å vaå-stam 
planterades ut i bäcken 2002. Sannolikt saknades öring innan utsättningarna. Öring fångades 2002 men inte 2005. Detta tyder på att 
utsättningarna inte resulterade i ett reproducerande bestånd. Sannolikt nyttjas de nedre delarna som reproduktionslokal för flera olika 
kustlevande fiskarter.  Påverkan  Bäcken är tydligt fysiskt påverkad. De största ingreppen hänger samman med det forna nyttjandet av 
vattenkraften i övre delarna och brukandet av åkermarken nära mynningen.  Bäcken har tidigare nyttjats för drift av K varngårdens kvarn. K 
varnen låg ursprungligen ett hundratal meter väster om K varngården i bäckens övre del och tros vara byggd på 1660-talet. Omkring 1913 lades
kvarnen ner och en ny kvarn byggdes drygt 300 meter nedströms. Vattentillgången visade sig dock vara för knapp och även denna kvarn lades 
ner. Den nedre kvarnresten utgör ett definitivt vandringshinder för fisk och andra djurarter. Den övre kvarnresten utgör inget betydande 
hinder i sig, men dammen och den branta forsen upp till dammen fungerar som ett definitivt hinder. Kvarndammen och utformningen av dess 
utlopp påverkar dock bäckens flödesförhållanden. Troligtvis innebär de nuvarande förhållandena att uttorkningsrisken ökar och att perioder 
med mycket låga flöden blir vanligare och längre än under opåverkade förhållanden.  Från korsningen med Stegeborgsvägen och drygt 100 
meter uppströms är bäcken kulverterad. Kulverten utgör sannolikt ett definitivt vandringshinder för fisk och andra djurarter. Det är oklart när 
sträckan kulverterades, men den har kvar sitt meandrande lopp på ekonomiska kartan från 1946.  Utloppet är kraftigt fysiskt påverkat. Området
har muddrats och en småbåtshamn anlagts i det forna utloppsområdet.  Övrigt Östgötaleden följer bäcken längs större delen av den potentiella 
limniska nyckelbiotopen.  Referenser  Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata (2005-10-11). Fiskeriverket 2007: Utdrag ur elfiskeregistret 2007-
01-08. Hjälte 2005: Elfiskeprotokoll daterat 2005-08-29.  Nartorp-Börrums hembygdsförening. 2008: Kvarnar och masugnar. Avhandling, 
författad av byggmästare Anton Andersson, Björkliden, Nartorp, Söderköping. www.nartorp.se 2008-04- 01.

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. Den', 'viktigaste åtgärden är att möjliggöra passage förbi den kulverterade sträckan. Ur naturvårdssynpunkt är 
den bästa åtgärden att öppna upp kulverten och återställa vattendragssträckan. Den nedre kvarnen bör också åtgärdas för att möjliggöra 
passage. Kvarndammens effekt på bäckens flöden bör utredas. Om möjligt bör åtgärder för att minska risken för uttorkning genomföras. Död 
ved bör bli vanligare i bäcken.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kvarngrundet 
Objektsnummer: 875318 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Kvarngrundet ligger mitt emellan Risö och Aspöja. Här finns en omväxlande flora och även en värdefull undervattensflora på grundbottnarna. 
Kvarngrundet utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Kvarngrundet är ett litet klapperskär norr om Ormöarna i södra kanten av den vidsträckta Aspöjafjärden. Här finns en relativt rik flora med bl 
a strandveronika, strandråg och gråbo. I det grunda vattnet söder om skäret har ålgräs noterats vid inventering 1979-80. Avgränsningen av K 
varngrundet följer sjökortets tremeterskurva.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om K varngrundet lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kyrksundet 
Objektsnummer: 864401 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par värdefulla bergpartier med god förekomst av ek, bland annat som senvuxna träd i branterna. Delar av området betas. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Kyrksundet några kilometer sydost om Östra Ryd ligger två bergknallar med ekskog i branterna. På platåerna växer en blandskog av tall 
och ek. Granen är i princip borttagen vid gallring. Välväxande ek finns på mindre delar men det mesta betas även. I branterna och på hyllor 
finns rikligt med små klena senvuxna krokiga ekar, både levande och döda. På tre stycken hittades den ovanliga lunglaven. Många ekar visar på 
håligheter av olika slag. Eventuellt finns här förutsättningar för en fin insektsfauna som är knuten till ek. Många och stora insektshål tyder på 
det. De mycket höga naturvärdena är främst knutna till ek.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om man i skötseln av området gynnar eken och andra lövträd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kåknö ekhage 
Objektsnummer: 863453 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull ekmiljö i form av en mycket vacker ekpräglad hagmark långt ut i skogsbygden nära gränsen mot Åtvidabergs kommun. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Kåknö finns en stor och vacker betesmark präglad av utspridda eller ibland gruppvis stående ekar samt enbuskar. De vidkroniga ekarna är 
ganska väl spridda i ålder, de största och äldsta är nära metergrova och sannolikt 150-200 år gamla. Lavfloran börjar bli intressant vilket fynd av
brun nållav på ett par träd visar. Förutom ek finns spridda yngre björkar och hagen är välhävdad. Markfloran innehåller en del hävdgynnade 
arter bl a darrgräs, gullviva, jungfrulin, solvända, spåtistel och stagg.  Söder om den större hagmarken finns ett par små ekpartier, det östra är en
välbetad ekbacke med ett tiotal ekar med realtivt vidkronigt utseende. Det västra området är  några ca 100-åriga ekar i ett bryn.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om den goda hävden fortsätter.

                                                                                                                                                                                                                                    



Kårbofjärdområdet 
Objektsnummer: 873251 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
De ofta beteshävdade och ekrika skogs- och bergbackarna runt om Kårbofjärd bildar en mångformig och mycket värdefull naturmiljö. 
Kårbofjärd utgör en värdefull våtmarksmiljö tillsammans med övriga grunda vikar och stora arealer havsstrandängar i området. Kårbofjärd med
omgivningar utgör en mycket värdefull del av innerskärgårdslandskapet i S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Kårbofjärd  Runt Kårbofjärd finns ett låglänt skärgårdslandskap med ekrika skogs- och betesbackar och en hel del strandängar. Kårbofjärd har 
genom landhöjningen utvecklats från en avsnörd vik, på Häradskartan (1868) markerad som öppet vatten, till ett vasshav med några små 
vattenspeglar. Det är nu en fin vassfågelbiotop med typiska arter som sothöna, skäggdopping, sävsångare och sävsparv.  Ekbestånd öster om 
Kårbofjärd  Öster om Kårbofjärd finns ett stort sammanhängande område med ekrika skogsbackar. Området är stort, oländigt och vildvuxet 
men samtidigt mycket variationsrikt med sina hällmarker, rasbranter och ädellövskog. I norra halvan finns stora ytor hällmarker och eken finns 
främst i rasbranter och i utkanterna av området, många träd är vidkroniga eller senvuxna. Södra halvan innehåller mer rakstammig ek, ibland 
resliga träd som i en bördigare sänka eller som på berget längst i söder en senvuxen skog på blockig mark. Här är det hedartat med bl a 
blåbärsris. Ekarna är i allmänhet 100-150 år gamla men senvuxna trädindivider är äldre. I hela området finns ett litet men tydligt inslag av gamla
lönnar som i flera fall bär spår av hamling.  Tall är ganska vanlig i bergpartierna och det finns enstaka gran, i övrigt inslag av björk, apel och i 
kanten mot våtmarken klibbal. Kring hällmarker rikligt med enbuskar och i övrigt inslag av nypon, slån och björnbär. I nordost förekommer 
ett svagt bete, främst i kanterna, medan resten av området stått utan hävd länge. Området innehåller stora värden knutna till trädskiktet som 
nått den ålder då höga naturvärden börjar utvecklas, vidare finns en artrik flora, värdefulla klippängar samt skuggade lodytor och rasbranter 
med rik mossflora. En del ekar hyser gul porlav som indikerar att ett rikare lavsamhiälle är under invandring, vidare finns på gammal lönn grå 
vårtlav, allémossa på några stammar och på en grov, knotig, mycket gammal lönn i nordost även blekspik.  I mellersta östra halvan av området 

                                                                                                                                                                                                                                    



finns bestånd av lundelm och fina skuggade lodytor med rik moss- och lavflora innehållande t ex porella och slanklav. På block i områdets 
rasbranter är fällmossa allmän och i branterna påträffas även vippärt. I anslutning till bergpartierna i norr finns naturligt öppna klippängsmiljöer
med t ex brudbröd, spenört, stagg, knägräs och troligen stänglar av Adam & Eva. I skrevor växer svart- och gaffelbräken. Sannolikt är dessa 
miljöer av stort värde för bl a fjärilsfaunan. Från en toppunkt i norr har man god utsikt över vasshavet i Kårbofjärd. Historiskt har delar av 
lågmarkerna i området nyttjats som äng medan bergpartier varit mer eller mindre trädklädda utmarker. Några avsnitt med stenmurar finns i 
området. ', 'Ämtevikens våtmarks- och beteslandskap  Kring Ämteviken i öster ligger ett vackert och omväxlande kulturlandskap. Viken kantas 
av strandängar skilda åt av ekbevuxna bergklackar. Strandängarna är öppna och av varierande bredd. Vegetationstyperna är de för naturtypen 
karaktäristiska. Mindre partier i söder är ohävdade medan de övriga är tämligen välbetade av nötkreatur. Stora Ekholmen är en ekhage på ett 
bergigt parti mitt i området. Förutom ek står här klibbal, tall och björk. Alarna är grova och en björk är mycket grov och formad som om den 
hamlats förr. I buskskiktet finns en, nypon och slån. Förutom lavklädda hällar finns hällmarkstorräng och framförallt torräng av fårsvingeltyp 
med mycket brudbröd. Den friska marken är av rödvenängstyp. Ytterligare ett strandängsavsnitt finns vid Ängvik i sydost.  Nedre Gränsviken  
Norr om Kårbofjärd ligger Nedre Gränsviken som tidigare utgjort den norra vattenförbindelsen till fjärden. Viken är till stora delar igenväxt 
med vass men ett par klarvatten med troligen utsötat vatten finns. I sydkanten finns hävdade strandängar liksom vid Glännorna i nordost. 
Viken i sig är långsträckt med mynningen i norr. Viken saknar mynningströskel och har ett djup på ca 1,5 m. Viken klassas som ett 
grundområde med liten vågpåverkan och anses måttligt påverkad genom ett antal båtplatser. Blandskog och åkermark samt vassbälten omger 
viken. I söder är vassbältet mycket brett (flera hundra meter). Undervattensvegetationen i viken domineras av borstnate i måttliga mängder. 
Även blåstång är vanlig här.  Ekbackar V och NV Kårbofjärd  Söder om strandängarna vid Nedre Gränsviken finns en betad backe med ekar. 
Här finns ett tiotal vidkroniga ekar i drygt 100-års åldern samt en del något yngre ekar. Backen är småblockig och förutom ek finns en enstaka 
asp samt enbuskar.  Väster- och nordväst om Kårbofjärd finns flera värdefulla ekbackar och beteshagar. Den mest värdefulla är en till stor del 
ohävdad ekhage längs en bred höjdrygg i väster vid Yttre delen. Främst längs höjdens sidor står grova vidkroniga ekar. Här finns inslag av 200-
300 åriga träd med grovsprickig bark. Det är gott om enbuskar och det finns även lite hassel samt uppe runt bergets hällmarker ask och nypon. 
I södra kanten har några hus uppförts alldeles i kanten av det värdefulla området. På de gamla ekarna i området finns en värdefull lavflora med 
mindre förekomster av rosa skärelav och gulpudrad spiklav samt gul porlav. På block finns fällmossa. Den nordligaste fliken ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Kårbofjärdsområdet även i framtiden i stor utsträckning kan hävdas med bete som bibehåller de stora strandängarna 
och de många ekrika brynen. betas och här finns inslag av lind, några med hamlingsspår. En smal, avlång flik med betesmark drar iväg flera 
hundra meter åt nordväst. Av hävdgynnad flora förekommer blåklockor, Adam och Eva, gullviva, darrgräs, skallror, knägräs, jungfrulin och rikt

                                                                                                                                                                                                                                    



med stagg.  Vid bebyggelsen vid Yttre delen finns ett par vidkroniga metergrova ekar i den öppna betesmarken. Vid Kullen finns en värdefull 
ekmiljö kring den storblockiga höjden vid infarten. Öster om Kullen en igenväxande beteshage med varierat träd- och buskskikt och artrika 
gläntor. Nordväst om Kullen finns en beteshage med ekprägel samt öppna

                                                                                                                                                                                                                                    



Kårebovägen barrskog 
Objektsnummer: 872016 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett område med äldre barrskog värdefullt bl a för skogsfågelfaunan. Området utgör en värdefull del av kustzonens barrskogar. 

Naturvärdesbeskrivning
Äldre barrskogsområde på skiftande mark. Här finns alla markslag och de flesta vegetationstyperna från mager hällmark till bördiga kärr och 
sumpskogar. Skogen är överlag olikåldrig med viss skiktning. Flera kärr är dikade men har fortfarande kvar socklar och styltrötter med grova 
alträd och mindre gran. Det är ont om död ved. Området är sannolikt av stort värde för bl a skogsfågelfaunan.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består och utvecklas om området kan lämnas orört. Död ved bör lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Källdalen  
Objektsnummer: 875219    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Källdalen är en opåverkad vik som befinner sig i ett intressant stadie av uppgrundning och vars värden kan förväntas bli avsevärt större för 

såväl flora som fiskfauna etc i framtiden. Den grunda vattenmiljön utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets 

skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Källdalen är oval till sin form och belägen på Yxnös nordöstra spets. I vikens norra delar utgör en ö begränsningen och det finns en mynning 

på vardera sida om ön. Den norra mynningen är 2,5 m djup medan den östra är 1,5 m djup. Mitt i viken är det 3-3,7 m djupt, dvs viken är 

tydligt trösklad. Exponeringsgraden är måttlig och den kan karaktäriseras som ett förstadium till flada. Viken är helt opåverkad och blandskog 

dominerar på land. Vassbälten av varierande bredd täcker större delen av stränderna. Undervattensvegetationen är ännu relativt sparsam. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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



Källsätter tallskog 
Objektsnummer: 865321 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Tallskog med 200-åriga träd. Gamla trädbestånd utgör fortfarande en minskande del av skogslandskapet och har ett högt bevarandevärde. 

Naturvärdesbeskrivning
En gles tallskog i ett hällmarkspräglatmarkområde. De plattkroniga och pansarbarksförsedda tallarna är mycket gamla, en del är sannolikt över 
200 år. Området har i sen tid gallrats varför det för övrigt är ganska ensartat och i stort sett

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består och stiger om biotopen i fortsättningen lämnas orörd, bland annat genom nybildning av död ved.

                                                                                                                                                                                                                                    



Källtorps hagmark 
Objektsnummer: 864408 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull mindre hagmarksbård kring en skogsbacke. Sammantaget utgör hagen ett mycket värdefullt inslag i skogsbygden söder om Östra 
Ryd.

Naturvärdesbeskrivning
Kring skogsbacken öster om Källtorp finns en bård av mer eller mindre öppen hagmark. Området har både delar med fin hävdgynnad flora t 
ex sluttningen i nordost, och delar som består av åkerflikar. Karaktärsarter är ängsvädd och svinrot. Det finns även slåttergynnade arter som 
ängsvädd, slåtterfibbla och blåsuga.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Kärrebo betesmark 
Objektsnummer: 873010 Naturvärdesklass: 4

 

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

Naturvärdesbeskrivning
Längs vägen in mot Käärebo finns en omväxlande betesmark som i huvudsak är öppen. Det är lite backigt i väster där det stått mer träd 
tidigare. Nordöstra delen är fuktigare och innehåller en del enbuskar. Till den hävdgynnade floran hör bl a rikt med blåsuga och gullviva samt 
hirsstarr, jungfrulin och stagg.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Kärröklabbarna  
Objektsnummer: 873321    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Yttre Kärrö omges av en grund övärld med en mängd grynnor och skär. På Yttre Kärrö finns ett relativt stort brandfält. Området som helhet 

är en mångformig ytterskärgårdsmiljö och utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Yttre Kärrö är en för Missjöområdet typisk björk-tallö. Den norra halvan av ön är bevuxen av enbuskage och ganska lågvuxen skog dominerad 

av tall och björk. Bland enarna finns även en och annan rönn och lite brakved. Uppe på ön finns en björkmosse med skvattram, kråkbär, tuvull 

och ängsull samt ljung. Tidigare har även hönsbär setts här. Öns södra del utgörs av ett med dagens mått ganska stort brandfält från 2001. Här 

har i stort sett alla träd dött och svarta tallar och björkar står, lutar och ligger huller om buller över den svarta marken. Marken är till största 

delen bergbunden och hällarna ligger nu helt kala då det tunna jordtäcket brunnit bort. Centralt finns ett par små mossar som också de brunnit. 

På ön börjar nu (2002) små björkplantor etablera sig. På den brända marken växer en del brandspecialiserade arter som lungmossa och 

rotmurkla. På ett par av de brända björkarna växer en svart svamp som heter skiktad dynsvamp som också dyker upp efter bränder. Alldeles 

nordost om brandfältet finns ett litet aspdominerat parti som utvecklats fritt utan huggningar. Här är därför mycket gott om torrträd, 

högstubbar och lågor av asp till glädje för vedlevande insekter. Öns västsida är ganska brant. En halv kilometer sydväst om Yttre Kärrö ligger 

Kärröklabbarna som är ett nästan tudelat björkskär med en lagun emellan. Här är magert och jordtäcket är tunt vilket gör att ön torkar upp 

snabbt på somrarna. Undantaget är några små mossar bevuxna med kråkris, kråkklöver och vitmossor. På ön står glest med björk, rönn och en 

och mot kanterna växer några gamla klibbalar. Floran är typisk för magra skär av den här typen. Kruståtel dominerar de högre delarna helt och 

ner mot stranden finns lite strandängsväxter som strandkrypa, videört, fackelblomster, gulkämpar, gåsört och kvanne. På en lätt fågelgödslad 

häll växer gräslök, styvmorsviol, kärleksört och silverlav. Mellan Yttre Kärrö och Kärröklabbarna samt runt dessa finns omfattande 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

grundområden och en mängd grynnor och kala skär. Den mosaikartade naturen är av stort värde för bl a fågellivet och har sannolikt även höga 

undervattensvärden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öar och skär lämnas orörda och ostörda. Yttre Kärrö har länge betats men det är lämpligt att hålla uppe med det några 

år efter branden så att en ny generation björk får möjlighet att etablera sig.   



Kättelskär 
Objektsnummer: 873227 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 Fyrholmen och Kättelskär är två variationsrika öar. På Fyrholmen finns en ovärderlig samling jättelindar som tidigare hamlats. På Kättelskär 
finns ett parti betespräglad äldre skog. Naturen på öarna utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

Naturvärdesbeskrivning
Sydost om Vänsö ligger en samling mindre och medelstora öar. Två av dessa är Fyrholmen och Kättelskär. Fyrholmen är en tidigare hävdad ö 
som stått orörd under lång tid. I den sydvända sluttningen står ett 10-tal grova lindar som hamlats fram till för 30-40 år sedan. Dessa träd är 
ihåliga och på den grövsta påträffades en värdefull lavflora med gammelekslav, hjälmbrosklav och blyertslav. Förutom lind domineras ön av tall
och ett fältskikt av smalbladiga gräs. I nordost har det funnits gräsbevuxna gläntor som vuxit igen med framförallt en, tall, slån och nypon. I 
sydbrynet finns även några gamla klibbalar, både levande och döda. Vid stranden finns lite strandängsvegetation med bland annat gulkämpar 
och ormtunga.Den lilla ön Kättelskär präglas av ett sedan en tid ohävdat skogsbete med grova spärrgreniga tallar och gott om gräsbevuxna 
gläntor. Fältskiktet domineras av kruståtel och fårsvingel men det finns även ett litet inslag av knägräs och stagg. På öns östra del står ett grovt 
gammalt hagtornsträd och en gammal olvonbuske. I strandkanten finns lite strandängsvegetation med arter som gulkämpe, strandmynta, 
ormtunga, kvanne, strandkrypa och gåsött.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består på Fyrholm med buskröjning, gallring av yngre tall, återhamling av lind och sannolikt krävs även återupptagen hävd för att 
bevara öns naturvärden. På Kättelskär är det också önskvärt att återuppta bete. Röjning av slån, ros och en

                                                                                                                                                                                                                                    



Költorp betesmark 
Objektsnummer: 873102 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull mindre betesmark med förekomst av den minskande kattfoten. Hagen utgör en värdefull och skyddsvärd naturmiljö som en del av
kust- och skärgårdsområdets naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Költorp finns en liten stenig betesmark som sluttar ned mot havet. Här finns en artrik hävdgynnad flora med drag av torräng. Här växer bl 
a blåklockor, bockrot, jungfrulin, knägräs, brudbröd, ängshavre och lite kattfot.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarken även i framtiden hävdas med bete eller slåtter och om området undantas från åtgärder som kan skada 
naturvärdet såsom grävning, schaktning, bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Köpskären 
Objektsnummer: 875401 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Köpskären ligger i det yttersta havsbandet och är typiskt utbildade fågelskär. Skären hyser en värdefull fågelfauna och en rik fågelskärsflora. 

Naturvärdesbeskrivning
Omkring fem kilometer öster om Aspöja ligger Norra och Södra Köpskär i det yttersta havsbandet. Södra Köpskär är ett typiskt fågelskär som 
bland annat hyser rikligt med malört och sparsamt med klibbglim. Kärleksört, gullris, renfana, kråkklöver, hönsbär och besksöta kan också 
nämnas. I hällkar strandklo, fackelblomster, kaveldun, hästsvans och vanlig andmat samt lånke. Norra Köpskär är till stora delar likartat men 
överlag något artfattigare. Västsidan är hög och brant. Till fågelfaunan i området hör bland annat strandskata, roskarl, labb och kolonier av 
vitfågel.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda. Fågelskydd gäller mellan 1/2 och 15/8.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ladumossen betesmark 
Objektsnummer: 864510 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En artrik betesmark med svag hävd. Hagen som utgör en värdefull del av skogsbygdens naturmiljöer behöver förstärkt hävd för att inte sakta 
tyna bort. 

Naturvärdesbeskrivning
En artrik men igenväxande hage. Den betas svagt ihop med intilliggande vallar av hästar. Många slåtterarter finns i den västra delen. Av 
hävdgynnade arter finns t ex revfibbla, blåsuga, slåtterfibbla, kattfot och rikt med de slåttergynnade arterna svinrot

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt beteshävd men hävden måste förbättras för att inte värdena snart ska vara förstörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Laggarglo 
Objektsnummer: 875122 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Laggarglo är en djup och öppen vassbukt med sparsam vegetation. Den grunda vattenmiljön utgör dock en värdefull del av de samlade 
undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Laggarglo på sydvästra Djursö är trots sitt namn en relativt stor och öppen vassbukt utan tröskel. Mynningen, som är 3-3,5 m djup, vetter åt 
sydväst. Viken är relativt djup, ca 2,5-3 m. Exponeringsgraden är relativt hög och viken karaktäriseras som ett exponerat grundområde. 
Blandskog, klippor och betesmark omger viken som bedöms som opåverkad. Vassbälten täcker merparten av stränderna och dessa är i regel 
smala och glesa bälten förutom i norra delen där de är breda. Även en del havssäv och blåsäv påträffades. Undervattensvegetationen är 
sparsam.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Lammskär 
Objektsnummer: 875313 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Lammskär är en stor ö i mellanskärgården söder om Aspöja. Ön hyser en varierad natur präglad av buskmarker och spridda träd och 
trädgrupper. Markfloran är ofta artrik med många hävdgynnade arter. 

Naturvärdesbeskrivning
Lammskär utgör centrum i en gammal skärgårdsfastighet som omfattat området från Horvelsö-Styrsö i väster och ut mot havet. Den stora ön 
är överlag karg och glest trädbevuxen. Södra delen utgörs till största delen av öppna hällmarker. I sydväst ligger Lammskärs bebyggelse och i 
anslutning till denna finns ett par mindre, igenvuxna åkerlyckor samt någon stengärdesgård. Inslag av ask. I kantzonerna växer bland annat 
blodnäva och närmare stranden i väster förekommer natt och dag.Öns mellersta och norra delar utgörs av bergbundna, tidigare betade marker 
med spridda tallar och på sina ställen täta snår av en, slån, och ros. Här och var står någon enstaka oxel, ek och ask bland buskarna. Floran på 
de gräsytor som ännu inte vuxit igen är artrik med flera hävdgynnade arter som Adam och Eva, nattviol, brudbröd, knägräs, gullviva, 
backnejlika, blodnäva, gråfibbla, stagg, bockrot, sandlök och darrgräs. På ett par hällar växer vit fetknopp och på ett litet lod växer bårdlav som 
indikerar en rikare berggrund.  På öns östsida finns partier med artrika successioner med klibbal, vildapel, oxel och ask i trädskiktet och slån, 
björnbär, hallon, rosor, hagtorn, en, skogstry och måbär i buskskiktet. På ett ställe finns några ekar. De äldsta träden är alar som ofta är ihåliga 
gammelträd. Alarna har också ganska stor volym död ved i kronorna och här finns även en och annan torraka av al till nytta för vedlevande 
insekter. I söder finns även små gläntor med artrika gräsytor med inslag av hävdgynnade arter som Adam och Eva, brudbröd, backnejlika, 
gullviva och darrgräs. På Lammskär finns tre alsumpskogar med gamla ofta ihåliga klibbalar. En hel del torrträd finns också och dessa utnyttjas 
av vedlevande insekter. Det södra kärret ligger nedanför en lodyta och vid basen av denna växer en del ask och floran här är lundartad. 
Gullviva, vitsippa, natt och dag, blåsippa och tandrot är exempel på örter som verkar trivas i den fuktiga mullen. På de äldsta askarna växer 
lönnlav, grå vårtlav och guldlocksmossa. Längs östsidan finns en liten obetad strandäng med typisk flora av havssäv, rörflen, förgätmigej, 

                                                                                                                                                                                                                                    



strandkrypa och gulkämpar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet skulle gynnas av fläckvisa buskröjningar och återupptagen hävd. Sumpskogarna lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lammungeberget 
Objektsnummer: 863507 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En av bl a asp beskuggad bergbrant med lodväggar och lite rasmarker. Här kan finnas ovanliga skuggföredragande arter samt arter knutna till 
asp och aspved. Området utgör ett värdefullt inslag i det småbrutna landskapet vid Lenshult. 

Naturvärdesbeskrivning
En syd- och östvänd brant med aspskog. Beståndet gränsar mot åker utom i norr och innehåller medelålders och äldre aspar med inslag av 
enstaka rönnar, björkar, sälgar och hassel. Granen är bortgallrad på 1990-talet. Död ved finns i ganska rik mängd och uppe på krönet är skogen
kort och senvuxen. Den sydvända lodväggen är till stora delar mossklädd och intill lodväggen finns lite block efter gamla ras.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om aspen får utvecklas fritt för att gynna naturvärdena. Kalavverkning bör undvikas för att inte den beskuggade branten 
ska torka ut.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lasses udde 
Objektsnummer: 865507 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par värdefulla områden med ädellövskog och rikt inslag av hassel. Värdefulla ekar förekommer. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Västtomta intill våtmarken som utgör en del av den sänkta sjön Vispolen finns ett par värdefulla lövskogsmiljöer. Lasses udde utgör ett fd 
bete med gles hassel och ek och lind. Numera en ädellövskog med hasselunderväxt. Mycket av hasseln är yngre rotskott på gamla stora 
avverkade hässlen. Trots det finns i större och äldre hässlen rikligt med skriftlav. På ek alldeles norr om bergets topp finns lunglav. Spåren av 
åtgärder är gamla och skogen börjar få vissa naturskogskvaliteter. Andelen död ved kommer öka snabbt om biotopen får utvecklas fritt.  
Närmast gården en ek- och lindskog i brynmiljö med hasselunderväxt. Delvis är hasseln så sluten att fältvegetation nästan saknas. Där den 
finns är det örttyper som dominerar. Fler ekar har fina naturkvalitéer. Åkermarken utanför är planterad med gran och kommer på sikt att 
beskugga brynmiljön.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras troligen bäst om Lasses udde lämnas till fri utveckling. Eventuellt kan gran på sikt behöva hållas efter. I norra delområdet 
bör lövlunden gynnas före barret så den inte begränsas. Vissa ekar kan med fördel friställas för att få bli grova

                                                                                                                                                                                                                                    



Lergraven betesmarker 
Objektsnummer: 874125 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett par betesmarker med delvis strandängsflora, i norra skiftet även äldre träd av ek och björk. Området utgör en värdefull del av skärgårdens 
naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Övre Lagnö finns en varierad hage ned mot havet. Här finns ett glest trädskikt med bl a några äldre ekar och en gammal björk. Djuren 
betar även kring gården i väster. I hagen finns flera byggnader, bl a båthus. Av hävdgynnad flora förekommer gåsört och havssälting samt rikt 
med darrgräs, skallror, jungfrulin och knägräs. Även revfibbla och solvända. På ek förekommer brun nållav som påvisar en värdefull och 
skyddsvärd lavflora.  På sydsidan av Lergraven finns en mindre hagmark vars västra del är öppen och i öster utgörs av en stenig tallkulle. Delar 
av det öppna partiet har havsstrandängsflora med gåsört, strandkrypa, gulkämpar, arun och blåsklöver. Andra hävdgynnade arter i området är 
blåklockor, skallror, gulmåra och knägräs. En sommarstugeväg går genom skiftet.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Lilla Bondängen 
Objektsnummer: 865512 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En liten betesmiljö under igenväxning där bl a den rödlistade trumgräshoppan är påträffad. 

Naturvärdesbeskrivning
En torr slänt som är under svag hävd och därför håller på att växa igen. Eftersom det är så torrt går dock igenväxningen ganska långsamt. 
Djuren kan gå hit, men verkar inte göra det. En trumgräshoppa observerades vid besöket (2002). Av hävdgynnade arter finns bl a ljung, 
blåklockor, slåtterfibbla, ängsvädd, gullviva, jungfrulin, knägräs

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt bete, om möjligt bör hävden av själva torrbacksslänten bli åtminstone periodvis intensivare. Området bör 
undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lilla Kolstad betesmark 
Objektsnummer: 866518 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med högt naturvärde där en artrik torrbacke och betesmiljöer angränsande till Storån är särskilt värdefulla. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära Söderköping vid Lilla Kolstad finns en betesmark sluttande mot Storån. Det är ett varierat bete där stora delar visserligen bär spår av 
gödselpåverkan, men en fin torrbacke ligger i den södra delen och det är även värdefullt att betesmarken angränsar till ån. Den smala remsan i 
väster ingår troligen ej i betesdriften. Stora buskage av slån finns och inom området betas även ett par glesa tallkullar. Av hävdgynnade växter 
finns backsmörblomma, blåklockor, revfibbla, backtimjan, ängsvädd, backnejlika, darrgräs och gullviva.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Lilla Ulvebo hagmarker 
Objektsnummer: 874067 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Betesmarken vid Lilla Ulvebo är ett fint exempel på mycket mager mark som idag sällan betas. Sammantaget finns en mycket artrik flora och 
området utgör en värdefull del av betesmarkslandskapet i yttre Skällvik som är en ”värdetrakt” för  naturbetesmarker i kommunen. 

Naturvärdesbeskrivning
Lilla Ulvebo ligger i kanten av en kustnära jordbruksbygd med gott om åkermark och ett mer sammanhängande skogsområde. Betesmarken 
följer terrängformerna och upptar området mellan den bördiga åkern och tallskogen. Hagmarken är tämligen öppen i den västra delen med 
tallar i skogskanten, en björkdunge och några vackra ekar. I den östra delen är det däremot mer igenvuxet av yngre tallar. Buskskiktet utgörs av 
en, nypon och slån.  Vegetationen är likartad i hela objektet men varierar beroende på vattentillgången. Endast på mindre områden märks 
någon gödselpåverkan. På lägre lite fuktigare mark finns tuvtåtel-fuktäng. Den är ofta lite trivial men ibland artrikare med ett stort inslag av 
stagg och ängsvädd. I ett litet område övergår fuktängen till gräs-lågstarrtypen med bl a hirsstarr, gåsört, kärrviol och med revfibbla på tuvorna.
Fuktäng dominerar i den östra delen av objektet och här finns spår av gamla diken. I bergsfickor högre upp finns fuktigare partier helt 
dominerade av stagg.  På den övriga marken dominerar rödvenhed med ett stort ljunginslag. Några av de många grässvålsarterna som växer här
är kattfot, slåtterfibbla, solvända, jungfrulin och blåsuga. I ett torrare parti står en fröställning av Adam och Eva. Förutom att  marken naturligt 
är stenbunden finns ett fornminnesområde med diverse stenrösen.  I väster ett avskilt liggande skifte utmed en betad tallskog. Här är marken 
mestadels torr med ljunghed och stagg, dock inslag av fuktigare stråk med knapptåg och ängsvädd. Viss igenväxning av gran och tall.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Lillfjärden 
Objektsnummer: 875056 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Inre delarna av Lillfjärden samt vattnen innanför Notuddeholmen utgör mer eller mindre grunda vattenområden. Den norra viken är av öppen 
buktkaraktär med viss betydelse som fiskrekryteringslokal. Sundet vid Notuddeholmen hyser breda vassbälten och är troligen av än större 
betydelse som fiskrekryteringsområde. De grunda vattenmiljöerna utgör värdefulla delar av de samlade undervattensmiljöerna i 

Naturvärdesbeskrivning
Lillfjärden utgörs av en stor, öppen bukt som är exponerad åt söder och väster. Viken ligger inom Eknöns naturreservat. I viken är djupet ca 3 
m utom nära vassarna där det är ca 0,5-1 m. Viken är ett exponerat grundområde som påverkas av näringsrikt vatten som kommer från 
innanförliggande fjärdar. Ett fåtal hus, bryggor och båtar finns i området. Blandskog och betesmark dominerar runt viken. Vassbälten, bitvis 
mycket glesa, täcker stränderna. Även undervattensvegetationen är sparsam.Sundet innanför Notuddeholmen är orienterat i ost-västlig riktning.
Den västra mynningen är den bredaste med ett djup på ca 2 m medan den relativt smala mynningen i sydost har ett djup på ca 2,5 m. Inne i 
viken är djupet som mest 3,5 m och viken är således trösklad. Området påverkas av näringsrikt vatten som kommer från innanförliggande 
fjärdar. Närområdet består av blandskog och området är beläget inom Eknöns naturreservat. Vassbälten, bitvis tämligen breda, täcker större 
delen av stränderna. Undervattensvegetationen var sparsam med dominans av ålnate nära vasskanterna.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Lillgårdens betesmarker 
Objektsnummer: 872116 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla betesmarker öster om Sandfjärden, delvis mycket magra med rikt med stagg. Även skogsbetesavsnitt. Lillgårdens betesmarker utgör 
en värdefull del av naturen i S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Lillgården finns ett mosaikartat landskap som gränsar mot Sandfjärdens öppna vattenytor i väster. Bland områdets skogsklädda kullar och 
berg finns även ett par åkerytor. Delar av området är ett fint skogsbete med öppnare svackor i. Hela skogen på gården betas men lite olika 
intensivt.  Nordvästra delen utgörs av en välbetad hage med ett halvdussin små sommarstugor och en badplats. Floran domineras av stagg med
inslag av brudbröd, jungfrulin, knägräs, backnejlika och gulmåra. Det är numera ovanligt att finna betesmarker som är så magra att staggen 
dominerar.  Sydost om gården finns ytterligare ett betesskifte med liknande artsammansättning men där man även finner t ex ängsskära och 
blåklockor.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om de fina betesmarkerna även i framtiden har en god hävd. Det är även av stort värde om skogen kan betas så att en 
luckig betesskog kan finnas kvar. Vid huggning bör man se till att bevara skogsbeståndet olikåldrigt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lillnäsviken 
Objektsnummer: 872006 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Den grunda Lillnäsviken hyser marina värden i form av en för grunda vikar typisk undervattensflora. Viken är dessutom viktig för 
fiskrekrytering. Längs norra sidan av viken finns en långsträckt och välbetad havsstrandäng med typisk flora och stort värde för fågellivet. 
Viken med dess omgivning utgör en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö beroende av fortsatt hävd och varsamhet om vattenmiljön. 

Naturvärdesbeskrivning
Lillnäsviken ligger nära gränsen mot Gryt.Vikens omgivning utgörs av mindre åkrar och mycket skog. Längs hela vikens norra sida sträcker sig 
en tämligen välbetad havsstrandäng. I det innersta av viken är strandängen ganska bred och avgränsas mot grannägorna i söder av en gammal 
murken trägärdesgård. Väster ut smalnar strandängen av nedanför en skogklädd kulle för att sedan vidga sig något igen. I den västra delen 
ligger ett par små tall- och ekbevuxna holmar. Vegetationen är typisk för en havsstrandäng vid Östersjön av agnsäv-krypventyp med inslag av 
blåsäv och starr.  Själva viken kan karaktäriseras som en långsmal flada med mynningen vänd åt sydväst. Mynningsområdet består av en smal 
muddrad kanal (1-2 m djup) i ett tätt vasshav. Viken är knappt 2 m djup strax innanför mynningen, men det grundar snabbt upp och resten av 
viken är mycket grund (ca 0,5 m). Viken är trösklad. Exponeringsgraden är låg och viken klassas som en flada. Påverkansgraden är relativt hög 
med hus, båtar och en stor andel åkermark i närområdet. Vassbälten omger viken. Undervattensvegetationen är riklig med dominans av 
havsnajas medan axslinga dominerarpå djupare vatten. Förekomst av fiskyngel.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd av strandängen. Vattenmiljön och angränsande  stränder bör undantas från åtgärder som t ex bebyggelse, 
ytterligare bryggor eller anläggningar i eller i nära anslutning till vattnet, trafik med motorbåt och vattenskoter,

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Lillån från Asplången  
Objektsnummer: 866509    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Trots relativt omfattande fysisk påverkan utgör de nedre delarna av Lillån  en värdefull naturmiljö. Värdet betingas främst av de välutbildade 

ravinerna  och meandersträckorna och de relativt opåverkade blockrika vattendragssträckorna. Potentiella limniska nyckelbiotoper finns på 4 

platserlängs ån och omfattar 34 % av objektet. Sannolikt fötrekommer utter i ån. Vattendraget är av kommunalt intresse för naturvården. (Se 

även objektet ”Storåns raviner).  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Vattendraget rinner genom Västra Husby i västra delen av Söderköping kommun. Ån heter Lillån, men kallas även Asplångenån. 

Den rinner österut från Asplången till Storån. Längden är 8,0 kilometer och fallhöjden i storleksordningen 10-15 meter. Av detta är 3,0 meter 

indämt i 3  dammar. Ån är biotopkarterad i sin helhet (Gustafsson 2007). De övre 5,1 kilometrarna är kraftigt fysiskt påverkade medan de 

nedre delarna har en hel del mindre påverkade sträckor kvar. Naturvärdesobjektet omfattar de nedre 2,9 kilometrarna av ån. Den fortsatta 

beskrivningen avser denna del av vattendraget.  Vattendragsbeskrivning  Åns lopp är huvudsakligen ringlande men ungefär fjärdedel är 

meandrande. Skuggningen är oftast obefintlig eller dålig. Endast 12 % av vattendraget  är välskuggat. Död ved finns bara i mycket ringa 

omfattning i ån. Medelbredden är oftast omkring två meter. Vattenmiljön utgörs till största delen av lugnflytande partier som dominerar inom 

86 % av vattendragets längd. Resterande delar utgörs av sträckor med dominans av svagt strömmande vatten, men med ett varierande inslag av 

strömmande partier. Den  vanligaste bottentypen är finsediment som dominerar inom 76 % av vattendraget. Grövre bottenmaterial i form av 

sten och block dominerar inom  resten av ån.  Potentiella limniska nyckelbiotoper finns på 4 platser längs ån och omfattar  34 % av objektet. 

Den nedersta finns längst ner i vattendraget och  utgörs av sammanflödesområdet med Storån och en meandersträcka i en  ravin (Se även 

objektet ”Storåns raviner). Sträckan är 480 meter lång och har en låg grad av fysisk påverkan.  Inga synbara rensningar har utförts, men 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

däremot är fåran nedskuren på  grund av sänkningar nedströms. Ravinen var tidigare betad men är numera  bevuxen av högvuxen gräs- och 

örtvegetation. På några platser finns stora  klippor i ravinkanten.  Nästa område ligger nordost om Bergkvara 1,5  kilometer uppströms 

utloppet i Storån. Sträckan är 110 meter lång och  utgörs av ett blockrikt svagt strömmande parti av ån. Här och var delar sig  ån i flera fåror. 

En viss rensning har troligtvis skett inom områdets övre  ', 'delar men ingreppen har varit små.  Väster om Kråkberget och 2,5 kilometer  

uppströms utloppet ur Storån finns nästa område. Sträckan är 240  meter lång och utgörs av ett meandrande parti av ån. Inga betydande fysiska 

ingrepp tycks har gjorts på sträckan, men fåran är nedskuren på grund av sänkningar nedströms. Vattnet är lugnflytande och botten ovanligt rik 

på sten och block.  Omedelbart uppströms denna sträcka finns den  sista potentiella limniska nyckelbiotopen. Området består av en 160 meter 

lång varierande sträcka i en ravin. Vattenmiljön karaktäriseras av blockrika och svagt strömmande partier. Sträckan är delvis påverkad av 

rensningar, framför allt i de övre delarna.  Växter och djur  Vid karteringen förekom det rikligt med vattenvegetation dominerad av 

övervattensväxter. Säv, jättegröe, starr, bredkaveldun, bladvass, vattenmärke och andmat dominerade inom olika delar av vattendraget. 

Näckmossa dominerade inom 15 % av ån och växte främst inom partier med  högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial. Andra arter 

som påträffades var gul svärdslilja, sjöfräken, svalting, igelknopp och gul näckros.  Bottenfaunan i bäcken provtogs 1995 och 2000 inom ramen 

för riksinventeringen av sjöar och vattendrag (Institutionen för miljöanalys 2007). 31  respektive 12 taxa hittades vid vardera 

provtagningstillfälle. I proven var ärtmusslor (Pisidium sp), sötvattengråsuggan Asellus aquaticus, märlkräftan Gammarus pulex och 

fjädermygglarver (Chironomidae) vanliga.  Bottenfaunans sammansättning indikerar påverkade förhållanden avseende ekologisk kvalitet och 

förekomst av känsliga arter (ASPT-index 4,8-  5,2), en förhållandevis hög grad av organisk belastning och eutrofiering (danskt faunaindex 4) 

samt en relativt låg försurningspåverkan (surhetsindex 5).  Lillån har sannolikt en gång i tiden hyst havsvandrande öring. Beståndet är dock 

utslaget sedan länge på grund av fysisk påverkan inom Lillån och ', 'Storån. Vid karteringen bedömdes 440 meter av ån ha förutsättningar att 

åter kunna fungera som lek- och uppväxtlokaler, men detta kräver omfattande åtgärder.  Utter förekommer i Storån (Bisther 2000), vilket 

innebär att arten sannolikt även förekommer i Lillån.  Påverkan  Lillån är kraftigt fysiskt påverkad av framför allt rensningar, vandringshinder 

och förändrade flödesförhållanden. Rensningspåverkan är störst  uppströms naturvärdesobjektet där hela sträckan upp till Asplången är 

omgrävd. Inom objektet bedöms ungefär en tredjedel vara opåverkade  eller mindre påverkade av rensningar. Resterande delar är 

huvudsakligen kraftigt rensade. 9 % är omgrävda.  Inom objektet har det funnits två kvarnar. Den nedre hette Nykvarn och låg cirka 800 meter 

upp efter ån och den övre hette Tälla kvarn och låg ytterligare drygt 600 meter uppströms. Enligt lokalt boende ska kvarnarna ha varit i drift till 

åtminstone mitten av 1900-talet. Kvarndammarna finns fortfarande kvar men har inte underhållits på många år. Den nedre dammen har en 

fallhöjd på 1,6 meter och utgör ett definitivt vandringshinder  för fisk och andra djurarter. Den övre dammen är inget vandringshinder i sig, 

men däremot passerar vattnet över en svårpasserad häll vilken utgör ett partiellt naturligt vandringshinder för fisk och andra djurarter.  

Vattenföringen i Lillån är kraftigt påverkad och avviker mycket från naturliga förhållanden. Det största problemet är det låga flödet under 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

sommarhalvåret vilket hänger samman med driften av Göta kanal. Under denna tid hålls slussen i Klämman öppen vilket leder till att 

vattennivån i Asplången blir så låg att inget eller bara lite vatten rinner från sjön till Lillån. Under övrig tid på året, när kanalen hålls stängd för 

båttrafik,  stängs Klämmans sluss vilket leder till att vattenståndet i Asplången blir tillräckligt högt för att tillåta avrinning via Lillån. Regleringen 

av Asplången styrs av bestämmelserna i en vattendom från 1958. Diskussioner  om regleringen har förts sedan slutet av 1800-talet.  Ån 

påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor. Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnarna delvis igensatta 

med finkornigt material. Vid karteringen var vattnet kraftigt lergrumlat. Vattendraget är också recipient för avloppsreningsverket i Västra  

Husby.  Referenser  Bisther, M. 2000: Utterinventering i Östergötland 1999. Underlagsmaterial. Gustafsson, P. 2007: Biotopkarteringsdata 

(2007-10-09).  Institutionen för miljöanalys. 2007: Databank för bottenfauna.  http://infol.ma.slu.se/db.html 2007-01-30. 

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Den', 'viktigaste åtgärden i ån är att åtgärda den låga sommarvattenföringen. 

Detta kan till exempel ske genom att Klämmans sluss tas i drift under sommarhalvåret eller att utskovet från Asplången byggs om och 

eventuellt förses med en anordning för minflödestappning. Vandringshindret vid Nykvarn bör åtgärdas för att möjliggöra passage av fisk och 

andra djurarter i vattendraget. Träd och buskar bör bli vanligare längs ån för att öka skuggningen och tillförseln av död ved till vattendraget. 

Åtgärder för att minska näringstillförseln och sedimenttransporten till vattendraget bör genomföras. Om fri vandringsväg för fisk skapas ner till 

mynningen i Slätbaken bör återintroduktion av öring övervägas. Utöver ovanstående åtgärder bör i så fall även biotopvård utföras på rensade 

strömsträckor.  den 4 juni 2008 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Lillån vid Vänneberga  
Objektsnummer: 867504    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Den två kilometer långa sträckan av Lillån utgör en värdefull naturmiljö. Sträckan är relativt opåverkad av fysiska ingrepp och rinner i en djupt 

nedskuren ravin. Nedströms ravinen finns ett meandrande parti. Vattendraget  är av kommunalt intresse för naturvården. En stor del av 

åravinen omfattas av ett naturvårdsavtal mellan markägaren och Skogsstyrelsen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering: Lillån ligger nära väster om Söderköping. Bäcken rinner österut från  området kring Björstad till utloppet i Storån inne i 

Söderköping. Från  utloppet och upp till sammanflödet med diket från Finnerstad är längden  7,2 kilometer och fallhöjden i storleksordningen 

20-25 meter. Naturvärdesobjektet är 2,0 kilometer långt och omfattar de mindre påverkade delarna söder om Karlsborg och Vänneberga.  I 

Lillåns ravin växer många olika trädslag med dominans av ask, al och ek men bäcken kantas också av  hassel, gråal, lönn och hägg.. I östra 

nordbranten dominerar bartträd. Stora delar har betats förr och är  nu tät sly/ungskog och buskvegetation med ett glesare övre trädskikt. Ett 

visst bete förekommer  fortfarande men motverkar knappast igenväxningen. Ett naturvårdsavtal har tecknats för större delen av åravinen.  

Vattendragsbeskrivning  Bäcken rinner till stora delar parallellt med Göta kanal vilken delar avrinningsområdet i två delar. Avrinningen från 

kanalen når bäcken via tre kulvertar  och ett bräddavlopp. Mellan Loddby och Evertsholm,  7,0 kilometer uppströms utloppet, finns en 

avtappningslucka som används  för att tappa ut överskottsvatten ur kanalen. Luckan är oftast stängd, men  förser tidvis bäcken med mycket 

vatten.  Naturvärdesobjektet består av två potentiella limniska nyckelbiotoper.  Den nedre omfattar de första 800 metrarna och består av en 

meandrande  sträcka som gradvis övergår i en djupt nedskuren ravin. Ravinen omfattar  resterande del av bäcken och utgör den andra 

potentiella limniska nyckelbiotopen. Meandersträckan omges av åker och betesmark och är svagt skuggad av  glest stående klibbal och 

videbuskar. De översta delarna är dock bättre skuggade. Död ved finns bara i ringa omfattning i vattnet.  Bäcken rinner fram på ett successivt 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

djupare nedskuret meanderplan av varierande  bredd.  Här och var är planet mycket fuktigt och bäcken rinner fram på bred front.  Hela 

sträckan har tidigare varit betad men numera betas bara de övre  delarna. Vattenmiljön består av lugnflytande till svagt strömmande partier  

med finsedimentbotten. Sträckan genom ravinen är 1,2 kilometer lång och har ett rakt  ', 'till ringlande lopp. Ravinen är djupt nedskuren och 

försedd med flera anslutande sidoraviner. Miljön i botten av ravinen är fuktig och utströmningsområden finns på många håll längs bäcken.  

Bottenmaterialet varierar medvattenhastigheten och domineras av finsediment. I de strömmande delarna dominerar sten, men här finns även 

en hel del grus och block.  Växter och djur  Vid karteringen dominerades vattenvegetationen på meandersträckan helt  av övervattensväxter 

som här och var bildade täta bestånd. Starr, bredkaveldun, sjöfräken och jättegröe var de vanligaste arterna. I den skuggiga  miljön i ravinen var 

vegetationen mer sparsam. Inom lugnare partier dominerade skogssäv och starr, men här fanns även topplösa, kabbeleka, svalting, gul 

svärdslilja, besksöta, strandlysing, olika igelknoppsarter, näckrosor och andmat. I delar med högre vattenhastighet växte näckmossa och en del 

bäcklav och fintrådiga grönalger på stenar och block.  Fiskfaunan består åtminstone av abborre och mört. Arterna fångades vid  ett elfiske 1992 

öster om väg E22 nära inloppet i kulverten under Söderköping (Fiskeriverket 2007).  Påverkan  Vattendraget är kraftigt fysiskt påverkat. Det 

två kilometer långa naturvärdesobjektet är mindre påverkat, men både uppströms och nedströms  har betydande ingrepp gjorts. Längst ner mot 

utloppet i Storån är ån kulverterad längs en minst 350 meter lång sträcka under Söderköpings tätort.  Kulverten är försedd med rensgaller och 

utgör ett vandringshinder för fisk  och andra djur i vattendraget. Från kulverten och upp till naturvärdesobjektet  är ån till största delen 

kanaliserad och sänkt. Även uppströms objektet  är stora delar omgrävda. Inom naturvärdesobjektet finns ett vandringshinder.  Inom övre 

delen av meandersträckan  Den oregelbundna avtappningen från Göta kanal samt de omfattande sänkningarna och kanaliseringarna längre upp 

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

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Vandringshindret i ravinen bör åtgärdas för att möjliggöra passage av fisk och 

andra djurarter i vattendraget. Träd och buskar bör bli vanligare längs ån  Bäcken påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra 

källor.  



Lindberga hällmark 
Objektsnummer: 865516 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En hällmark och nordsluttning där den döda veden, tallarnas höga ålder och de små lodytorna i branten är saker som stärker områdets 
naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Hällmarksområde med bergbrant vänd mot norr. Tall och gran dominerar men även asp, björk och rönn finns. Flera av tallarna är mycket 
gamla (ca 200-250 år). Det finns även död ved i form av torrträd och lågor.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bestå och öka om området kan lämnas för fri utveckling, dvs orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lindholm 
Objektsnummer: 874114 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Lindholm finns tallskog och en björkomgärdad glänta som betas. Gamla hamlade lindar utgör ett fint och värdefullt inslag. Ön hyser en 
hägerkoloni. Lindholm utgör en värdefull del av innerskärgårdens naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Lindholm är en till stor del trädklädd ö i Lagnöströmmen. Tallen dominerar i trädskiktet men i söder finns en större öppen glänta omgiven av 
björk. I och innanför brynet till gläntan finns sammanlagt ca 15 gamla hamlade lindar (återhamlade på senare år). På ön finns en rik gräsväxt 
utom i östsluttningen som är mer av en frisk rikört-typ med vitsippa, tandrot och bredbladiga gräs under tallarna. En hägerkoloni finns i denna 
del. I övrigt på ön dominerar smalbladiga gräs med inslag av flera hävdgynnade arter. På våren blommar rikligt med gullviva och det finns även 
Adam och Eva, bockrot, brudbröd och gökärt. Västsidan och de centrala delarna som delvis är öppna har karaktär av trädklädd betesmark eller
i tallsluttningen mot väster, betad skog. Här finns en del grova, grovgreniga tallar som uppkommit i en glesare skog.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön även i fortsättningen betas så att en gläntig skog med solbelysta träd bibehålls. I söder krävs ett gott betestryck för 
att behålla den största gläntan i fint skick.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lindholmarna 
Objektsnummer: 875120 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Nordost om Trännö ligger en samling öar varav några har en orörd prägel. Lind sätter sin prägel på flera av öarna och några uppvisar en 
intressant geologi. De lindrika öarna utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordost om Trännö ligger en ganska tät samling öar. Flera av dessa har en orörd prägel och några uppvisar en intressant geologi. Lind sätter 
sin prägel på flera av öarna. Lilla Lindholm har till större delen en orörd prägel med sluten lindskog i stenig, snårig och risig terräng. Träden är 
olikgrova och krokväxta. Ett stort antal utgörs av grova gamla träd med håligheter och spår av äldre hamlingar. Ett par mycket grova torrgranar
finns även i västra delen. På block växer rikligt av signalarten fällmossa. I lunden finns rikligt av äldre lindlågor och död ved på levande träd 
vilket betyder goda förutsättningar för en värdefull flora och fauna. På norra delen av Lindholmsskär finns låga, plana hällar som uppvisar en 
intressant geologi. Bergarterna omväxlar i mörka och ljusa band. Liknande mönster återfinns även på omkringliggande holmar. Södra delen av 
Stora Lindholmen har en sluten lövlund med yngre ek, ask och lind. Här finns även några gamla och grova lindar. Träden har talrikt av gamla 
grenskott efter tidigare hamlingar. Några träd har stamhåligheter. Korsholm är en till övervägande del tallskogsbevuxen ö. I de centrala delarna 
finns mestadels ung lindskog men även flera större och hamlade lindar. Bland örterna märks sippor, svalört och tandrot.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om lindskogen på Lilla och Stora Lindholm lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lindholmen 
Objektsnummer: 865971 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En ö med lind och ek och en ganska artrik lundflora. 

Naturvärdesbeskrivning
Lindholmen är en bergig ö med branta sidor. Trädskiktet domineras av lind med inslag av ek. Under lindarna påträffas en lundflora med bl a 
vitsippa, tandrot och svalört. Nedanför branten i sydväst växer storrams och löktrav. Trädskiktet är inte

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras troligen bäst om ön lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lindholmens grunda vikar 
Objektsnummer: 875322 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 På västsidan av Aspöja i skydd av Lindholmen m fl öar finns flera vikar och sund med mycket höga värden. Det är ett av få ställen i 
Östergötland där den rödlistade arten raggsträfse påträffats. Viken har i övrigt mycket riklig undervattensvegetation med bl a andra kransalger 
och havsnajas och ett mycket klart vatten. Området bedöms därför ha mycket höga naturvärden och är dessutom troligen av stor betydelse för 
fisk. De grunda vattenmiljöerna utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

Naturvärdesbeskrivning
Mellan Lindholmen och Aspöja finns ett långsmalt sund som övergår i en rund bassäng i söder. Söderut är sundet relativt smalt och grunt (0,5-
1 m djup). Mynningen ut mot Aspöfjärden är smal, stenig och ca 1,3 m djup. Hela viken är 1-1,5 m djup. Viken klassas som ett förstadium till 
flada, dvs det är en vik med antydan till trösklar som blir allt mer avsnörd från havet. Påverkan är måttlig med båtar, bryggor och hus i viken. 
Klippor, betesmark och blandskog omger viken och glesa, 5-10 m breda bestånd av havssäv täcker drygt hälften av strandlinjen. 
Undervattensvegetationen är riklig med stora heltäckande ytor. Havsnajas, borststräfse och rödsträfse dominerar. Även raggsträfse (rödlistad) 
påträffades liksom axslinga.Söder om Lindholmen ligger en stor och opåverkad ytterskärgårdsvik med trösklar och bitvis utbredd 
bottenvegetation. Viken är ett av flera produktiva grundområden runt Aspöja som troligen är en viktig reproduktions- och uppväxtlokal för 
fisk. Den största mynningen finns i söder (3 m djup) medan två smala och grunda öppningar finns i nordväst (1 m) och i nordost (0,5 m djup). 
Centralt i viken finns en stor ö samt flera mindre skär och grynnor. Topografin är mycket varierad. De norra delarna domineras av djup på 1-
1,5 m, de sydvästra på 0,5-1,5 och de sydöstra delarna på 2,5-3,3 delarna. En del betesmark som omger viken. I övrigt finns mest klipphällar 
och lite blandskog. Övervattensvegetationen är sparsam (dominars av havssäv) och undervattensvegetationen måttlig. Åtta arter påträffades, bl 
a havsnajas, borststräfse, borstnate och blåstång.

                                                                                                                                                                                                                                    



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

                                                                                                                                                                                                                                    



Lindholmens ädellövmiljöer 
Objektsnummer: 874306 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Edholmen finns en beteshävdad ekmiljö och på Lindholmen en mer sluten lind-ekmiljö. Tillsammans utgör de en mycket värdefull del av 
det ekskogsrika stråk som finns i norra delen av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett par kilometer nordost om Kallsö ligger Edholmen och Lindholmen. På öarna finns ädellövbestånd av ek och lind. Lindholmen präglas 
främst av yngre lind samt lite ek och enstaka lönn, björk och al. Unga klena lindar dominerar men enstaka lite äldre hålträd förekommer liksom
ekar i åtminstone 100-150 års ålder. En del gläntor med inslag av enbuskar finns och påminner om att ön säkert varit betad längre tillbaka. 
Markfloran är av lundgröe-liljekonvaljtyp med en del rikare inslag. Här finns t ex lundelm, stor blåklocka och nattviol och från tidigare 
inventeringar rapporteras dessutom tandrot och rödblära. Några lönnar upp mot berget bär troligen spår av hamling.På Edholmens östsida 
finns en rikt småblockig ursvallad sluttning med ek, delvis av ekhagekaraktär. Ekarna är upp till ca 150-200 år gamla. Det finns även inslag av 
tall, björk och en samt hålträd av klibbal. Markvegetationen är mager av smalbladig grästyp, där finns förutom fårsvingel även t ex stor- och 
liten blåklocka. I väster  finns en vällagd stenmur med ca 75 meters längd. På öns mellersta del ligger flera hus.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarnas ädellövbestånd bevaras. Betet på Edholmen är positivt för att bevara den halvöppna miljön. Bete vore troligen 
positivt för att bevara de gläntor som finns kvar på Lindholmen. Lindholmen bör förbli oexploaterad.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lindklev hagmarker 
Objektsnummer: 863909 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla trädbärande hagmarker med i huvudsak yngre vidkroniga ekar med stora framtidsvärden men även några metergrova träd. Hagen 
utgör en värdefull del av odlingslandskapet vid Börrum. 

Naturvärdesbeskrivning
Norra delen kallas Lindklev och är en betad ekbacke med inslag av asp och björk. Förr har nog backen varit mera öppen än idag. Här finns 
många ekar med fina naturkvalitéer även om grovlekarna inte är så stora än. Den grövsta finns i södra delen och mäter 341 cm i omkrets. 
Många senvuxna, ihåliga och vidkroniga träd med grova döda grenar i kronorna bildar en mycket värdefull ädellövmiljö. Till markfloran hör 
arter som slåtterfibbla, spenört, gullviva, svinrot och lite torrängsarter som solvända och brudbröd. Området innehåller även en hel del 
fornlämningar.  Kullen i söder är även den bevuxen med ek. Man har under senare år tagit bort allt annat utom några aspar. Flera ekar är grova 
och visar spår av spillning, möjligen från läderbagge. Ekarna har håligheter, mulm, grova döda grenar och andra ur natursynpunkt fina 
egenskaper. Här finns den grövsta eken i närområdet med 423 cm omkrets. Fältvegetationen är fin med bl.a vippärt. Till lavfloran hör mindre 
vanliga arter som brun nållav, gul dropplav och sotlav.  I öster en nyligen restaurerad betesmark som är varierad med en fuktsvacka i mitten 
och ett höjdparti i norr och söder. Här finns en bitvis artrik hävdgynnad flora med bl a blåsuga, gullviva, hirsstarr och jungfrulin. En grov ek i 
norra delen mäter ca 316 cm i omkrets.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Lindskären 
Objektsnummer: 876304 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Lindskären har delvis karaktär av björkskär och vissa partier hyser en artrik ängsflora. Sammantaget utgör de en mycket värdefull del av S:t 
Annas ytterskärgård.

Naturvärdesbeskrivning
I nord-sydlig riktning strax norr om Lånjö ligger Lindskären; Norra, Mellersta, Höga och Låga Lindskär. Ett par av skären, särskilt Höga 
Lindskär, har karaktär av björkskär. Låga Lindskär hyser en gles albård i öster och dessutom finns en samling krypande enbuskar. Mot söder ett
ängsavsnitt som är örtrikt och domineras av vildlin med inslag av brudbröd, Adam och Eva, renfana, darrgräs, strandveronika, slån, små 
plantor av hartsros samt flockfibbla.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna undantas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön. Angsmiljön är troligen hävdberoende för bevaras på lång 
sikt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lindängen 
Objektsnummer: 865318 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Lindängen är något så ovanligt som en slåtteräng i hävd. Här finns slåttergynnade arter i rik mängd samt ädellövträd bl a en grov lind. En 
bergbrant med ädellöv i närområdet förstärker områdets helhetsvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
Lindängen är en udde i Hällerstadsjön som hävdas av hembygdsföreningen i Gårdeby. Ängen är bevuxen med lind, ek och hassel. En av 
lindarna är mycket grov. Ängen har en fin flora med karaktärsarter som ängsskära, brudbröd och svinrot vilka finns över hela ängen. Det finns 
även rikligt med ängsvädd. Ett par hundra meter nordväst om ängen finns en igenväxande ädellövmiljö med ek, lind och hassel i bergbrant. 
Träden är senvuxna i sin karaktär. Uppe på krönet växer mest en, krattek och tall. På en lind växer den sällsynta lunglaven.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ängen hävdas med slåtter även i framtiden. I branten bör granen hållas efter och lövet bör få utvecklas så fritt som 
möjligt. Naturvärdet vid branten gynnas om granskogen nedanför branten inte tillåts skugga eller växa in i

                                                                                                                                                                                                                                    



Ljunga tallhage 
Objektsnummer: 866613 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En hävdad tallhage på underlag av grus. Här finns torrängsflora och ett stort gravfält. Området har ett stort värde ur lokalt perspektiv och ur 
kombinationen av natur- och  kulturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Längs utfarten söderut från Söderköping ligger en svagt hävdad betesmark på ett underlag av grus. Området är tack vare gruset mjukt kuperat. 
I området finns höga kulturvärden i form av ett gravfält med 105 st gravar av olika typer. Området har tidigare haft karaktären av tallhage med 
flera stora enar och en torrängsflora. I trädskiktet finns även asp, björk, rönn och nypon. Till floran hör tjärblomster, blodrot, liten blåklocka, 
gulmåra, gökärt, ärenpris och lite brudbröd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden hävdas så att grusformationen och gravfältet framhävs. Området bör undantas åtgärder som 
kan skada natur- och kulturmiljön såsom grävning, schaktning eller bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lomängens hällmarksskog 
Objektsnummer: 863920 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull hällmarksskog med särskilt naturvårdsintresse i gammal tall. Området är skyddat som biotopskydd och utgör en värdefull del av 
kustzonens höga tallskogsnaturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett berg med riktigt gammal tallskog. De flesta tallarna är troligen mellan 150 och 200 år gamla. Troligen finns inslag av ännu äldre träd. På de 
gamla tallarna lever den rödlistade svarta praktbaggen. På en av de senvuxna granarna hittades kläckhål av den rödlistade skalbaggen 
granbarkgnagare. På bergkrönet i väster finns död ved av både

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om området lämnas orört. Avtal om biotopskydds finns.

                                                                                                                                                                                                                                    



Luddingsbo lövträdsmiljöer 
Objektsnummer: 867307 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En strandskog med inslag av grova ekar samt asp och al och en jätteask vid Luddingsbo utgör värdefulla inslag i landskapet. Gammelträd är en 
minskande företeelse värda att vårda och bevara ur såväl natur- som kulturvårdande synpunkt.

Naturvärdesbeskrivning
Längs stranden av Asplången växer en flerskiktad lövskog med asp och al i det övre skiktet. Ut mot sjökanten finns även ett par riktigt grova 
ekar samt sälg. Det undre skiktet består av lönn, asp, al och hägg. I områdets norra kant rinner en bäck. Fältfloran är en fin lundflora med 
vitsippor och lungört. Flera aspar är hålträd.  Åtminstone för ett tiotal år sedan fanns en gammal torrek uppe vid vägen. Stammen mätte 6,2 
meter i omkrets. Den var vid det tillfället ihålig och till stor del barklös. I parken vid Luddingsbo gård finns även en jättelik ask som mäter 4,6m
i omkrets. På barken växer en rik lavflora med bl a blekspik. Under asken kommer lövsly.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas bäst genom att strandskogen får utvecklas fritt (lämnas orörd). För att bevara naturvärdena på asken bör röjning ske 
under kronan. Om den gamla torr-eken ännu finns kvar är det värdefullt om den lämnas även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Lunda biotopskydd  
Objektsnummer: 874065    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla tallskogsmiljöer som skyddats med biotopskydd. Tallskogarna utgör mycket värdefulla delar av kustzonens höga 

tallskogsvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I väster ligger ett berg med sluttningar med gammal nästan orörd tallskog. Här är gott om 150-160- åriga tallar och inslag av nästan lika gamla 

granar. Här finns tallticka och vid basen av en tall hittades den sällsynta grovtickan. På en gran hittades spår av den ovanliga granbarkgnagaren. 

Det östra området är även det en gammal hällmarkstallskog med sedan länge orörd tallskog. På de äldsta tallarna finns tallticka samt spår av 

den svarta praktbaggen. 

 

Åtgärdsbehov 

De höga naturvärdena kommer att bevaras om området lämnas orört. Träd som faller bör lämnas kvar. Avtal om biotopskydd finns mellan 

markägaren och Skogsstyrelsen.  



Lunda skogsbete 
Objektsnummer: 864719 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett skogsbete med inslag av såväl barr- som lövträd. Skogsbeten är rika naturmiljöer som är minskande i landskapet. Området är av kommunalt
naturvärde.

Naturvärdesbeskrivning
Skogsbete på en bergknalle. Här är små kuperat i slänterna och uppe i berget. Skogen är tall- och granskog med inslag av asp och ek här och 
där. Skogen är väldigt olikåldrig med unga och gamla träd om varannat. Huggningar verkar bara ha utförts som plockhuggningar. 
Fältvegetationen är skiftande från gräs till lavtyper. I anslutning till skogsbetet förekommer bl a kattfot sparsamt.

Åtgärdsbehov
Naturvärden knutna till skogsbete har fina förutsättningar här. Kan betet fortsätta och skogen plockhuggas så att olikåldrigheten och 
dimensionsvariationen bibehålls gynnas naturvärdena på ett mycket bra sätt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lundskär 
Objektsnummer: 873316 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Lundskär är en mindre ö med exponerat läge i yttre delen av Finnfjärden sydost om Missjö. Lundskär hyser björkskärsvegetation och utgör en 
värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Lundskär är ett litet skär som i sin centrala del hyser en björksvacka med bl a frodiga lundbräkenbestånd samt brakved. Lundskär ligger 
exponerat i yttre delen av Finnfjärden ett stycke sydost om Missjö.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Långa Missjö 
Objektsnummer: 873311 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Örholmarna ligger 1-2 kilometer nordost om Missjö. På öarna finns gammal tallskog med gott om död ved samt inslag av gran, små alkärr och 
en mosse. En svag betesprägel märks på delar av ön men det är huvudsakligen en ö med urskogskaraktär. Söderut ligger Långa Missjö med 
tallskog och vackra rundhällar. Tillgången på gammal tallskog är ett av särdragen och ett av de största värdena hos S:t Anna skärgård. 
Örholmarna är en av de finaste tallskogsöarna i området. 

Naturvärdesbeskrivning
Örholmarna ligger i anslutning till den täta samlingen av öar vid Missjö. Namnet Örholmarna kommer av Orrholmarne enligt häradskartan 
1868. Östra och Västra Örholmen knyts samman med ett smalt näs, på näset finns en stenmur som skiljer öarna från varandra. På Örholmarna 
växer tallskog som bitvis är urskogsartad. I en del svackor och luckor finns smalbladiga gräs och i dessa små avsnitt (främst i anslutning till 
näset) har skogen viss betesskogskaraktär. I övrigt är skogen mest av hällmarkstyp med inslag av myrsvackor. Båda öarna uppvisar rikligt med 
död tallved.På Västra Örholmen finns i nordväst en intressant våtmark. Det är en skvattrammosse med en öppen yta där rikt med sileshår och 
tranbär växer bland vitmossan. Mossen övergår söderut i en väst-östlig sumpskog längs en markant förkastning. Gamla senvuxna granar finns 
här utöver tall. Runt mossen i övrigt finns storvälvda, bulliga rundhällar. På öns sydvästra del står främst hällmarkstallskog med ofta krokvuxna
och smala men gamla tallar. I sydost karaktäriseras ön av stora öppna hällar kring små skogs- och skvattrampartier. Tallticka förekommer 
allmänt och till markfloran hör också blåbär och rikt med kråkris. Östra Örholmen är av liknande karaktär som den västra, dvs det finns rikligt 
med gammal tall och i väster en svag betesprägel. Ett ganska färskt brandfält på ca 0,3 ha finns på höjden i väster. I de strandnära ändarna av 
en nordväst-sydostlig sprickdal finns ett par små, fina alkärr.Söder om Västra Örholmen ligger Grytklabben samt Små Viskären och Långa 
Missjö som båda är långsträckta i nord-sydlig riktning. Utmed västsidan av Långa Missjö märks vackert formade rundhällar. Uppe på det 
långsmala skäret växer relativt glest stående martallar. Närheten till farleden gör området välbesökt av båtfarande. Fågellivet utgörs främst av 

                                                                                                                                                                                                                                    



enstaka par häckande vitfågel men tidigare har såväl ejder och vigg som svärta konstaterats häcka i området.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda. Bete har troligen viss betydelse i de gläntor som finns på Örholmarna (främst i området runt 
näset) och där enbuskar och ung tall annars skulle tätna. I anslutning till gläntor rekommenderas därför att ung tall  ', '

                                                                                                                                                                                                                                    



Långa skäret 
Objektsnummer: 875307 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Sydost om Aspöja ligger en varierad övärld runt Torrskär. Flera av öarna uppvisar en mycket artrik flora, bland annat finns ett stråk av 
urkalksten. Öarna omges av ett större grundområde som tillsammans med den finskurna övärlden har ett mycket stort värde för fågellivet. 
Öarna ingår i en del av S:t Anna naturreservat. 

Naturvärdesbeskrivning
Runt Torrskär finns en övärld med omväxlande ytterskärgårdsnatur. Området kring Torrskär-Slåtenskär-Långa skäret är en del av ett större, 
fågelrikt grundområde som sträcker sig vidare mot sydost. Här finns en omväxlande ytterskärgårdsnatur och runt öarna ett större, fågelrikt 
grundområde som sträcker sig vidare mot sydost. En stor del av området är mindre än tre meter djup och har en varierad bottentopografi. 
Sydöstra delen är exponerad mot havet och innehåller inga större öar utan bara mindre skär, grynnor och grund. I området som helhet finns 
sannolikt stora undervattensvärden.  Fågellivet är särskilt rikt i övärlden kring Slåtenskär-Lappklabb. Här finns bland annat goda bestånd av 
änder. Av häckfåglar har bland annat iakttagits gravand, skedand, vigg samt strandskata, rödbena och några vitfågelarter. Kring Lappklabb 
skäggdopping och svärta samt roskarl. I sydligaste delen av grundområdet ligger Gjushällen och i öster ligger Gjushällarna och Djuphällarna.  
Torrskär är en ö som till större delen består av magra hällar med enstaka björkar, tallar och enar. På öns södra del finns en liten öppen mosse 
där det växer rikligt med tranbär. Vattenklöver, kråkklöver, hjortron och rundsileshår finns också i den lilla våtmarken. Mossen är täckt med 
små björkskott och ser ut att vara på väg att växa igen. Mitt på ön ligger en liten vildvuxen björkdominerad sumpskog. Här finns mycket gott 
om död ved i form av björklågor och högstubbar. Veden hyser sannolikt krävande vedinsekter. Nordänden av ön ingår inte i naturreservatet. 
Här finns större inslag av tall.  Slåtenskär är ett omväxlande och mycket flikigt flackt skär med många små vikar och laguner. Ön fårbetas vilket 
hjälper till att hålla strandremsor och gräsytor öppna. Detta ger ön en mycket tilltalande variation. På ön finns även små öppna mossar bevuxna
med kråkris, kråkklöver och hästsvans. De betade strandremsorna har en välutvecklad strandängsflora med arter som gulkämpar, ormtunga, 

                                                                                                                                                                                                                                    



strandfibbla, kustarun,  dvärgarun och knägräs. Intill en av de små ”strandängarna” växer sparsamt av de  kalkgynnade arterna vildlin, hirsstarr 
och spåtistel. De torrare gräsmarker som finns mellan enbuskarna är bevuxna med stagg, knägräs, enstaka nattviol, Adam och Eva, pillerstarr, 
brunört och gråfibbla. Mot söder finns ett antal små fågelgödslade hällar.  Här växer gräslök, saltnarv, fetknopp, kärleksört och styvmorsviol. 
Fläckvis växer här rikligt med den rödlistade silverlaven på hällen.  Övärlden kring Slåtenskär-Lappklabb ingår i ett fågelrikt område med bland 
annat goda bestånd av änder. Av häckfåglar har bland annat iakttagits gravand, skedand, vigg  samt strandskata, rödbena och några 
vitfågelarter. Kring Lappklabb även  ', 'skäggdopping och svärta samt roskarl.Sydväst om Slåtenskär ligger Långa skäret. Här finns en mängd 
urkalkådror som löper i öns längdriktning. Största delen av ön saknar eller har ett mycket tunt jordtäcke och här ser man hur kalken vittrat 
snabbare än omgivande berg och bildat små diken i hällarna. Kalken har bidragit till att en rik flora har etablerat sig på ön. Här finns 
kalkgynnade arter av både mossor, lavar och kärlväxter. Här finn tex kalkkrassing, grusbräcka, vit fetknopp, vildlin, råttsvans, hirsstarr och 
Adam och Eva. Andra mindre kalkkrävande arter man kan hitta här är brunört, nattviol, toppfrossört, gråfibbla, ormtunga och stagg. I en 
svacka mitt på ön ligger en liten damm omgiven av al och björk där det bland annat växer svalting och kråkklöver. På hällarna växer en del 
intressanta kryptogamer som tex silverlav, flikig skinnlav, slanklav och kalkkrusmossa.  Nordväst om Långa skäret ligger de mindre öarna 
Stångklabbarna, Morotskär och Stubbskär. Stubbskär är ett litet, högt skär med tätnande buskvegetation mellan bergknallarna på öns öst- och 
sydsida. Ön har tidigare betats och håller nu på att växa igen till ett stort rosbuskage. Floran är fortfarande omväxlande och artrik med 
strandveronika, glansnäva, getrams, styvmorsviol, gräslök, fetknoppar och rikligt med smultron. På öns topp växer några exemplar av silverlav. 
Norr om Stubbskär ligger Morotskär-Lilla Stängklabben som bildar ett tvådelat skär där den östra delen består av kala hällar och den västra 
delvis av betesmark med klibbalar längs stranden och gamla

Åtgärdsbehov
tallar vid toppen. Största delen är dock hällmark även här. Ön betas av får. På en av de gamla tallarna växer tallticka. På ön växer två gamla 
hagtornsträd som är av värde Naturvärdet består om flertalet av de större öarna med sin bitvis hävdgynnade fina för pollinerande insekter. 
Floran i övrigt är artfattig. flora även i fortsättningen hävdas med fårbete. På Slåtenskär krävs att betet fortsätter samt att en stor del av 
enbuskarna röjs bort. Långa skäret bör betas för att hindra  Stora Stångklabben ligger i höjd med Torrskärs nordände och är ett magert 
bergknalleskär bevuxet med buskvegetation och några enstaka alar och björkar. Några av alarna är mycket gamla och grova och har håligheter. 
Dessa träd är av stort värde för vedlevande insekter. I buskagen håller ärtsångare, törnsångare och näktergal till.  På klipporna på ön växer 
silverlav sparsamt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Långe hage lövskogsbete 
Objektsnummer: 865617 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull betad lövskogsmiljö intill sjön Strolången. Betesmiljön utgör en värdefull del av naturen i sjöns omgivning. 

Naturvärdesbeskrivning
Välbetade kullar ca 1 km SSO om Tomtaholm intill sjön Vispolen. Kullarna är bevuxna med välsluten lövskog och har stort inslag av ädellöv. 
Kulturlämningar från gammal bebyggelse finns också. Kullarna har varit ganska öppna förr och några riktigt gamla träd från den tiden finns ej 
kvar. I och med slutenheten finns få träd med bra hagmarkskaraktär men fortsatt bete kan utveckla mycket höga naturvärden knutna till såväl 
träd, mark som bryn.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt bete och om skogen successivt glesas ut och ädellöv gynnas extra. Området bör undantas åtgärder som kan 
skada naturmiljön såsom grävning, schaktning, bebyggelse eller omföring till, eller plantering av, barrskog.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Långholmen  
Objektsnummer: 874216    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Långholmen finns en gammal barrskog med såväl tall som gran samt död ved i många nedbrytningsstadier. Den gamla skogen är livsmiljö 

för ett tämligen stort antal ovanliga kryptogamer och insekter och bedöms ha ett mycket stort bevarandevärde. Öarna utgör en mycket 

värdefull del av barrskogsmiljöerna i S:t Anna skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Långholmen har en värdefull gammal barrblandskog av tall i höjdlägen och tämligen reslig gran i sluttningar och lägre delar. Liksom flertalet 

skärgårdsöar finns en tidigare beteshistorik på ön. Gamla enbuskar finns särskilt i södra delarna och i norr en yngre tallskog på tidigare öppen 

mark. Grandominerade partier har en naturskogsartad karaktär med tämligen grova träd och rikligt av torrträd och olikgrova lågor i alla 

nedbrytningsstadier. Miljön kan betecknas som relativt torr och den döda veden ligger ofta i ljusexponerade lägen. Signalarten ullticka växer på 

ett flertal av lågorna. I nordvästra delen nedanför en berghäll står en mycket gammal och grov lind som bär spår av tidigare hamling. Trädet har 

en treuddig kandelaberförgrening och grov barkstruktur. Här växer ovanliga lavar såsom gul dropplav och blyertslav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Långholmen i stort sett lämnas orörd. Invid den grova linden kan dock en viss frihuggning av yngre gran o tall bli 

aktuell för att gynna lavfloran. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Långholmen-Aspskär  
Objektsnummer: 875115   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Norr om Djursö ligger Lindknallen, Långholmen och Äspskär som utgör en samling värdefulla tallskogsöar. Enstaka gamla ekar finns. Av 

störst värde är spår och fynd av flera mycket sällsynta insekter. Öarna utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norr om Djursö ligger öarna Lindknallen, Långholmen och Äspskär. På öarna finns åldriga tallar och även enstaka ädellövträd, bl a några grova 

ekar. Äspskär ligger i nordost och tallskogen på den lilla holmen uppvisar egentligen en föga anmärkningsvärd ålder. Spridda riktigt gamla tallar, 

enstaka torrakor och några partier med ansamlingar av lågor är dock intressanta inslag. På gammal tall finns vedsvampen tallticka samt spår av 

reliktbock. Troligen finns även kläckhål efter den mycket ovanliga vedskalbaggen smedbock på ön. Arten är tidigare endast är funnen på 

Gotska Sandön och Fårö.  Långholmen är en tallskogbevuxen ö som har erhållit en naturskogsartad prägel genom sin relativa orördhet med 

träd från flera generationer. Mäktiga grovtallar och ett par granar finns särskilt i norra delarna och död ved i form av torrträd och lågor är  

vanligt. I norr finns även ett avvikande parti av lundkaraktär med lågörter och måbär samt ett yngre trädskikt av bl a ask, rönn och alm. I 

lunden står också en mycket  grov och gammal ek som har ihålig och vedblottad stam. Eken utgör en relikt från en  mer avlägsen tid då skogen 

sannolikt var betydligt öppnare. Vid inventeringstillfället sågs ett levande exemplar av den mycket ovanliga vedskalbaggen läderbagge. Till 

lavfloran hör gammelekslav.  Lindknallen ligger strax väster om Långholmen och är en liten holme som på sin östra sida har en flerskiktad skog 

i en tämligen skarp sluttning. Gamla tallar finns i ett övre skikt och under dessa en mycket sluten yngre lindskog. Enstaka ekar förekommer 

varav ett metergrovt jätteträd. På tallarna uppträder enstaka talltickor och på ett träd påträffades flyghål efter reliktbock. Den överslutande 

vegetationen ger ett speciellt mikroklimat med skugga och relativt hög fuktighet vilket kan gynna bl a snäckor och marksvampar. Till 

markfloran hör liljekonvalj, lundgröe, hässlebrodd och lite vårärt. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna lämnas orörda. Naturvärdena på Långholmen bibehålls om merparten av skogen lämnas orörd. Den grova eken 

kan dock behöva friröjas från skuggande träd och buskar.  



Långholmenområdet 
Objektsnummer: 874212 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Bredholmen och Långholmen samt flera intilliggande öar finns värdefulla barrskogspartier samt enstaka grova ädellövträd. Öarna omger 
grunda och skyddade vikar som är betydelsefulla för fågellivet. Det är i sin helhet en tämligen oexploaterad miljö som utgör en mycket 
värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydost om Vrångö ligger ett ostört område med en tät samling halvstora öar där Bredholmen och Långholmen är de största. Öarna är 
barrskogsbevuxna och tallskog på hällmarker dominerar. På Bredholmen finns visst inslag av fuktig granskog. Öarna omgärdar grunda och 
skyddade vikar som utgör viktiga tillhåll för fågel, bl a brukar vigg uppehålla sig här i stor mängd vissa tider på året. Några särskilt värdefulla 
partier med barrskog kan urskiljas. På sydvästra delen av Bredholmen finns en äldre, orörd och lågvuxen tallskog som är ojämnt fördelad med 
ställvis öppna berghällar. Naturvärdet utgörs av gamla tallfuror samt enstaka ljusexponerat liggande lågor och vindfällda träd. Här finns goda 
förutsättningar för bl a sällsynta insekter. På Stickelholmen i väster står ett gammalt jätteträd av ek i ett tämligen öppet läge. På den grovbarkiga
stammens nordsida finns en värdefull lavflora med bl a gul mjöllav, blyertslav och rosa skärelav. Högholmen hyser i sin helhet värdefull skog. 
Det är en tidigare beteshävdad skogklädd ö som idag präglas av en naturskogsartad trädsuccession med träd av hög ålder. Särskilt påtagliga är 
de riktigt gamla och grova tallarna som förekommer främst i östra delarna. Dessa har en grov pansarbark och kraftigt grenverk. I västra delen 
finns en yngre aspskog och vid strandkanten  lågvuxna håliga klibbalar. I en sluttning står en gammal alm med ihålig stam där halva stammen är
avbruten. Trots brottet är almen levande och hyser bl a guldlocksmossa, porella och gulvit blekspik. Ett par yngre almar växer intill. Död ved 
förekommer främst på grenar av tall samt i mindre omfattning som lågor och torrakor. I sydöstra delen finns en mullrikare mark med 
högörtsflora och rikligt av ormbunkar. På öns södra del växer talldominerad äldre skog med inslag av några gamla träd. Signalarten tallticka 
finns på enstaka träd. I övrigt är det en igenväxande succession med yngre  ek, rönn och enbuskar. En liten allund finns i östra delen. I 

                                                                                                                                                                                                                                    



nordsluttningen på Långholmen växer gammal tallskog med åldriga men måttligt grova träd och rik förekomst av torrakor och lågor. Området 
är troligen särskilt värdefullt för insekter och spår efter bl a reliktbock och barrpraktbagge noterades. I centrala delen är skogen tämligen sluten 
på en flack och delvis fuktig marktyp. Här finns rikligt med blåmossa på marken och på en fuktig barklös tallåga växer den rödlistade 
dvärgbägarlaven. I den södra delen är trädskiktet glesare och här står en gammal barksprucken alm med värdefull lavflora, bl a blekspik. På den
ostligaste udden av Långholmen står en mycket grov ek med ca 150 cm diameter. Trädet bedöms ha vuxit på platsen åtminstone i ett par sekel. 
På den grovbarkiga nordsidan av stambasen som ej är överväxt av triviala bladlavar uppträder ett par rödlistade skorplavar, gul dropplav och 
blyertslav. Kring eken har utvecklats ett snårigt buskskikt av en, berberis, måbär och

Åtgärdsbehov
  

                                                                                                                                                                                                                                    



Långnäset 
Objektsnummer: 875213 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Långnäset är ett mångformigt och artrikt hagmarksobjekt med havsstrandäng, torrbackar och en stor välbetad fuktäng. Här växer bland annat 
den lilla ormbunken låsbräken som är tämligen ovanlig. Den värdefulla floran tillsammans med hagens läge långt ut i skärgården motiverar ett 
mycket högt bevarandevärde. 

Naturvärdesbeskrivning
På norra Yxnö ligger Långnäset med en stor och öppen hagmark. Längs Långnäsviken löper en smal havsstrandäng dominerad av övre 
landstrandsvegetation av salttåg - rödsvingeltyp och utanför det en zon med blåsäv och bladvass. Innanför strandängen står en albård och 
sedan vidtar torrare backar som finns runt det stora och öppna partiet i mitten. I backarna växer ek men också björk, tall, äpple, oxel och rönn 
samt bitvis mycket tätt med en-, nypon- och slånbuskar. I östra kanten finns två gamla grova ekar. Vegetationen utgörs av rödvenäng och 
fårsvingeltorräng och övergångar däremellan. Gullviva och knägräs är mycket vanliga, andra karaktäristiska arter är brudbröd, getväppling, 
grusstarr och backnejlika.Förutom ganska mycket enbuskar i den västra halvan är den centrala lägre liggande slätten helt öppen. Vegetationen 
utgörs till en del av tämligen trivial tuvtåtelfuktäng som är svagt betad. Möjligen har delar tidigare varit kultiverade. Den största delen av det 
öppna området är dock mer välbetat och har en vegetation av gräs-lågstarrtyp, ofta staggängsvarianten av densamma. Mycket påtagligt är den 
starka tuvigheten orsakad av myror vilket ger många små fuktighetsgradienter och bidrar till artrikedomen. Ett par arter som växer ovanpå 
tuvorna är låsbräken och revfibbla.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om betesmarken vid Långnäset även i framtiden hävdas med bete.

                                                                                                                                                                                                                                    



Långnäsviken 
Objektsnummer: 875218 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Långnäsviken är en relativt opåverkad vik med måttlig undervattenvegetation. Viken kan antas vara av viss betydelse för bl a fiskreproduktion. 
Den grunda vattenmiljön utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Denna vik är belägen på norra delen av Yxnö, mellan Långnäset och Yxnö udde. Viken är långsmal och mynnar österut via en bred och ca 4 m
djup mynning. Djupet  grundar upp successivt inåt i viken, ca 2 m i mitten, till 0,5-1 m vid vasskanten. Exponeringsgraden är måttlig och viken 
karaktäriseras som ett grundområde med liten vågpåverkan. En gård, en brygga och en båt finns vid viken och blandskog, granskog och 
betesmark omger viken i övrigt. Vass täcker stränderna och den är i regel gles förutom i vikens inre västra delar där den är tätare och 50-100 m 
bred. Undervattensvegetationen är sparsam och endast axslinga påträffades vid

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Långskär 
Objektsnummer: 875312 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 Långskär ligger några kilometer sydost om Aspöja och är en buskrik ö med representativ markflora för yttre mellanskärgården-ytterskärgården.

Naturvärdesbeskrivning
Långskäf är definitivt den sista ön i mellanskärgården innan den karga ytterskärgården tar vid. On är till stor del täckt av täta buskage av slån, 
rosor, en och rönn. Under buskar och al och björk växer en lundflora med rikligt med liljekonvalj och getrams. I kanterna växer nattviol och på
enliten gräsmarksfläck växer Adam och Eva. På en klippa på öns västsida växer silverlav.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lökö glo 
Objektsnummer: 873324 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
troligen en intressant undervattensflora.  På södra Lökö finns en avsnörd havsvik, en sk glo eller gloflad. Glon har ofta en värdefull 
undervattensflora och är av stor betydelse för fisk och fågel. De avsnörda vikarna i skärgården utgör en mycket värdefull och känslig 
naturmiljö.

Naturvärdesbeskrivning
På södra Lökö finns en avsnörd havsvik, en sk glo eller gloflad, mellan ön och Rävskär. Glon eller gloflader har ett hämmat vattenutbyte med 
havet och har stor betydelse för fisk och fågel som drar nytta av den höga produktionen i dessa miljöer. Undervattensfloran präglas av 
kärlväxter och kransalger. Den svaga vattenomsättningen gör att vikarna är känsliga för all form av förorening. De avsnörda vikarna illustrerar 
även landhöjningen i skärgården genom en ständig förändring,

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Lökö glo skyddas från all form av förorening. Undvik exploatering i närområdet.

                                                                                                                                                                                                                                    



Löthagen ädellövskog 
Objektsnummer: 865972 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ädellövbestånd vid Gruvhagen och Löthagen öster om Stegeborg där ek och lind utgör de äldsta träden. Området innehåller ett par 
värdekärnor (nyckelbiotopsinventeringen) som tillsammans med den yngre ekskogen i sluttningen utgör ett värdefullt framtidsområde i det 
ädellövrika landskapet kring 

Naturvärdesbeskrivning
I området vid Gruvhagen-Löthagen finns i norra och södra kanten ett par värdekärnor med ett flertal gamla ädellövträd. Mellan områdena 
finns spridda ekjättar samt i sluttningen vid Brudnäseudden en halvgammal skog med ek och triviallöv.  Kring bergets höjdpunkt innanför 
Brudnäseudden finns inslag av senvuxna träd och även rikligt med lind. Områdets äldsta träd är några senvuxna lindar som finns kring 
hällmarkerna. På lind förekommer rosa skärelav som annars är mer typisk för ek. På block nere i ekskogen finns fällmossa.  Löthagen utgörs till
stor del av ett hygge men där en större mängd ekar i ca 150 års ålder lämnats. Tillsammans med rikligt uppslag av lind uppåt höjden och en 
grov, liggande lindstam vid en bergknalle i norra delen har området ändå stora framtidsvärden. I närområdet finns ett antal grova, vidkroniga 
ekar med stora värden. Flera av dem hotas av uppväxande gran. Till lav- och svampfloran på de äldsta ekarna hör gulpudrad spiklav, 
hjälmbrosklav och oxtungsvamp.  Ytterligare minst en jätteek finns i brynet i väster.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området kring hällmarken lämnas orört och om ekskogen i övrigt bevaras. Planterade ädelgranar mellan ekarna utgör på
sikt ett hot mot ädellövskogen. Föryngring av ädellövträd bör helst gynnas i hela området på

                                                                                                                                                                                                                                    



Lövbrant NO Torstorp 
Objektsnummer: 865410 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefull lövskogsbrant med inslag av gran. Här finns bl a lunglav och det är i första hand lövträdsvärdena som är naturvårdsintressanta. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordvänd brant med asp och granskog. Branten gränsar mot åker. Beståndet har väldigt få spår av mänsklig påverkan och av signalarter finns 
bl a lunglav. Ett ökat graninslag tränger asparna. Död ved förekommer sparsamt.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena vårdas bäst genom en fortsatt fri utveckling. Möjligen kan det i framtiden bli aktuellt att ta bort lite gran. Naturvärdena 
är främst knutna till lövträden i beståndet.

                                                                                                                                                                                                                                    



Lövbrant N Stenkärrstorp 
Objektsnummer: 865508 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En lövbrant med en bäck nedanför. En mångformig naturmiljö som utgör ett värdefullt inslag i barrskogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Väst- och nordvänd brant som slutar i en lätt meandrande bäck. I branten växer gran, asp och tall. Aspen är riklig och i många olika åldrar 
liksom granen. Tallen är överlag äldre. Björk och rönn är andra vanliga trädslag liksom al utmed bäcken. Granen verkar ha kommit senare än 
lövet och tränger nu ut lövträden. Det finns gott om hålträd och tickangripna träd. Fältvegetationen är av lågörttyp.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om branten och bäckområdet sköts så att lövandelen stärks och bibehålls. Granen bör hållas efter och lövet gärna utvecklas
fritt. Troligen har branten varit skogsbete förr.

                                                                                                                                                                                                                                    



Löverum hagmark 
Objektsnummer: 874068 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En mindre hagmark som utgör en del av det fina beteslandskapet i yttre Skällvik. Hagens förekomst av tidigblommande fältgentiana är av 
mycket stort värde.

Naturvärdesbeskrivning
Vid Löverum mitt i det rika odlingslandskapet vid Bottna, ligger en flack, öppen och för tillfället (2002) måttligt hästbetad hage. Den öppna 
karaktären till trots så finns här en del björk, ek, tall samt en, asp och sälg. Markfloran är mycket artrik trots äldre gödselpåverkan och av störst 
värde är förekomsten av tidigblommande fältgentiana. 48 blommande ex räknades in 2002. Här finns även mattor av solvända samt revfibbla, 
ängsvädd, darrgräs, gullviva, jungfrulin och natt och dag.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Lövhagen 
Objektsnummer: 874018 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla ekmiljöer med gamla och grova ekar. Ekmiljöerna utgör en del av det ekrika landskapet i yttre Skällvik. 

Naturvärdesbeskrivning
Längs vägen norr om Lövhagen står ett tjugotal grova till mycket grova spärrgreniga ekar med en värdefull lavflora, bl a de rödlistade arterna 
gul dropplav, violettbrun skivlav och skuggorangelav. Sannolikt finns också rödlistade insekter. Strax öster om Lövhagen finns ytterligare fyra 
grova, spärrgreniga ekar som även de sannolikt hyser rödlistade lavar eller insekter.  Vid Tillerum, ca 250 meter västerut, finns ytterligare ett par
ansamlingar av vidkroniga ekar. Dessa är ej riktigt lika gamla och grova men kommer, om de får växa i en ljusöppen miljö, att bli mycket 
värdefulla framtida gammelekar.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Lövhagens betesmark 
Objektsnummer: 872007 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull betesmark med artrika torra kullar. I området finns bl a den sällsynta fältgentianan som visar att det är en mycket värdefull och 
skyddsvärd naturmiljö. 

Naturvärdesbeskrivning
Västerut från Lövhagen ligger en träd- och buskrik betesmark med inslag av större öppna ytor. Inom betesmarken finns flera torra och artrika 
kullar men delar av ytan präglas även av viss igenväxning. I trädskiktet märks bl a en äldre björk samt i övrigt ek, tall, klibbal samt enbuskar, 
nypon och slån. Av hävdgynnade arter kan särskilt nämnas ett mindre bestånd av den sällsynta fältgentianan men även darrgräs, hirsstarr, 
gullviva, ängsvädd och revfibbla.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt beteshävd och om den pågående igenväxningen bromsas med starkare hävd eller försiktig röjning. Röj hellre 
mycket varsamt än att orsaka uppslag av sly. Området bör undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Lövlund vid Djursunda  
Objektsnummer: 873055    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mindre lövlund i havsnära läge. Lövbeståndet utgör en värdefull del av naturen i S:t Anna innerskärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

I svag sluttning mot havet i närheten av Dal finns ett mindre lundområde med ek, ask och al. I delar av området finns en viss lundflora med bl 

a ormbär. En del av området betas. I brynkanten mot sjön står alen i stora grupper. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och ökar om de gamla träden ej tas bort samt om viss röjning sker i ask-slyet. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Lövrika barrskogar 1 km SO Össby  
Objektsnummer: 865811    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla lövrika skogsavsnitt varav det ena har en rik moss- och lavflora. Områdena är av kommunalt värde för naturvården. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Det nordöstra området är en blandskogsbevuxen bergknalle med stort inslag av gamla aspar och senvuxna ekar. Enstaka gamla tallar finns. 

Mängden död ved är stor med torrträd, högstubbar och lågor av alla trädslag. Kryptogamfloran är rik, särskilt på asparna med bl a en gelélav, 

dvärgtufs och grynig filtlav. I området finns även mossorna guldlocksmossa, porella och fällmossa.  Det sydvästra området är något mindre och 

inte fullt så artrikt ännu. Det är en östvänd sluttning med ett flackare parti i mitten. Skogen är grandominerad men med ett stort inslag av aspar. 

En hel del död asp- och granved finns. 

 

Åtgärdsbehov 

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



Lövskogslund på Gränö 
Objektsnummer: 872205 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En lövskogslund med rik förekomst av den kalkgynnade växten sårläka. Området har ett högt naturvärde och utgör en värdefull del av S:t 
Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På sydöstra Gränö finns ett högt naturvärde i en del av en frodig lövlund. Lövskogen växer på gammal inägomark och trädskiktet utgörs av 
olikåldrig ek, vårtbjörk, apel och gran. Mot stranden bukettväxta klibbalar. Markfloran är intressant genom den rika förekomsten av sårläka. I 
övrigt finns blåsippa, svalört, gullviva och måbär.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om naturmiljön bevaras och om området undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom grävning, schaktning, 
avverkning som ej gynnar naturvärdet eller bebyggelse. Ur naturvårdssynpunkt bör dock inväxande gran hållas

                                                                                                                                                                                                                                    



Lövträd NV Nedre Ormestorp 
Objektsnummer: 864803 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En sydvänd brant med bland annat senvuxna ekar. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett par hundra meter nordväst om Nedre Ormestorp finns en sydvänd brant med aspar och senvuxna ekar. Träden är troligen av stort värde 
för vedinsekter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om området lämnas orört.  den 4 juni 2008

                                                                                                                                                                                                                                    



Lövudden hagmark 
Objektsnummer: 872018 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En liten och delvis igenväxande hage som dock har inslag av hävdgynnad flora. Hagen utgör en värdefull del av det rika och småbrutna 
odlingslandskapet i trakten. 

Naturvärdesbeskrivning
En igenväxande hage med fragment av fin flora. Rikligt med tall och vildapel. Marken utgörs av berg i dagen blandat med friska partier med 
frodig vegetation. Till hagmarksfloran hör bl a ljung, darrgräs, gullviva, knägräs, jungfrulin och brudbröd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarken betas även i framtiden.
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