
Majeldsberget 
Objektsnummer: 872201 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
På västsidan av Södra Finnö finns en bergbunden ekpräglad hagmark. Den är till största delen opåverkad av kvävegödsel och har därför en 
artrik flora som indikerar en lång kontinuitet som hävdad gräsmark. Hagen hyser en för kusttrakten typisk vegetation och utgör genom sin 
storlek och ekhagskaraktär en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
I området Båtstadkrok-Majeldsberget finns en stor, kuperad och vacker hagmark med ekprägel. Här växer övervägande ek utöver en del 
hamlade lindar och bergpartier med enstaka tallar. Området utgör den enda större ekhagamarken på Södra Finnö. I anslutning till höjden norr 
om Båtstadkrok står tre stycken stora lindar som hamlades för cirka 50 år sedan. Området är en bergklack med en bred skogsklädd 
södersluttning. Området innehåller mycket lind. Söderut fortsätter betesområdet på omväxlande äng/vall och i skogsdungar med flathällar. 
Området beskogas av gammal hällmarkstall och grova ekar. Här och där finns lite lindar men inga hamlade eller speciellt grova.  Ytterligare elva
hamlade grova lindar finns runt om Majeldsberget. Åtta är nästan 50 centimeter eller grövre i diameter. Det är nu ett bra tag sedan sista 
hamlingen gjordes. På Majeldsbergets södra sida står en 30-årig tallplantering. Fyra lindar står nu inne i eller i kanten av den. De övriga står i 
små dungar eller solitärt i hagen. På de gamla ädellövträden finns en värdefull lavflora med bland annat rostfläck, gul dropplav och brun nållav. 
Buskskiktet är på många ställen tätt och domineras av enbuskar men slån, nypon och hagtorn är också vanliga. Ganska stora delar av hagen 
utgörs av hällmarker med ringa jordtäcke. Vegetationen utgörs av renlavar, björnmossor, bergven och bergsyra med inslag av kruståtel, 
styvmorsviol, getrams m fl. Mellan hällarna på lite djupare jord finns dels fina torrängspartier av fårsvingeltyp och övergångar mot mer 
hedartad vegetation. Här växer gott om brudbröd men även solvända, kattfot och Adam och Eva. Rödvenäng och rödvenhed förekommer 
också liksom ett mindre område med gräslågstarrfuktäng dominerad av hundstarr och stagg. I området förekommer stengärdesgårdar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden betas och om lindarna frihuggs och omhamlas. För framtiden bör också en del lindar 
nyhamlas. Frihugg vidkroniga ekar och i övrigt ekar som trängs av barrträd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Malmkullen 
Objektsnummer: 864851 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
I området vid hembygdsgården Malmkullen finns ekmiljöer med gott om medelålders ekar upp till ca 150 år som kommer att bli mycket 
värdefulla i framtiden när träden åldras. 

Naturvärdesbeskrivning
Kring Skällvik-Börrums hembygdsgård Malmkullen finns ekrika miljöer, till stor del på eller i nära anslutning till tomter. Det finns även mer 
naturliga miljöer i branter mellan tomt och åker i söder. Medelålders ekar upp till ca 150 år är vanliga och området kommer att bli mycket 
värdefullt i framtiden när träden åldras. Uppåt hällmarkerna sydost om hembygdsgården finns en del senvuxna ekar. Söder om Björkliden finns
längs vägen en välskött miljö med några vidkroniga äldre ekar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om det eken även i framtiden får prägla området. Håll öppet kring vidkroniga träd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Marielund betesmark 
Objektsnummer: 865808 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En liten betesmark med inslag av hävdgynnad flora. Betesmarken har ett lokalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Hagen präglas av närheten till det förfallande torpet Marielund. Här finns även en grund efter en jordkällare. Främst i nordost finns en del 
hävdgynnad flora med bl a backsmörblomma, stor blåklocka, blåsuga, gullviva och jungfrulin samt en skogsart som vippärt.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Markelholmen 
Objektsnummer: 874215 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Lövholm och Stora Markelholmen finns värdefulla barrbestånd med främst tall men även gran. Öarna utgör en mycket värdefull del av 
barrskogsmiljöerna i S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Lövholmen och Markelholmarna ligger i Hålfjärden söder om Marö. På Lövholmen finns namnet till trots främst naturvärden knutna till 
solexponerad gammal tall. Tallarna finns spridda i en i övrigt ganska sluten blandskog. Centralt finns ett lundartat parti med delvis 
bukettväxande lindar. Här finns en skuggtålig flora med bl a vitsippa, stinknäva, jordreva, skogsviol och hundloka. Död ved förekommer i 
mycket liten omfattning. På Stora Markelholmen finns en barrblandskog som fått utvecklats ostört under lång tid. Skogen har en ställvis 
naturskogsartad prägel med gamla granar och rikligt av lågor i sen nedbrytningsfas. Lokalklimatet är torrt och gynnsamt för krävande insekter. 
De rödlistade vedskalbaggarna bronshjon och granbarkgnagare har lämnat karaktäristiska gnagspår på enstaka granar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Stora Markelholmen lämnas orörd. För att långsiktigt bevara naturvärdena på Lövholmen bör små luckor skapas och 
frihuggning av de äldre tallarna utföras i syfte att bibehålla solexponerade gamla tallar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Marö 
Objektsnummer: 876305 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Lånjö-Marö finns värdefulla, svagt betespåverkade halvöppna marker med ek och tall samt buskar. En artrik, kalkpåverkad flora finns, inte 
minst kring hällmarker. Lånjö-Marö är beläget förhållandevis långt ut i skärgården och utgör en mycket värdefull del av S:t Anna ytterskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
I ett stråk över Lånjö och Marö finns bergbundna marker präglade av ek, tall och artrik klippängsflora. Väster om Paterhamnen omväxlande 
hällar och sänkor med gräsväxt, ibland av hedtyp med ljung, fårsvingel och renlavar. Ett svagt bete upprätthåller en halvöppen miljö med 
enbuskar, al, rönn, nypon mm. Norrut märks allt rikare mark med t ex inslag av blodnäva. Här finns även små fd åkerlyckor varav en omgärdas
av en fin stenmur. Odlingssten är även uppkastad på berghällar intill. Norr om Paterhamn finns små skogspartier med tall, och på marken 
blåmossa. Kring hällarna finns buskmarker och ekinslag.  Norrut upp mot Stuntö är det nyligen röjt och tämligen öppet. Floran är rik med gott
om nattviol samt korskovall. Norr om Paterhamnen finns en bergbrant mot öster med viss kalkpåverkan. Här förekommer falsk björnmossa, 
kruskalkmossa samt gaffel-  och svartbräken. Vidare mot sydost längs näset ut på Marö finns en mosaikartad miljö med mycket ek, buskmarker
samt artrika hällmarker med kalkpåverkan. Ekar upp till ca 150 års ålder och 75 cm diameter finns här. I gläntorna bland ekarna och kring 
hällmarker växer bland annat kungsmynta, korskovall, vildlin och harklöver. En del av detta område skulle vinna på viss restaurering till en 
ekhagmark. Från tidigare inventeringar rapporteras från Lånjöområdet även brudbröd, tulkört, Adam och Eva, vit fetknopp och vid en vik 
även toppfrossört.  Mot sydost på Marö fortsätter den ekrika miljön med lågväxt lövlundmiljö i sänkor mellan magra berghällar med bl a 
relativt ung ek, björk samt äldre tall. Krontaket är tämligen slutet med undantag för kantzonerna mot torrare berghällar och i mindre lövdungar
på dessa. Ett alstråk i angränsning till skogen ger troligen en viss förhöjd luftfuktighet som är gynnsamt för utvecklandet av en speciell flora. 
Det är en intressant natur för framtiden genom bl a förekomsten av de senvuxna ekarna som står spritt inom lokalen. Särskilt ekar som växer i 
halvskugga eller i sluttningslägen invid öppna hällar har goda förutsättningar att dra till sig krävande kryptogamer av lavar och svampar. I 

                                                                                                                                                                                                                                    



sydost ligger Marönskupan, en markant toppunkt varifrån man har en enastående utsikt över det yttersta kustbandet. Att jämföra med Kupa 
klint och Gubbö kupa längre söderut.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området bevaras oexploaterat men helst hävdas med bete. Ekarna bör särskilt gynnas och vid behov frihuggas. En 
restaureringsinsats kan gärna göras på näset mot Marö. Aven gamla tallar och karaktären av mosaikmark med hällar

                                                                                                                                                                                                                                    



Maröeken 
Objektsnummer: 874228 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En gammal grov ek. Trädet är en värdefull del av de rika ekförekomsterna i S:t Anna. 

Naturvärdesbeskrivning
Maröeken är en gammal grov ek. Den växer i berget norr om ladugården. Omkretsen är cirka 475 cm. Dess krona är gles och grovgrenig med 
döende grenar här och där. På barken finns en värdefull lavflora. Närmaste omgivningen håller på att buska igen av slån och nyponrosor och 
lite yngre träd av tall, ask och björk.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om man hugger fritt för kronan och röjer allt sly runt stammen och under kronan.

                                                                                                                                                                                                                                    



Maröområdet 
Objektsnummer: 876310 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Runt Marön finns en stor arkipelag av öar, de flesta med tallskogsprägel. Området är välbesökt genom sin närhet till farleden. Maröområdet 
utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Maröområdet är en stor och avskild ögrupp i nordligaste delen av S:t Anna. Belägen norr om Aspöjafjärden och söder om Arkösund ligger den
i övergången mellan de traditionellt indelade skärgårdsområdena. De större öarna är typiska tallskogsöar som till största delen utgörs av 
hällmarker. På några av öarna i väster finns äldre tallskog av särskilt värde. Förutom de stora skogklädda öarna finns en mångfald mindre öar 
och skär, grynnor, grund och grundområden.  Rågeten och Rågetshällarna med fågelskärsflora i väster är en särskilt värdefull del av dessa. Tack
vare närheten till farleden och god tillgång på lämpliga naturhamnar är området välbesökt av båtfarande.Tväskär längst i väster har en kuperad 
och bruten terräng med magra hällar och sänkor. Trädskiktet av tall är långsamväxande och glest men har ett påfallande inslag av grovstammiga
och gamla trädindivider. I det kärva läget har flera träd utvecklat krokiga stammar och parasollika nedhängande grenverk. På tallarna finns gott 
om döda torrgrenar. I mindre omfattning finns även solexponerade barklösa torrakor. Tallticka är allmän på de äldsta träden. Även på holmen 
Tvägrena finns en tallskog med inslag av gamla furor medan död ved finns i mycket begränsad omfattning.  Gammal tämligen grovvuxen 
tallskog finns i ett stråk tvärs över ön Högholmen. Furorna har fårad pansarbark och i enstaka träd finns bohål efter hackspettar. Död ved 
förekommer främst på döda grenar av levande träd men även i form av barklösa äldre torrakor och några rotvältor. Mot östra kanten ansluter 
skogen mot ett fuktigt alstråk. Naturvärdena utgörs av de mycket gamla träden samt inslagen av död ved.  Rågetshällarna ligger väster om 
Rågeten i områdets västra del. Det nordvästra av skären är ett flackt fågelskär med klibbglim på den högsta punkten i söder. Klibbglim 
förekommer annars huvudsakligen på de yttersta skären i skärgården. I en ängsartad sänka förekommer rikligt med strandveronika tillsammans 
med kungsmynta, gulmåra och renfana. Fågeltoppsbrosklav och vägglav finns också på skäret samt några alar, enstaka rönn och krypande 

                                                                                                                                                                                                                                    



enbuskar, slån och törnrosor. Övriga skär i samlingen är förhållandevis kala och rundade. På Rågeten finns i söder en mindre lindskog, i norr 
mest tall.  På västra Klovöja finns ett litet, glest yngre lövparti invid stranden med apel, vårtbjörk, oxel och ask. Asken är ett värdefullt träd att 
bevara i skärgården genom att den vid högre ålder ofta är värd för en mängd hotade kryptogamer mm. På ett något grövre träd förekommer 
lönnlav.  ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna med förekomst av gammal tallskog lämnas orörda. På Marön och Knarrö är det av stort värde om en del av 
trädskiktet får utvecklas till gamla evighetsträd av tall. Låt askarna på Klovöja utvecklas till gamla träd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Mellantorp 
Objektsnummer: 865705 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre hagmarksobjekt som delvis står utan hävd men som utgör en värdefull del av det numera ganska glesa nät av artrika betesmarker 
som finns i landskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Mellantorp finns ett mindre hagmarksområde som delvis är ohävdat. Västra delen saknar staket och bär spår av viss gödselpåverkan men 
delar med artrik flora förekommer. Mot öster en träd- och buskbevuxen yta. Hävdgynnad flora förekommer även här men i liten utsträckning 
bl a i form av ängsvädd och brudbröd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden återupptas i ohävdade delar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Mellantorp hagmark 
Objektsnummer: 866611 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En hagmarksmiljö med artrika magra delar samt som i övrigt är på väg att bli mager i sin helhet. Varierad med inslag av träddungar och buskar. 
Området är av kommunalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
En överlag öppen hagmark med några skogsdungar och unga hagmarksekar. Betydande delar är tidigare påverkade av gödsling men artrik flora 
förekommer i de torrare partierna. Den övriga marken är också påväg att naturaliseras. Antydan till tuvbildning finns på sina ställen. 
Torrbacken i södra kanten är mest ängsartad och halvtorr med mycket ängshavre men med hedartade fläckar med ljung, kattfot, jungfrulin, 
brudbröd. Sluttningen från torrbacken åt norr är blockig och här finns en och hassel. Vegetationen är rödvenhed, lite mossig och med mycket 
ängsvädd och

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

                                                                                                                                                                                                                                    



 

 

 

O Råbockemossen  

Objektsnummer: 864506    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära kommungränsen ligger ett flikigt kärr/mosse-område bevuxet med tall. Björk och al utgör också en stor andel av virkesförrådet. Över 

hela området uppvisar träden sockelbildning vilket anger en lång kontinuitet som sumpskogsmiljö. Viss gallring har skett längre tillbaka och 

riktigt gamla träd saknas. Lågor i äldre stadier av nedbrytning finns spritt men yngre lågor saknas.  I öster kring kommungränsen ligger en 

mindre yta på berg som brunnit 1996 eller 1997. På Sverkersholmsidan en röjningsskog av tall med enstaka fröträd. Alla grövre träd är 

avverkade efter branden. På Olerumsidan är beståndet ca 40-60 årig tallmark. Ingenting är rört efter branden. Här kommer träd att självdö och 

trilla successivt efter den hårda markbranden. Många tallar har överlevt men kommer troligen uppvisa brandljud så småningom. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om sumpskogen lämnas orörd och om äldre tall i brandfältet får stå kvar som evighetsträd. Lämna ett bryn runt 

sumpskogen vid ev skogsbruksåtgärder kring denna. 

  



 

 

 

200 m SO Skarpan  

Objektsnummer: 874015    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Strax norr om Norra Finnö-vägen står 10-20 ganska grova till mycket grova spärrgreniga ekar med en värdefull lavflora, bl a den rödlistade 

arten skuggorangelav. Ytterligare en grov ek står ett litet stycke västerut och en annan ek vid Skarpan längs vägen mot Skällvik. Området är 

igenväxande med en del lövsly och andra träd. 

 

Åtgärdsbehov 

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

lämnas kvar. 

  



 

 

 

300 m SO Hultdammen  

Objektsnummer: 864852    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

gran invandrar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om gran och tall röjs undan. 

  



 

 

 

300 m SV Björnstorp  

Objektsnummer: 865804    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

fauna och 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Intill en grusväg strax söder om väg 210 står en imponerande jätteek, ca 450 cm i omkrets. Den har en hög, rak och tjock stam och grovt 

vidkronigt grenverk. Den sannolikt 250-300 åriga eken har ett mycket högt naturvärde. Den står intill en ledningsgata och är tack vare det 

frihuggen på norra sidan. Västerut ett åkerbryn. Stammen svagt skuggad av hassel. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

400 m NV Borgarberget  

Objektsnummer: 865616    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydvänd bergbrant med lövskog. Här finns senvuxna ekar på hyllor i berget. Ihåliga aspar och mycket hasselbuskar. Området är gallrat under 

vintern då barr tagits bort. En viktig biotoptyp med spår av odling och ängsbruk. Den är skyddsvärd även för sin förekomst i det närmaste 

landskapet där många gärden har planterats igen de sista 30 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

400 m V Löten  

Objektsnummer: 864905    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några värdefulla ekar i en igenväxande hagmark, värdefull lavflora.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

rödlistade arten rosa skärelav. 

 

Åtgärdsbehov 

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

grenar som faller ned bör lämnas kvar. 

  



 

 

 

500 m NO Gummetorp  

Objektsnummer: 865305    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

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

en, krattek och tall. På en lind växer den kontinuitetskrävande lunglaven. Andra signalarter är fällmossa och tandrot. Biotopen gynnas av att 

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

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

tillåts skugga biotopen eller växa in i biotopen.  ', 'Nr Namn . Klass 865306 Skogsbete V Onstorp 3  Naturvärdesbedömning  Väster om 

Önstorp finns värdefulla betesbryn och avsnitt av betad skog. Särskilt avsnitt med betad skog är en starkt minskande naturtyp med lång historia 

och högt bevarandevärde.  Naturvärdesbeskrivning  Väster om Önstorp finns värdefulla betesbryn och avsnitt av betad skog. 

Hagmarksavsnitten har en småbruten karaktär med partier av hävdgynnad flora. Finns även utmagrade fossila åkrar. Särskilt höga naturvärden 

finns knutna till trädskiktet med ek, varav en är grov, och håliga aspar. Sammanlagt ett 20-tal ekar och aspar utgör värdefulla hagmarksträd. Till 

lavfloran hör bland annat gulpudrad spiklav. Av hävdgynnade arter förekommer bl a ängsvädd, gökärt, blåsuga och gott om gullviva.  

Skogsbetesavsnitten är grandominerade med stort inslag av asp och ek. Lövträden står ofta i grupper kring mindre bergknallar och andra 

terrängavvikelser. De är gamla och ofta ihåliga. Speciellt hos aspen finns många hålträd och tickangripna träd. Även ekarna har fina 

naturkvalitéer. Området är mycket olikåldrigt och lite luckigt. Myrstackar är vanliga.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består med fortsatt beteshävd 

och om strukturen på betesskogen med lövrikedom, gamla träd och luckighet bibehålls. Området bör undantas påverkan av bebyggelse, 

anläggningar, täkter etc.  ', 'Nr Namn . Klass 865307 Sumpskog NV Onstorp 3  Naturvärdesbedömning  En värdefull mindre sumpskog med 



 

 

rik sockelbildning i markerna nordväst om 

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

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

 

Åtgärdsbehov 

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

tillåts skugga biotopen eller växa in i biotopen.  ', 'Nr Namn . Klass 865306 Skogsbete V Onstorp 3  Naturvärdesbedömning  Väster om 

Önstorp finns värdefulla betesbryn och avsnitt av betad skog. Särskilt avsnitt med betad skog är en starkt minskande naturtyp med lång historia 

och högt bevarandevärde.  Naturvärdesbeskrivning  Väster om Önstorp finns värdefulla betesbryn och avsnitt av betad skog. 

Hagmarksavsnitten har en småbruten karaktär med partier av hävdgynnad flora. Finns även utmagrade fossila åkrar. Särskilt höga naturvärden 

finns knutna till trädskiktet med ek, varav en är grov, och håliga aspar. Sammanlagt ett 20-tal ekar och aspar utgör värdefulla hagmarksträd. Till 

lavfloran hör bland annat gulpudrad spiklav. Av hävdgynnade arter förekommer bl a ängsvädd, gökärt, blåsuga och gott om gullviva.  

Skogsbetesavsnitten är grandominerade med stort inslag av asp och ek. Lövträden står ofta i grupper kring mindre bergknallar och andra 

terrängavvikelser. De är gamla och ofta ihåliga. Speciellt hos aspen finns många hålträd och tickangripna träd. Även ekarna har fina 

naturkvalitéer. Området är mycket olikåldrigt och lite luckigt. Myrstackar är vanliga.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består med fortsatt beteshävd 

och om strukturen på betesskogen med lövrikedom, gamla träd och luckighet bibehålls. Området bör undantas påverkan av bebyggelse, 

anläggningar, täkter etc.  ', 'Nr Namn . Klass 865307 Sumpskog NV Onstorp 3  Naturvärdesbedömning  En värdefull mindre sumpskog med 

rik sockelbildning i markerna nordväst om Naturvärdesbeskrivning  Nordväst om Önstorp ligger en blandsumpskog med träd på rejäla socklar 

i den centrala delen. Skogen är till stora delar skiktad och mycket olikåldrig. De fina signalarterna gammelgranslav, kattfotslav och skriftlav visar 

på en konstant miljö under lång tid. Sumpskogen är påverkad av gallring och saknar ur naturvärdessynpunkt död ved som torrträd och lågor. 

Den har ändå höga naturvärden.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet bevaras bäst med fri utveckling. Skyddszoner mot sumpskogen är viktigt vid 

skogliga åtgärder i angränsande bestånd. 

  



 

 

 

500 m NO Tilltorp  

Objektsnummer: 864710    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull brantmiljö och platå med äldre hällmarksskog av tall. Branten har en mycket värdefull lavflora och området utgör en 

mycket värdefull del av de omfattande naturvärden som finns i området kring sjön Strolången.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I den västvända branten ett stycke norr om Strolången finns ett lövdominerat rasbrantsavsnitt. Här finns ett stort inslag av senvuxna aspar och 

ekar. De nedre delarna är tidigare påverkade. På ekarna växer en värdefull lavflora med bla den rödlistade arten grå skärelav. Längre upp ovan 

rasbranten ligger en gammal, impedimentartad hällmarkstallskog med många senvuxna pansarbarkstallar och en hel del lågor och torrakor. 

Enstaka senvuxna granar, aspar och ekar finns.  På minst en ek och på flera gamla enbuskar växer den rödlistade hänglaven ringlav i rik mängd. 

Den är bara känd från ett fåtal ställen i hela Götaland. Längs platån norrut står en hällmarkstallskog med inslag av torrakor, tallågor och 

senvuxna aspar. Enstaka gamla tallar finns. Ett litet stycke åt sydost på andra sidan Östgötaleden finns på en bergrygg ännu ett avsnitt äldre 

hällmarkskog med stort inslag av gammeltallar. Enstaka torrakor, tallågor och gamla aspar finns. 

 

Åtgärdsbehov 

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

värden som 

  



 

 

 

500 m N Stenhagen  

Objektsnummer: 866610    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

tätortsnaturen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Skogsområdet ca 500 m norr om Stenhagen omges av bebyggelse i norr och öster och av Albogas hästbeteshagar i väster. I områdets norra 

hälft finns genomgående ett gammalt trädskikt av tall. Många av träden är minst 150 år gamla och börjar får slät gammelbark. Tallticka 

förekommer. Mot söder övergår tallmiljön i en ekmiljö som i öster är rakstammig, i sydväst med inslag av vidkroniga träd. Skogen är 

vältrampad och har tack vare det behållit en karaktär av betesskog. Miljön med de värdefulla gammalträden i en ljus, gles skog har säkert 

uppkommit i en under långa tider betad miljö. Slån, nypon och enbuskar finns också. Markfloran är bitvis rik med vitsippa, liljekonvalj och i 

öppnare delar bl a brudbröd. 

 

Åtgärdsbehov 

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

skötselinsatser behövas. Bete vore positivt. 

  



 

 

 

500 m O Norrbotorp  

Objektsnummer: 867407    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En beteshage med rikligt med nyponbuskar. Brudbröd, jungfrulin och vårbrodd är karaktärsarter men det finns även några slåtterfibblor samt 

darrgräs, gullviva och  ängsvädd. Betet har tidigare sträckt sig vidare norrut men åtminstone den delen ner mot vägen är numera 

skogsplanterad. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och fornlämningarna 

såsom bebyggelse, grävning eller chaktning samt igenplantering. 

  



 

 

 

500 m O Västra Husby  

Objektsnummer: 866407    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En åkerholme som rymmer ett avsnitt med betad tallskog kring en bergknalle, i sin tur omgivet av en krans av öppen betesmark. Tallarna är 

sannolikt relativt gamla och betet skapar en ljusöppen miljö med långa bryn. Miljön är värdefull för såväl landskapsbilden som för 

marksvampflora och ev insektsfauna knuten till äldre 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om åkerholmen beteshävdas även i framtiden. 

  



 

 

 

500 m SO Frugelöt  

Objektsnummer: 863924    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En barrblandskog med stort inslag av grova granlågor. På minst en av dessa växer långfliksmossa. Åven gammelgranslav och knärot växer i 

området. I södra änden finns gott om hänglavar. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

500 m SV Albogastallet  

Objektsnummer: 866512    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

Alboga. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En åkerholme i eklandskapet vid Alboga med främst yngre ek och buskmarker. Här finns bl a några vidkroniga ekar i dryga 100-års åldern samt 

yngre träd. Här finns även enbuskar och lite yngre tall samt mot väster stora slånsnår och klipphyllor som kan hysa en intressant flora. 

 

Åtgärdsbehov 

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

vidkroniga träden friställas något. 

  



 

 

 

700 m SV Melsätter  

Objektsnummer: 864602    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Blockrik brant mot Vispolen. Här finns många skrymslen och håligheter bland stenblocken. Marken är mossrik med lågörter och högörter. 

Skogen är blandat med tall, gran, björk och asp samt några få ekar. I lövträden finns håligheter. Plockhuggningar förekommer då och då och 

visst bete har förekommit förr. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bevaras. 

  



 

 

 

800 m O Hälla  

Objektsnummer: 865708    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I en rasbrant finns stort inslag av äldre ek och asp. På ekarna finns en värdefull  Naturvärdesbeskrivning  En sydostvänd grandominerad 

rasbrant med stort inslag av gamla aspar och ekar. En del död ved finns. Naturvärdena är knutna till lövträden och äldre tallar. På minst två 

ekar växer den rödlistade arten rosa skärelav.  Åtgärdsbehov  Naturvärdena bevaras troligen bäst om de flesta av granarna huggs bort och 

området sedan lämnas orört. Träd som dör eller faller bör lämnas kvar.  Nr Namn . Klass 865709 Ekmiljö vid Össby 2 Naturvärdesbedömning  

En tall-ekmiljö med en särskilt gammal ek som hyser en värdefull lavflora. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

 

Åtgärdsbehov 

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

kvar.  Nr Namn . Klass 865709 Ekmiljö vid Össby 2 Naturvärdesbedömning  En tall-ekmiljö med en särskilt gammal ek som hyser en värdefull 

lavflora. Naturvärdesbeskrivning  Vid Össby finns en bergknalle med gamla tallar, spärrgreniga ekar och en del död ved. En ek är mycket 

gammal och grov, 528 cm i omkrets. På den växer två rödlistade lavarter, gul dropplav och den akut utrotningshotade ekspiken.  Åtgärdsbehov  

De höga naturvärdena bevaras bäst om området lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. 



 

 

  



 

 

 

800 m OSO Bleckstad  

Objektsnummer: 866515    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

trakten av 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett par ekmiljöer med restaureringspotential. I det större området saknas stängsel och spår av bete är otydligt. Slänten ner mot åkern domineras 

dock av ek och lövträd samt hasselbuskage. Denna del har därför ett stort framtidsvärde i det ekrika landskapet. Där finns bl a brudbröd, 

ängshavre och ängsskära i fältskiktet. Strax intill finns en liten åkerholme som betas tillsammans med den omgivande åkermarken. Slån 

dominerar fältskiktet men även denna har ett stort framtidsvärde i det ekrika 

 

Åtgärdsbehov 

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

framtiden. 

  



 

 

 

800 m SV Gädderstad  

Objektsnummer: 866314    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En sluttning som är träd- och buskbevuxen i uppkanten men delvis öppen i övrigt. Sluttningen är ganska fuktig med mycket högörtäng och 

övergångar mot friskare  typer bl a tuvtåteläng. Mindre partier dominerade av svinrot och lundstarr. Ängsskäran är mycket framträdande. Ett 

litet artrikt objekt som skulle kunna bli en fin slåtteräng. I söder finns en metergrov ek. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om igenväxningen bromsas och om slåtter eller bete återinförs, helst i kombination med vidgning av nuvarande öppna ytor. 

Området bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Abbegöl  

Objektsnummer: 863901    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En våtmarksmiljö belägen i ett större skogsområde. Den opåverkade våtmarken har ett högt naturvärde då flertalet våtmarker i kommunen är 

påverkande av dikning och skogsskötsel.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Abbegöl är en vacker våtmarksmiljö i form av en myrgöl omgiven av tallrismosse. Längs östra sidan finns smala laggkärr mot fastmarken. I 

kärret växer bl a vattenklöver, trådstarr, tuvull och lite flaskstarr. I gungflyet kring gölen finns en typisk våtmarksflora med bl a rosling och 

vitag. Avrinning sker troligen norrut. Opåverkade miljöer av denna typ är ovanliga i såväl trakten som i kommunen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarksmiljön lämnas orörd i sin helhet. Området bör undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 

dikning, körskador i våtmarken eller exploatering i närområdet. 

  



 

 

 

Aderton kobeter  

Objektsnummer: 875118    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Aderton kobeter är en mindre ö med en igenväxande ekmiljö samt en urkalkförekomst med rik och värdefull flora. On utgör en mycket 

värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Aderton kobeter är ett litet skär i sundet mellan Stora Rimmö och Djursö. Ön är till största delen bevuxen med blandskog av ek, tall och björk. 

Främst eken börjar bli gammal och är senvuxen. De flesta tallar och björkar är unga och likåldriga. I nordost finns ett litet bestånd av äldre ask 

som tidigare hamlats. Längst i norr finns öppnare marker. Det mesta är hällmark där berggrunden delvis består av urkalk. Det ger en speciell 

och mycket artrik flora. Här finns tex brudbröd, kungsmynta, Adam och Eva, vit fetknopp, vildlin, grusbräcka, gullviva, korskovall och 

darrgräs. Flera av dessa arter finns också glest i den ljusa skogen. Här finns också solvända, backglim och spenört. På kalkhällarna växer också 

intressanta mossor och lavar som kalkkrusmossa och slanklav och på de gamla ädellövträden kan man hitta skärelav, grå vårtlav och lönnlav. 

Ön har tidigare utnyttjats som ängsmark och därefter som betesmark och håller nu på att växa igen. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Akerbryn NV Ermedal  

Objektsnummer: 872005    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordväst om Ermedal finns en sydvänd bergbrant med en smal trädridå innan åkermarken tar över. På remsan mellan berget och åkern växer 

medelålders ek med hagmarkskaraktär. Fältvegetationen har kvar vissa värden sedan betestiden bl.a vippärt. Grästyper håller nu på att ta över. 

Ekarna skuggar den delvis mossklädda nedre delen av branten. Ekarna står ofta lite trångt och död ved i kronorna är därför 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Akerholme V Skäggestad  

Objektsnummer: 866503    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

västerut. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Åkerholme med bergparti i östra kanten. Där finns lite blockighet med mossklädda lodytor och stenar. På de magrare delarna står senvuxen ek, 

ofta i buketter. Troligen stubbskott från gamla röjningar. De är ihåliga och avdöende. De bördigare delarna åt väster är bevuxna med ek och 

asp. I undervegetationen håller slån på att ta över efter en fin hagmarksflora. Naturvärdena är främst knutna till de förutsättningar för insekter 

och fåglar trädskiktet ger men även mossor i viss mån. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Alboga ekbackar  

Objektsnummer: 866511    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Alboga nära Söderköpings samhälle finns en samling mycket värdefulla ekmiljöer som även har ett stort värde för landskapsbilden. I det 

södra området är markfloran bitvis mycket artrik och den sällsynta trumgräshoppan förekommer här.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Alboga nära inpå Söderköpings samhälle finns en samling mycket värdefulla ekmiljöer som även har ett stort värde för landskapsbilden, 

inte minst genom det tätortsnära läget. Den största och mest värdefulla hagen ligger i söder på mestadels tunt jordtäcke. Här finns många hällar 

i dagen och spridda block. Hagen är mycket vacker med jämnt ställda ekar bildande en ganska gles och ljusöppen miljö. Enstaka enbuskar. 

Markfloran är mager med inslag av mossa och hedartade partier med bland annat ljung. Delar av området är mycket artrikt vad gäller 

hävdgynnad flora och den sällsynta trumgräshoppan har påträffats i hedartade avsnitt. Trädskiktet innehåller varken riktigt gamla eller unga 

ekar, de flesta ekar är i intervallet 100-200 år, troligen är en del träd uppåt 300 år, många träd ger intryck av att vara senvuxna. På berget söder 

om mitten finns ett glest tallbestånd. Till lavfloran på ek hör brun nållav som ibland förekommer rikligt. På basen av en grov ek i östra delen 

finns ett par små bålar av lunglav och i denna kant finns även lite rostfläck på något träd. I den sydvända branten i söder finns en jätteek som 

avviker i ålder och grovlek. Den är säkert 300-400 år och mer än metergrov. Trädet har håligheter och hyser bland annat lacksvart trädmyra 

och på barken dessutom rikt med skuggorangelav. Ekbeståndet fortsätter sedan längs en brant åt sydost.  Det östra området är en flackare 

bergknalle med ekbevuxen hagmark. På bergknallen finns även en fornlämning. Flera av ekarna är ca 1 m i diameter och många är grövre än 50 

cm i diameter. På bergets nordöstra kant finns lite död ekved både som lågor och torrträd. Håligheter, savflöden, djupflikig bark är några 



 

 

karaktärer som ger förutsättningar för höga naturvärden.  Det norra området är en vacker ekhage på en sluttning/höjd strax sydväst om stallet 

vid Alboga. Här växer ett ganska stort antal vidkroniga ekar, en del nära metergrova. Träden har inte utvecklat riktigt grov bark men en del träd 

bör vara över 200 år gamla. Till lavfloran hör bland annat sparsamt med rostfläck. Hästbete börjar ge upphov till gnagskador på ekarna men 

det är bara obetydliga skador ännu. Fältskiktet är mestadels näringsgynnat med t ex hundäxing. Centralt i området finns ett blockparti, på 

blocken finns fällmossa. Från områdets mitt och åt sydost finns ett stort slånsnår. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om områdena hävdas med bete även i framtiden. Var uppmärksam så att gnagskador på ekarna undviks. Viss röjning kring 

ekar är välkommet i det norra området, i övrigt ser det i nuläget mycket bra ut. 

  



 

 

 

Aldre skogar NV Dala  

Objektsnummer: 873001    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I ett område nära Dala mellan Passdalsån och Ramsdal finns en ansamling av värdefulla skogsavsnitt (nyckelbiotoper). Det är en mångfald olika 

miljöer bl a tallskogar och lövträdsrik barrskog som tillsammans bildar en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordväst om Dala i området mellan Korsnäs och Ramsdal finns en ansamling av värdefulla skogsavsnitt, samlade inom ett område på ca 20 

hektar. Längst i sydväst ligger ett berg med gammal hällmarkstallskog. Många av tallarna är rejält gamla och har spår av bl a den rödlistade 

skalbaggen svart praktbagge. I branterna finns gamla senvuxna ekar. På åtminstone en av dessa växer lunglav. Övriga delar utgörs av ytterligare 

tallskogar, sluttningar med lövträdsrik barrskog, sumpskogar och blockiga skogsavsnitt. I Korsnäs-området norrut finns ytterligare mycket stora 

naturvärden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om merparten av skogarna lämnas orörda eller sköts med de riktlinjer som Skogsstyrelsen meddelar i beskrivningarna av 

nyckelbiotoper och områden med naturvärden. 

  



 

 

 

Aldre skog vid Muskedunder  

Objektsnummer: 867403    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Äldre tallskogsbestånd med plattade tallkronor. Områden med gamla träd och död ved blir allt ovanligare i produktionslandskapet och skogen 

vid Muskedunder har ett högt bevarandevärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Muskedunder är en bergstopp mellan Ensjön och Göta kanal med få spår av avverkning. En gammal fornborgsmur vittnar annars om 

människans långa närvaro. Marken är i övrigt tämligen blockig. Den höga åldern på tallarna syns bl a på tillplattade trädtoppar som ger 

beståndet en särprägel. Lågor och torrträd finns spritt i 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om det gamla tallbeståndet kan lämnas orört. 

  



 

 

 

Alen  

Objektsnummer: 874304    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Den lilla ön Alen uppvisar en beteshävdad liten enbuskmark samt fågelskärsflora. Den har vissa likheter med den i öster liggande Röbrakskär 

men markfloran är inte lika artrik. Ön med sin betespräglade vegetation utgör en mycket värdefull del av S:t Annas ytterskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Alen ligger ca fem kilometer rakt öster om Kallsö i södra kanten av Hafjärden. Ön är starkt exponerad för väder och vind. En albård längs 

östra sidan med mest yngre, men även några äldre alar, har troligen givit ön dess namn. Även enbuskar och lågvuxna rönnar finns. Öns östra 

delar är gräsrika. Smalbladiga gräs, främst fårvingel, dominerar men här finns även renfana, smultron, hundkex, strandveronika, tjärblomster, 

brunört och skallror. Nära hällmarkerna i väster finns mattor av gråfibbla. I norr finns ett par små kärr i form av igenvuxna hällkar, där växer 

tåg och starr.Öns västsida har karaktär av ett fågelskär med gödslade klippor och klippskrevor. Här förekommer silverlav på hällarna. Man 

finner även fågeltoppsbrosklav och mossan silverbryum. Av fjärilar noterades allmän slåttergräsfjäril på ön. Alen skulle sannolikt buskas igen 

snabbt utan hävd varför nuvarande skötsel är av stor betydelse. 

 

Åtgärdsbehov 

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

år är tillräcklig. 

  



 

 

 

Alkärr O Korssätter  

Objektsnummer: 866417    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

värdefullt inslag i 

 

Naturvärdesbeskrivning 

I skogen öster om Korssätter finns ett alkärr med rejäla vattenspeglar. Alen dominerar helt men det finns tall på en liten mossholme samt att 

smågran börjar komma på socklar och i kanter. Kärret är gallrat till stora delar men har vissa områden där självgallring snart påbörjas. Inga 

riktigt gamla alar finns dock. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Alnholms naturreservat  

Objektsnummer: 875302    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Alnholms naturreservat är känt för sina mycket vackra slingermönster i vit och rosa urkalksten. Tack vare kalken finns här även en värdefull 

flora. Alnholms urkalkstråk är kanske den mest åskådliga av alla urkalkförekomster i Östergötlands skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Alnholms naturreservat utgörs av den nordligaste udden på Aspöja. Området är känt för sina mycket vackra slingermönster i vit och rosa 

urkalksten. Tack vare att urkalken ligger i bränningszonen är den ovanligt väl framträdande. I anslutning till kalken finns även en värdefull flora 

av växter, mossor och lavar. Urkalkförekomster ovanför bränningszonen är i allmänhet överväxta med torv, mossor och lavar och det brukar 

mest vara floran som skvallrar om det geologiska underlaget. På Alnholm finns i första hand stora partier utan vegetation vilket gör det till den 

mest åskådliga av alla urkalkförekomster i Östergötlands skärgård.Områdets nordvästra del är en svagt sluttande berghäll med slingor av urkalk 

som vittrat ner 5-10 cm mer än omgivande silikatberg och bildat ett märkvärdigt mönster. På grund av närheten till Aspöjafjärden finns här 

mycket lite jord och vegetation. En del kalkgynnade mossor och lavar har dock lyckats hänga sig kvar här. Bland lavar kan man hitta 

kalkgelélav, slanklav och flikig skinnlav och bland mossorna är kalkkrusmossan och strandrosetten kalkgynnade. Strandrosetten växer i ett av 

de små tillfälliga hällkaren. I några sprickor och prång har även några kalkgynnade örter lyckats etablera sig. Exempel på sådana är blodnäva, 

brudbröd och den lilla harmyntan. Där ett jordtäcke finns har även en och annan buske börjat spira.Uddens inre delar består av öppen 

mestadels gräsbevuxen hällmark på silikatberg. I sprickor mellan hällarna växer en del rosbuskar, några enar och tallar. Här finns även ett litet 

inslag av hävdgynnade örter. Här finns t ex enstaka nattvioler och Adam och Eva.Uddens östra och södra delar inklusive den sydvästra 



 

 

stranden utgörs av en alltmer lundartad fd slåtteräng som nu betas extensivt. Här finns ganska många spärrgreniga ekar och enstaka gamla oxlar 

och askar. Mellan och under dessa växer rikligt med enbuskar och ett tätt skikt av yngre lövträd och då främst ek. I de gläntor som ännu finns 

kvar växer en rik hävdgynnad flora med arter som bockrot, Adam och Eva, nattviol, jungfrulin, brudbröd och låsbräken. Den senare är mycket 

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

tandrot. 

 

Åtgärdsbehov 

För att naturvärdet ska bestå krävs att området betas. Eventuellt kan buskar och trädplantor behöva röjas bort för att bevara de alvarlika 

förhållandena på uddens nordvästra del.I den södra, trädklädda delen krävs att gläntorna ökas ut och 

  



 

 

 

Alsumpskog N Björksätter  

Objektsnummer: 865505    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

på lång skoglig kontinuitet och naturvärden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena gynnas om beståndet får utvecklas fritt. 

  



 

 

 

Alsumpskog S Kvarnberget  

Objektsnummer: 864511    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Alsumpskog på gränsen till Valdemarsviks kommun som varit avverkad men där enstaka äldre träd lämnats och en liten bit i söder knappt alls 

varit huggen. På alsocklar finns blåmossa och alla äldre alar har mer eller mindre partier på stambasen klädda i skriftlav. Granskogen söder om 

sumpskogen utgör en viktig skuggzon. I och runt om kärret kommer ungskog av barr. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Alsumpskog vid Lurhagen  

Objektsnummer: 865406    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En alsumpskog med väl utvecklade socklar vid trädrötterna. Sumpskogen ligger i anslutning till igenplanterade åkrar/beten. Påverkan har varit 

större i kärret innan igenplanteringen men gran vandrar nu in. Det finns många mindre vattenspeglar men periodvis torkar kärret ut. Det är ont 

om död ved. På en låga finns signalarten långflikmossa som växer på skuggigt liggande äldre lågor. Sumpskogsmiljön är sannolikt även 

gynnsam för skogsfågelfaunan. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras och ökar om kärret undantas från skogliga ingrepp. En kantzon kan med fördel byggas upp. Eventuellt behöver man ta 

bort lite gran på lång sikt. Skiktningen bör dock behållas. 

  



 

 

 

Alängarna betesmarker  

Objektsnummer: 864705    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den västra hagen vid Ålängarna har en del öppna delar vilka till större delen varit åker tidigare. Den hävdgynnade floran förekommer relativt 

sparsamt men man finner bl a gullviva, blåsuga, rikligt med ängsvädd, knägräs och lite brudbröd. Vid sidan av de öppna ytorna är det tätt med 

träd, främst tall och ek. Det finns även några lindar varav minst ett par med hål i.  Sydost om Nergården ligger en kuperad hage med högt 

naturvärde. Det varierande träd- och busksskiktet innehåller bl a ask, asp, björk, ek och tall samt nypon. Värdefulla inslag i floran är t ex 

darrgräs, ängsnejlika och jungfrulin. 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

Amteviks tallskog  

Objektsnummer: 873229    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett avsnitt med gammal sedan länge orörd hällmarkstallskog i svag nordsluttning. Här finns gott om senvuxna tallar av olika grovlek, även gott 

om undertryckta senvuxna. Här finns även en hel del död ved, tallågor och torrträd och ett visst inslag av senvuxna granar. På gamla tallar syns 

spår av den rödlistade svarta praktbaggen. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Anderstorpsbranten  

Objektsnummer: 865801    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Norr om Anderstorp finns en mäktig bergbrant med en mångfald intressanta och värdefulla naturmiljöer. Hällmarksskog, enstaka ekar, en rik 

granskogssluttning samt bitvis rikt med död ved för området mycket värdefullt för en rik flora och fauna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En västvänd bergbrant som höjer sig nära 50 m över dalgången. Dalen utgör en utpräglad skärgårdssprickdal som väg 210 följer en stor del av 

vägen mellan Söderköping och Börrum. Dalen illustrerar mycket väl en uppgrundad f.d havsfjärd. I söder finns höga lodytor med rassluttning 

nedanför. I brantens mellersta parti endast en rassluttning och ett tätare trädskikt av gran, tall, asp o björk. I norr vidtar åter en brant och mager 

natur. Längs brantkrönet växer gammal tall med bitvis ett stort inslag av silvriga torrakor och lågor. Längst i söder finns den ovanliga ladlaven 

på en torraka. I brantens klippspringor finns de små ormbunkarna svart-, gaffel- och hällebräken.  Innanför bergkrönet i området ovanför 

Anderstorp finns ett större område med omväxlande hällmarksskog, till större delen av impediment-typ. Medelåldern är måttlig, ca 100 år, men 

i hällmarkerna står spridda grovgreniga och kortvuxna gammeltallar i över 150 års ålder. Denna skog bildar tillsammans med brantmiljöerna en 

mycket värdefull naturmiljö.  I västsluttningens mellersta del växer blandskogen av gran, tall, asp o björk som nämndes ovan. Även inslag av ek. 

Det är gott om död granved och denna del av branten är frodigare och med grövre träd än i övriga sluttningen. Marken i övre delen är intill 

lodytor rik med bl a blåsippebestånd och tibast samt skogstry. Här är även rikt på asp i ett avsnitt. Detta äldre bestånd slutar vid en 

fastighetsgräns och naturvärdet fortsätter vidare norrut på brantkrönet. Här finns stora öppna hällmarksytor som kan gynna värmekrävande 

arter. Här finns även solbelyst död ved. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet i branterna bevaras bäst om kvarvarande skog lämnas orörd. 

  



 

 

 

Ang 600 m SO Hörstorp  

Objektsnummer: 865319    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Sydost om Hörstorp finns en mindre yta som brukas som äng. Det största värdet består i den på 1980-talet återupptagna slåtterhävden som 

gradvis förstärker dett floristiska värdet. Den tämligen ovanliga växten pukvete samt natt och dag växer här .  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Lite otillgängligt uppåt skogen sydost om Hörstorp ligger en åkerholme som markägaren hävdar som slåtteräng. Holmen har fortfarande ett 

ganska tätt lövträdsskikt av främst asp, men också ek, björk, rönn, hassel och krusbär. Stora delar är ganska näringsrika men här finns en rik 

flora där bl a rikt med svinrot gynnas av ängshävden. Speciellt intressant är även den rikliga förekomsten av natt och dag och gullviva. I ett lite 

öppnare och torrare läge där gärna ängshavren breder ut sig vid ohävd växer den ovanliga växten pukvete. Andra arter av intresse är bl a 

brudbröd, slankstarr, ängsskära, ängsvädd, rödklint och darrgräs.  På holmen ligger en bergklack med lägre mark runt om. Denna har delvis 

varit uppodlad. Andra spår av människan är en gammal inrasad jordkällare, odlingsrösen och en stensträng. 

 

Åtgärdsbehov 

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

täkter etc. 

  



 

 

 

Angbacken  

Objektsnummer: 866412    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

fornlämningar. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ängbacken är en fin f.d hagmark med ca ett dussin grova gamla ekar. De grövsta är strax över en meter i diameter. Asp, ek och hassel finns 

som ungskog nu sedan betet upphört för ca 10-15 år sedan. Floran är också fin och för tillfället täcker vitsipporna marken så det lyser vitt. 

Naturvärdena är knutna till eken ochi viss mån markfloran. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Angelholmsområdet  

Objektsnummer: 872108    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Ängelholm finns ett ekrikt landskap inramat av grunda fjärdar, vassar och strandängar. Den omväxlande och ädellövrika naturen i området 

utgör en av kärnorna i S:t Annas eklandskap. Ängelholmsområdet utgör en mycket värdefull del av Gryts skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Ängelholm finns ett ekrikt innerskärgårdslandskap. Mörköfjärden och Kalkbodaviken är grunda och mer eller mindre avsnörda havsvikar 

som utgör en del av sundet mellan Ängelholm och fastlandet. Här finns ett rikt fågelliv med bl a sothöna, skäggdopping, vigg och skrak. Runt 

om vassområdena finns vidsträckta strandängar och tillsammans bildar detta en våtmarksmosaik av högsta värde (se även angränsande objekt i 

väster).  Utmed vägen ut till Ängelholms säteri står en alléliknande rad av grov klibbal, fler träd är närmare metergrova. Upp mot berget i söder 

ett betat bestånd av ek-lind med några mycket grova ekar. På djupflikig tjock bark förekommer flera sällsynta lavar som grå skärelav, gul 

dropplav, brun nållav och rostfläck. Håligheter finns och troligen spillning av läderbagge. I ett stort hällmarksområde finns typisk 

klippängsflora. Söderut en vacker betesskog med yngre och rakstammig ek och lind. Innanför Kalkbodviken ligger en stor strandäng med 

typisk flora bl a gåsört, strandkrypa, krypven, blåsklöver och havssälting. Här finns även en del andra gräsmarksarter i torrare avsnitt samt tre 

grova ekar. En grov al som kanske varit hamlad utgör ett ytterligare värde.  Öster om säteriet finns områdets största sammanhängande ekmiljö. 

Det är en ekhage som är varsamt restaurerad sedan en tid tillbaka där eken nu bildar ett halvslutet trädskikt. Eken är ofta mellan 50 - 100 år 

men saknar de äldre bjässarna. I väster nära säteriet finns dock ett imponerande avsnitt med grova träd. Några träd är kring 5  meter i omkrets. 

En del äldre ekar finns även som senvuxna knotiga träd intill någon bergklack. Hagen som helhet har troligen varit mycket mer öppen än idag 



 

 

men marken täcks ännu av en grässvål och fin flora. Det är omväxlande hagmarks- och lundflora men ut mot Hästhagsudden finns torrare 

hedtyp med kruståtel och blåbär. Ute på uddarna där berget går i dagen finns en hel del Adam och Eva. I området har även t ex sårläka och 

natt och dag påträffats.  Trädgårdsholmarna ligger rakt norrut från säteriet och har ett intressant trädskikt med mycket hålträd av lind, lönn och 

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

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om områdets ekhagar betas och om många ekar får utvecklas till gamla grova träd. Strandängarna hävdas med bete eller 

slåtter och vattenmiljön skyddas från förorening och störning av fågellivet. Den större ekhagen och 

  



 

 

 

Angelholms Torrön  

Objektsnummer: 872114    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Torrön finns en mångfald naturtyper med gammal hällmarksskog, branter, ädellövträd av bl a ask samt grova ekar, en mindre strandäng och 

betesmark. Allt tillsammans bildar en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö som utgör en mycket viktig del av kust- och 

skärgårdsområdets naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Torrön är en delvis av skogsbruk påverkad miljö men hyser skogsavsnitt med hög naturvärden samt värdefulla lövträdsavsnitt, grova träd och 

betesmark. Bitvis finns fina granskogar på ofta frisk mark med blåbärsris och inslag av kärr. På öns centrala delar ett avsnitt orörd 

hällmarkstallskog med många vindfällen och torrakor. Denna del är vildmarksartad.  Kring huset i söder växer en del ask samt i öster en 

fuktäng med ängsbräsma. Här finns även ett torrbacksartat avsnitt och sydväst om huset en slänt med Adam och Eva. Österut vidtar en 

blandskog av ek, rönn, björk, gran, tall, ask och en. Här är det snårigt och igenväxt. I rikare avsnitt förekommer tandrot och gullvivor. I ett 

bryn mot den sydöstra åkern står en ek med ca 360 cm omkrets.  Y tterligare tre grova ekar finns i den betesmark som utgör öns sydöstra hörn. 

Här finns även en hamlad oxel i anslutning till en f.d åker där hävdgynnad flora vandrat in. Mot havet i öster en trädridå med grova vårtbjörkar. 

Vid den lilla viken finns en öppen strandäng. Av hävdgynnad flora finns bl a gåsött, strandkrypa, krypven, havssälting samt på fastmarken 

bockrot och rikligt med gulmåra och gullviva samt natt och dag. På en av ekarna har en rikare lavflora påträffats med bl a brun nållav.  På öns 

sydvästra del (väster om huset) finns en hög bergknalle. I branterna rikligt med tulkört, getrams och tjärblomster. Nednaför branterna mest ask 

men även ek och  lind. Sydbranten hyser bl a vippärt, blåsippa och hässlebrodd samt gullviva och skogstry. Mot norr finns en skuggad brant 



 

 

med ett glest trädskikt av mest yngre lövträd och gran. Bergarten utgörs av silikatsten men den ganska yppiga mossfloran antyder inslag av 

kalkhaltiga stråk i denna. Förutom fällmossa, fjädermossa, guldlocksmossa och porella noterades även svartbräken och sotticka.  Längst i 

nordost finns ett brant parti mot Dalsfjärden med en äldre gles barrblandskog med tall, gran och enstaka asp. En avbruten rötad grovtall och 

tämligen gott om gran- och tallågor förekommer. Knärot, tallticka och grovticka är några signalarter som finns här och påvisar en intressant 

miljö.  Vid Stora Torröströmmen i väster finns en högväxt och grov gran i kantzonen mot sundet. En något märklig grov gren växer 

horisontellt ut från basen av trädet. Gamla trädsolitärer av barrträd i ljusexponerade lägen kan ofta hysa speciella arter. Den grunda 

vattenmiljön med tidvis strömmande vatten i sundet kan hysa marina naturvärden.  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om bergbranter och hällmarksskog lämnas orörda. Död ved lämnas kvar. Betesmarken hävdas med bete. För brynens värde 

är det även värdefullt om åkermarken förblir öppen. 

  



 

 

 

Angelholms Vrångö  

Objektsnummer: 872121    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vrångö söder om Ängelholm utgör en unik miljö med ädellövrika skogar och en tät ansamling av urkalkförekomster som visar sig i en mycket 

artrik flora både på kalkhällarna och i skogen. Vrångö har med sina många urkalkförekomster inga motsvarigheter i skärgården och utgör en av 

de mest värdefulla öarna S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vrångö sydost om Ängelholm ligger just intill gränsen mot Gryts socken. Ön har en skiftande topografi där urkalksten tränger fram på flera 

platser. Det är mest framträdande på öppna trädlösa berghällar men har även en tydlig påverkan på fältskiktet i skogen. Här finns en rik 

lundflora med bl a sårläka, lundskafting, vårärt, brudbröd och vippärt. Trädskiktet visar stor variation inom olika delar och kan betecknas som 

mosaikartat med en generellt rik förekomst av ädellövträd. Medelgrov ek dominerar med inslag av bl a ask, alm, lönn och asp. Flera av ekarna 

utgörs av relativt gamla men senvuxna individer med måttliga stammått. Barken är dock ofta grovt fårad och vissa träd har håligheter med 

mulm.  På ett par platser finns fuktiga lövklädda sumpsvackor där luftfuktigheten är hög och förutsättningarna särskilt gynnsamma för 

krävande epifytiska lavar. I framförallt södra delen och längs med ett sluttande parti i norr är granskogen mer framträdande. Träden är ofta 

grovvuxna och här finns på sina ställen en rik tillgång på torrträd, lågor och rotvältor. De senare utgörs ofta av grova och barklösa individer 

som legat länge. I höjdlägen finns gles tallskog med gamla träd och med inslag av enstaka solexponerade krattekar och torrakor.  Hela området 

hyser en rik och varierad signalartsflora vilket indikerar en mycket betydelsefull lokal för rödlistade arter och ett högt naturvärde. Till 

markfloran hör utöver vad som nämns ovan även t ex tandrot, spenört, blåsippa och natt och dag. Under våren påträffas rikligt med gullviva, 



 

 

särskilt i öster. I öster finns flera urkalkhällar och i anslutning till dessa bl a grusbräcka, kungsmynta, vit fetknopp, harmynta, Adam och Eva, 

solvända och flera klippormbunkar. I ett alkärr i sydost påträffas bl a desmeknopp, rödblära och lundskafting. Av mossor finns på ön t ex 

fällmossa, fjädermossa, västlig hakmossa, porella och krusig ulota och till vedsvampfloran hör grovticka, tallticka, barkticka och hasselticka. Av 

lavar förekommer gulpudrad spiklav, rosa skärelav, blyertslav och rostfläck på de äldre ekarna. Marksvampfloran är inte undersökt men den 

kan sannolikt vara intressant.  På sydsidan av öns västra del finns spår av kalkbrytning och särskilt på kanten till brottet finns en fint utbildad 

kalkbergsflora. Redan på Häradskartan från 1868 finns ett kalkbrott omnämnt. På öns nordsida en blåbärsgranskog med dominerande 

ängskovall och inslag av bl a vårärt, tandrot och tvåblad. En ca 2 hektar stor tidigare åkeryta finns på öns centrala del. Öns flora finns 

utförligare beskriven i ”Botanisk inventering av Östergötlands skärgård”.  På södra sidan finns en grund vik, en hästskoformad vassbukt som är 

exponerad åt söder och väster. Mynningarna är breda och 3-4 m djupa. Djupet i viken ligger runt ', 'skärgård. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Vrångö sköts med sikte på att bibehålla och utveckla de mycket höga naturvärdena. Bl a bör vissa ekdominerade partier 

i sydväst som idag är krafigt igenväxta av enbuskar friröjas. Vidare bör granens fortsatta utbredning hållas 2-2,5 m. Exoneringsgraden är måttlig 

och viken är ett grundområde med liten vågpåverkan. Blandskog och klippor omger denna opåverkade vik och vassbälten (2-30 m breda) 

täcker mer än hälften av strandlinjen. Undervattensvegetationen är måttlig. 

  



 

 

 

Angens bergbrant  

Objektsnummer: 863921    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid gården Ängen finns en bergbrant som vätter mot nordost. Krönet och övre delen av branten domineras av tall och asp. I nedre delen 

minskar tallen och granen ökar bitvis. Allra längst ner är det yngre gallringsskog. I sluttningen finns naturkvalitéer i äldre asp och tall, torrträd, 

mossklädda lodytor mm. Stora delar av branten är teknisk impediment. Förr har troligen bete förekommit. Det finns även senvuxna ekar. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Angholmen Kallsö  

Objektsnummer: 874309    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ängholmen ligger i mellanskärgården ett par kilometer nordost om Kallsö. På ön finns en variationsrik tallpräglad skog med viss 

betespåverkan. Även värdefulla almiljöer. Ängholmen utgör en värdefull del av de skogklädda öarna i S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ängholmen är en tallskogsholme som har en tämligen högväxt gräsvegetation som vid inventeringsbesöket nyligen fårbetats i mindre 

omfattning. Bland gräsmarksindikatorerna märktes enstaka knägräs i södra delen. Holmen har sannolikt en lång trädkontinuitet av tall. Träden 

är relativt grova och ofta kandelaberformade med flerstammiga stammar. En del partier är igenväxta av bl a en- och rosbuskar och skulle 

behöva röjas för att släppa in ljuset i tidigare luckor. Längs östra stranden finns en intressant albård där flera av klibbalarna är gamla och har 

torra döda stamdelar med håligheter och insektshål. Här påträffades kläckhål efter den ovanliga alpraktbaggen. I nordost finns även en mer 

ensartad och likåldrig alskog på fuktig mark som kan bli värdefull på sikt. Öns sydöstra del har ett underlag av morän. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ett trädskikt av äldre tall bevaras. Klibbalen bör generellt få utvecklas fritt. En del buskar och annan vegetation som 

tränger in kan med fördel röjas. Bete är positivt för att bibehålla en variationsrik miljö. 

  



 

 

 

Angholmen Lönshuvudfjärden  

Objektsnummer: 876201    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ängholmen uppvisar spår av äldre odling t ex odlingsrösen samt en relativt rik flora och ett lindbestånd med inslag av hamlade träd. 

Ängholmen med resterna av en äldre odlingsmiljö utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Ängholmen finns i de centrala och västra delarna rester av äldre odling. Ute på udden längst i väster påträffas odlingsrösen och i närheten 

finns en artrik klippäng som i det närmaste helt domineras av blodnäva. Andra växter är kungsmynta, gulmåra, gullviva och småborre. I sydväst 

även ett bergrör-samhälle. Större delen av öns västra del upptas av en lindskog med en del asp i kanterna. I söder finns ett avsnitt med hamlade 

lindar och även inslag av ask. I öster mestadels tallskog. Mitt på 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Anguddens ekmiljö  

Objektsnummer: 873112    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ängudden och området innanför är rikt på ek i olika ålder, bland annat finns en del mycket gamla träd med artrik lavflora. Området utgör 

därmed en mycket värdefull del av av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ängudden kallas en udde med öppna nästan trädlösa berghällar. I strandlinjen och sluttningslägen växer en olikåldrig gles ekskog med flera 

gamla och grova träd. Några av dessa är idag döda torrträd med djupa håligheter och större delen av stammarna barklösa. På de grövsta ekarnas 

grovbark finns en anmärkningsvärt artrik och intressant lavflora, bland annat noterades hela 6 rödlistade arter däribland gammelekslav och 

hjälmbrosklav. Mot öster är eken mer uppblandad med gammal tall samt enstaka gran. Här finns några träd med tydliga kläckhål efter ett par 

ovanliga vedskalbaggar.  Mellan Ängudden och Gladkrok fortsätter ekmiljöerna med en höjd med gammal ekskog. Skogen är ca 100-120 år. 

Några äldre ekar finns också och på den äldsta  eken hittades fyra sällsynta lavar, gulpudrad spiklav, gammelekslav, grå- och rosa skärelav. I 

sluttande, lägre partier finns en rik lundflora med vårärt, spenört, tandrot, 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området lämnas orört. Eventuell skötsel inom biotopen inriktas på att gynna yngre ersättningsträd av ek genom 

småskalig frihuggning och buskröjning. Den rika epifytfloran på bl a döende gammelekar riskerar att försvinna då 

  



 

 

 

Arentorpsviken  

Objektsnummer: 874008    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vik av öppen, exponerad karaktär med sparsam vegetation. Viken är troligen av viss betydelse som lek- och uppväxtmiljö för fisk och utgör en 

värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Arentorpsviken är belägen i Trännöfjärdens sydvästliga del. Den är ostvänd och mycket exponerad. Djupet minskar successivt inåt i viken, från 

2,5-3 m i mynningen till ca 1,5 i den inre delen. Viken saknar mynningströskel och kan betecknas som ett exponerat grundområde. Påverkan är 

relativt hög med hus och bryggor i närområdet samt tillrinnande mindre vattendrag omgivet av åker- och betesmark. Vassbälten täcker ca 90 % 

av stränderna. Undervattensvegetation saknas helt i vikens yttre delar medan den är sparsam i de inre delarna. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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

  



 

 

 

Arpsund  

Objektsnummer: 874302    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 En mycket värdefull ö på gränsen till ytterskärgården med ett relativt stort bestånd gamla ekar. Knutet till ekarna finns en ex klusiv lavflora 

och insektsfauna. Arpsund rymmer en av de mest exponerade ekförekomsterna i skärgården.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Arpsund ligger på gränsen till ytterskärgården och från ön har man utsikt över öppna havet. Det här är en av de mest exponerade 

ekförekomsterna i skärgården. På ön växer en senvuxen hedädellövskog som har en labyrintartad utbredning i svackor mellan öppna berghällar 

med ljungvegetation och enbuskar. I högre delar av Arpsund ingår även ett mindre parti med gammal gles tallskog. I väster övergår biotopen i 

en mer lundartad ekskog. På Lämskär (nordöstra udden) är ekarna mer spridda-gruppställda och klenstammig björk är här ett mer dominant 

inslag. Markfloran på Arpsund är liljekonvaljerik med inslag av gullviva, grönvit nattviol, lundgröe, tandrot, korskovall och sparsamt med 

blodnäva.  Fuktighetsförhållandena är överlag torra-friska men i några djupare sänkor finns blötare partier som ger en värdefull förhöjd 

luftfuktighet. Tillgången på död ved är god, främst i form av senvuxna torrträd av ek. Några relativt grova ekar (70 cm i diam) är sannolikt 

mycket gamla och har en djupt fårad skivbark vid stambasen. En ek har dessutom en djup hålighet med rödbrunt trämjöl (mulm) som är ett 

värdefullt substrat för ovanliga arter ur den lägre faunan. Lavfloran är rik med flera ovanliga och rödlistade arter t ex rostfläck, blyertslav, 

gammelekslav, grå skärelav och gul dropplav. Dessutom förekommer eksvampen oxtungsvamp på flera platser. Vid en insektsinventering 1997 

påträffades fragment av fyra rödlistade skabaggar och en klokrypare i de rötade ekarna vilket visar att även insektsfaunan är av största värde. 

Hålekarna är dock relativt klena vilket är till nackdel för många hålträdslevande arter. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

För att bevara områdets höga naturvärden fordras i nuläget inga aktiva åtgärder. För att långsiktigt bibehålla karaktären är dock kontinuerlig 

beteshävd troligen nödvändig. Ett visst uttag av triviallövträd i slutnare delar (främst på Lämskär) kan också krävas. 

  



 

 

 

Askesum tallskogsbranter  

Objektsnummer: 864914    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Längs en kilometerlång sträcka av förkastningsbranten vid Askesum finns flera värdefulla avsnitt med äldre tallskog med inslag av senvuxen ek 

och asp. Det sydvända läget gör att områden kan vara särskilt intressanta för krävande insekter. Området är av kommunalt värde för 

naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I den sydvända förkastningsbranten som utgör förlängningen på Gropviken finns några avsnitt med äldre tallskog. I det nordvästra området 

finns gott om gamla tallar med pansarbark i den övre delen. I nedre delen växer yngre aspar. Det mellersta området är en talldominerad 

bergknalle med tillhörande sydvästbrant. Här finns gott om gamla tallar och en del torrakor, lågor, gamla aspar och senvuxna ekar. På block 

växer fällmossa. På höjdens krön finns några fornlämningar. Det tredje området i sydost är en sydvästvänd brant bevuxen med barrskog. 

Inslaget av aspar och senvuxna ekar är stort även här. En del gamla senvuxna tallar finns samt även 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Askog hagmark  

Objektsnummer: 864708    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull hagmark med såväl grova träd som en artrik flora i kuperade avsnitt. Hagen utgör en mycket värdefull del det ekrika 

odlingslandskap som breder ut sig i trakten av sjön Strolången.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En delvis svagt kuperad hage med högt naturvärde. De öppna, flacka partierna är mer eller mindre kvävepåverkade och de främsta värdena 

finns i de mer kuperade delarna. Här finner man den hävdgynnade floran innehållande bl a ängsvädd, bockrot, darrgräs, knägräs, stagg, svinrot 

och gullviva. Här finns även några halvgrova och spärrgreniga ekar. 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

Axsjön våtmark  

Objektsnummer: 863401    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Den grunda Axsjön är en värdefull sjö genom att stora ytor är vegetationstäckta och att det finns två större lövkärr. Kärren kan utgöra fina 

miljöer för arter som till exempel mindre hackspett.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Axsjön ligger cirka 5 km norr om Yxnerum på båda sidor om gränsen mellan Åtvidabergs och Söderköpings kommuner. Sjön är grund med 

stora näckrosbälten. Den kantas av smala vasstråk. Flytbladsvegetation och vass upptar ca 1/6 av sjöns yta. Den smala viken söder rymmer ett 

björk/alkärr. En annan smal vik i nordväst övergår också i ett björk/alkärr, här tillsammans med ett stort inslag av Salix i kanterna. Sjön ligger i 

en markerad sänka i moränterrängen och kantas av yngre skogar och hyggen. Allra längst i söder finns dock åkermark som vid högt vattenstånd 

delvis kan stå under vattnet. Här har många krickor och gräsänder observerats. Ett brett dike leder ut vatten från åkermarken till sjön. Kärrens 

vegetation är glest utbildad men domineras av bladvass och innehåller i övrigt bl a kråkklöver, tuvtåtel, bredkaveldun och flaskstarr. Ute i sjön 

är vit näckros vanlig. 

 

Åtgärdsbehov 

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

avverkningsfri kantzon lämnas. 

  



 

 

 

Barnmossen  

Objektsnummer: 866405    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Barnmossen är en liten mosse typisk för Östergötlands skogsbygder. Denna typ av våtmarker är mycket sparsamt förekommande inom 

Söderköpings kommun och därför av högt bevarandevärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Barnmossen ligger strax norr om Venasjöns östände. Det är en mosse av den typ som är vanlig i stora delar av länets skogsbygder men som är 

mycket sparsamt representerad i Söderköpings kommun. I anslutning till mossens östra halva finns en ca 0,5 ha stor, öppen yta med 

vitmosstuvor och olika halvgräs. Kring den öppna ytan finns en smal bård av klena martallar. Områdets sydvästra halva utgörs av en 

skvattramtallmosse med viss påverkan av gallring. Längs övriga kanter finns inslag av björk och i buskskiktet pors. Till floran hör även tranbär, 

hjortron och tuvull. Våtmarken omges av yngre skog i öster, lite äldre skog i väster. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Barrbrant på Marö  

Objektsnummer: 874227    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En nordostvänd bergbrant med tallskog.Tallen är mycket olikåldrig och några enstaka lågor finns. Naturvärdet ligger i själva berget som verkar 

rikt vattenhållande. Branten är täckt av ett tjocktlager vitmossa och blåmossa. Vatten verkar sippra nedför hyllorna i berget. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena gynnas om branten lämnas för fri utveckling. 

  



 

 

 

Barrskog 500 m S Dalen  

Objektsnummer: 865809    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett område med gammal barrskog, såväl tall som gran samt inslag av lövträd. Området utgör en mycket värdefull del av det omgivande 

brukade skogslandskapet, en reträttplats för trängda skogsarter av bl a lavar och insekter. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En bergklack med omgivande sluttningar och branter, totalt ca 2,5 hektar. På berget växer gammal hällmarkstall, i nordost finns en sänka och 

en brant med gammal gran och tall, granen är mer än 150 årig och på flera finns spår av signalarten granbarkgnagare. Även gammelgranslav 

förekommer. I den östra delen finns en del senvuxen ek och grov asp. I den västra delen finns gammal grov gran och tall samt ett litet alkärr. 

Död ved finns i form av lågor och torrakor. Klen död ved finns rikligt. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Barrskog N Ormestorp  

Objektsnummer: 864810    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

naturvården. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ca 600-700 meter norr respektive nordost om Ormestorp finns ett par högt belägna avsnitt med äldre tallskog. Båda skogsavsnitten består av 

gammal hällmarkstallskog (1,6 ha resp 0,75 ha) med relativt stort inslag av död tallved i form av grova grenar, lågor och torrakor. Många gamla 

senvuxna aspar finns och även en del död aspved. Sannolikt finns rödlistade insekter knutna till de gamla träden eller den döda veden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras bäst om området lämnas orört. 

  



 

 

 

Barrskog O Käringbergen  

Objektsnummer: 864703    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett stort, växlande och för trakten gammalt skogsområde av stort värde ur många aspekter, bl a för skogsfågelfauna, värdet av äldre träd i 

landskapet och möjligheten att få uppleva ett större avsnitt äldre skog.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En fin äldre hällmarkstallskog med sumpsvackor. Kring dessa finns även graninslag. Tallarna är till stor del plattkroniga gammeltallar som 

troligen är över 150 år gamla. Många granar är senvuxna och kan vara mycket gamla. En liten del av hällmarken i väster är påverkad av gallring. 

Det är överlag sparsamt med död ved. Östra delen av området är relativt plan med låga hällmarksryggar, i nordöst en mindre brant med 

hänglavsrika granar och förekomst av gammelgranslav. Längst i väster står ett par grova aspar i barrblandskogen. I sydväst finns en rikare sänka 

med död granved och bl a blåsippa i markfloran. Mitt i området märks lite större avsnitt med gles, gammal tallsumpskog med vitmossor och 

tuvull. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogsområdet kan lämnas orött. 

  



 

 

 

Barrskog SO Grevängskullarna  

Objektsnummer: 865405    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

På ett bergkrön och i en nordvänd sluttning ett stycke nordost om Östra Ryd finns en värdefull äldre barrskog med lövinslag. Det är dels en 

nordvänd bergbrant och sluttning. Här växer mestadels gran men bitvis med stort aspinslag. Spridda lågor av asp och gran finns i hela 

beståndet. De är i många olika nedbrytningsfaser. Uppåt i sluttningen stiger åldern på granarna och inslaget av tall ökar. Södra delen av 

beståndet ned mot vägen utgörs av en äldre tallskog. På gamla granlågor i området hittades bl a den rödlistade vedtrappmossan. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Barrskog SV Eriksvik  

Objektsnummer: 873103    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett förhållandevis stort område på ca 10 hektar med äldre skog bl a riktigt gammal hällmarksskog av tall samt sumpskogar. Skogsområdet utgör 

en mycket värdefull del av kustzonens höga naturvärden. Skärgårdsområdet är en särskilt utpekad värdetrakt för tallskogsvärden i Östergötland.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I barrskogsområdet norr om Södra Finnövägen finns inslag av naturskogslika avsnitt. Södra delen utgörs av en väst-ostlig höjd med 

hällmarktallskog som har stort inslag av mycket gamla träd. Gamla tallar med pansarbark dominerar området, här finns ett mindre inslag av 

gamla senvuxna granar. Död ved finns i form av torrakor och lågor, dock i relativt sparsam mängd.  Längst i väster finns en liten barrsumpskog 

i skyddat och fuktigt läge invid en bergkant. Här finns inslag av senvuxna granar, ett fåtal äldre tallågor samt en del signalarter som indikerar 

skyddsvärd skog.  Mitt i området och parallellt med hällmarkshöjden i söder finns en mosse med blandskog där tall, al och björk dominerar. 

Träden är senvuxna och det finns även inslag av senvuxen gran. Många träd står på socklar vilket också visar på en under lång tid fritt 

utvecklad naturmiljö. Skriftlav förekommer relativt rikligt på stambaserna. Längs mossens norra sida sträcker sig ytterligare ett avsnitt med 

hällmarkskog med stort inslag av gamla tallar med pansarbark. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogsområdet lämnas orört. Med tilltagande ålder och innehåll av död ved kommer naturvärdet att öka med tiden. 

Kring sumpskogsmiljöerna behövs en kringliggande kantzon. 



 

 

  



 

 

 

Barrskog vid Lagnöströmmen  

Objektsnummer: 874123    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett havsnära avsnitt med gammal granskog som har naturskogsvärden. Här finns både en rik markflora samt värden knutna till död ved och 

gamla träd. Området utgör en värdefull del av naturen i S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En nord- och nordöstvänd sluttning med ca 2 hektar gammal grandominerad barrskog. Här finns inslag av riktigt grova och gamla granar och 

gott om död granved i olika nedbrytningsstadier. En del av granlågorna är också riktigt grova. Här finns även ett stort inslag av gamla lövträd t 

ex klibbal. I sydvästra delen finns också ett parti med gamla tallar. Markfloran är bitvis rik med inslag av t ex tandrot, sårläka och dvärghäxört. 

Andra signalarter är lavarna glansfläck och gammelgranslav samt långfliksmossa, grovticka och tallticka. Dessutom finns spår av skalbaggarna 

granbarkgnagare på gran och svart praktbagge på tall. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Barrskog V Stora Fisklös  

Objektsnummer: 863504    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt område med äldre, hänglavsrik skog. Området med sin gamla luckiga granskog och sumpskogar utgör ett värdefullt och 

skyddsvärt inslag i dagens rationellt skötta skogslandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I det flacka landskapet strax väster om den öppna våtmarken Stora Fisklös finns ett litet, äldre grandominerat barrskogsområde. Området 

utgörs av en bergshöjd med blockiga sluttningar i söder och två sumpskogspartier, ett i västra och ett i nordöst. I mellanliggande partier finns 

gammal, gles, luckig granskog med inslag av 150-åriga hänglavrika granar. Även på berget och på sluttningarna finns många riktigt gamla 

granar. Här finns också inslag av gamla grova aspar. Av signalarter har påträffats gammelgranslav och fällmossa. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Basteviken  

Objektsnummer: 874054    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Basteviken är en exponerad vik med sparsam undervattensvegetation i yttre delen och riklig i den inre. Till de påträffade arterna hör grönsträfse 

som är mindre vanlig. Viken utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Basteviken är belägen vid Herrborum i sydvästra delen av Trännöfjärden. Viken vätter åt öster och exponeringsgraden är stor. Mynningen är 2-

3 m djup och viken  domineras av djup mellan 1-1,5 m. Landhöjningmässigt betraktas viken som ett exponerat grundområde. Påverkan är 

måttlig med Herrborums herrgård med bryggor och båt i direkt anslutning till viken. Vidare omges viken av en del åkermark och ger ett 

näringsrikt intryck. I den västra delen mynnar en liten bäck. Smala vassbälten med mindre inslag av säv och havssäv täcker vikens stränder. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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

  



 

 

 

Bastö jättegrytor  

Objektsnummer: 874230    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Jättegrytor är säregna bildningar som utgör ett viktigt spår av inlandsisen. Jättegrytor har ett stort skyddsvärde och utgör en mycket värdefull 

del av de geologiska naturvärdena i kommunen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På västsidan av Bastö relativt nära viken Sundet finns två stora jättegrytor, den ena  med 2 och den andra med 1,5 meters vidd. Grytorna ligger 

troligen ganska nära  tomtmark, men avgränsningen är något osäker och hämtad från geologiska kartbladet, ej avstämd i fält. Inom det 

geologiska kartbladet Torönsborg (Sveriges Geologiska Undersökning, 1923) finns jättegrytor i anmärkningsvärt antal. Jättegrytorna uppträder 

ofta gruppvis och de verkar finnas i stråk som följer isräfflornas riktning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området med jättegrytan och ett väl tilltaget skyddsområde kring detta undantas från åtgärder som kan skada berget och 

grytorna såsom sprängning, anläggande av väg eller byggnad, övertäckning etc. 

  



 

 

 

Beningevassaviken  

Objektsnummer: 873129    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Denna vik är belägen mellan Torön och Svensmarö och delvis belägen inom Svensmarö naturreservat. Den har tidigare varit ett sund som 

numera är igenväxt i vikens östra del. Mynningen är bred, ca 5 m djup och vänd åt väster. Inne i viken grundar det upp successivt och djupet 

mitt i viken är ca 2,7 m. Exponeringsgraden är hög och viken klassas som ett exponerat grundområde. En båt och en brygga finns i viken samt 

tre hus i närområdet. Betesmark och blandskog omger viken och vass täcker stora delar av strandlinjen. Bältena är både breda och täta i vikens 

östra delar. Undervattensvegetationen är måttlig till sparsam med dominans av blåstång. Även borststräfse och ålnate påträffas. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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

  



 

 

 

Bergbrant 500 m NV Dala  

Objektsnummer: 865715    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

lodytor växer fällmossa och skuggblåslav. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Bergbranter V Solberga  

Objektsnummer: 865716    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

växer gamla senvuxna tallar. 

 

Åtgärdsbehov 

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

lämnas kvar. 

  



 

 

 

Bergbrant O Lilla Mossgöl  

Objektsnummer: 863502    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

kännetecknar dessa miljöer.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En nordöstvänd bergbrant med äldre asp och något yngre gran som trädskikt. På aspar finns lunglav och bårdlav. Berget har flera mindre 

lodytor som ofta är rikligt mossbevuxna. Flera aspar har håligheter och lågor finns i många olika nedbrytningsstadier. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området sköts med inriktning på naturvård. Tills vidare rekommenderas fri utveckling men på sikt kan granen behöva 

gallras ut lite för att gynna och bevara aspar och värden knutna till asp.  den 4 juni 2008 

  



 

 

 

Bergbrant SO Källtorp  

Objektsnummer: 866307    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull bergbrant med skuggföredragande mossflora och inslag av senvuxna 

 

Naturvärdesbeskrivning 

I den östvända sluttningen sydost om Källtorp finns en bergbrant med hyllor och lodytor. Här finns en ymnig mossflora med bland annat 

fällmossa. Skogen runt om och på berget är ek, asp, tall och gran. Träden börjar bli intressanta i sin karaktär genom att flera lövträd är 

senvuxna och/eller hålträd och rötade i olika stadier. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och gynnas om berget och branten ej exponeras utan behålls beskuggad. Det vore därför värdefullt om skogen närmast runt 

om och uppe på krönet lämnas orörd. 

  



 

 

 

Bergbrant SO Skärnäs  

Objektsnummer: 863508    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära sjön Skiren finns en bergknalle med aspdominerad brant runt om. I branten finns även ek och hassel. Det finns lite håligheter i några av 

de halvgrova asparna och troligen en fin vårflora i området. Många stenblock och små lodytor är kraftigt mossbevuxna.Bebyggelse i närheten 

och på söder sidan i anslutning till berget påverkar skötseln av skogen. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Bergbrant SV Stora Löten  

Objektsnummer: 863905    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

värdefull och skyddsvärd  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En skravelstensbrant med hällmarker högst upp. I nerkant övergår brantmiljön i en gran- eller barrblandskogssänka. I rasbranten finns mossiga 

block som ger upphov till en luckig skog, samtidigt är det något fuktigt i det östvända läget. Trädskiktet består av gran, tall, asp och björk. Ett 

par aspar är grova men i övrigt är trädskiktet av medelålder. Naturvärdet utgörs främst av den luckiga skogen som skuggar branten och 

blockmiljön med skrymslen som bl a gynnar vågig sidenmossa som förekommer sparsamt. På exponerade block i övre norra delen finns den 

mindre vanliga och nordliga arten vindlav. Död ved finns som både nyfallna och äldre lågor av barr. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras bäst om själva brantavsnittet lämnas orört. Spara gärna tallar i nerkant av branten liksom yngre gran i en zon kring 

branten. De yngre granarna kan tillsammans med lämnade tallar bidra till en fortsatt beskuggning av blockmarken. 

  



 

 

 

Bergbrant vid Karlsborg  

Objektsnummer: 864715    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En västvänd brant med äldre gles hällmarksskog av tall längs krönet. Viss påverkan av plockhuggning märks, platsen är dock även intressant 

som en av traktens troligen bästa utsikter med toppen 89,5 meter över havet. Från högsta punkten har man en vid utsikt mot de blånande 

Kolmårdsbergen flera mil bort. I brantens nedre del finns rikt med asp som delvis växer i de stora rasmassor som finns här. Högt upp i branten  

finns på några torra lodytor den i södra Sverige mindre vanliga vindlaven. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om branten och kvarvarande äldre träd lämnas orörda. Området bör undantas åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 

sprängning, schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Bergbrant vid Skår  

Objektsnummer: 865522    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Branter med lövskog ner mot Vispolen. Lövskogen är ca 50-årig men flera individer är klart äldre. Det finns också ca 20% gran i området och 

senvuxen ek uppe i branterna. Bergen och hyllorna erbjuder små lodytor och sprickor och är rikt mossklädda. Flera av asparna är hålträd. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Bergkrön S Sjöliden  

Objektsnummer: 865403    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

I västsluttningen vid vägen nära Hällerstad finns ett brant avsnitt och ett krön med 150-årig tallskog. En del senvuxna ekar finns här också. 

Död ved finns både stående och liggande i många olika nedbrytningsstadier. Marken är blockig och längst upp mot krönet finns flera lodytor. 

Fällmossa är en av signalarterna som växer här. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Bergön  

Objektsnummer: 876302    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

utgör en mycket värdefull del av S:t Annas ytterskärgård.  Naturvärdesbeskrivning  På Birkskär och Bergön finns partier med gammal tallskog i 

exponerat läge mot ytterskärgården. På Birkskär står den gamla tallskogen i kuperad och höglänt terräng. I lägre delar finns fuktigare mark med 

sluten skog. Här finns inslag av främst asp men även enstaka senvuxen ek. Död ved finns sparsamt men frekvent med bl a torrakor och 

högstubbar av björk och asp. Den måttligt påverkade skogen har förutsättningar att hysa krävande och hotade arter ur främst den lägre faunan. 

På höjden på södra delen av Bergön växer en gammal och bitvis mycket gles tallskog. Mot norra delen är det mer olikåldrigt och skiktat. De 

mycket gamla furorna har grov pansarbark och rikligt av torrgrenar. Död ved finns även ganska rikligt i form av gamla rotvälta tallar. I lägre 

delar i sydost finns asp- och ekinslag med en del döda träd. Miljön har höga naturvärden knutna till de gamla solexponerade furorna som 

sannolikt är värdefulla för bl a insekter.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består och utvecklas om skogen på öarna lämnas opåverkad.  ', 'Nr N amn 

_ Klass 876303 Ostra Örskär 1c  Naturvärdesbedömning  Östra Örskär är ett typiskt utbildat björkskär som utgör en mycket värdefull del av 

ytterskärgården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och utvecklas om skogen på öarna lämnas opåverkad.  ', 'Nr N amn _ Klass 876303 Ostra Örskär 1c  

Naturvärdesbedömning  Östra Örskär är ett typiskt utbildat björkskär som utgör en mycket värdefull del av ytterskärgården.  

Naturvärdesbeskrivning  Östra Örskär är ett typiskt utbildat björkskär. I norr finns en blöt sänka där myrbildning pågår, här finns ett utbrett 

vackert kråkbärsamhälle. Lundbräken förekommer. Södra delen utgörs av flackare terräng. Fågellivet är ej så anmärkningsvärt men häckande 

havstrut och fiskmås förekommer.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om ön undantas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön eller störa 

fågellivet. 

  



 

 

 

Bete 500 m SO Melängen  

Objektsnummer: 865815    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En betesmark som ser ut som en gammal mossodling men där floran har naturaliserats på södra halvan och i nordväst. Tuvtåtel dominerar 

över nästan hela objektet men i nämnda delar finns hävdgynnade arter som revfibbla, ängsvädd, gulmåra, hirsstarr, knägräs och rikt med 

darrgräs. Vid inventeringsbesök sågs grobladsnätfjäril. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Betesmarker på Marö  

Objektsnummer: 874231    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

I väster där vägen kommer in på Marö finns en liten havsstrandäng. Vid inventering 2002 gav den intryck av att ej ha varit i hävd så länge då 

gräsväxten bitvis var gles. En del spridda vassruggar obetade men med rätt hävd kommer det att bli en mycket värdefull miljö för flora och 

fågelliv. Här finns en typisk strandängsflora med gåsött, gulkämpar, krypven, salttåg och havssälting.  Ungefär mitt på Marö finns en hage med 

spridda, relativt unga ekar. Ett par äldre alar finns också och i ett mindre område förekommer hävdgynnade arter. Med rätt skötsel kommer 

den på sikt att få värden. Av hävdgynnad flora märks blåklockor, gulmåra, svinrot och brudbröd. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Betesmarker SO Frugelöt  

Objektsnummer: 863923    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En samling värdefulla betesmarksytor med röjda ytor emellan. Sammantaget utgör hagmarksavsnitten och strandängarna med sin hävdgynnade 

flora värdefulla delar av den rika naturen kring inre Gropviken.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Alldeles vid utloppet av Börrumsbäcken finns en liten strandäng med bl a krypven, blåsäv, svärdslilja och älggräs. Vidare åt sydost finns 

ytterligare ett par strandängsavsnitt.  Söder om vägkröken ligger en torr betesmark i sluttning mot en före detta åker. Här finns en hävdgynnad 

flora med bl a blåsuga, darrgräs, gullviva, prästkrage, solvända och ängshavre.  Kring höjden i söder ligger en öppen, plan betesmark som ligger 

på ett litet berg. Här växer bl a slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, knägräs, stagg, svinrot och rikt med jungfrulin. Även vildlin är noterad här 

tidigare, en art som är ganska ovanlig i kommunens hagmarker och indikerar tidigare slåtterpåverkan. 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning, bebyggelse etc. 

  



 

 

 

Betesmarker vid Arentorpsviken  

Objektsnummer: 874051    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 En värdefull ekhagmark med vidkroniga ekar av medelålder med inslag av något äldre träd. Även hamlade lindar. Till områdets värde hör även 

en artrik flora och en stor betydelse för landskapsbilden. I området finns länets kanske största förekomst av den sällsynta trumgräshoppan 

vilket ytterligare stärker områdets naturvärden.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Innanför Arentorpsviken finns en bergbunden ekhagmark. Ekarna är vidkroniga och står ganska glest. Buskskikt saknas nästan helt även om 

det är gott om unga nyponskott. Ekarna är upp till ca 150 år gamla men närmare havet ökar åldern och den yttersta eken vid strandängen är 

säkert mellan 200-300 år. Ungefär mitt i området finns även 5-10 st gamla, för länge sedan hamlade lindar. Den avlånga höjden är bitvis blockig 

i sydsluttningen och upp mot hällmarkerna finns en del senvuxna ekar.  I delar av sydsluttningen finns en torrbacksflora med få motsvarigheter 

i trakten. I blockiga och magra partier är vegetationen bitvis hedartad med ljung och väldigt mycket kattfot. Torrängen dominerar dock och 

spänner från trivial fårsvingelvariant mot i det närmaste örtrik ängshavretyp. Vanliga och karaktärsgivande arter är solvända, brudbröd, gullviva, 

prästkrage, rödklint, kattfot och spåtistel. Andra arter är Adam & Eva, slåtterfibbla, jungfrulin, revfibbla, backnejlika, jordtistel, stagg, vildlin, 

spenört och darrgräs. Lavfloran på ekarna börjar bli intressant med rikt med gul porlav på såväl ek som lind. Lite brun nållav. I de yttre delarna 

finns även gulpudrad spiklav på några träd samt vedsvamparna ekticka och svavelticka.  De ljusöppna torrbackarna är ett eldorado för 

gräshoppor, däribland den ovanliga trumgräshoppan. Den förekommer i sydslänten av ekhagen och längs en långsmal torrbackskant mot 

skogen i norr. Vid de senaste inventeringarna (2006) var detta den rikaste lokalen i länet och en av de största i Sverige.  Längs Arentorpsviken 



 

 

finns strandängar i varierande grad av hävd. Vegetationen domineras av krypven med ett mer eller mindre stort inslag av salttåg. Utåt vassen 

tillkommer agn- och blåsäv. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekhagen hävdas med bete även i framtiden. Låt gärna enstaka buskar komma upp utan att hagen för den skull växer 

igen. Hela strandängen bör vara välhävdad. 

  



 

 

 

Betesmark NV Skäggestad  

Objektsnummer: 866522    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En till större delen öppen hage där endast delar hyser en intressant flora. Bland träden dominerar tall och delar har skogskaraktär. Även under 

tallarna finns dock en del hävdgynnade arter. Stora berghällar präglar också området vars markflora bl a innehåller blåklockor, blåsuga, 

slåtterfibbla, ängsvädd, svinrot, kattfot och jungfrulin. 

 

Åtgärdsbehov 

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

grävning, schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Betesmark vid Kullerstad  

Objektsnummer: 866419    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kulturvärden såsom trädplantering/beskogning, grävning eller uppförande av bebyggelse eller anläggningar.  ', 'Nr Namn u. Klass 866420 

Betesmarker 400 m SV Angbacken 4  Naturvärdesbedömning Ett par mindre betesmarker med hävdgynnad flora som utgör en värdefull del av 

odlingslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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



 

 

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

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

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

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

 

Åtgärdsbehov 

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

såsom trädplantering/beskogning, grävning eller uppförande av bebyggelse eller anläggningar.  ', 'Nr Namn u. Klass 866420 Betesmarker 400 

m SV Angbacken 4  Naturvärdesbedömning Ett par mindre betesmarker med hävdgynnad flora som utgör en värdefull del av 

odlingslandskapet.  Naturvärdesbeskrivning  Ett par mindre betesytor med rik hävdgynnad flora. I väster en mark som präglas av ett halvdussin 

halvgrova ekar. Här växer bl a ängsvädd, prätkrage och svinrot. Det östra området är en liten backe som ganska nyligen är röjd. Spridda 

hävdarter finns, bl a samma arter som ovan samt stor blåklocka.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om områdena även fortsättningsvis 

beteshävdas. Betesmarkerna bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Betesskog vid Tyrislöt  

Objektsnummer: 873207    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Tyrislöt finns ett värdefullt skogsbete med många av de karaktärer som kännetecknar en långvarigt beteshävdad, barrdominerad skog. 

Betesskogen vid Tyrislöt utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Strax nordost om Tyrislöts camping finns en talldominerad skog på varierad och småkuperad mark som beteshävdas. Magra trädfattiga 

berghällar finns särskilt i västra delen. Här inhägnas betet delvis med äldre stengärdesgårdar. Mindre hällmarksytor finns även som inslag i den 

sammanhängande skogen. Mot den angränsande Olsövägen i söder finns en grupp äldre ekar. Ett par av träden är grova med en stamdiameter 

strax över 80 cm. Frånsett ett par mindre fuktsänkor med skvattramvegetation domineras området av en torrare typ med ljung- och 

lavvegetation i höjdlägen och risblandad grästyp i svackorna.Tydlig betespåverkan märks främst inom öppnare delar samt på mindre fläckar i 

skogen där ljung- och blåbärsriset är tuktat. Några tämligen vältrampade stigar är en ytterligare karaktär. I de öppnare delarna finns enstaka 

inslag av hävdgynnade växtarter såsom ärenpris, brudbröd och knägräs. De skogliga naturvärdena utgörs av den olikåldriga och delvis luckiga 

tallskogen med enstaka träd som börjar uppnå en intressant ålder då mer krävande arter kan etablera sig. Fynd av enstaka talltickor och den 

mer ovanliga grovtickan är en god indikation på detta. Marksvampen dropptaggsvamp som växte i kanten av en stig är en av de arter som 

möjligen gynnas av betet och/eller djurtrampet. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om skötselinriktningen även fortsatt är bete och åtgärder som syftar till att bibehålla eller skapa en variation av öppna 

respektive slutna delar. Vid gallring kan uttag lämpligen göras så att befintliga ljusbrunnar utökas eller att sådana 

  



 

 

 

Birkö  

Objektsnummer: 875319    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Birkö finns spår av äldre odlings- och slåttermiljöer samt en hävdgynnad flora och förekomst av ekar som delvis är ganska grova. Birkö 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Birkö är en medelstor ö direkt öster om Aspöja. Mitt på den södra delen av ön finns ett fint bestånd av medelålders ek samt även al, rönn, oxel 

och vildapel. Även en gammal åkeryta med röjningsrösen går att finna här. Fältskiktet har stort inslag av stagg och  vårbrodd. Ytterdelarna av 

ön består till största delen av berghällar med  pionjärvegetation. Det finns även en liten mosse bevuxen med tall och skvattram. Ett flertal 

blåmossekuddar märks i och omkring mossen. På öns södra spets finns en havsstrandäng som norrut övergår i en öppen vattensamling med tät 

vass runt. Den norra delen av ön är mycket artrikare i fältskiktet än den södra delen, här finns bland annat brudbröd, slåtterfibbla, skallror och 

havssälting. Trädskiktet är artrikt med bland annat oxel, rönn och ek. En dominerar buskskiktet. En del ytor har varit slåtteräng med 

slåttergynnade arter. I den centrala delen finns ett alkärr och på öns östra kant finns några grova ekar med en diameter runt 80 cm. Kulturspår 

finns i form av stenmur och odlingsrösen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om det varierade och artrika trädskiktet bibehålls och om äldre och grova ekar särskilt värnas. Hävden är av stort värde för 

de hävdgynnade arter som bitvis är talrika. 



 

 

  



 

 

 

Björklund fornborg  

Objektsnummer: 866309    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Björklund finns en fornborg och längs östra kanten av berget finns gott om senvuxna ekar. Bitvis är det blockigt och en hel del 

lodytor finns. Fällmossa är vanlig i dessa miljöer. Nedanför branten, främst i söder, finns vidkroniga ekar i kanten av gamla stenröjda åkrar. Här 

finns även inslag av björk och asp samt yngre hasselbuskar. Ett värdefullt kulturspår är en tydlig hålväg som finns här.  Varken i branten eller 

bland övriga ekar finns riktigt gamla träd utan de äldsta träden är troligen ca 150 år. Miljön är ändå av stort värde, inte minst på sikt när ekarna 

åldras. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Björksätter betesmark  

Objektsnummer: 865519    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Björkviks säteri  

Objektsnummer: 864304    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

barrträdsinslag.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Näset vid Björkviks säteri finns ett större område med ädellövskog. I området finns även grupper av gran och tall. Här finns en stor 

trädslagsblandning av löv som bör gynnas före barret. Fältvegetationen är av gräs och lundtyp. I det dominerande ekskiktet finns lite lind och 

ask. Lind finns däremot allmänt i det undre slyskiktet och enskilda stammar kan med fördel gynnas i framtiden. Området har troligen betats 

förr. Idag finns många granremisser för fasan. Sydöstra delen av området hyser de största naturvärdena. Även denna del är en trädslagsrik skog 

på bördig mark med lundflora i fältvegetation. Beståndet är gallrat till en enskiktad skog för ca 5-10 år sedan. Nu kommer ett lövslyskikt som 

varierar mellan 0.5-2 m i höjd. Av signalarter finns fällmossa finns på ask och lönn samt gulpudrad spiklav på ett fåtal ekar. Arterna visar på 

trädkontinuitet i landskapet. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ädellövskogen bibehålls och utvecklas ur naturvårdssynpunkt. Gynna äldre ekar liksom uppkommande lind i de många 

slybuketterna. Se till att bevara trädslagsblandningen och skapa ett 2-skiktat bestånd. Lämna helst kvar död 

  



 

 

 

Björkvik SV Rigagärdet  

Objektsnummer: 864310    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

och dag. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Rigagärdet vid Björkvik finns ett par små hagmarksavsnitt. Det västra omgärdas av en långsmal åker. Yngre ek dominerar 

trädskiktet i både delarna och av störst intresse är kanske förekomsten av natt och dag som är en sällsynt växt utanför kustzonen. Här finns 

även hävdgynnade arter och i det östra området inslag av slåttergynnade arter. Bland annat finns svinrot, ängsvädd, blåsuga, harstarr, darrgräs 

och gullviva. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Björnilleklint  

Objektsnummer: 864813    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

”Skogens källa”. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras troligen bäst om området lämnas orött. 

  



 

 

 

Björnmossen  

Objektsnummer: 865315    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Björnmossen är en av kommunens största skogsmyrar. Mossen har en orörd karaktär och domineras helt av skvattramtallmosse med litet inslag 

av glasbjörk. I nordost finns en del mindre, halvöppna-öppna ytor med vitmossor påvuxna av bl a rosling och tranbär. I denna del finns även 

inslag av blöta partier med gungfly och växter som  pors och vattenklöver. Tallmossen innehåller en del riktigt gamla martallar och enstaka 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarken lämnas orörd och undantas från åtgärder som avverkning, dikning och markavvattning t ex förbättring av 

gamla diken i direkt anslutning till våtmarken. 

  



 

 

 

Blandskog på Tväsäck  

Objektsnummer: 873110    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På ön Tväsäck i Lagnöströmmen finns ett värdefullt blandskogsparti med gran, tall och ek. Äldre gran samt grova granlågor är särskilt 

värdefulla bl a för insektsfaunan och vedsvampfloran. Blandskogen på Tväsäck utgör en värdefull del av innerskärgårdsnaturen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På den lilla ön Tväsäck i Lagnöströmmen växer blandskog. Den norra delen av ön är särskilt intressant med en ställvis sluten blandskog av 

äldre gran och tall samt måttligt grova ekar. Naturvärdena är främst knutna till de gamla granarna som har rikligt av kläckhål efter den 

rödlistade vedskalbaggen granbarkgnagare. Här finns även död ved, några granlågor är grova och vednedbrytare av flera arter såsom klibbticka, 

blödticka och knölticka har bildat fruktkroppar på stammarna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om blandskogen på Tväsäck lämnas orörd. 

  



 

 

 

Blocksluttning vid Lilla Mysingen  

Objektsnummer: 863402    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En i södra delen blockig sluttning med lövrik skog av asp, björk, gran och tall. I norr och uppåt bergen finns pansarbarkstallar i uppåt 150-200 

års ålder. Stubbar vittnar om en tidigare trädgeneration som avverkats för länge sedan. På stubbarna finns även brandspår. Sjön L Mysingen har 

vassrika stränder och tycks uppdämd då en hel del för naturvården värdefulla björkhögstubbar skapats i strandkanten. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om sluttningen lämnas orörd. 

  



 

 

 

Borgarberget S Vispolen  

Objektsnummer: 864601    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Område med fornborg och vid utsikt samt förekomst av gamla tallar upp till 300 år. Ett område med värden ur kultur-, natur- och 

friluftssynpunkt även om det ej är lätt tillgängligt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Borgarberget är en fornborg med fin utsikt åt alla håll. Bergets topp är bevuxen med tall. Större delen av tallen är 100-150 år gammal. Det finns 

några som överlevt en brand då och som är borrade och räknade till 300 år. Marken är lavrik. Lågor finns men det kommer att öka inom snar 

framtid då självgallring nu påbörjats. Här finns bra substrat för vedlevande insekter. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Borums naturvärden  

Objektsnummer: 866829    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordost om Borum finns en växlingsrik och värdefull natur med såväl gamla tallskogsmiljöer, inslag av ekar samt andra ädellövträd. Här finns 

även en havsstrandäng som dock stått ohävdad en tid.  Omkring 600 meter nordost om Borum finns en strandäng som vid inventering 2002 

troligen inte hadebetats på flera år. Den största delen består av strandnära tuvtåtelfuktäng, medan en smalare remsa utanför den har typisk 

havsstrandvegetation dominerad av krypven, salttåg och gåsört. Inslag av gulkämpar, havssälting, smultronklöver och strandkrypa. Utanför 

finns en smal bård av blåsäv och bladvass, men ibland vidtar öppet vatten direkt. Strandängen avbryts av en ek- och albevuxen holme.  På Lilla 

Holmen växer en blandskog med grova tallar, ekar, lönnar, askar, granar och alar. Det finns gott om död ved i form av lågor, högstubbar och 

torrträd. På minst en grov ask växer slanklav, lönnlav och grå vårtlav. På de senvuxna ekarna växer laven rostfläck. Sannolikt finns rödlistade 

insekter knutna till ekarna. På några klippor växer slanklav och nedanför dessa växer en lundartad flora. I övrigt finns relativt många 

hällmarkspartier med bl a blåmossa.  Öster om Sjöstugan finns en långsträckt, bergbunden kulle med talldominerad skog med inslag av ek, asp, 

lönn, ask och björk. Skogen är ställvis gles. Inslaget av död ved är relativt stort men inslaget av riktigt gamla träd är litet. I nordsluttningen finns 

aspar och ekar med håligheter. Nordsluttningen har högst naturvärden. På ostligaste delen av höjden växer en gammal hällmarkstallskog med 

stort inslag av torrtallar och tallågor. En del ekar finns också.  Direkt nordost om Borum finns en betad bergknalle med ekskog med en hel del 

ganska grova och delvis spärrgreniga ekar. Åven vid Sjöstugan finns ett par gamla ekar, den grövsta mäter 473 cm i omkrets. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

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

höjden vid Borum har nordsluttningen högst naturvärden och bör lämnas orörd. Åven övriga delar av 

  



 

 

 

Botentorp betesmarker  

Objektsnummer: 864902    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla betesmarker i den uppodlade dalgång som utgör förlängningen av Gropviken. Här finns bitvis rikt med odlingsrösen/fornlämningar 

och floran innehåller bl a kattfot i ett delområde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Målängen är en delvis öppen, delvis buskbeklädd betesmark ca 500 meter NV gården. Till den hävdgynnade floran hör bl a blåklockor, 

ängsvädd, gulmåra, gullviva och rikt med darrgräs. I hagen finns ett 15-tal odlingsrösen som troligen utgörs av forngravar som påplockats med 

ytterligare odlingssten.  Intill gården finns en till största delen öppen betesmark med hagmarksflora och trädvärden. I hagen finns en metergrov 

ek samt några värdefulla träd av lind, asp och björk. Floran påminner om den vid Målängen med torrängsarter och några friskängsarter.  Vid 

Ekängen VSV om gården finns en glest träd- och buskbeklädd betesmark. På höjden finns en fornlämning i form av en skärvstenshög. Till 

floran i områdets öppna delar hör blåsuga, slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, kattfot, knägräs och rikt med 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Botorpet hagmark  

Objektsnummer: 864405    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull hagmark i skogsbygd med en artrik flora bl a innehållande mindre vanliga arter som ormrot. En värdefull och skyddsvärd 

naturmiljö som kräver fortsatt hävd  för sitt bevarande.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Botorpet finns en hagmark i nordöstsluttning. Objektet har en artrik fältflora, speciellt i västra delen. En karaktärsart är jungfrulin men i 

området finns även ormrot och darrgräs samt harstarr, blåsuga, slåtterfibbla och ängsvädd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd av hagmarken. Området bör undantas andra verksamheter som kan skada naturvärdet såsom 

grävning, schaktning, bebyggelse etc. 

  



 

 

 

Brandsholmarna  

Objektsnummer: 874211    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Brandsholmarna ligger öster om Vänsö. Här finns äldre tallskog med död ved samt några fina gamla lindar. Öarna utgör en mycket värdefull 

del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Stora och Norra Brandsholmarna är efter landhöjningen en sammanhängande ö. På den bergbundna magra jorden växer en talldominerad skog 

som på berget i söder är naturskogsartad med gamla träd och död ved. Ön har nyligen fårbetats och har bitvis en viss skogsbetesprägel. Betet 

är dock magert med främst kruståtel och saknar karaktärsväxter för denna naturtyp. Åldriga och vridna gammeltallar finns även inom delar av 

Norra Brandsholmen och här påträffas förutom tallticka även grovticka. I norra delen, inom ett något yngre glest tallbestånd, står tre grova 

gamla lindar som bär spår av hamling. Träden har även håligheter med mulm som är av värde för många krävande insektsarter. De mindre 

vanliga lavarna gul porlav och gul mjöllav växer på lindarnas stambaser. På sydvästsidan av öarna finns en djupt inskuren skyddad vik. En 

mycket liten stuga ligger längst inne i viken. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om naturskogsartade delar av öarna lämnas orörda. Fortsatt beteshävd är dock positivt för att motverka ytterligare 

igenväxning och bibehålla den tämligen öppna skogskaraktären. 

  



 

 

 

Branter V Rosstorp  

Objektsnummer: 864508    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

skogslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På ömse sidor av vägen mot Rosstorp-Rosenberg finns skogklädda branter med vissa naturvärden. Den nordvända branten är bevuxen med 

gran och asp samt på krönet tall. Området har betats förr och varit mer öppet. Uppe mot brantens lodytor har det dock alltid stått lite träd. Det 

finns död ved av såväl asp som gran, både lågor och torrträd. Den sydvända branten är bevuxen med ek, asp och tall. Många träd är senvuxna. 

Av asp och björk finns en del lågor, högstubbar och torrakor. Överlag är beståndet slutet och en viss självgallring är påbörjad. Ekarna är klena 

men senvuxna och kommer på sikt bli mycket värdefulla för värmegynnade arter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består i nordbranten om de övre delarna av branten lämnas orörd. I de nedre delarna kan viss borttagning av gran vara befogad 

ibland. Naturvärdet i sydbranten gynnas genom fri utveckling eller svaga ingrepp som friställer vissa träd 

  



 

 

 

Brant SO Killingholmen  

Objektsnummer: 865502    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Intill Vispolens våtmarker ca 6-700 meter söder om Västtomta finns en bergbrant med hyllor i berget. Krönet och hyllorna är bevuxna med 

gammal tall och gran. Längst ner i branten finns även lövträd. Fältvegetationen är frodig blåbärstyp. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras bäst om branten även i framtiden lämnas orörd. 

  



 

 

 

Brant vid Kolmossen  

Objektsnummer: 864507    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydvänd brant bevuxen med ek, asp och tall. Många träd är senvuxna, framför allt högre upp i branten. Av asp och björk finns en del lågor, 

högstubbar och torrakor. Överlag är beståndet slutet och en viss självgallring är påbörjad. Ekarna är klena men senvuxna och kommer på sikt 

bli mycket värdefulla för värmegynnade arter. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Brevik  

Objektsnummer: 874109    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Brevik på nordöstra delen av Yxnö finns en värdefull trädklädd betesmark samt en strandäng. Den ekdominerade hagmarken och 

strandängen utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård och det ekrika landskapet på Yxnö-Djursö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid inre delen av Breviken finns en välhävdad strandäng. Upp mot torpet Brevik finns en vacker, medelålders ekhagmark med träd i ca 75-150 

års ålder. Några träd är troligen äldre. De äldsta träden hyser en värdefull lavflora med rosa skärelav, skuggorangelav, brun nållav och 

hjälmbrosklav. Förutom ek finns i hagen en, nypon och slån. Det rika uppslaget av slån hålls efter med röjning. Markfloran är tämligen artrik 

med bl a gullviva, kamäxing och bockrot. I skogsbrynet längs körvägen mellan Brevik och Älgö står två mycket gamla och grovbarkiga almar. 

Den ena är död och utgör idag en ihålig högstubbe. På den andra almen finns en intressant lavflora med gul dropplav och lite ekspik. På 

lodytorna intill växer mycket guldlocksmossa och fällmossa. Runt almarna finns en del gran och asp. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekhagmarken och strandängen hävdas även i framtiden. 

  



 

 

 

Breviken  

Objektsnummer: 874120    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

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

skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Breviken är belägen på den norra delen av Yxnö. Viken är nordvänd med en bred och ca 2 m djup 

mynning. Viken grundar upp successivt inåt och stora delar är 1-1,5 m. I den södra delen delar smala och glesa vassbälten upp viken i flera 

delbassänger. Påverkan utgörs av två mindre bryggor med sex båtar och fyra hus på land. Vass täcker större delen av stränderna. I söder 

förekommer gles vass med öppna partier emellan. Undervattensvegetationen är sparsam i de yttre delarna men riklig bland glesvassen i vikens 

inre delar. Borstnate dominerar, i de inre delarna kraftigt överväxt med påväxtalger, och i övrigt finns ålnate och axslinga.  Åtgärdsbehov  

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

anläggningar i eller i nära anslutning till vattnet, trafik med motorbåt och vattenskoter, ankring, utläggning av bojar, muddring  ', 'Nr N amn 

Klass 874121 Omnviken 1d  Naturvärdesbedömning  ÖOmnviken är en relativt påverkad vik med sparsam undervattensvegetation som dock 

kan vara av viss betydelse för fiskrekrytering. Den grunda vattenmiljön utgör trots påverkan en värdefull del av de samlade 

undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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



 

 

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

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

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

 

Åtgärdsbehov 

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

anläggningar i eller i nära anslutning till vattnet, trafik med motorbåt och vattenskoter, ankring, utläggning av bojar, muddring  ', 'Nr N amn 

Klass 874121 Omnviken 1d  Naturvärdesbedömning  ÖOmnviken är en relativt påverkad vik med sparsam undervattensvegetation som dock 

kan vara av viss betydelse för fiskrekrytering. Den grunda vattenmiljön utgör trots påverkan en värdefull del av de samlade 

undervattensmiljöerna i länets skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  ÖOmnviken ligger på Yxnö, strax sydväst om bron över till Djursö. Viken är 

liten och mynnar västerut via en relativt bred öppning som är 2 m djup. Djupet i viken är ca 2 m med 1 meters djup nära vasskanten. 

Exponeringsgraden är måttlig och viken bedöms som ett grundområde med liten vågpåverkan. Viken är kraftigt påverkad av bebyggelse, 

muddring och brygga samt närliggande åkermark. I övrigt finns tomtmark, lövskog och betesmark i närområdet. Glesa och smala vassbälten 

täcker drygt hälften av stränderna. Undervattensvegetationen var varierad med relativt sparsam täckning förutom i den inre delen där blåstång 

täcker botten.  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 

  



 

 

 

Breviksskogen  

Objektsnummer: 874105    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

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

finns.  Naturvärdesbeskrivning  I skogsområdet sydväst om Breviken finns mycket höga naturvärden i barrskogsmiljöer. Cirka 500 meter norr 

om Nedre Yxnö och strax öster om grusvägen till Djursö ligger en grandominerad fuktig skog, delvis sumpskog. Här finns ett stort  inslag av 

lövträd, främst i form av gammal klibbal. Här finns äldre diken och gamla stubbar efter en gallring, skogen har dock sedan dess varit orörd och 

här finns gott om död ved bl a granlågor av olika ålder. Här finns flera ovanliga arter som långfliksmossa och stubbspretmossa och på en 

granlåga hittades den rödlistade gröna sköldmossan. På granarna växer ovanligt rikligt med gammelgranlav och även den sällsyntare 

kattfotlaven. På en alstubbe hittades den ovanliga lacktickan. Nordost om sumpskogen är terrängen kuperad med sluttningar och branter med 

gammal sedan länge orörd barrblandskog. Här finns gamla tallar och många gamla senvuxna granar och även en hel del död ved. Längst i norr 

finns en brant mot Breviken med lodytor och gamla tallar och talltorrträd på berget. I den kuperade skogen finner man en rad signalarter som 

visar på höga naturvärden, t ex stor revmossa, blåämossa, gammelgranslav, korallav och tallticka.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om 

tallskogsmiljöerna och sumpskogen lämnas orörd. Ett visst skydd vid avverkningar i närheten av sumpskogsmiljön kan behövas.  ', 'Nr Namn . 

Klass 874106 Eklandskap vid Övre Yxnö 1b  Naturvärdesbedömning  Runt Övre Yxnö finns ett ekrikt landskap av största värde. På Yxnö 

finns ett kärnområde av värdefulla ekmiljöer i nära anslutning till Djursö-Eknön som tillhör landets allra finaste ekområden. Området runt 

Övre Yxnö är en mycket värdefull del av eklandskapet i S:t Anna skärgård.  

 



 

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

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

revmossa, blåämossa, gammelgranslav, korallav och tallticka. 

 

Åtgärdsbehov 

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

behövas.  ', 'Nr Namn . Klass 874106 Eklandskap vid Övre Yxnö 1b  Naturvärdesbedömning  Runt Övre Yxnö finns ett ekrikt landskap av 

största värde. På Yxnö finns ett kärnområde av värdefulla ekmiljöer i nära anslutning till Djursö-Eknön som tillhör landets allra finaste 

ekområden. Området runt Övre Yxnö är en mycket värdefull del av eklandskapet i S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  På Yxnö 

präglas bryn och backar av ekskog och ekhagar samt fristående vidkroniga ekar. Yxnö är ett av de mest betydelsefulla kärnområdena för ek i S:t 

Anna vid sidan av Djursö och Eknön som troligen hyser de största värdena. I brynen runt Övre Yxnö och längs vägen bort mot Yxnö skola 

finns ett flertal värdefulla ekmiljöer, ibland med inslag av lind.  Vid färd söderifrån på vägen från Lagnö passeras vid Grönvik ett lövskogsparti 

som  på höger sida av vägen innehåller flera gamla hamlade lindar. Här finns även en björk som troligen har varit hamlad tidigare. Rik 

markflora med bl a vippärt och lundslok. Vidare bort mot Yxnö skola följer vägen ett lövskogsområde med många ganska gamla och 

vidkroniga ekar. På de äldsta växer en värdefull lavflora med t ex brun nållav och gulpudrad spiklav.  Väster om Yxnö skola har avverkningar 

skett men ekpartier finns kvar i bergkanter, sluttningar och bryn. Här finns ett antal gamla och grova ekar som sannolikt hyser många rödlistade 

arter av t ex lavar och vedinsekter.Från Övre Yxnö går en väg i dalgången norrut till viken Norrstad. I brynen där dalgången smalnar av finns 

ett par ekmiljöer. På östra sidan av vägen finns en hagmarksrest med tre ekar som håller över 3,9 meter i omkrets. Ett buskskikt av slån och 

rosor samt yngre lövskog börjar skugga och konkurrera med ekarna. De tre stora ekarna står i en syd-sydostsluttning mot en åkerkant och har 



 

 

flera av de främsta gammelekslavarna på sig. Väster om vägen finns en liten bergknalle omgiven av ett tjugotal riktigt gamla, några av dem 

också grova ekar. Här växer bl a den rödlistade gammelekslaven.  Nordväst om bebyggelsen vid Övre Yxnö står en imponerande, grovgrenig 

ek som mäter 4,8 meter i omkrets. Kronan är gles och många grenar är döda eller döende. Håligheter finns uppåt i stammen. På barken finns 

en rik lavflora som dock skuggas av slån och nypon som växer tätt under kronan och inpå stammen. Här finns gammelekslav, gul dropplav, 

hjälmbrosklav, blyertslav, brun nållav samt vid basen ganska rikt med silverlav som annars främst förekommer på klippor i ytterskärgården. 

Silverlaven växer även på ett block nära eken. Ytterligare tre mycket grova ekar finns strax söder om bebyggelsen vid Övre Yxnö. De är inväxta 

bland yngre vegetation i en dunge.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om det ekrika och öppna landskapet runt Övre Yxnö består. Några 

värdefulla åtgärder är återhamling av lindar vid Grönvik, frihuggning och buskröjning runt ekar i en del partier samt frihuggning av yngre 

framtidsekar som kan 

  



 

 

 

Brinken tallskog  

Objektsnummer: 863918    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

rödlistade arter. 

 

Åtgärdsbehov 

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

i södra kanten. 

  



 

 

 

Brottskären  

Objektsnummer: 873320    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Brottskären bildar en fin arkipelag av öar och småskär sydost om Kärrfjärden. De större öarna uppvisar mestadels mager klipphedsflora med 

enbuskar men många fågelgödslade hällar hyser betydligt artrikare flora. Brottskären utgör en representativ del av inre Missjöskärgården och är 

en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Stråket av öar runt Brottskären och Dänningskären är ganska typiskt för den inre delen av Missjöskärgården. Genom de stora fjärdarna 

Kärrfjärden och Hafjärden åt norr och öster har området en exponerad karaktär av ytterskärgård. Småkulliga och enbuskbevuxna öar 

dominerar. De bitvis täta enbusksnåren är sannolikt ett led i successionen efter att öarna varit öppnare och utnyttjats för bete. Gräsgläntor 

liksom fågeltoppar kan ha en artrik flora och silverlaven är inte ovanlig på hällarna.Stora Brottskär är en hög och bergig ö med hällmarker och 

stråk av björk och en som under lång tid vuxit till närmast oigenomtränglighet. Vid standen i sydost finns en bård med klibbal, rönn och en 

och i nordväst finns en grov ihålig högstubbe av ask. I stubben finns gott om spillning efter vedlevande baggar. Västra Brottskären ligger direkt 

väster om Stora Brottskär och är två små magra men ganska varierade öar som är åtskilda av ett smalt sund. Floran är typisk för små 

skärgårdsöar. De strandnära delarna hyser en ganska artrik flora med arter som strandveronika, gulkämpar, havssälting, strandmynta, bergkårel, 

kvanne, strandmålla, renfana och fackelblomster. Uppe på ön är floran ganska fattig och domineras av kruståtel mellan enbuskarna. På den lite 

större ön finns en del äldre klibbalar längs syd och väststranden. En av dessa är mycket grov och mäter närmare en meter i diameter. På båda 

skärens nordvästspetsar växer silverlav och på den mindre ön finns ett litet bestånd klibbglim.Östra Brottskär är en överlag mycket mager ö 



 

 

med stora hällmarksytor med kruståtel och renlav. Mellan hällarna står glest med en, rönn, björk, brakved och al. Mitt på ön finns en sänka 

tätväxande enbuskar där det är mycket svårframkomligt. Mot stranden i söder finns en albård. På den fågelgödslade sydvästra udden växer 

silverlav. Även på öns nordvästsida har fåglar gödslat klipporna och här växer gräslök, vänderot och kärleksört. I standkanten även 

strandveronika, ormtunga och vattenmynta. Nordost om detta skär ligger en mindre kobbe med fin fågelskärsflora med bland annat klibbglim 

på en udde i väster. På den norra udden växer rikligt med silverlav och lite strandveronika. På det lilla skäret i övrigt växer några klibbalar vid 

den östra stranden och glest med enbuskar uppe på ön.Södra Brottskär är till största delen en bergig och mager ö med slätt slipade hällar mot 

nordväst. I öster finns lite stenbuden mark där det finns en albård och enstaka björkar, rönnar och askar. Mellan träden finns ett tätt buskage 

av en, slån, ros och måbär. På den östra delen av ön står en grov gammal ihålig ask som tidigare varit hamlad. På dess bark växer lönnlav och 

grå vårtlav. Vid besökstillfället påträffades även ett exemplar av den ovanliga kolsvarta kamklobaggen 

 

Åtgärdsbehov 

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

'Prionychus ater. 

  



 

 

 

Brännböte  

Objektsnummer: 875304    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Brännböte ligger i den örika och grunda arkipelagen söder om Aspöja. På den bergiga ön finns partier med grässvål och artrik hävdgynnad 

flora. Buskmarker och ett urkalkstråk tillhör också öns värden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Brännböte är en omväxlande ö med hällmarker, enbusk- och nyponmarker, en sänka med alsumpskog samt artrika öppna betesmarker och ett 

urkalkstråk. Det finns även små strandängspartier. Öns södra delar präglas av stora öppna hällmarker omväxlande med buskmarker 

dominerade av en. Söder om mitten i en nord-sydlig sprickdal finns ett par fina alkärr med åldriga och bitvis grova klibbalar. Högstubbar och 

ihåliga träd förekommer och på ett sådant träd påträffades lite av den rödlistade laven liten blekspik. Även grova enbuskar finns i sprickdalen 

där alkärret ligger. Skogs- eller lundbräken är vanlig liksom slokstarr. Strax norr om mitten finns de största ytorna artrik betesmark. Till floran 

hör fårsvingel, gråfibbla, brudbröd, backnejlika, darrgräs, spåtistel, brudbröd, bockrot, knägräs, stagg, hirsstarr och jungfrulin. Norr om detta 

parti finns ett smalt urkalkstråk med bl a kalkgynnade mossor som kruskalkmossa och guldlocksmossa. Här finns även slanklav och en 

skinnlavsart (Leptogium sp). Till floran i anslutning till urkalken hör gaffelbräken, vit fetknopp och vildlin. Från den markanta toppunkten 

längst i norr har man fin utsikt. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om ön även i framtiden hävdas och om enbuskarna på öns mellersta delar inte sluter sig mera. Håll öppet på urkalkstråket. 

Alkärren bör lämnas helt orörda. 

  



 

 

 

Brännebergsbackarnas jättegrytor  

Objektsnummer: 874026    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Jättegrytor är säregna bildningar som utgör ett viktigt spår av inlandsisen. Jättegrytor har ett stort skyddsvärde och utgör en mycket värdefull 

del av de geologiska naturvärdena i kommunen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I området vid Brännebergsbackarna, SV om Torönsborgs herrgård, finns en grupp om 9 jättegrytor tätt intill varandra. Grytornas dimensioner 

är från 0,23-1,15 meter i diameter i öppningen och djupet från 0,20-1,5 meter. Avgränsningen är hämtad från geologiska kartbladet och ej 

avstämd i fält. Inom det geologiska kartbladet Torönsborg (Sveriges Geologiska Undersökning, 1923) finns jättegrytor i anmärkningsvärt antal. 

Jättegrytorna uppträder ofta gruppvis och de verkar finnas i stråk som följer 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området med jättegrytor och ett väl tilltaget skyddsområde kring detta undantas från åtgärder som kan skada berget och 

grytorna såsom sprängning, anläggande av väg eller byggnad, övertäckning etc. 

  



 

 

 

Bråtholmen  

Objektsnummer: 873111    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Bråtholmen finns bryn med äldre ädellövträd kring en fd odling. De delvis grova träden samt den rika markfloran gör området till en mycket 

värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Bråtholmens norra del finns smala och slingrande åkerlyckor, numera igenväxande, som omges av lövdominerade skogsbryn. I brynen finns 

rikligt av medelålders ekar samt hassel och nära stranden i väster flera grova gammelekar, bl a ett jätteträd med  en stamdiameter på 1,2 meter. 

En lika grov lind med gamla hamlingsmärken växer mot en hällsluttning i östra delen. I brynet finns även enstaka tidigare hamlad vårtbjörk,  

alm och lönn. De senare är grova och har en fin grovsprickig bark. Vegetationen är  också värdefull med bl a tandrot, vippärt och lundslok. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den gamla odlingen bibehålls i öppet skick. En mindre del av odlingen har ett slutet bestånd av unggran som bör 

avvecklas. I lövkantzonen kan små åtgärder göras som t ex frihuggning av grova ädelträd och smärre röjningar. För att 

  



 

 

 

Bråviken  

Objektsnummer: 874223    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I den buktliknande vassvik som bildas utanför de tidigare sunden mellan Yxnö-Marö och Yxnö-Lagnö finns tämligen riklig 

undervattensvegetation och ett stort vassområde med öppna partier i det skyddade sydvästra hörnet. Viken är troligen av stor betydelse som 

lek- och uppväxtmiljö för fisk. Innaför vikarna finns dessutom värdefulla beteshävdade miljöer i form av strandängar, ek-kullar och utmagrade 

f.d åkrar med rik flora. Viken och betesmiljöerna utgör sammantaget en värdefull del av  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Viken mellan Mon och Marö i norra delen av Hålfjärden utgörs av en buktliknande vassvik med bred mynning. Djupet längs den 

svårdefinierade mynningen är ca 4 m medan stora delar av viken har ett djup på 1,5 m. Exponeringsgraden är hög och viken klassas som ett 

exponerat grundområde. Ett par hus och två båtar finns i viken, blandskog och betesmark dominerar på land. Vassbälten täcker merparten av 

stränderna. I den inre sydvästliga delen av viken är vassbältet mycket brett och bitvis glest med flera öppna partier. Undervattensvegetationen 

täcker ca 60 % av vikens yta och borstnate dominerar av tre påträffade arter.  Innaför viken finns värdefulla strandängar och andra 

beteshävdade miljöer. Strandängar finns innanför Ladvik och på ömse sidor om diket i Mösund. Söder om diket har hävden tidvis varit svagare 

och det finns en del vass på strandängen. Namnet Mösund kommer säkert av att här tidigare funnits ett sund som knutit ihop Hålfjärden med 

Lagnöströmmen. Intill strandängarna finns bl a en betad ek-kulle och en gammal åker med mycket stagg. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

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

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

  



 

 

 

Burtorp ekhagar  

Objektsnummer: 864951    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

gör området särskilt  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Burtorp finns några fina ekpartier i en artrik betesmark som tyvärr inte längre hävdas. Det största området ligger i öster och är en fin 

medelålders ekhagemiljö igenväxande med en och ung tall. Tallarna är mestadels ca 15-åriga men äldre träd förekommer. Ekarna är upp till ca 

150 år men troligen finns även en del äldre. På en död ekgren växer blekticka och på en del grenar och stammar finns allémossa.  Både åt väster 

och söder finns i samma hagmarksfålla ett par mindre ekmiljöer också med 150-200 åriga ekar. På flera platser är floran artrik (såväl inom som 

utanför markerade ekmiljöer) och man bör inte låta området växa igen. På torrare höjder och sluttningar finns ängshavretorräng med rikt inslag 

av brudbröd och darrgräs. I norr även fuktäng med mycket stagg och ängsvädd.  I nordväst ligger en avskild åkerholme med medelålders ekar. 

Det är en halvöppen miljö med inslag av vidkroniga träd. Till floran hör spenört. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med viss buskröjning och borttagande av tall i öster. Det finns redan idag stora öppna 

betesytor som kan ge bra bete utan restaurering. Aspsly finns i kanterna mot åkern på ett par ställen, sträva 

  



 

 

 

Bäcken från Lilla Mysingen  

Objektsnummer: 863406    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Bäcken från Lilla Mysingen är kraftigt påverkad av rensningar, omgrävningar och sänkningar. Trots de omfattande ingreppen har bäcken kvar 

en  hel del naturliga karaktärer och många delar har också börjat återgå mot  ett mer naturliknande tillstånd. Vattendraget är av lokalt intresse 

för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Bäcken från Lilla Mysingen ligger knappt 1,5 mil öster om Björsäter på gränsen till Åtvidabergs kommun. Vattendraget saknar 

namn på lantmäteriets kartor, men kallas här bäcken från Lilla Mysingen. Bäcken rinner i sydostlig riktning Lilla Mysingen till Taggen. Längden 

är 1,0 kilometer och fallhöjden 3,4 meter. Naturvärdesobjektet omfattar hela vattendraget.  Vattendragsbeskrivning  Bäcken har mestadels ett 

rakt lopp men ringlande partier förekommer här och var. Större delen av vattendraget är välskuggat och kantas av klibbal  och björk och en del 

asp, hassel, gran och tall. Omkring 400 meter uppströms inloppet i Taggen rinner dock bäcken över en halvöppen dikad  våtmark där 

skuggningen är sämre. Våtmarken har tidigare nyttjats som fodermark och åker men håller på att växa igen och återgå mot ett fuktigare 

tillstånd. Död ved finns bara i mindre omfattning i vattnet.  Bredden är oftast kring 1,5 till 2,0 meter och djupet någon eller några få decimeter. 

Vattenmiljön domineras av lugnflytande sträckor, men det finns även en  del svagt strömmande och enstaka strömmande partier. Mest fall 

finns  inom området närmast uppströms våtmarken där också det värdefullaste  partiet i vattendraget finns. Finsediment är den vanligaste 

bottentypen,  men grövre bottenmaterial finns här och var. Block dominerar inom 7 %  av vattendraget.  Växter och djur  Vid karteringen 

dominerades vattenvegetationen av övervattensväxter och mossor. Starr och näckmossa var vanligast, men även näckros, mannagräs och 



 

 

bladvass var ställvis dominerande. Övriga arter som noterades var missne, förgätmigej, svalting, sjöfräken, lånke och igelknopp.  Inga 

provfisken har utförts i bäcken, men fisk noterades vis karteringen. Strömstare observerades vid karteringen. Dessutom noterades spridda äldre 

spår av bäver längs bäcken.  Påverkan  Vattendraget är hårt påverkat av rensningar och omgrävningar. 75 % av  sträckan är omgrävd och 

ytterligare 12 respektive 11 % har bedömts vara  kraftigt eller försiktigt rensat. Den ursprungliga naturfåran kan ses på flera  håll bredvid den 

uträtade fåran i de övre delarna. De nedre delarna bedöms  vara påverkade av indämning genom att Taggens nivå regleras med  ', 'en damm 

som bedöms hålla sjön på en nivå över dess ursprungliga höjd.  30 meter uppströms bäckens inlopp i Taggen finns resterna av en mindre  

betongdamm med okänt syfte. Den utgör inget vandringshinder idag.  Trots de omfattande ingreppen har dock bäcken kvar en hel del 

naturliga  karaktärer och många delar har börjat återgå mot ett mer naturliknande  tillstånd. 

 

Åtgärdsbehov 

Övrigt Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Död ved  Tillrinningsområdet är så litet att bäcken eventuellt drabbas 

av återkommande bör bli vanligare i bäcken. Delar av vattendraget har god potential att  nollflöden. - restaureras.  Referenser Gustafsson, P. 

2007: Biotopkarteringsdata (2007-10-25). 

  



 

 

 

Bäckområdet S Alboga  

Objektsnummer: 866504    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Söder om åkrarna vid Alboga flyter bäcken i en markerad dalsänka. Den meandrande bäcken omges av öppen betesmark. Här finns även ett 

par äldre sälgar. Bäckmiljön med högörtvegetation omges av betespräglade skogar som f.n är ohävdade. På berget i väster står en svagt skiktad 

tallskog med visst inslag av gran samt lövträd. Särskilt i nordost finns ett antal grova tallar och i områdets västra del finns död ved. En 

kraftledning genomkorsar området. I nordost en brant sluttning.  Öster om bäcken finns en gräsrik f.d betesskog med trädskikt av tall. En del 

träd är åtminstone i 150 års åldern men yngre tall växer upp i luckorna och sluter skogen framöver. Mot söder finns ett större inslag av bär-ris 

och ljung i fältskiktet. 

 

Åtgärdsbehov 

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

skapa en viss olikåldrighet. 

  



 

 

 

Båtsholm  

Objektsnummer: 874124    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

naturen i S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Båtsholm dominerar barrblandskog men på ön finns även en grov ekjätte som vid mätning 2005 konstaterades vara 746 cm i omkrets. 

Båtsholm är av stort värde för fågelfaunan och omfattas av fågelskydd 1/2-15/8. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Båtsholms strandängar  

Objektsnummer: 874110    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 Den stora havsstrandängen vid Båtsholm är ovanligt stor och en av de bäst utbildade i S:t Anna. Den är välhävdad och har en artrik flora med 

ovanliga arter som t ex glesstarr och sumpgentiana. Strandängen har också ett stort värde för fågellivet. Nära strandängen finns en mycket 

artrik torrbacke som troligen saknar motsvarighet i S:t  Anna. Strandängen vid Båtsholm med angränsande betesmark utgör en mycket 

värdefull del av skärgårdens naturvärden.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Båtsholm på Lagnö i innerskärgården ligger stora öppna havsstrandängar i anslutning till åkermarken. En småbåtshamn avskiljer en östlig 

del som är mycket välbetad av hästar sånär som på ett område i söder som är ohävdat. Vegetationen domineras av den övre landstrandens 

salttåg - rödsvingeltyp med bland annat gulkämpar, gåsört, strandkrypa och krypven.Området närmast väster om hamnen betas också av hästar 

medan den största och bäst utbildade delen av strandängen betas väl av nötkreatur. På en liten holme växer några albuskar och mot landbacken 

vidtar en tät alridå. För övrigt är den vidsträckta strandängen öppen. På den övre landstranden finner man förutom dominerande arter som 

krypven och salttåg även smultronklöver, saltnarv och strandkrypa. Tidigare har även rapporterats kust- och dvärgarun, sumpgentiana samt 

glesstarr. Den nedre landstrandens vegetationszon av agnsäv - krypventyp är bred och övergår successivt i bladvass, havs- och blåsäv. Vid 

inventeringstillfället fanns enkelbeckasiner och brushanar som rastade på strandängen.Innanför strandängen vidtar en betesmark och i norra 

änden av denna finns en mycket fin torrbacke med artrikt träd- och buskskikt. Nypon dominerar men här växer också ek, oxel, rönn, slån, 

hagtorn och berberis. Floran domineras helt av fårsvingeltorräng av olika sammansättning, dels den magra med renlav, tjärblomster, gråfibbla, 



 

 

harklöver m fl men också rikare med mycket brudbröd och bland annat backklöver, ängsnejlika, jungfrulin och Adam och Eva. 

Torrbackskullen är välbetad i de ännu öppna delarna. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Båtsvik  

Objektsnummer: 865930    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Kring höjderna vid Skeppshagen och Båtsvik finns gott om senvuxna träd av ek, tall och alm. Bitvis även lind. Delar av områdena betas. Skogs- 

och betesmarksavsnitten med rikt inslag av ädellöv utgör värdefulla delar av det ädellöv- och hagmarksrika området mellan Stegeborg och 

Bottna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Skeppshagen är en ganska markant höjd med brant sluttning mot Lillfjärden som bildar ett smalt sund mot Eknön. Skeppshagens norra halva 

utgörs av en hällmarksartad bergknalle bevuxen med senvuxen ek- och tallskog med inslag av senvuxna aspar och granar. Det finns mycket 

gott om död ved av alla trädslag. Området betas extensivt av får. På ekarna växer en värdefull lavflora med gulpudrad spiklav, skuggorangelav 

och brun nållav. Skeppshagens södra halva liknar den norra men här finns färre gamla träd. Ek dominerar men det finns även påfallande rikt 

med lind.  I öster, mot Båtsvik till, ligger en bergknalle med ekdominerad ädellövskog på de blockiga sluttningarna och senvuxen tallskog på 

toppen. Inslaget av ganska gamla almar är påfallande stort. Många av ekarna är senvuxna. Markfloran är rik i en lundartad ekskogsbrant och 

gullviva, blåsippa, lundgröe, trolldruva och långstarr är tidigare funna i området. Här finns även en artrik moss- och lavflora med bland annat 

traslav, lönnlav, fällmossa och porella. Ett visst inslag av död ädellövved finns också.  En liten strandäng förbinder de båda områdena. 

Strandängen är delvis påverkad av ett dike mm men hyser även en typisk flora med t ex gåsött, strandkrypa, höstfibbla, salttåg och krypven. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om Skeppshagens norra halva lämnas orörd och träd som dör eller faller lämnas kvar. I södra halvan bör inkommande gran 

huggas bort. Betespåverkan är positivt för hela området. Även området vid Båtsvik bör lämnas orört men det är 

  



 

 

 

Börrumsån  

Objektsnummer: 863925    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Börrumsån utgör en värdefull naturmiljö där flera sträckor har en låg grad av fysisk påverkan och till stor del utgörs av svagt strömmande till 

strömmande vattendragssträckor. Ravinbildningar och meandrande partier finns på flera håll. Fiskfaunan är relativt artrik med minst 6 naturligt 

förekommande arter, bland annat havsvandrande öring, ål och sannolikt även flodnejonöga. Börrumsån är av regionalt intresse för 

naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Börrumsån ligger fem till tio kilometer öster om Ringarum. Större delen av bäcken ligger i sydöstra delen av Söderköpings 

kommun medan de övre delarna ligger i Valdemarsviks kommun. Vattendraget saknar namn på lantmäteriets kartor, men kallas Börrumsån, 

Börrumsbäcken och Frugelötsbäcken. Börrumsån bedöms vara det mest vedertagna namnet och används därför här. Bäcken har sina 

källflöden i området öster om Strolången. Från sammanflödet med Sågbäcken ner till utloppet i inre delen av Gropviken är vattendraget 8,4 

kilometer långt och har en fallhöjd på i storleksordningen 35 till 40 meter. Naturvärdesobjektet omfattar de nedre 6,0 kilometrarna av ån.  

Vattendragsbeskrivning  Bäcken har huvudsakligen ett rakt till ringlande lopp, men meandrande partier finns på många håll. Mer eller mindre 

skuggade partier omfattar ca 45% av bäcken. Död ved finns bara i ringa omfattning. Medelbredden är oftast mellan 2 och 3 meter och 

medeldjupet ett par tre decimeter. Vattenmiljön utgörs till största delen av lugnflytande sträckor som dominerar inom 78 % av vattendraget. 

Resterande delar utgörs huvudsakligen av svagt strömmande till strömmande partier. Den vanligaste bottentypen är finsediment som 

dominerar inom 87 % av vattendragslängden. Grövre bottenmaterial i form av sand, grus, sten och block finns i varierande grad inom större 



 

 

delen av bäcken och sten och block dominerar inom 11 respektive 2 %.  I vattendraget finns några särskilt värdefulla avsnitt (nyckelbiotop och 

potentiella nyckelbiotoper för flora och fauna). Dessa omfattar sammanlagt 39% av  vattendragets längd. Den mest värdefulla delen är 460 

meter lång och slutar 200 m uppströms utloppet i Gropviken. Här rinner bäcken i en djupt nedskuren ravin och har ett bitvis meandrande 

lopp. På flera håll rinner bäcken fram över välutbildade flodplan medan andra delar kantas av brantare stränder. Här finns också några branta 

strandbrinkar med blottlagt finkornigt material. Ravinens nedre delar är ganska öppna medan trädskiktet sluter sig allt mer längre upp. Större 

delen av bäcken är välskuggad och kantas av klibbal. Här och var finns även björk, lönn, slån och ek. Ravinen är betad och bäckbotten och 

stranden är delvis påverkad av trampskador från djuren. Vattenmiljön är varierande och domineras av svagt strömmande vatten men inslaget av 

lugnflytande och strömmande partier är stort. De centrala delarna av området är mycket lämpligt för öring. Inga betydande fysiska ingrepp har 

gjorts inom området.  Omedelbart uppströms området ansluter en 240 meter lång potentiell nyckelbiotop. ', 'Området ligger i närheten av K 

varntorpet och utgör en förlängning av ravinen nedströms, men är fysiskt påverkat av tidigare verksamheter. Spåren är tydligast i de nedre 

delarna där det tidigare låg en kvarn och såg. Detta område utgör tillsammans med den limniska nyckelbiotopen nedströms kärnområde för 

bäckens havsvandrande öringbestånd.  Nästa potentiella nyckelbiotop ligger vid det gamla missionshuset vid Hammarbacken drygt 0,5 

kilometer sydväst om Börrums kyrka och drygt tre kilometer uppströms utloppet i Gropviken. Området är 350 meter långt och karaktäriseras 

av ett meandrande lopp. De nedre delarna är mestadels lugnflytande men vattenhastigheten tilltar uppåt för att i de övre delarna domineras av 

strömmande vatten. De nedre delarna är tydligt påverkade av sänkningen av vattendraget nedströms. Trots påverkan utgör området en 

värdefull strömvattenmiljö. Sträckan är bland annat reproduktionsområde för bäckens havsvandrande öring.  Den översta potentiella 

nyckelbiotopen är 1,3 kilometer lång och ligger längst upp i naturvärdesobjektet. Bäcken rinner här i en dalgång som i de övre delarna blir allt 

djupare och trängre och bitvis är av ravinkaraktär. Näromgivningarna utgörs mest av grandominerad produktionsskog i olika åldersklasser. 

Dessutom finns några hyggen. Närmast bäcken dominerar klibbal och gran, men även hassel, asp och björk är vanliga. Oftast bildar de en 

välskuggande kantzon, men sämre skuggade partier förekommer inom cirka 0,5 kilometer av sträckan. Loppet är mestadels ringlande, men 

välutbildade meanderpartier finns på flera håll. Området har en låg grad av fysisk påverkan. Längst ner är dock bäcken påverkad av sänkningen 

av vattendraget nedströms. Vid Glapptorpet finns en välbevarad liten stenvalvsbro.  Växter och djur  Vid karteringen dominerades 

vattenvegetationen av övervattensväxter. Skogssäv var den vanligaste arten, men även bladvass, mannagräs, rörflen, sjöfräken och näckmossa 

hörde ställvis till de dominerande arterna. Näckmossa fanns främst inom partier med något högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial. 

Andra arter som noterades var besksöta, bäcklav, veketåg, starr, bredkaveldun, igelknopp, strandlysing, möja, svalting, lånke, ältranunkel, 

rostnate, säv och fintrådiga grönalger.  Fiskfaunan är relativt artrik och domineras helt av öring, men även nejonöga, ', 'storspigg, id, ål och sarv 



 

 

förekommer. Dessutom har regnbåge och signalkräfta påträffats i bäcken. Arterna har fångats vid de tjugotalet elfisken som utförts i bäcken 

under perioden 1991 till 2006 (Fiskeriverket 2007, Gustafsson 2007 och 2008 samt Göthberg & Karlsson 2006). Större delen av provfiskena 

har utförts på två lokaler belägna omkring 400 respektive 800 meter från bäckens mynning i Gropviken. Dessutom har bäcken fiskats vid 

Hammarbacken och Glapptorpet 3,2 respektive 5,6 kilometer från mynningen. Öringen är havsvandrande och har fångats på alla lokaler 

förutom den översta. Tätheterna har ofta varit höga och årsungar har alltid fångats. De nejonögon som fångats har inte kunnat artbestämmas, 

men det rör sig troligtvis om flodnejonöga.  Bäcken nyttjas sporadiskt som rast- och övervintringslokal av strömstare (Vuorinen 2007).  

Påverkan  Bäcken är tydligt fysiskt påverkad, vilket främst hänger samman med avvattningen av jordbruksmarken kring vattendraget. 52 % av 

sträckan är omgrävd och ytterligare 7 respektive 6 % bedöms vara kraftigt respektive försiktigt rensad. De mest påverkade sträckorna finns 

inom åkermarken närmast upp- och nedströms det meandrande partiet vid Hammarbacken söder om Börrums kyrka. På häradsekonomiska 

kartan från senare hälften av 1800-talet är dessa sträckor fortfarande meandrande, medan de på ekonomiska kartan från 1940-talet har rätats ut. 

De omfattande rensningarna innebär också att sedimenttransporten tidvis är hög och att vattnet lätt grumlas vid stigande flöden och 

högflöden.  Det finns det tre vandringshinder i bäcken. Alla tre utgör partiella hinder för öring och definitiva hinder för mört och andra arter 

med sämre passageförmåga.  Bäcken påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor. Signalkräfta,  som är en främmande art 

för landet, förekommer i vattendraget. En båthamn finns i bäckens mynningsområde.  Övrigt Börrumsån är ett regionalt tidsserievattendrag 

där bäckens vattenkemi återkommande  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Biotopvård bör utföras på rensade strömsträckor för att gynna 

strömvattenlevande organismer. Bäckens vandringshinder bör åtgärdas för att möjliggöra passage av fisk och andra 

  



 

 

 

Dalen skogsmiljöer  

Objektsnummer: 866612    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par skogsmiljöer, en barrblandskog rik på död ved som är biotopskyddad samt ett mindre avsnitt med betesskog som är lite mer påverkat. 

Skogsmiljöerna är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norr om det tidigare torpet Dalen finns ett par värdefulla skogsmiljöer. I norr en gran- och tallskog på svagt nordsluttande mark. Boniteten är 

hög liksom volymförrådet. Gamla spår (ca 50 år och äldre) av dikning och gallring finns. Flackare delar har troligen varit äng eller åker för ca 

150-200 år sedan. Området har dock ej varit trädlöst vilket 150-åriga tallar vittnar om. Granen är generellt lite yngre. Här har de sista 

decenniernas vindfällen fått ligga kvar och det är gott om död ved. Det finns även gott om hänglavar.  Söderut närmare Dalen ligger ett 

skogsbete på mager tallmark. Bete bedrivs även utanför biotopen. Skogen är väldigt olikåldrig och ger intryck av att vara plockhuggen och/eller 

ogallrad. Här samsas klena och grova träd. Död ved är dock borttagen och dimensions- och åldersskillnaderna som är karaktärsdragen här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt fri utveckling i det norra området. Bete förekommer (1998). Denna del är skyddad som biotopskydd. I det 

södra området gynnas naturvärdet av fortsatt bete och plockhuggning i alla dimensioner. Död ved bör 

  



 

 

 

Dammsätter gammelskog  

Objektsnummer: 864807    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En grov tallskog med aspinslag och död ved. Området utgör en värdefull del av skogslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett område med gammal, grov tallskog på frisk mark. Det finns relativt gott om grova aspar och lågor av tall, gran och asp. I ett sumpigare 

parti växer al och björk. Här växer enligt uppgift grön sköldmossa på en låga. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om området lämnas orört. 

  



 

 

 

Danstorp grusrygg  

Objektsnummer: 866703    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Grusrygg med främst geologiskt- och landskapsbildsvärde. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Danstorp NV Mogata ligger en grusrygg avlagrad i lä av en bergkärna. Grusformationen utgör en värdefull och skyddsvärd naturmiljö. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området undantas från ingrepp som t ex täkt och schaktning. 

  



 

 

 

Djupdalen  

Objektsnummer: 866803    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefull skogsmiljö med gott om död lövved. Området utgör en värdefull del av skogslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En västvänd brant med en del aspar, ganska grova ekar och mycket död lövved. Tidigare har bl a de rödlistade arterna hasselsnok och grön 

sköldmossa setts i 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt bli höga om området från åkern till bergskrönet lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas 

kvar. 

  



 

 

 

Djurholmen  

Objektsnummer: 874208    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Djurholmen finns värdefull tallskog med delvis rik tillgång på död ved. Här finns spår av flera sällsynta insekter och levandefynd av 

ytterligare en sällsynt vedskalbagge. Djurholmen utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Djurholmen är en till största delen tallskogsklädd ö med mindre partier öppna hällar i sluttning mot sjön. I söder finns några hällar som är 

fågelgödslade och omgivna av små strandängsremsor. På dessa hällar växer rikligt med silverlav och bland kärlväxter märks här arter som 

ormtunga, gulkämpe och strandmynta. Tallskogen är i 100-årsåldern och är gallrad och ser inte särskilt märkvärdig ut. Undantaget är dock 

skogen på en bergknalle i väster (halva ön) där träden är äldre och det ligger mycket gott om tallågor, troligen från stormen 1969. Här finns gott 

om spår efter krävande arter knutna till torr barrnaturskog. Här finns t ex ladlav och spår av reliktbock, barrpraktbagge och granbarkgnagare. I 

död ved på ön lever även den ytterst sällsynta 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tillgången på död ved bibehålls. Lämpligen lämnas skogen utan ingrepp. Bete är dock inte negativt för naturvärdet. 

  



 

 

 

Djursö  

Objektsnummer: 875102    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Djursö är en unik naturmiljö med ett stort inslag av främst gamla och grova ekar men även många andra ädellövträd. Det omväxlande 

trädskiktet bildar mosaikartade miljöer med framför allt en sällsynt rik lägre flora och fauna knuten till grova ädellövträd. Djursö utgör 

kärnområdet i eklandskapet i S:t Anna skärgård tillsammans med Eknön. Med nuvarande kunskap kan Djursö med omgivning utpekas till ett 

av de viktigaste naturområdena i landet och skärgårdsområdet där Eknön och Djursö ingår håller även internationellt en mycket hög klass.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Djursö ligger i de inre delarna av Sankt Anna skärgård, i mynningen av Slätbaken. Större delen av ön är bevuxen av lövskog med stort inslag av 

gamla ädellövträd. Ett större barrskogsområde ligger på öns östra del och det finns även artrika trädbärande hagmarker och centralt på ön en 

hel del åkermark. Djursö omfattar totalt ca 400 ha mark.  Stora delar av de trädbärande markerna på ön har mycket höga naturvärden. Förutom 

en rik markflora och det mycket omväxlande trädskiktet som bildar mosaikartade  miljöer så finns en sällsynt rik lägre flora och fauna knuten 

till grova ädellövträd. Allt  tillsammans gör Djursö till kärnområdet i eklandskapet i S:t Anna skärgård tillsammans med Eknön. Med nuvarande 

kunskap kan Djursö med omgivning utpekas till ett av de viktigaste naturområdena i landet.  Skärgården präglas av ett finskuret nätverk av 

förkastningar vilket gett upphov till en mängd små bergiga öar och skär. Mönstret med bergknallar och förkastningar, främst i ost-västlig 

riktning, går igen även uppe på större öar som Djursö. Berggrunden på ön består till största delen av gnejsiga intermediära vulkaniter och i 

sydost gnejsig granit. Centralt tvärs över ön i nordostlig-sydvästlig riktning ligger dock ett stråk urkalksten. Jordarterna på och kring 

bergknallarna består av svallad morän medan sänkorna är fyllda med leror.  Trädskiktet på ön är mycket varierat och till stor del dominerat av 



 

 

ädla lövträd. Ek, alm och lind är de viktigaste av dessa men här finns även en del ask och lönn. I fuktigare partier dominerar i stället 

triviallövträd som klibbal, asp och björk. Enstaka gamla grova tallar och granar står insprängda i lövskogen. På öns östra del finns en större 

barrskog med inslag av enstaka lövträd.  Skogsområdena ligger på och i anslutning till bergknallar som under lång tid hävdats genom slåtter 

eller extensivt bete vilket givit upphov till en rik kärlväxtflora med både skuggföre-dragande lundarter och ljusälskande hävdberoende arter. Av 

lundarter märks bland annat rika förekomster av tandrot, vårärt, vippärt, lundslok, liljekonvalj och blåsippa. Bland hävdgynnade arter märks 

Adam och Eva, kattfot, solvända, gullviva och jungfrulin för att nämna några av de rikligare förekommande arterna.  På de öppnare torra 

betesmarkerna finns en tämligen artrik hävdgynnad flora med t ex', ' kamäxing, mandelblom, gullviva, jungfrulin och darrgräs. I betesmarken 

vid Yxö på  norra spetsen av ön förekommer även de sällsynta arterna korskovall och pukvete.  Längs öns stränder ligger en rad små 

havsstrandängar med en typisk flora med bland  annat ormtunga, gulkämpar, smultronklöver och gåsört. En större strandäng på ca 8  ha ligger 

vid Yxö.  Lavfloran på ekarna är väl undersökt och mycket rik. Ekarna i området förekommer i alla åldersklasser, vilket gör att de hyser en hög 

diversitet av arter knutna till dessa träd. De rödlistade arterna är främst knutna till de gamla träden. På Djursö växer de nationellt rödlistade 

arterna gammelekslav, hjälmbrosklav, grå skärelav, rosa skärelav, blyertslav, rödbrun blekspik, skuggorangelav, ekspik, gul dropplav, parknål, 

kortskaftad parasitspik, parasitsotlav, ekpricklav, mjölig klotterlav samt de regionalt rödlistade brun nållav, kornig nållav och gulpudrad spiklav. 

Lavfloran på andra trädslag, ved och sten är inte noggrannare undersökt men förväntas vara rik, åtminstone på lövträd och sten. Enstaka fynd 

av rödlistade lavar har noterats på ask och alm. På dessa trädslag finns bland annat ädellav, rosa lundlav, brunskaftad blekspik och klosterlav. 

På en hamlad ask i gårdsmiljön finns rikligt med gul dropplav. Vid Hemängsviken förekommer gul dropplav och gulpudrad spiklav på lind. De 

två arterna är vanligtvis knutna till ek men i särskilt gynnsamma miljöer tycks de trivas även på andra ädlav lövträd. På tallved växer de 

rödlistade lavarna dvärgbägarlav och ladlav.  Någon inventering av mossor eller svampar har inte gjorts. Några rödlistade svampar har dock 

påträffats i andra sammanhang. På ek finns oxtungsvamp, blekticka och tårticka och på aspved har kandelabersvamp och grön sköldmossa 

påträffats. Både mark- och vedsvamp-floran kan förväntas vara mycket rik i på ön.  Om djurliv och fågelfauna finns fåtaliga uppgifter. 

Häckfågelfaunan kan förväntas vara artrik, inte minst vad gäller hålhäckare. Det finns en äldre uppgift från 1981 om en observation av den akut 

hotade vitryggiga hackspetten. Troligtvis rörde det sig endast om en kringstrykande individ som inte häckat på ön. Av andra intressanta arter 

hävdar spillkråka, göktyta och skogsduva årligen revir på ön.  Det vedlevande insektslivet på Djursö är extremt rikt och ön tillhör de viktigaste 

områdena i landet för denna grupp. Det finns gott om hålträd av främst ek och lind  ', 'och många träd har en riklig förekomst av mulm 

(murken ved blandat med insektslarvernas exkrementer mm). Den ovanliga läderbaggen har påträffats här. Förekomsten av läderbaggen 

signalerar att det kan finns många andra insekter och organismer som är beroende av grova, ihåliga träd. Under en fältsäsong, med fönsterfällor 



 

 

och fallfällor placerade i området, påträffades förutom läder-baggen en rad rödlistade insekter. De mest intressanta arterna som hittades är; 

matt mjölbagge Tenebrio opacus, smalknäppare Procraerus tibialis ekmulmbagge Pentaphyllus testaceus , gammelekklokrypare Larca lata, brun 

guldbagge Liocola marmorata, gulbent kamklobagge Allecula morio, mörkbent kamklobagge Allecula rhenana, hålträdsklokrypare Anthreno-

chernes stellae rödaxlad lundknäppare Calambus bipustulatus, Opilo mollis, dvärgklokrypare Cheiridium museoru, brokig barksvartbagge 

Corticeus fasciatus, mulmknäppare Elater ferrugineus, Hapalaraea vilis, Globicornis rufitarsis, ädelguldbagge Gnorimus nobilis, svart guldbagge 

Gnorimus variabilis och avlång flatbagge Grynocharis oblonga.  Norra Djursö, Gloholmshagen-Yxö  Djursös norra delar från Gloholmshagen 

upp mot Yxö är lövdominerade med lövbestånd i olika åldrar. I söder, nordost om Stora Fårplöjan, ligger en höjd med utspridda mycket gamla 

ekar. Gloholmshagen utgörs främst av yngre lövbestånd och på bergen sydväst om Yxö finns gammal barrnaturskog. Yxö präglas av äldre 

lövträd, främst ek och ask och området 400 meter söder om Yxö är en gammal löväng med gamla hamlade lindar samt senvuxna ekar.  Höjden 

nordost om Stora Fårplöjan domineras av ek med upp till 100-150 års ålder  med inslag främst av ask. Uppe på höjden växer gammal tallskog. 

Utspridda på höjden finns även åtta magnifika jätteekar, där några säkert är närmare 500 år gamla. På ekarna växer ca tio rödlistade lavar. 

Markfloran är också bitvis rik och i sydväst växer spenört, vårärt och vippärt.  Söder om Stora Gloholmsviken finns en stor strandäng som 

övergår i lövskog österut. Mellan berg och strandäng växer en lövträdsbård av särskilt värde. En del av den är av mer orörd karaktär. På fuktig 

mark växer klibbal och ask, på frisk mark ek och lite gran. Några ganska grova ekar och granar förekommer liksom några stora granlågor. På ek 

växer bl a ekticka. Övriga delar av Gloholmshagen består av ädellövskog med  ', 'inslag av gamla träd. Enstaka äldre barrträd finns insprängt 

liksom små gräsytor i anslutning till små berghällar. Sump-skogspartier bevuxna med klibbal, björk och asp finns i sänkor och svackor. På 

grund av upphörd hävd sker en fläckvis igenväxning  av lövsly och gran.  Innanför Stora och Lilla Myrviken ligger en bård av klibbal, som inåt 

land får ökat inslag av ädellöv (ek, ask). På den fuktiga marken växer en flora av högörttyp med älgört, tuvtåtel samt skott av ask. Ett lite mer 

ovanligt inslag är hässlebrodd. På de askar som nått lite storlek växer skriftlav och rikt med mossan krusig ulota. Gran har gallrats ur skogen. På 

Myrholmen växer en naturskogsartad blandskog med inslag av gamla träd och död ved.  Nordost om Stora Myrviken ligger en lövskog som fått 

utvecklas fritt under längre tid. Trädskiktet domineras av ek av medelgrovlek (ca 150 år). I en fuktig sänka i öster växer tätt med yngre ask 

bland ekarna, vid vattnet även gran. På höjden i väster växer rikligt med gammal grov hassel i buskskiktet tillsammans med skogstry. Över hela 

området finns gott om död ved av bland annat klibbal och björk. Miljön har drag av naturskog. Området övergår österut i barrskog. Ut mot 

havet finns ett nordsluttande parti med hällmarkstallskog. Många tallar här är grova med pansarbark och det är ganska gott om lågor. I sänkor 

växer blåbärsris och här finns några senvuxna ekar. I sydostsluttningen av samma höjd finns en grov granskog som inte är rörd på många år. 

Här finns ett mycket stort inslag av grova lågor. Dessutom finns enstaka äldre ekar och jättetallar med pansarbark. På tall växer tallticka och 



 

 

markfloran är rik med den kalkgynnade sårläkan i de lite lägre, fuktiga delarna.  Yxö har i förhållandevis sen tid utgjort en egen ö som hört till 

Stora Rimmö. Genom landhöjningen hör den idag på ett naturligt sätt ihop med Djursö. På Yxö liksom på en flackare höjd 400 meter söderut 

finns fina gamla lövängsmiljöer. Området runt torpet Yxö domineras av grova och gamla, ganska rakstammiga ekar. Inslaget av grova och 

tidigare hamlade lindar är stort och även enstaka hamlade askar finns. Lind och ask uppvisar rikt mossbeklädda stammar. Krontaket är idag 

bitvis ganska slutet och nästan lundartat. De gamla ekarna hyser en rik flora av ovanliga lavar, medan hamlingsträden i första hand har mycket 

högt kulturhistoriskt värde. Den södra lövängsmiljön  ansluter till stranden av Rimmösundet. Idag är krontaket av ek och lind ganska slutet, 

men en grässvål finns ännu kvar och området betas. Här finns säkert ett 50-tal gamla  ', 'lindar som bär spår av hamling. Ekar finns i alla åldrar 

och de är särskilt gamla och senvuxna kring hällmarker i väster och norr. På ek växer flera rödlistade arter, till exempel gul dropplav och rosa 

skärelav. Det forna sundet mellan Yxö och Djursö utgörs av en vidsträckt strandäng. Ett mycket fint exempel på denna naturtyp.  Västra 

Djursö, Hammarudden-Getudden samt Ekskär och Stora Svärtsholm  Djursös västra delar tillhör de mest värdefulla. Området var i sin helhet, 

utom öarna, en löväng på 1800-talet och tack vare extensivt bete ända fram till nu har mycket av dessa värden bevarats. Delar av 

Hammarudden uppvisar ännu en rik luckighet och i gläntorna finns en mycket artrik slåtterängsflora kvar. Gamla grova ekar finns framför allt 

utåt uddarna och särskilt på Getudden finns flera imponerande, ihåliga ekjättar.  Området från Stora Fårplöjan och upp mot Getudden är 

omväxlande med lövdominerade skogar som betas eller tills helt nyligen har betats. Väster om Lilla Fårplöjan ligger ett välbetat parti 

ädellövskog som i norr och väster har drag av ekhagmark. I dessa avsnitt finns en väl utvecklad grässvål. Ekarna är runt 150 år gamla. Mot 

söder tätnar skogen med, förutom ek, även asp och ask. På en asplåga växer den ovanliga kandelabersvampen. Intill vägen i söder står en 

jätteek med omkring två meters diameter. Till lavfloran i området hör bl a den sällsynta parasitsotlaven som finns på ek i det södra brynet. I 

skogen rakt väster om Lilla Fårplöjan finns en mindre höjd vars nordsida består av urkalk och bildar en ganska stor trädfri glänta i skogen. Här 

finns en fantastisk klippängsflora med bl a rikligt med brudbröd och Adam och Eva. Stänglar efter en gentiana vittnar om den mycket fina 

floran. I gläntan flyger många dagfjärilar om sommaren.  Vidare norrut mot Getudden finns ett ganska stort område som i öster avgränsas av 

strandängen söder om Stora Gloholmsviken och i väster av viken Suttersklev. Det är ett skogsområde av mycket ovanlig karaktär. I trädskiktet 

dominerar ek och gran med inslag av ask och lind i öster och norr. Skogen är mycket rik på död ved, främst granlågor och är åtminstone fram 

till nyligen betad av nötdjur. Den har betesskogens karaktäristiska ljusluckor och glesa buskskikt. Omkring en hektar i områdets mitt är 

försumpad och bevuxen med asp, klibbal, gran och ek samt mycket död ved. På granlågor växer långfliksmossa och kring hällmarker mitt i 

området växer det sällsynta gräset lundslok.  ', 'Getudden rymmer flera naturtyper. Nordsidan mot havet utgörs av hällmarker med ek, tall och 

enbuskar, där jord finns. På krönet står omkring fem magnifika jätteekar med mycket grov bark, stora håligheter och mycket vedmjöl (mulm). 



 

 

Syd- och ostsluttningen är rester av en gammal löväng med före detta hamlade lindar och mot väster en jättegrov ask. Gammal hassel finns i 

buskskiktet och allt beskuggas av gamla granar. Det finns gott om död ved på udden, ekgrenar men främst grova granlågor. Lindarna är ej 

hamlade på mycket länge och har bildat en lundartad miljö. Ekarna hyser sällsynt rik flora av rödlistade lavar och på död ekved finns 

dvärgbägarlav. Av sällsynta ekinsekter har t ex setts matt mjölbagge och flera exemplar av mulmknäppare en varm julidag.  Söder om 

Suttersklev utbreder sig ett mycket intressant ädellövområde. Här finns sumpskog med klibbal på sockelbildningar, men här växer även 150-

åriga ekar, björk, grov asp och gran. Grova gran- och asplågor förekommer. I norr och väster övergår den fuktiga marken gradvis till fastmark, 

som hyser en gammal lövängsmiljö. Ung lind och ek blandas med mycket gamla lindar och askar med spår av hamling. Till markfloran hör 

lundslok och en grov ask hyser rikt med den ovanliga laven brunskaftad blekspik. Vid vattnet i väster står en jätte-ek med mycket grov 

skorpbark. Intill berget sydost om viken står en senvuxen gammal ek som hyser lite lunglav, en raritet i skärgården.  På Hammarudden finns 

ytterligare ett par avsnitt med tydlig lövängskaraktär. Det är dels udden vid Yntholmssund och även udden nordväst om Skärgårdsvik. 

Trädskiktet domineras av ek och lind. Ett flertal grova, tidigare hamlade lindar finns här liksom ekar i 150-200 års ålder. Däremellan finns gott 

om yngre träd som gjort miljön ganska sluten. Vid Skärgårdsvik förekommer även rakstammiga äldre lindar liksom ett tätt buskskikt av hassel. 

Markfloran är gles och lJundartad med lundgröe, lundslok och blåsippa. De senvuxna ekarna har en mycket värdefull lavflora och här finns 

ihåliga träd, intressanta för insekter och fåglar. På udden mot Yntholmssund märks även stubbar från gamla jätteekar och i norr finns ljusa bryn 

mot hällmarker. De inre delarna av Hammarudden har överlag något yngre trädskikt men den gläntrika gamla slåtterängsmiljön med rik flora är 

utbredd och här och var finns gamla hamlingsträd.  På Stora Svärtsholm växer en lundartad ekskog med bland annat lundgröe och gullviva  ', 'i 

fältskiktet. Ett fuktstråk löper över ön och fukten och de gamla träden ger förutsättningar för floran av rödlistade eklavar som bl a innehåller 

gammelekslav, grå skärelav och rosa skärelav. Ekskär är en liten ö med några grova och senvuxna ekar av största värde.  Södra Djursö, 

Vikshagen-Laggarudd-Djursö gård-Djursaludd-Djursöströmmen Djursös södra delar runt gårdsmiljön har en mer öppen prägel än resten av 

ön. Här finns öppna ekhagmarker och många mer eller mindre fristående grova ekar, askar och andra ädellövträd. Längs strandbrynen finns 

många fina ekar och uppåt bergen en del orörda skogsmiljöer med tall och gran. Av intresse är att såväl grova jätteträd som klena men 

senvuxna ekar hyser en mycket värdefull lavflora och insektsfauna. Stora delar av området betas eller har i sen tid betats vilket upprätthållit en 

luckig och ljus skog på många håll. Ute på uddarna är uppträngade gran bland ekarna dock mycket vanligt och några avverkade ytor finns 

också. Ekarna hyser en mycket rik och värdefull lavflora och har i flera fall stora håligheter, vilket gynnar fåglar och insekter.  Bebyggelsen 

utgörs av tre boningshus, ett äldre magasin och ladugård med 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

ekonomi-byggnader. I anslutning till gårdsmiljön finns en mängd grova ekar i en  mångfald miljöer. Längst i söder ligger den s.k jaktstugan 

omgiven av en välhävdad Naturvärdet består om Djursö sköts med i stort sett täckande bete av nötdjur  ekhage med inslag av hamlad ask och 

alm. Här finns t ex en välkänd ask som mäter  kombinerat med viss restaureringshuggning och röjning av bl a gran och buskar. En  över nio 

meter i omkrets och tillhör de större träden i landet. Båthuset har varit en del del hällmarksområden och andra barrskogar bör lämnas helt 

orörda, bete positivt. Ett  av gårdsmiljön men är numera tyvärr ihoprasat. I dess närhet finns en del jätteekar. Norr om jaktstugan ligger ett 

större hus med flyglar. Väster om detta och västerut från hagmarken finns igenväxande bryn med ask och grova ekar. Miljön är lundartad men 

mot hällmarker finns ekar i naturligt ljusöppna lägen.  Runt norra delen av gårdsmiljön med arrendatorbostaden och ladugården finns ett drygt 

tiotal jätteekar. Norr om denna bebyggelse finns i väst-ostlig riktning en höjd 

  



 

 

 

Djursöströmmen  

Objektsnummer: 874122    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Djursöströmmen är ett stort grunt vattenområde mellan i sundet mellan Djursö och Yxnö. Området är relativt skyddat mot vågpåverkan och 

kan vara av viss betydelse för bl a fiskrekrytering. Den grunda vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets 

skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Djursöströmmen mellan Yxnö och Djursö är ett ca 60 ha stort område där vattendjupet understiger 3 meter. Mitt i sundet sticker 

Omnuddeskären upp med häckande måsfåglar. Viken omges av smala vassbårder och på Djursö i viss mån även  strandängsavsnitt. På Djursö 

angränsar främst lövskog med inslag av grova träd, på Yxnö är det barrträdsdominerat. I sundet strömmar vattnet nästan ständigt åt endera 

hållet. Grumliga förhållanden är ej ovanligt. 

 

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 

  



 

 

 

Djurtorp hagmarker  

Objektsnummer: 867404    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Djurtorps vackra och lövrika hagmarker har trots bitvis svag hävd en intressant hagmarksflora. Betesmarkerna har stor betydelse för den lokala 

landskapsbilden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Djurtorp i kommunens allra nordligaste flik finns ett vackert område med omväxlande åker, hagmark och skog. En långsträckt, lite bergig, 

ekhagmark utgör det minsta delområdet i nordväst. Den delen har ett ganska tätt trädskikt av unga men ändå resliga ekar, samt björkar. 

Skuggningen sätter sin prägel på vegetationen som varierar från torr och hedartad bland block och hällar till ängsartad på lite djupare jord. 

Liljekonvalj är vanligast och av den övriga floran kan nämnas backsmörblomma, darrgräs och brudbröd.  Det västra delområdet är en lummig 

och delvis liknande hagmark på ett par kullar. Eken dominerar inte på samma sätt, utan framförallt björk och stora enbuskar har en stark 

ställning. Marken är inte lika mager och vegetationen domineras av rödvenäng. Ängsviol, svinrot, ängsvädd och kattfot är några karaktäristiska 

arter. I den västra delen som är kraftigt igenvuxen växer det gott om slåtterfibbla.  Det finns även en fin gräsmarksflora i skogsbryn och i 

mindre områden i angränsande hagar. Dessa är dock delvis gödselpåverkade. I det största delområdet finns öppna ytor med fin flora. 

Fuktigheten är varierande men tyvärr var hävden svag vid inventeringen 2002. Om de fläckvis utbredda växterna summeras blir det en rik lista 

med bl a gökärt, ängsvädd, darrgräs, gullviva, hirsstarr, jungfrulin och brudbröd.  I det östra delområdet finns riktigt fin flora i den södra delen. 

Här finns bl a lite kattfot samt ängsvädd och jungfrulin. Dessutom ett par värdefulla hagmarksgranar. 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete, helst något starkare hävd. Vidare bör hagmarkerna undantas andra 

åtgärder som kan skada naturvärdet såsom grävning, schaktning, bebyggelse etc. 

  



 

 

 

Djurudden  

Objektsnummer: 872109    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

tillsammans med den stora ekhagen öster om säteriet i Natura 2000.  Ett par förekomster av urkalksten i relativt stora hällar. Urkalkhällarna 

med sin speciella flora utgör en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På udden Godskär finns en stor, långsträckt häll med urkalksten. Närmast vattnet i form av vackert vittrade hällar. Även på sydsidan av 

Djurudden strax österut finns en stor öppen häll av urkalk. Denna sluttar terrassartat. Båda områdena hyser en rik kalkflora med arter som vit 

fetknopp, rikt med klippormbunkar, harmynta, duvnäva och på torrängsartade platåer Adam och Eva, mandelblomma, jungfrulin, brudbröd, 

solvända och kalkkrusmossa. På Godskär tillkommer grusbräcka som finns med enstaka ex i väster samt stora bestånd av getrams. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om urkalkförekomsterna med sin speciella flora bevaras genom att områdena undantas från ingrepp av alla slag på 

kalkhällarna och i deras omgivning. Sprängning, borrning och uppförande av bebyggelse är exempel på åtgärder som ska 

  



 

 

 

Dragsängen  

Objektsnummer: 874111    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Kring Dragsängen finns mycket värdefulla ädellövmiljöer dominerade av ek. Här finns en rik markflora och en mycket värdefull lav- och 

svampflora samt säkerligen även insektsfauna knuten främst till ekarna. Området är en mycket viktig del av eklandskapet i S:t Anna 

innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Dragsängen är ett mindre hus strax öster om herrgårdsmiljön vid Torönsborg som omges av en ädellövskog i norr och en ekhagmark på andra 

sidan landsvägen i söder. Norr om Dragsängen ligger en ädellövbevuxen höjd med mycket höga naturvärden. Trädskiktet domineras av ek med 

i väster och öster inslag av lind, och i sydsluttningen ett stort antal senvuxna lönnar med tät underväxt av hassel. Många stammar är 

mossklädda. På träden finns ovanliga lavar, där främst lunglav-förekomsten på några ekar i nordost bör nämnas. Markfloran är rik med 

lundslok i hela området. Även vårärt och vippärt växer ganska rikt här. En bra åtgärd har gjorts på nordsidan, där gran har avlägsnats.  Söder 

om vägen S:t Anna - Tyrislöt ligger en ganska stor ekhage. Ekarna är av ganska varierande ålder och de äldsta har grov skorpbark. En del 

sällstynta lavar förekommer på ekarna, t ex grå skärelav, rödbrun blekspik och gulpudrad spiklav. I väster växer den ovanliga oxtungsvampen 

vid basen av en ek. Området betas. Slån och andra buskar bildar snår kring en del ekar.  I de två flikarna mot söder finns en hel del äldre ask 

och ek samt även någon lind. Det är dock inte en lika utpräglad ekhage som utmed landsvägen. Några enstaka ekjättar finns dock även i dessa 

delar och en del signalarter bl a gulpudrad spiklav, brun nållav och gul dropplav. Träd- och buskskiktet är bitvis mycket tätt och grässvålen gles. 

I den västra kanten märks ett bergigt parti med gamla tallar. Några av dessa är döda. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om målsättningen för området norr om Dragsängen är en ädellövskog, ej fullt så sluten som en lund, där man värnar om 

alla gamla träd, t.ex de med mossklädda stammar. I sydsluttningen bör möjligen därför skogen glesas ut 

  



 

 

 

Drakbacken vid Hummelsätter  

Objektsnummer: 864323    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett ekområde uppkommet ur en igenvuxen hagmark. Ett par riktigt gamla ekar finns i området. Objektet ligger relativt nära det ekpräglade 

landskapet i östra delen av Linköpings kommun.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Hummelsätter finns en tidigare gårdsnära hagmark där betet upphört. Eken är dominerande i trädbeståndet som är tätare söderut i 

området. I norra kullen mot gården står två riktigt gamla ekar. Här har de ovanliga lavarna gammelekslav, gul dropplav och brun nållav 

påträffats. I södra delen bland blocken återfinns också guldlockmossa. Området är röjt och gallrat sedan ett par år tillbaka. Lövsly kommer 

starkt åter på vissa delar av området. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna gynnas genom röjning/gallring/frihuggning. Då kan värdena hos de äldsta träden bestå och spridas till övriga 

området. Området är röjt och gallrat sedan ett par år tillbaka men lövsly kommer starkt åter på vissa delar av 

  



 

 

 

Dromhals  

Objektsnummer: 875406    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Dromhals utgör tillsammans med Yttre och Inre Brunnskär några av Östgötaskärgårdens bäst utbildade björkskär med karaktäristisk flora. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Dromhals är ett långsträckt och klippigt skär som utgör en av de yttersta öarna i området sydost om Aspöja. Ön är glest bevuxen med 

småbjörkar, rönn och krypande enbuskar. Ett mindre tallbestånd finns också på skäret. I björksänkor återfinns hönsbär, hjortron, lundbräken, 

brakved och ljung. I norr finns en igenvuxen avsnörd vik kantad av al. Här växer kråkklöver, slokstarr, videörtt, bredlaveldun, älgört, rörflen, 

fackelblomster, havssäv och blåsäv. Nordudden är en hög bergknalle med lodrät 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas orörd och undantas från åtgärder som kan skada markflora, trädskikt eller berghällar. 

  



 

 

 

Drothems prästgård betesmark  

Objektsnummer: 866520    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En betesmark med främst ett högt kulturmiljövärde men där det även finns en hel del hävdgynnade arter.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett bete där betesmarksvärdena i första hand är knutna till fornlämningarna, ett gravfält med 80 fornlämningar. Tall dominerar i trädskiktet och 

en del av dessa är grova. Det finns även inslag av hävdgynnad flora med arter som backsmörblomma, stor blåklocka, harstarr, backtimjan, 

ängsvädd, backnejlika och ärenpris. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och fornlämningarna 

såsom bebyggelse, grävning eller chaktning. 

  



 

 

 

Duvkullarnas ekmiljöer  

Objektsnummer: 867556    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Duvkullarna vid Göta kanal sydost om Mariehov finns mycket fina, betade ekmiljöer i form av tät ekhage bitvis med dragning åt skog. Det 

är gott om gamla träd, en del är senvuxna. Åldersspridningen är god. Tillsammans med övriga ekmiljöer längs kanalen mellan Asplången och 

Mem finns här kommunens finaste eklandskap vid sidan av skärgården och Duvkullarna är ett av de mest värdefulla kärnområdena.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydost om Mariehovs gård ligger Duvkullarna med mycket fina, välbetade ekmiljöer av karaktären ekhage men bitvis med dragning åt skog. 

Här finns gott om riktigt gamla ekar, åtminstone upp till 300 års ålder. Åldersspridningen nedåt är god. I bördigare avsnitt står de grövsta 

träden men kring berg i dagen och i sluttningar finns väl så gamla träd men de är klenare och mer senvuxna. Trädskiktet bildar ibland mer 

slutna partier med lundflora men det finns också öppna partier med grässvål. Gullviva, blåsippa och svalört hör till framträdande arter vid 

inventeringstillfället på våren. På ekarna finns en värdefull lavflora, bland annat med rik förekomst av gulpudrad spiklav på de äldsta träden. 

Även skuggorangelav påträffades och en del stammar och grenar pryds av allémossa. Fina hålträd finns bland annat där mulm kommer ut vid 

basen. Det finns även inslag av hassel. Död ved förekommer i form av bland annat nedfallna grenar och någon låga.  Ekmiljön fortsätter mot 

nordväst på sydvästsluttningen av den norra Duvkullen. Även här finns grova och vidkroniga träd. Viss gallring av bl a tall har skett och miljön 

är idag mycket gynnsam för ekarna. Även denna del av området är välhävdad. En del av sluttningen är täktskadad sedan gammalt. Av sällsynta 

arter som indikerar höga naturvärden påträffas t ex hjälmbrosklav och brun nållav. Fornlämningsområden finns på båda kullarna. 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Duvkullarna även i framtiden betas. Försiktig gallring kan prövas vid behov när grova träd blir trängda. 

  



 

 

 

Dyhultsborg ek  

Objektsnummer: 864713    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En gammal grov ek med välutvecklad vid krona. Eken utgör en mycket värdefull del av de omfattande naturvärden som finns i området kring 

sjön Strolången. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Dyhultsborg står en nära metergrov, vidkronig ek intill en grusväg. Den omges av blandskog och kronan är lätt trängd men frisk. Trädet 

har ännu ej så grov bark men kommer på sikt bli en mycket värdefull miljö för en lång rad ovanliga lavar, svampar och insekter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om eken hålls frihuggen, fr a vore det gynnsamt om en del yngre gran kring eken togs bort. 

  



 

 

 

Ek 250 m O Dala  

Objektsnummer: 864953    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En grov ek belägen i ett ekrikt odlingslandskap. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En grov, spärrgrenig ek som sannolikt hyser rödlistade lavar eller insekter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från stammen till minst två meter utanför ekkronans yttre gräns. 

  



 

 

 

Ekar 400 m VSV Sandkullen  

Objektsnummer: 867405    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par gamla ekar som numera är kringväxta av gran. Gamla träd och inte minst ekar har ett rikt biologiskt liv knutet till sig och utgör ett 

mycket värdefullt inslag i  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I skogen ca 400 m väster om Sandkulen står två mycket gamla ekar. En av dessa är död och den andra nästan död. På den grövsta växer den 

vanliga laven rödbrun 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om en del granar runt ekarna tas bort. 

  



 

 

 

Ekar 500 m NO Lilla Brink  

Objektsnummer: 865651    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Tre gamla ekar med värdefull lavflora, bland annat flera rödlistade arter. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

I eller nära vägkanten finns minst tre gamla grova ekar med värdefull lavflora. Här finns de rödlistade arterna blyertslav, skuggorangelav, 

hjälmbrosklav och rosa skärelav samt brun nållav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna bevaras och ej skadas samt om deras närmaste omgivning hålls fri från träd och buskar som hotar att växa in i 

kronan. 

  



 

 

 

Ekar SO Karlsborg  

Objektsnummer: 867552    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull ekmiljö. En bitvis igenvuxen del av sluttningen mot Lillån med ett tiotal mycket grova ekar. Många är ihåliga och 

solexponerade.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I sluttningen vid Lillån sydost om Karlsborg finns en liten men mycket fin ekmiljö bestående av ett tiotal metergrova eller grövre ekar. Även 

yngre ekar och ett litet bokbestånd finns samt några ädelgranar. Området betas men är i västra delen ganska kraftigt igenväxt med lövsly. Det är 

öppnare mot öster och längs det smala stråket vid ån i sydost delvis välhävdat. Här växer bland annat smultron och gullviva. Utmed ån i sydost 

finns de allra grövsta ekarna. Fyra av fem ekar här är tydligt mer än metergrova. De lutar svagt mot ån vilket ger en zonerad moss- och lavflora 

med mossor och busklavar på uppsidan och skorplavar i större utsträckning mot ån. Ett par av träden är toppbrutna. En del grova, nedfallna 

grenar finns. Flera av träden har håligheter och mulm kommer fram vid trädbasen. Till lavfloran på de grovbarkiga träden hör bland annat brun 

nållav och lite gul dropplav och av mossor förekommer t ex alléemossa. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i fortsättningen betas i kombination med röjningar i västra delen. Ta gärna bort all ädelgran. 

  



 

 

 

Ekar V Brännkärr  

Objektsnummer: 865949    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett antal grova, vidkroniga ekar av stort värde för sällsynta lavar och insekter.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längs vägen Stegeborg-Hammantorp står några grova, spärrgreniga ekar längs vägkanten. Ekarna hyser sannolikt rödlistade kryptogamer eller 

insekter. Till lavfloran hör bland annat sotlav. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Ekar vid Björnvik  

Objektsnummer: 863904    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Björnvik finns ett antal grova, vidkroniga ekar och även någon ask. Träden har stora naturvärden för bland annat sällsynta lavar och 

insekter. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Björnvik ned mot vattnet står en grov ask och en handfull grova, spärrgreniga ekar. Träden är tätt omslutna av slån- och 

nyponbuskar. Till lavfloran hör blekspik, en mindre vanlig knappnålslav. Ett litet stycke österut står ännu en grov, spärrgrenig ek tätt omsluten 

av slån och nyponbuskar. Till ekens lavflora hör brun 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras om de värdefulla träden frihuggs, träd och buskar huggs bort från stammarna till minst två meter utanför 

kronornas yttre gräns. 

  



 

 

 

Ekar vid Dalen  

Objektsnummer: 866315    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Minst tre grova ekar med högt värde relativt nära eklandskapet vid Hylinge.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om Dalen står minst 3 metergrova ekar i vad som förefaller vara en tidigare betessänka. En bäck löper genom sänkan med ett ringlande 

lopp. Här kan möjligen finnas ytterligare naturvärden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna bevaras och hålls frihuggna. Ytterligare inventering av närområdet är önskvärd. 

  



 

 

 

Ekar vid Kalvbacken  

Objektsnummer: 864913    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett antal värdefulla grova ekar vars värde består om de frihuggs.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Söder om Trärum vid Kalvbacken finns en handfull grova, spärrgreniga ekar vars toppar är synliga från landsvägen. De gamla träden hyser 

sannolikt rödlistade kryptogamer eller insekter. Nordväst om Kalvbacken står ytterligare en ganska grov, spärrgrenig ek som i framtiden kan 

hysa värdefulla kryptogamer och insekter. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Ekar vid Kultäppan  

Objektsnummer: 863907    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En sluttning med senvuxna och vidkroniga ekar som har stort framtidsvärde vartefter ekarna åldras och blir grövre.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En genomhuggen östsluttning med delvis relativt senvuxna och delvis relativt spärrgreniga ekar som i framtiden kan få höga naturvärden. 

Bäcken nedanför har höga naturvärden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena utvecklas bäst om trädskiktet lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. Bete är positivt. 

  



 

 

 

Ekar vid Sjösätter  

Objektsnummer: 863451    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I skogslandskapet vid Sjösätter finns ett 20-tal gamla ekar av stort värde. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Öster om vägen vid Sjösätter står ett 20-tal gamla ekar i halvöppen mark. Några av dem är mer än metergrova. Spridda hasselbuskar finns. Här 

finns bland annat förutsättningar för en värdefull lavflora även om inga sällsynta arter noterades vid 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området hålls öppet som idag och helt fritt från barrträd. Aterupptagen hävd vore positivt. 

  



 

 

 

Ekbackar V Kollberg  

Objektsnummer: 867551    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par mycket värdefulle ekområden där hävden upphört sedan ett antal år. Här finns rikligt med ekar som trots att de inte är metergrova 

många gånger är senvuxna, gamla och ihåliga.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om Kollberg i nordostsluttningen ned mot Lillåns flacka dalgång finns ett par fina ekområden. Det största ligger i norr och är en 

ekhagmark som tyvärr står utan hävd sedan ett antal år. Stängsel finns kvar men det har till stor del fallit ihop. Sluttningen innehåller glest 

spridda block och lite berg i dagen i mitten. Markfloran ger ett näringsrikt intryck med mycket hundäxing men även lite gullviva och nu på 

våren t ex nunneört. Ekarna är väl spridda i ålder och många träd är något senvuxna. De äldsta träden är troligen uppåt 200-250 år och 

håligheter är ganska vanliga. Lavfloran innehåller bland annat rikligt med brun nållav. Området börjar växa igen ganska kraftigt med slån men 

ännu finns gott om öppna gräsytor.  Det sydvästra området är likvärdigt, ekarna växer här kring en större hällmark. Slån finns i anslutning till 

hällmarken men är här inget större hot mot ekarna. Åldersstrukturen på ekarna är likartad som i det andra delområdet. Längst i söder en grupp 

yngre ekar, värdefulla som framtidsträd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med viss röjning. 

  



 

 

 

Ekbacken  

Objektsnummer: 866650    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla ekmiljöer med såväl vidkroniga hagmarksekar som senvuxna träd i både öppen och skuggig miljö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ekbacken kallas en höjd några kilometer öster om Söderköpings samhälle från vilken man har utsikt mot Slätbakens västände. Kring höjden 

finns en värdefull ekmiljö mestadels av ekhagekaraktär. Ekhagmarken finns söder och väster om höjden och här finns vidkroniga ekar i 

blandad ålder. Några träd är metergrova men åldern är troligen högst ca 200 år. I bergkanten finns ett flertal senvuxna ekar. Litet inslag av 

enbuskar. Markfloran i ekhagen ger intryck av att vara ganska artfattig.  Nordsluttningen är bitvis en mer skoglik miljö med senvuxna ekar, 

talltorrakor och äldre tall, även lite gran. Ekar med svagt vidkronig karaktär finns också och enstaka träd är hålträd. En ganska ljus miljö, något 

mer sluten i västra delen där hasselinslaget är stort. Nedanför branten växer aspsly. Till lavfloran hör gul dropplav och rosa skärelav i 

nordsluttningen och brun nållav i den ljusare hagen. De finns endast i små mängder och på få träd. I nordsluttningen förekommer fällmossa.  

Väster om själva Ekbacken finns ytterligare ett par ekpartier. Dels en mindre grupp i öster med minst ett gammalt senvuxet träd. Dessutom rikt 

med en och slån. Dels finns i åkerbrynet vid Björkbacken en miljö med främst ganska rakstammiga och upp till knappt 100-åriga ekar. Ett par 

metergrova ekar finns. I väster i blocksluttningen och vid berget senvuxna tallar med tallticka. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om betesmarken hävdas även i framtiden. Borthuggning av yngre gran intill ekar i nordsluttningen blir på sikt nödvändigt. 

Buskröjning och eventuell utglesning kan övervägas i ekpartierna västerut. 

  



 

 

 

Ekbackens bäckravin  

Objektsnummer: 865923    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull bäckravin som gynnar arter beroende av beskuggad och fuktig miljö. Området är en värdefull del av det ek- och lövrika landskapet 

vid Stegeborg.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En bäckravin med en ställvis meandrande bäck i botten. Skogen domineras av sälg och klibbal och många av alarna står på socklar. En hel del, 

främst klen, död ved finns men de gamla träden i området är få. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras och utvecklas bäst om området lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. 

  



 

 

 

Ekbryn V Tvärdala  

Objektsnummer: 866304    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett bryn med en grov och några halvgrova ekar. Högt framtidsvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Utmed åkerkanten står 4 st ekar innan barrskogen tar över. Området är fd hagmark. En ek är 3,4 m i omkrets och de andra är ca 50-70 cm i 

diameter. Om ekarna får stå fritt och ljust även framtiden kommer de på sikt att utveckla höga naturvärden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna får stå fritt utan konkurrens från barrskogen. Sly och buskar bör hållas efter så de inte skuggar stammarna och 

växer upp i kronorna. 

  



 

 

 

Ekebo  

Objektsnummer: 864952    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ekmiljö med ett tiotal vidkroniga ekar, flera med grovsprickig bark.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På och vid sidan av en tomt finns ett tiotal vidkroniga ekar. Åtminstone ett par av ekarna är metergrova med ganska grovsprickig bark, den 

grövsta mäter ca 487 cm i omkrets. Även en grov tall finns intill tomten. Flera av övriga ekar är ca 80 cm i diameter och säkert 150-200 år 

gamla. Flera ekar har dessutom fina mossfällar av bland annat allé&mossa på grova grenar. I sluttningen i öster utanför tomten finns gott 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om en ljusöppen miljö kring ekarna bibehålls. Slån och ung ek samt någon enstaka gran växer upp i brynet öster om 

tomten. En del av detta bör röjas bort. 

  



 

 

 

Ekenberg  

Objektsnummer: 866711    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ekmiljö och avsnitt med torrängsflora som utgör en viktig del av det ekrika landskapet i trakten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordost om Liljestad vid Ekenberg finns en värdefull ekmiljö. Sett som en del av landskapet mellan Viggeby-Kullerstad ingår området i ett 

ovanligt stort ekrikt landskap. Ekmiljön vid Ekenberg utgörs av en bergknalle med ekdominerad lövskog med stort inslag av gamla 

spärrgreniga ekar. På ekarna växer bl a de rödlistade arterna gul dropplav, brun nållav och oxtungssvamp. Marken är kalkpåverkad och 

markfloran rik. Åtminstone tidigare fanns här en delvis öppen miljö med en- och slånbuskar. Till den torrängspräglade floran hör mandelblom, 

styvmorsviol, backtimjan, brudbröd, småfingerört och gråfibbla. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de vidkroniga ekarna frihuggs. Grova grenar som faller ned bör lämnas kvar. 

  



 

 

 

Eketorp betesmark  

Objektsnummer: 867512    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En betesmark med visst inslag av hävdgynnad flora. Området är av lokalt naturvärde. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En öppen hage med visst inslag av hävdgynnad flora, främst i anslutning till några små artrika kullar. Den hävdgynnade floran är under 

spridning till större ytor. Fornlämningar förekommer. Av hävdgynnade arter kan nämnas blåklockor, nattviol, ängsvädd, backnejlika och lite 

stagg. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och fornlämningarna 

såsom bebyggelse, grävning eller chaktning. 

  



 

 

 

Ekhagar O Bäcken  

Objektsnummer: 866427    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett större område med värdefulla, ekpräglade betesmarker med artrik markflora. Betesmarkerna är i nuläget ohävdade och igenväxande men 

naturvärdet består ännu och de vidkroniga och i vissa partier senvuxna ekarna har mycket stora  Naturvärdesbeskrivning  Mellan Skäggestad 

och Bäcken finns vidsträckta hagmarker med spridda ekar som tyvärr stått ohävdade något årtionde. Norr om vägen finns ca 30-40 vidkroniga 

och ytterligare ett stort antal mer rakstammiga ekar. Aldern är oftast ca 100-150 år men enstaka senvuxna träd kan kanske vara äldre. Bryn och 

områden kring hällmarker är ännu till stor del öppna. En del ytor är dock igenvuxna med björk, asp och hassel. Den hävdgynnade floran är 

troligen artrik vilket de utbredda avsnitten med ängshavretorräng indikerar. Även i övrigt är det magert med t ex fårsvingel. I ett sydvänt bryn i 

norra delen finns också mycket fina hedartade partier med ljunginslag. Längst i nordost samt i väster finns mer skoglika avsnitt. I nordost ett 

rent ekbestånd, i väster med inslag av tall och en. I ekbeståndet förekommer senvuxna träd där en artrik lav- och mossflora börjat utvecklas, 

bland annat finns gul porlav och allémossa. På block fällmossa.  Söder om vägen finns en relativt öppen hage, tyvärr utan hävd. Stora delar är 

ännu öppna, främst tack vare de stora öppna hällmarksytorna som omges av stora ytor tunn jord. Spridda vidkroniga ekar finns, sammanlagt ca 

20-30 st. I sydost finns senvuxna ekar klängande i små branter kring en höjd. En del ekar i området är metergrova men barken har inte hunnit 

bli riktigt grov. De flesta träden är troligen max 150 år men i öster finns nog träd runt 200 år också. Markfloran är mycket intressant på stora 

delar av de tunna jordarna med rikt med ängsvädd och ängshavre samt bl a svinrot, harstarr och bockrot. På torra marker finns inslag av ljung 

och i fuktsänkor och sluttningar är stagg inte ovanlig. Det är gott om fornlämningar, främst stensträngar. Den fd betesmarken fortsätter mot 

söder utan ekinslag och ansluter till  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med röjningar i vissa delar. En del 

buskage kan gärna vara kvar. I väntan på återupptagen hävd bör invandring av barrträd och igenväxning av partier med vidkroniga träd 



 

 

motverkas.  ', 'Nr Namn u. Klass 866428 500 m SO Angbacken 3  Naturvärdesbedömning Ett par värdefulla ekmiljöer sydost om Ängbacken. 

Det utgör värdefulla inslag i det lokalt ekrika landskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mellan Skäggestad och Bäcken finns vidsträckta hagmarker med spridda ekar som tyvärr stått ohävdade något årtionde. Norr om vägen finns 

ca 30-40 vidkroniga och ytterligare ett stort antal mer rakstammiga ekar. Aldern är oftast ca 100-150 år men enstaka senvuxna träd kan kanske 

vara äldre. Bryn och områden kring hällmarker är ännu till stor del öppna. En del ytor är dock igenvuxna med björk, asp och hassel. Den 

hävdgynnade floran är troligen artrik vilket de utbredda avsnitten med ängshavretorräng indikerar. Även i övrigt är det magert med t ex 

fårsvingel. I ett sydvänt bryn i norra delen finns också mycket fina hedartade partier med ljunginslag. Längst i nordost samt i väster finns mer 

skoglika avsnitt. I nordost ett rent ekbestånd, i väster med inslag av tall och en. I ekbeståndet förekommer senvuxna träd där en artrik lav- och 

mossflora börjat utvecklas, bland annat finns gul porlav och allémossa. På block fällmossa.  Söder om vägen finns en relativt öppen hage, 

tyvärr utan hävd. Stora delar är ännu öppna, främst tack vare de stora öppna hällmarksytorna som omges av stora ytor tunn jord. Spridda 

vidkroniga ekar finns, sammanlagt ca 20-30 st. I sydost finns senvuxna ekar klängande i små branter kring en höjd. En del ekar i området är 

metergrova men barken har inte hunnit bli riktigt grov. De flesta träden är troligen max 150 år men i öster finns nog träd runt 200 år också. 

Markfloran är mycket intressant på stora delar av de tunna jordarna med rikt med ängsvädd och ängshavre samt bl a svinrot, harstarr och 

bockrot. På torra marker finns inslag av ljung och i fuktsänkor och sluttningar är stagg inte ovanlig. Det är gott om fornlämningar, främst 

stensträngar. Den fd betesmarken fortsätter mot söder utan ekinslag och ansluter till 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med röjningar i vissa delar. En del buskage kan gärna vara kvar. I väntan på 

återupptagen hävd bör invandring av barrträd och igenväxning av partier med vidkroniga träd motverkas.  ', 'Nr Namn u. Klass 866428 500 m 

SO Angbacken 3  Naturvärdesbedömning Ett par värdefulla ekmiljöer sydost om Ängbacken. Det utgör värdefulla inslag i det lokalt ekrika 

landskapet.  Naturvärdesbeskrivning  Sydost om Ängbacken på randen av en åkerholme finns medelålders hagmarksekar och gamla grova 

hasselbuketter. Ekarna är ofta spärrgreniga och något senvuxna i sin karaktär. En ek är 1 m i diameter. Hässlena är grova både i stammarna och 

själva hässlets diameter. Hasselticka är en kontinuitetskrävande art som finns på döda stamdelar av hassel. I östra kanten finns lite mossklädda 

hyllor och lodytor i berget. Här växer fällmossan rikligt. Asp finns också i området.  På nästa åkerholme norrut finns en grov dubbelek där 



 

 

vardera stammen är ca 1 m i diameter. Eken är trots sin storlek tämligen slät i barken. Den är till synes frisk och välmående utan håligheter och 

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

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

  



 

 

 

Ekhage 300 m NV Stintorp  

Objektsnummer: 865517    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull ekhage. I den lilla hagen finns minst en grov ek samt en artrik flora med bl a den ovanliga och slåttergynnade klasefibblan.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En vacker, öppen ekhage med högt naturvärde. Den grövsta eken mäter 316 cm i omkrets. Flera gödselpåverkade ytor finns i hagen, men 

också där finns hävdgynnade arter varför helhetsvärdet är högt. Av hävdgynnade arter finns t ex ängsvädd, bockrot, gullviva, jungfrulin, 

klasefibbla, prästkrage, solvända och rikt med svinrot. Dessutom finns blodnäva som är mindre vanligt utanför kusttrakten. Av särskilt intresse 

är dels den rika uppsättningen torrängsarter samt slåttergynnade arter som påvisar tidigare ängshävd, t ex klasefibblan och rikt med svinrot. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Ekhage Lilla Högsjö  

Objektsnummer: 872117    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En liten ekhage som utgör en värdefull del av S:t Anna-Ängelholms ädellövlandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En liten men värdefull ekhage där ekarna är spärrgreniga och deras brösthöjdsdiameter ligger på ca 3-5 dm. Ett visst inslag av hävdgynnad flora 

finns, bl a natt och dag, brudbröd och gullviva. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller 

bebyggelse. 

  



 

 

 

Ekhage O Abbetorp  

Objektsnummer: 866607    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull ekhagmark som dessutom utgör ett vackert inslag i landskapet. Här finns även fornlämningar. Ekhagen utgör en mycket 

värdefull och skyddsvärd  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Öster om Abbetorp finns en av åker omgärdad, mycket fin ekhagmark. Den norra delen är ganska öppen med glest ställda, vackert vidkroniga 

ekar. Ett flackt bergparti bildar central punkt i området. Spridda enbuskar och hassel med ”beteshorisont” finns liksom slånbuskage. Floran är 

något näringspåverkad men trädvärdet och förekomst av fornlämningar ger hagen ett mycket högt värde. Av växter finns bl a liten blåklocka, 

rölleka, harklöver och kärleksört. Områdets södra del är en ganska sluten ek-hassellund där de flesta grova träden finns samlade. 

”Beteshorisonten” visar på lång tids kontinuerligt bete. Ekarna är vackert vidkroniga och ett 20-tal är gamla och  grova. De äldsta och största är 

närmare 250-åriga och metergrova och ett flertal sannolikt ihåliga. En mängd yngre arvtagare finns dessutom. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras bäst med fortsatt bete men bibehåll gärna den halvslutna ek-hasselmiljön intakt vilken i kombination med den i övrigt 

ganska öppna hagen ger en mycket värdefull variation av betespräglade miljöer inom en liten yta. 

  



 

 

 

Ekhage vid L Bogsten  

Objektsnummer: 866552    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mindre ekhage med framtidsvärden. Ligger nära en värdefull ekmiljö på motsatt sida vägen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid L Bogsten finns en mindre ekhage i ett bergigt parti intill gården. Det är välbetat och vältrampat av hästar. Fältskiktet är inte så artrikt men 

bitvis med värdefulla inslag. Det är trädskiktet som i första hand gör att hagen är av visst naturvårdsintresse. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekhagen hävdas även i framtiden. Undvik barkgnag på ekarna. 

  



 

 

 

Ekhage vid Strandudden  

Objektsnummer: 872009    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En ekhagmark med medelålders ekar och rik flora. Området har stora framtidsvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ekhagmark med medelålders och äldre ek. Någon ek närmar sig 1 m i diametern. Det finns ett visst avdöende i kronorna som ger död ved och 

håligheter i träd. Fältvegetationen är mestadels av grästyp men en hel del örter finns också. Här finns en rik vårflora. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena i ekarna kommer att öka snabbt inom en snar framtid. Viss utglesning och gynnande av framtida jätteekar kan vara 

skötselåtgärder att vidta om 5-10 år. 

  



 

 

 

Ekhage vid Toröns Brevik  

Objektsnummer: 874115    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Brevik på östra Torön finns en ekhagmark med en bitvis fin flora och ett värdefullt trädskikt. Ekhagen är ett fint inslag i landskapsbilden 

och den utgör en mycket värdefull del av eklandskapet i inre S:t Anna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Brevik ligger i en smal uppodlad dalgång mellan barrskogsklädda höjder. Vid dalgångens mynning i en flik av Lagnöströmmen ligger två 

bergbundna ryggar som används som betesmark. Här betas också gammal åkermark och små strandängspartier. Marken är mager med stor 

areal uppstickande hällar. Hagmarken har ett ekdominerat trädskikt av medelålder som bitvis är ganska slutet. Här finns också fina gamla tallar, 

både levande och döda, samt lind, björk och rönn. Längst i söder finns ett par gamla lindar med spår av hamling. Av buskarna dominerar slån 

och nypon, i övrigt finns en och hassel. På områdets grövsta ek finns en värdefull lavflora med t ex gulpudrad spiklav. På tall förekommer 

tallticka. Delar av markfloran är påverkad av kraftig beskuggning. I de ljusöppna delarna överväger dels torräng av fårsvingel- och hällmarkstyp, 

dels hedartad vegetation med björnmossa, knägräs, kattfot och blodrot som karaktärsarter. Av andra arter kan nämnas ängsviol,  brudbröd, 

solvända och blåsuga. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarken hävdas med bete även i framtiden och om området undantas från åtgärder som kan påverka landskapsbilden 

t ex bebyggelse eller annan exploatering. 



 

 

  



 

 

 

Ekholmen  

Objektsnummer: 864327    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Ekholmen finns en värdefull lundartad ekmiljö samt några spridda grova ekar i närområdet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ekholmen gör skäl för namnet med sina fina ekar i fd ängsmiljö. Idag är det mera lundkaraktär och liljekonvalj och vitsippor dominerar 

fältvegetationen. Runt om berget i östra delen växer dessutom lind. Av signalarter har påträffats fällmossa och ormbär. Granen kommer nu in 

underifrån och kommer på lång sikt att ta över. En fin lövbiotop där granen måste hållas efter och där lövet tillåts komma så fritt som möjligt. 

Vid infartsvägen till Ekholmen står en grupp om tre ekar varav den grövsta är strax över 1 meter i diameter. Ytterligare en grov ek finns strax 

norr om Ekholmen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om granen hålls efter och lövet tillåts stå så fritt som möjligt. Granen kommer nu in underifrån och kommer på lång sikt 

annars att ta över. Övriga grova ekar i området bör också hållas frihuggna. 

  



 

 

 

Ekholme vid Floxan  

Objektsnummer: 865509    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull bergknalle med lövskog omgärdad av åker. Här finns bland annat senvuxen ek och lind.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En åkerholme i gärdet Floxan. Holmen är en bergknalle med lövskog runt om och uppe i branterna. På toppen står två gamla tallar. Holmen 

har troligen betats förr. På en ek i norra slänten växer lunglav. Även några lindbuketter finns. De senvuxna, krokiga ekar som finns kan gärna 

gynnas liksom lind. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de senvuxna, krokiga ekar som finns gynnas liksom lind. I övrigt bör biotopen få utvecklas så fritt som möjligt utan 

ingrepp. 

  



 

 

 

Ekholmsflagen vid Inre Olsön  

Objektsnummer: 873211    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Grund och opåverkad klippvik med begränsat vattenutbyte och bitvis riklig undervattensvegetation. Viken har troligen stor betydelse som 

fiskrekryteringslokal, särskilt med tanke på läget nära ytterskärgården och den utgör en mycket värdefull del av de samlade 

undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ekholmsflagen ligger mellan Inre Olsön och Grimmelsö, längst österut på Norra Finnö. Viken har två mycket smala mynningar, en i sydväst 

och en i nordost. Djupen är ca 2 m i båda sunden medan viken kännetecknas av kuperade djupförhållanden. Djup i mitten ca 2,2 m, dvs viken 

är svagt trösklad. Exponeringsgraden är låg och viken kan klassas som en flada. Vass och havssäv förekommer endast sparsamt i denna 

opåverkade vik. Klipphällar samt barrskog med lövinslag dominerar på land. Undervattensvegetationen varierar kraftigt inom viken och 

axslinga dominerar i vikens centrala delar medan havsnajas och rödsträfse är vanligast i den innersta delen där vattnet tidvis är mycket klart. 

 

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 

  



 

 

 

Eklandskap NO Kulla  

Objektsnummer: 865605    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Nordost om Kulla finns ett värdefullt ekrikt landskap som omgärdar Husängarna. Här finns flera träd som överstigen en meter i diameter och 

merparten hävdas med bete. Ekmiljöerna utgör en mycket värdefull del av de ekanknutna naturvärdena i  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I landskapet mellan Kulla (vid E22) och Bolltorp finns gott om ek i hagmarkerna. Vid Skrikhägn i sydväst finns vidkroniga ekar i en beteshage 

bl a kring en uppstickande bergklack. Länga Fillingerumsåns ravin finns en del kulturlämningar i form av ruiner. Vid Kullabacke står en drygt 

metergrov ek utmed gamla vägen. Den trängs av uppväxande granungskog. Till lavfloran hör brun nållav, gulpudrad spiklav och gul dropplav.  

Åravinen är även en värdefull vattenmiljö och en potentiell limnisk nyckelbiotop. Området utgörs av en 100 meter lång fallsträcka dominerad 

av strömmande vatten. I de övre delarna har det tidigare funnits en kvarn eller liknande och det är gott om lämningar efter verksamheterna. 

Här finns också en brant sluttande häll som vattnet faller över. Botten är sänkt i de nedre delarna av området.  I området finns ytterligare ekrika 

hagmarker. En av dessa ligger söder om Husängarna och präglas av en vacker, fristående sparbanksek. Artrik hagmarksflora förekommer spritt 

i hela hagen, bl a finner man låsbräken, brudbröd, nattviol och ängsvädd. En ladugård ligger i anslutning till betesmarken.  Öster om den 

igenväxta Kullabacke finns en hävdad ekhagmark med främst unga till medelgrova, spärrgreniga ekar. I norra delen står den grövsta eken som 

mäter drygt  en meter i diameter. Till fältfloran hör bl a korskovall, jungfrulin och solvända. Vidare norrut i närheten av den fina 

Torsvallabacken och intill Bolltorpsvägen finns en smal ekhagmark med främst medelgrova till unga ekar. Flera grova ekar växer i nära 

anslutning till betesmarken. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om betesmarkerna hävdas även i framtiden och om betesmarkerna undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet 

såsom avverkning av vidkroniga ekar, grävning, schaktning eller bebyggelse. Den gamla eken intill gamla vägen bör 

  



 

 

 

Ekmiljö 100 m V Uppängen  

Objektsnummer: 864912    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

skäggdoppingkoloni, knölsvan, sothöns och på strandängen häckande enkelbeckasin. En värdefull sluttning med såväl senvuxna som mer 

vidkroniga ekar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En sydvänd sluttning med senvuxna ekar och tallar i övre delen och mer spärrgreniga ekar i nedre delen. Nedre delen betas. En del död ved 

finns i övre delen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om trädskiktet lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. Extensivt bete är 

positivt. 

  



 

 

 

Ekmiljö 300 m O Björsätter  

Objektsnummer: 865603    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull bergknalle med inslag av värdefulla ekar. Lavfloran och även markfloran är av stort värde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Öster om gården Björsätter finns en bergknalle med lövskog i branterna. Här har betats förr i tiden men nu är det en lundflora som 

fältvegetation. Här finns många ekar med fina naturkvaliteter som håligheter, savflöden mm. En biotop som är gynnsam för insekter och lavar. 

Lunglaven är ett fint exempel på det. Andra signalarter är vippärt, fällmossa och förekomst av lind. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras troligen bäst om biotopen får utvecklas så fritt som möjligt men gran kan på sikt behöva tas bort. 

  



 

 

 

Ekmiljöer N Solberga  

Objektsnummer: 865704    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par små områden med vidkroniga ekar av stort framtidsvärde. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norr om Solberga finns i närheten av ett par åkerbryn ett par små ekmiljöer med framtidsvärden. I norr ett område med ganska grova ekar mot 

en brant. Söderut, halvvägs ned till Solberga finns ett område med inte så grova men spärrgreniga ekar. Aven dessa kommer att få höga 

naturvärden på sikt. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om ekarna vid branten i norr lämnas kvar. I det södra området vore värdefullt om träd och 

sly huggs bort från stammarna till minst två meter utanför ekkronornas yttre gräns. 

  



 

 

 

Ekmiljöer på Söderköpings golfklubb  

Objektsnummer: 867451    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ekdungar med ekhagmarkskaraktär trots att de numera ligger på en golfbana. Här finns gott om medelålders och yngre ek medan riktigt gamla 

träd saknas. Området har ändå stora värden för landskapsbilden och på lång sikt när träden åldras.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Omgiven av banorna på Söderköpings golfklubb finns ett antal ekdungar i anslutning till uppstickande stråk av berg. Det är ett område med 

vacker landskapsbild och för eken ett värdefullt framtidsområde med främst ekar i 75-150 års ålder. Träden är ofta vidkroniga från det 

hagmarkslandskap de vuxit upp i och som på sätt och vis består i och med golfbanan. Enstaka träd är äldre, bland annat en metergrov, delvis 

barkfläkt ek nära Asplångens östände. Inga rödlistade arter påträffades med en artrik lavflora börjar etablera sig vilket bl a gul mjöllav och gul 

porlav indikerar. En av dungarna mitt på banan har ett mindre inslag av ek som blandas med tall och en. Längst i söder en mer renodlad 

ekmiljö med spridda enbuskar. Enstaka fornlämningar förekommer, bl a gravhögar i sydväst. Troligen finns en viss gräsmarksflora kvar i bryn 

och kanter som hålls öppna. 

 

Åtgärdsbehov 

   

  



 

 

 

Ekmiljöer SO Bleckstad  

Objektsnummer: 866508    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla ekområden där större delen utgörs av ekhagmark som nyligen restaurerats. Här finns höga framtidsvärden och då är närheten till de 

fina ekområdena vid Alboga en stor tillgång.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydost om Bleckstad finns några värdefulla ekmiljöer i södra kanten av odlingsbygden kring Söderköping. I öster ansluter de värdefulla 

ekområdena kring Alboga (se annan beskrivning). Det långsträckta större området är en betad ekhagmark som röjdes och höggs för ett par år 

sedan. Ekarna dominerar nu helt. Området ligger i en norrsluttning mellan åkermarker och öppna ängar. I området finns en liten källa. På de 

ställen där det finns lodytor i berget växer ofta fällmossa och guldlockmossa som visar på en kontinuitet av beskuggande träd vid branterna. 

Många ekar börjar komma upp i grova dimensioner (> 70 cm) och naturvärdena kan förväntas öka snabbt inom snar framtid.  Närmare Alboga 

i öster finns en betad åkerholme bevuxen med gles hagmarksek i olika dimensioner. De grövsta är ca 80-100 cm i diameter men här finns även 

träd ända ner till 15 cm i diameter. Brun nållav är en signalart som växer på några av de grövsta ekarna. Savflöden, håligheter, grovflikig bark är 

några andra tecken på naturkvalitéer. Området är gallrat för några år sedan. Nära denna ligger en ohävdad åkerholme som också hyser ekar 

samt slånsnår. Denna miljö är av stort framtidsvärde.  Ett mindre delområde i sydväst omfattar fyra ekar som står på en smalare remsa skog 

mellan två åkrar. De står omgivna av barrskog som tränger kronorna och skuggar stammarna. Två av ekarna är ca 80 cm i diameter och de 

andra ca 50 cm. De grövre 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekhagen och åkerholmen hävdas med bete även i framtiden. Troligen behöver även röjning ske med vissa mellanrum 

för att hålla tillbaka slån i ekhagen. De grova ekarna i det södra delområdet behöver friställas och underröjas. 

  



 

 

 

Ekmiljöer SO Bolltorp  

Objektsnummer: 865702    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla ekmiljöer med främst yngre träd men även en magnifik ekjätte. Ekhagarna utgör mycket värdefulla och skyddsvärda naturmiljöer.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På ömse sidor om grusvägen mot Hestad finns ekrika hagmarker. Öster om vägen finns inslag av gammal tall och i denna del finns en mycket 

grov ek. den är ca 1,5 meter i diameter och flera hundra år gammal. På dess grovsprickiga bark finns en rik lavflora med bl a gulpudrad spiklav 

och brun nållav. Jämfört med denna ekjätte är det sedan ett åldersglapp ned till en yngre generation ekar som dock med sina 100-150 års ålder 

kommer att bli mycket värdefulla arvtagare i en relativt snar framtid. Diverse apel, rönn och yngre ek bildar bitvis ett buskskikt.  På västra sidan 

grusvägen finns en relativt nyrestaurerad ekhage med yngre trädskikt. Här står ca 75-100 åriga ekar på mestadels bergbunden mark. Träden har 

redan en mer eller mindre vidkronig karaktär och om beteshävden fortsätter kommer det att bli en mycket värdefull ekmiljö i framtiden. De 

trädbärande delarna bildar en fin, flikig mosaik med gamla smala åkertegar emellan. Floran är ännu mest av skogstyp men inslag av 

gräsmarksarter i brynen. Buskskikt finns fr a kring berget mot vägen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt bete. Många yngre träd kommer då att utvecklas till fina hagmarksträd. På sikt behöver dock trädskiktet (i 

första hand öster om vägen) av ek glesas ut något för att de kvarvarande ska utvecklas till vidkroniga individer. 

  



 

 

 

Ekmiljöer V Blindsvik  

Objektsnummer: 873008    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En tall- och ekskog i bergig miljö med senvuxna träd. Området är och kommer att bli värdefullt för sällsynta arter knutna till ekar och är en del 

av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om Blindsvik växer ek och tall kring en berghöjd. Ekarna är av medelgrovlek och upp till ca 250 år gamla. Några tallar är mycket gamla. 

Markfloran är ganska mager och domineras av lundgröe, men även vippärt förekommer. Lavfloran på ekarna är ännu ej så artrik, men på en ek 

växer både grå skärelav och gammelekslav i små mängder. Hällmarken ger en naturligt ljus miljö.  Ett litet stycke västerut ligger en sedan en tid 

orörd lövskog på mark med rester, stenhögar, från gruvdrift. Här växer främst grova aspar, inslag av ek, gamla vildaplar, rönn och någon ask. 

Här finns även en del död ved av främst asp. En ek är grov och gammal, kraftigt murken och ihålig men ännu levande. På stammen finns de 

ovanliga lavarna gulpudrad spiklav och rosa skärelav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om miljön i huvudsak lämnas orörd. Hällmarken ger en naturligt ljus miljö. Viss gallring av tall kan dock behövas i de 

bördigare västra delarna. 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Dömestad  

Objektsnummer: 866410    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla betesmarker och ekdungar med inslag av minst 250 åriga träd. Några ekar är metergrova. Eklandskapet ansluter till de rika 

ekmiljöerna vid Hylinge och är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I området runt Dömestad finns ett litet eklandskap med ekhagar, ekrika bryn och grova gårdsträd. Längst i norr finns ett utglesat men ändå 

relativt tätt björkbestånd. Några grövre ekar finns också och ganska mycket asp. Floran är ängsartad och av rödventyp, lite fuktig med tuvtåtel 

och midsommarblomster, eller ibland torrare med mycket kruståtel. Inslag av stor blåklocka, ängsvädd, gulmåra, brudbröd. I kanten åt nordväst 

finns gott om svinrot i kanten av en tuvtåteläng. I området finns även fornlämningar.  Vid gården Dömestad i väster finns en grov gammal ek 

med en stor hålighet. Eken står vid infarten och västerut på tomten och i åkerbrynet finns yngre och medelålders ekar. Ett 100-tal meter norrut 

står en metergrov och vida synlig ek med märke av blixtnedslag. Som på många andra ekar i området finns rikt med brun nållav på stammen.  

250 meter ONO Dömestad står ett tiotal vidkroniga ekar i en beteshage. De största är metergrova och troligen ca 250 år gamla. Lavfloran 

innehåller ek-arter som brun nållav men på grova grenar växer även kyrkogårdslav som annars mest brukar förekomma på alléträd. Inom 

samma betesmark men sydost om några tidigare åkerytor finns en flack kulle med blandade vidkroniga och mer rakstammiga ekar. Sammanlagt 

finns här ca ett 50-tal träd och här är träden lite yngre, upp till ca 150 år. Spridda enbuskar ger en vacker betesmarksmiljö. Söder om ekdungen 

finns ett par gamla stensträngar som en gång i tiden bildat en fägata.  I sydost finns två ståtliga, grovbarkiga och metergrova ekar intill 

landsvägen. Den västra har håligheter och en värdefull insektsfauna med bl a lacksvart trädmyra. Allra längst i sydost finns en större åkerholme 



 

 

med stora, flacka berghällar i dagen. Spridda enbuskar och svag igenväxning av ung ek och slån finns bland de yngre och medelålders ekarna. 

Särskilt öppet är det vid hällarna i områdets mitt. Här finns högst upp ett par tydliga forngravar. En del av ekarna är senvuxna på den tunna 

jorden och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om bete fortsätter i hagmarker och om grova ekar samt framtidsträd finns kvar i övrigt. Området bör undantas åtgärder 

som kan skada naturmiljön såsom barrträdsplantering inpå ekar eller ekbestånd, grävning, schaktning 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Hanerik  

Objektsnummer: 864454    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Hanerik finns några ganska små men mycket värdefulla ekmiljöer i form av en betad ekbacke och några övriga grova ekar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Öster om Haneriks gård finns en mindre ekhage av stort värde. Det är en mycket vacker ekbacke på stenig mark med vidkroniga ekar. De 

flesta träden har en grov,  genomgående stam. Flera träd är nära metergrova och här börjar finnas eller finns redan förutsättningar för 

rödlistade lavar och insekter att leva.  Sydväst om ladugården står en mycket grov och vidkronig ek, ca 1,5 meter i diameter. På stammen växer 

svavelticka. Ytterligare några värdefulla ekar i ca 150-års åldern finns i hagmarken ute vid landsvägen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna bevaras och betet fortsätter i hagmarkerna så att de står i en ljusöppen miljö. Den grova eken SV om ladugården 

står fritt och öppet och förblir oskadad. 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Korsudden  

Objektsnummer: 873113    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Beningevassa-Korsudden finns mycket värdefulla områden med vidkroniga gamla ekar med mycket artrik lavflora. Innanför Korsudden 

finns även en artrik markflora och möjligheter att återställa ekhagmarksmiljön. Ekmiljöerna vid Beningevassa-Korsudden utgör en mycket 

värdefull del av av eklandskapet i S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Korsudden utgörs av en ekhage som nu bitvis är kraftigt igenvuxen. Här finns många riktigt gamla och mycket värdefulla ekar. En kortare 

inventering av lavfloran på ekarna visade att här finns en mycket rik lavflora med minst 8 sällsynta arter, bland annat  den akut hotade 

gammelekslaven samt grå- och rosa skärelav, även gulpudrad spiklav och hjälmbrosklav. Här finns även fläckvis av fin hagmarksflora kvar.  I 

bergkanten och åkerbrynet nordväst om udden finns ytterligare ungefär ett tiotal gamla, och grova ekar. Fyra av dem når över en meters 

diameter och den grövsta är hela 565 cm i omkrets. Flera av träden är i behov av frihuggning.  Vid Beningevassa står 6 st grova ekar alldeles vid 

bebyggelsen. Två av ekarna är riktigt mäktiga med 470 respektive 569 cm omkrets. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras bäst om hagen på Korsudden restaureras och återigen betas. Ett andrahands-alternativ är att genom röjning/huggning 

hålla öppet kring alla ekar. Frihugg ekarna i det västra området liksom helst ett antal efterföljare om det finns 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Lyckebo  

Objektsnummer: 864451    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I området runt Lyckebo finns värdefulla ekmiljöer med både grupper av medelålders ekar och enstaka riktigt gamla, flerhundraåriga träd. 

Sammantaget bildar de en ekmiljö utan motsvarighet i den här delen av socknen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I området runt Lyckebo finns värdefulla ekmiljöer med både grupper av medelålders ekar och enstaka riktigt gamla, flerhundraåriga träd. 

Längst i öster eller nordost finns en gles ekhage på plan mark med träd upp till ca 150-175 års ålder. Ett par av träden har ganska grovsprickig 

bark. Sammanlagt finns ett tiotal vidkroniga ekar här varav några står inväxta i ett skogsparti norr om hagen. Ca 100 meter västerut finns ett 

bryn  där man nyligen byggt ett hus. I brynet står ytterligare ett tiotal ekar i 100-150 års ålder med högt framtidsvärde. De flesta träden är 

vidkroniga.  Längs vägen mot Lyckebonäs och badplatsen vid Skiren står en mycket grov, grovbarkig ek som lutar svagt åt söder. Eken är 

troligen 300-400 år gammal och en av de absolut äldsta i trakten. Vid ett grovt grenbrott syns att stammen är ihålig. Till lavfloran hör lite 

gulpudrad spiklav men fler arter kan säkert finnas högre upp på stammen. I brynet på andra sidan åkern står en metergrov ek till som är något 

yngre. Den har relativt grov bark och är en av de äldsta i området.  Mellan åkrarna och Skiren står tre vidkroniga ekar cirka 25-30 meter från 

stranden. De står i en tidigare beteshävdad bård på ganska blockig mark. Den västra eken är den grövsta och består troligen av två 

sammanväxta stammar. Den är minst 1,5 meter i diameter och har en stor hålighet, mot öster finns blottad död ved med kläckhål av insekter.  

Den i särklass finaste eken vid Lyckebo står 75 meter norr om Lyckebo just utanför stängslet till betesmarken. Den är mycket grov (ca 1,5 

meter i diameter) med högvuxen stam med grova grenar. På stammen finns många knotiga utväxter. På stammen finns en mycket rik och ex 



 

 

klusiv flora av lavar och vedsvampar med gammelekslav, ärgnål, gulpudrad spiklav, brun nållav och oxtungsvamp.  Ännu en grov ek som bör 

nämnas står nedanför en lodyta nära vägen ca 100 meter väster om Lyckebo. Den är döende med endast en liten levande gren. Resten är torr 

bark och håligheter. Mycket död ved ligger på marken. På trädets västsida finns ännu lite gammelekslav på den döende barken. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna hålls frihuggna och om nedfallande grenar etc lämnas kvar. Det är positivt om så många ekar som möjligt kan 

ingå i betesmark. Om någon av ekarna dör (t ex den i väster) kommer den ändå att vara värdefull för många arter i 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Margretelund  

Objektsnummer: 874060    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla medelålders ekhagar i odlingslandskapet vid Arentorp i yttre Skällvik. Ekhagarna är en viktig del i det ekrika landskapet mellan 

Stegeborg-Herrborum.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om Kartorp (Gamla Arentorp) ligger en större betesmark som i anslutning till bergpartier präglas av ek och tall. I nordost finns även ett 

par grova och gamla lindar med rik hålighet. Många tallar och ekar på och intill bergen är gamla och senvuxna. De flesta ekar är utpräglat 

vidkroninga och en del träd står på lite bördigare mark t ex i sydväst och på tomtmarken vid Margretelund. I bergpartiet är bitvis tall och 

enbuskar dominerande och det finns ett flertal slätbarkiga tallar som troligen är runt 200 år gamla i några fall. Tallticka förekommer här. 

Områdets ekar är mest runt 150 år gamla men en del träd är säkert äldre. Sparsam förekomst av brun nållav samt begynnande grov skorpbark 

på ett flertal träd visar på höga naturvärden. I väster finns ett mindre parti av liknande karaktär med ek-tall kring uppstickande berg. 

Hagmarksfloran är bitvis artrik i torrbackar med t ex kattfot i det västra delområdet. I den ihåliga linden i nordost finns rikt med spillning av 

guldbagge. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagarna hävdas även i framtiden och om gamla ekar och tallar lämnas kvar. 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Ringbosätter  

Objektsnummer: 866415    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Kring Ringbosätter finns värdefulla ek- och lövträdsmiljöer med träd upp till som mest 150 år. Lövträdsmiljöerna har stora framtidsvärden då 

ekarna börjar komma upp i en  ålder då många specialiserade arter kan leva här.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Runt Ringbosätter finns gott om ekrika lövträdsmiljöer i bryn och skogspartier ned mot Venasjön. Kring gården finns närmast Venasjön en 

mindre ekhage och ett skogsparti med medelålders träd. Många träd är nog 75-100 år gamla men träd upp till 150 år finns troligen. Större delen 

av området betas och har ett ganska glest trädskikt. En värdefull betad strandkant skapas därmed vid sjön. Markfloran är förhållandevis trivial 

men gullviva och vårbrodd förekommer. I öster även gökärt, jungfrulin och gråfibbla i den torra åkerkanten i det sydvända brynet. I öster finns 

ett ohävdat parti med rakstammig, något senvuxen ekskog. Odlingsrösen vittnar om ängsbruk eller viss uppodling i ekskogen och ekhagen. 

Inslag av enbuskar.  Närmast gården finns en fd hagmark bevuxen med ek runt en bergknalle. Ekarna har förhållandevis grovflikig bark till sin 

dimension. De har spärrgreniga kronor och ett allmänt vidkronigt växtsätt. Berget erbjuder små kala ytor och lodytor. De är oftast 

mossbevuxna och här finns fällmossa. På ek finns brun nållav.  Några hundra meter väster om gården finns mellan Venasjön och grusvägen 

inslag av ekar som närmast vägen är vidkroniga och ca 150 år gamla. Här finns totalt ca 10-15 ekar varav de flesta är lite yngre. I området finns 

även en del större aspar och rikt med aspföryngring. Till markfloran hör vitsippor och ormbär. Enstaka lövträdslågor. Söder om grusvägen 

finns ekskog i bryn och intill bergpartier. I öster en liten ek-hasselmiljö med inslag av enbuskar och rönn. I väster runt en bergknalle finns mer 

eller mindre senvuxna ekar bitvis på småblockig mark. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekmiljöerna behålls och om området norr om gården vid sjön även i framtiden hävdas med bete. Bete kan med fördel 

återupptas även i andra delar av området. I övrigt bör de vidkroniga ekarna ej tillåtas bli inväxta av lövsly. Fj heller 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Röviken  

Objektsnummer: 873026    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla ekmiljöer med inslag av riktigt gamla ekar med rödlistade lavar. Ekmiljöerna har särskilt stort värde om de ses i sitt sammanhang 

som en del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Innanför Röviken finns flera värdefulla ekmiljöer. Mellan gården Rövik och havet finns sluttningar och bryn med äldre ekdominerad skog. Här 

står många rätt gamla ekar, en del av dem har tillräcklig ålder för att hysa rödlistade arter. Till lavfloran i området hör t ex grå skärelav och 

gulpudrad spiklav och på marken växer vippärt.  Alldeles norr om gården står en riktigt grov och gammal ek. Intill den äldsta eken står även två 

något yngre grova ekar. Här hittades de rödlistade lavarna gul dropplav, gammelekslav och grå skärelav.  200 meter söder om Rövik finns en 

lövrik backe invid Röviken med björk, ek och ett slutet undre skikt av lövsly, hassel och try. Naturvärdena utgörs av de glest stående ekarna 

som är gamla och i två fall mycket grova. Träden är grovbarkiga och hyser ett par ovanliga arter av lavar. Gulpudrad spiklav och rosa skärelav. 

Ett av de grövre träden har börjat tappa barken och den nuvarande slutenheten utgör ett hot mot dessa ekar. 

 

Åtgärdsbehov 

Om naturvärdena ska bevaras så bör alla vidkroniga ekar frihuggas. Främst bör gran och tall tas bort men även en del yngre lövträd. Även en 

del yngre ekar som har möjlighet att utvecklas till vidkroniga träd bör huggas fram. I det södra lilla området 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Sjötorp  

Objektsnummer: 865601    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla ekmiljöer med inslag av senvuxna och ihåliga träd. Lodytor och markfloran bidrar till ett högt naturvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Sjötorp ca 2,5 kilometer söder om Skönberga kyrka finns ett par mindre ekmiljöer. I norr ett lövskogsbryn mot en åkerkant. Brynet är 

bevuxet med ekskog och buskar av nypon, en och slån. Innanför brynet reser sig en bergknalle med lite hyllor som är bevuxna med buskar. 

Här finns en fin Jundflora och ihåliga äldre ekar. I mulmen syns spillning av större skalbaggar. Viss igenväxning har skett. Till markfloran hör 

vippärt.  Det södra delområdet är en bergknalle bevuxen med ek. Eken är medelålders med drag av senvuxenhet. Berget bildar lodytor åt flera 

håll. En begynnande självgallring, 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består i det norra delområdet om en utglesning av brynet och friställning av vissa ekar görs. Naturvärdena i det södra området 

gynnas bäst om skogen får utvecklas fritt. 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Sjövik  

Objektsnummer: 875051    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla ekmiljöer i en liten ekhagmark och ett igenvuxet bryn. Ekmiljöerna är en viktig del i det ekrika landskapet mellan Stegeborg-

Herrborum.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Sjövik finns ett par yngre ekmiljöer med stort framtidsvärde. I sydost en lite ekhagemiljö omfattande ett tiotal ekar i 100-150 års ålder. Här 

finns även en gammal tall som säkert är >150 år. De vackert vidkroniga träden har höga framtidsvärden i det ekrika landskapet mellan 

Stegeborg-Herrborum. Markfloran utgörs främst av triviala gräs även om årstiden vid besöket inte medgav någon noggrann florainventering. I 

väster finns inslag av darrgräs, brunört och vårbrodd.  Det andra delområdet är ett bryn på västra delen av fastigheten. Här finns en samling 

om ca 15 ekar i 100-150 års ålder i en igenvuxen fd hagmarksmiljö. Ekarna är ganska vidkroniga men de flesta har en kraftig genomgående 

stam. Kring ekarna växer tätt med drygt 20-årig tall samt lite gran och en hel del enbuskar. Tallen är möjligen spontant uppkommen eller i 

annat fall planterad. Till markfloran hör bl a knägräs. Ett par odlingsrösen finns. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekhagen hävdas även i framtiden. I det igenvuxna brynet bör en lövskog eftersträvas. Avveckla alla barrträd utom 

enbuskar som delvis kan lämnas kvar och eventuellt någon tall i större luckor. Återupptaget bete vore mycket positivt. 

  



 

 

 

Ekmiljöer vid Tegelladan  

Objektsnummer: 865816    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några förekomster av grova ekar i området öster om Yxeltorpa vik. Området är en del av eklandskapet kring Stegeborg som har få 

motsvarigheter i länet.  Naturvärdesbeskrivning  I området vid Tegelladan och Stege slottsruin finns spridda grova ekar. Ett stycke söder om 

Tegelladan står fyra mycket gamla och grova, spärrgreniga och ihåliga ekar med en värdefull lavflora, bl a minst fyra rödlistade arter. Sannolikt 

finns fler rödlistade kryptogamer och insekter. I anslutning till slottsruinen står ytterligare två gamla ekar och öster om åkerflaket vid 

Tegelladan står en mycket grov ekhögstubbe.  Åtgärdsbehov  De mycket höga naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs 

bort från stammarna till minst fem meter utanför ekkronornas yttre gräns. Lämna kvar högstubben, även denna bör vara solbelyst.  ', 'Nr 

Namn i Klass 865817 Hage 500 m O Lilla Akkärr 3  Naturvärdesbedömning Värdefull betesmark i skogsbygd med fuktängsflora där bl a den 

ovanliga slåtterblomman finns. Området är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I området vid Tegelladan och Stege slottsruin finns spridda grova ekar. Ett stycke söder om Tegelladan står fyra mycket gamla och grova, 

spärrgreniga och ihåliga ekar med en värdefull lavflora, bl a minst fyra rödlistade arter. Sannolikt finns fler rödlistade kryptogamer och insekter. 

I anslutning till slottsruinen står ytterligare två gamla ekar och öster om åkerflaket vid Tegelladan står en mycket grov ekhögstubbe. 

 

Åtgärdsbehov 

De mycket höga naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från stammarna till minst fem meter utanför ekkronornas 



 

 

yttre gräns. Lämna kvar högstubben, även denna bör vara solbelyst.  ', 'Nr Namn i Klass 865817 Hage 500 m O Lilla Akkärr 3  

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

kommunalt värde för naturvården.  Naturvärdesbeskrivning  Östra delen av ett betesmarksskifte består av en stor, flack staggrik fuktäng med 

enar. Fuktängen omges av skog. Längst österut är det delvis övergående i ett våtare starrkärr. Av hävdgynnad flora finns förutom stagg även 

gåsört, blåsuga, ängsvädd, backnejlika, knägräs, gulmåra, lite kattfot och ställvis rikt med darrgräs. Den i kommunen ovanliga slåtterblomman 

finns också i fuktängen.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om hävden fortsätter och om området undantas från åtgärder som kan skada 

naturmiljön såsom grävning, schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

Ekmiljö N Häjorna  

Objektsnummer: 865407    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En bergbrant med visst inslag av ek, såväl krattekar som lite grövre träd som inte  minst är av stort framtidsvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydvänd bergbrant med en 10-20 meter bred remsa mellan berget och åkern. I berget en bred hylla med gammal tall och klen ”krattek”. Eken 

är ihålig med många insektshål. Även tallen finns som torrträd. Nedanför berget står gallrad ek och asp samt några enstaka björkar. Några av 

ekarna börjar bli grova och har mulmbildning, håligheter  och döda grova grenar. Biotopen gynnar troligen bland annat insektsfaunan idag. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekar gynnas även i fortsättningen. 

  



 

 

 

Ekmiljö NO Bolltorp  

Objektsnummer: 866701    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ekmiljö med några riktigt grova ekar samt yngre efterföljare i en buskrik och varierad brynmiljö. Området är med sina fina ekar av 

kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I en sydsluttning finns ett ekhageavsnitt som en del i en större hagmark som även innehåller både fd åker och bergsparti med tall. Några ekar är 

riktigt grova, bl a en flerhundraårig som är synlig på håll i brynet i östra kanten. Dess stam är minst 1,5 m i diameter med grov bark och rötter 

samt knotiga utväxter.Tre andra ekar är äldre än övriga men yngre än jätteträdet. Brun nållav förekommer i rik mängd på minst en av dessa tre 

ekar. Floran i hagmarken är ganska trivial. Bitvis finns i brynet ett omväxlande lägre träd- och buskskikt med slån, apel, nypon och någon ask. 

Det finns även ett skikt med 50-75 årig ek som utgör mycket värdefulla framtidsträd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras bäst med fortsatt hävd och gärna utglesning bland de yngre ekarna. Behåll gärna ett omväxlande buskskikt. 

  



 

 

 

Ekmiljö NV Torparängen  

Objektsnummer: 865936    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull ekmiljö med spridda träd eller grupper av grova träd omgivna av skog. Lavfloran innehåller minst fyra rödlistade arter och 

flera signalarter. Detta tillsammans med håligheter visar att området håller hög klass. Ekarna med sin värdefulla lavflora är en viktig del i det 

ekrika landskapet mellan  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På den stora åkerholmen nordväst om Torparängen finns spridda grova ekar samt ett par tätare samlingar. Åkerholmen används f.n troligen 

som vilthägn och är instängslad. Ett tiotal grova, spärrgreniga ekar finns i anslutning till en höjd i västra delen. Ekarna här har en värdefull 

lavflora med bl a gammelekslav, grå skärelav, gul dropplav och brun nållav. Även en hel del yngre mer eller mindre spärrgreniga eller senvuxna 

ekar finns. Ytterligare vidkroniga ekar samt minst en grov lind finns spritt i området. Till lavfloran tillkommer rosa skärelav på linden samt 

gulpudrad spiklav och rostfläck på ek. Det finns även spår av brun guldbagge i trädens håligheter. I sydöstra delen en bergknalle med ek, tall 

och enstaka lindar. Några grova, spärrgreniga ekar finns och dessa hyser en värdefull lavflora. 

 

Åtgärdsbehov 

De höga naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från de vidkroniga trädens stammar till minst två meter utanför 

ekkronornas yttre gräns. Linden behöver också skyddas mot träd som växer in i dess krona. Området bör helst 

  



 

 

 

Ekmiljö O Björkvik  

Objektsnummer: 864312    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefullt ädellövbestånd och ett par grova ekar öster om Björkviks säteri.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ca 500 meter öster om Björkviks säteri finns ett parti ädellövskog utmed en åker. Området är gallrat för ca 5-10 år sedan. Här finns en ovanligt 

rik trädslagsblandning men där lind och lönn inte gynnats. De utgör nu mestadels en del i det nya underskiktet som är på väg att bildas. Här 

finns träd, t ex senvuxna ekar, med många fina naturkvaliteter såsom håligheter mm. Fältvegetation är gräs med stora inslag av lågörter men 

även några högörter. Bergslok och lundgröe är två fina gräs som växer här.  Norr om ädellövbeståndet och alldeles utmed vägen står en grov 

ek. Den har grovsprickig bark, hålighet, ganska säkert mulmbildning och andra naturkvaliteter. Trots närheten till vägen och dammet finns den 

gulpudrade spiklaven. Ytterligare en grov ek finns västerut vid ladugården alldeles intill vägkanten. Eken lutar svagt ut över vägen och åkern. På 

andra sidan är det en bergknalle omgiven av ädellövskog i 50års- åldern. På eken växer laven blekspik. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om lövträden gynnas och speciellt viktigt är att trädslagsblandningen bibehålles och lind och lönn får öka i andel. De 

fristående ekarna bör i sin omgivning vara fria från sly och konkurrerande träd. 

  



 

 

 

Ekmiljö O Bresätter  

Objektsnummer: 864712    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt litet område med ek, tall och en. Ekarna är senvuxna, många är ihåliga och krokvuxna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Bergplatå och brant med lodytor och hyllor. Här växer klen, senvuxen ek på sidorna och på platån även tall och en. Många av ekarna är ihåliga 

och med säregna växtsätt, något som höjer naturvärdena. Här är det främst insekter knutna till lövvved som är gynnade. Området har betats 

förr i tiden och troligen har det inte varit så slutet som 

 

Åtgärdsbehov 

Gynna eken i eventuell fortsatt skogsskötsel. Lämna död ved. 

  



 

 

 

Ekmiljö SO Ringsborg  

Objektsnummer: 864711    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En betad, ekdominerad kulle med inslag av grova och mer eller mindre fristående träd. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Alldeles öster om E22 och sydost om ett gärde med namnet Ringsborg ligger en kulle med ekdominerad skog. Kullen är välbetad av får. Här 

finns hagmarksekar och enar som delvis står fritt. Ekarna och hasseln står för de trädburna naturvärdena, med håligheter, vedsvampar och 

grovlekar på nästan 1 m i diametern för några stycken. Fältvegetationen är gräs- och örtrik. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras och gynnas av fortsatt bete, viss utglesning av träd- och buskskikt där ek och bärande träd och buskar gynnas. 

  



 

 

 

Ekmiljö SV Ekbacken  

Objektsnummer: 864716    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En vacker ekmiljö som dessutom innehåller flera riktigt grova träd. Ekbacken är en värdefull del av traktens ekmiljöer.  Naturvärdesbeskrivning  

Intill E22 ligger en vacker, halvsluten betesmiljö med dominans av ek. I dess västra kant finns de grövsta träden med fyra träd över en meters 

diameter varav det grövsta mäter 437 cm i omkrets.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består med fortsatt beteshävd som bibehåller en öppen eller 

halvöppen miljö kring de grova träden och deras efterföljare samt fina brynmiljöer.  ', 'Nr Namn i Klass 864717 Skogsbete SV Asätter 3  

Naturvärdesbedömning  Ett skogsbete med inslag av ek och beskuggade lodytor. Skogsbeten är rika naturmiljöer som är minskande i 

landskapet. Området är av kommunalt naturvärde. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Intill E22 ligger en vacker, halvsluten betesmiljö med dominans av ek. I dess västra kant finns de grövsta träden med fyra träd över en meters 

diameter varav det grövsta mäter 437 cm i omkrets. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd som bibehåller en öppen eller halvöppen miljö kring de grova träden och deras efterföljare samt fina 

brynmiljöer.  ', 'Nr Namn i Klass 864717 Skogsbete SV Asätter 3  Naturvärdesbedömning  Ett skogsbete med inslag av ek och beskuggade 

lodytor. Skogsbeten är rika naturmiljöer som är minskande i landskapet. Området är av kommunalt naturvärde. Naturvärdesbeskrivning  

Skogsbete i kuperad och bergig terräng (inventerat 1998). Berget bildar lodytor och hyllor på många håll. De större ytorna/hyllorna har varit 



 

 

öppna beten med ek i kanterna, förr i tiden. Lodväggarna är ofta mossklädda. Idag är det en blandskog med tall, ek, asp, gran och björk. En del 

ekar är intressanta ur naturvårdssynpunkt.  Åtgärdsbehov  Naturvärdena gynnas om ekar kan friställas/gynnas och att lodväggar får behålla ett 

skuggande trädskikt. 

  



 

 

 

Ekmiljö vid Grimstad gamla skola  

Objektsnummer: 866507    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ekmiljö med grova ekar i hagmarksmiljö, värdefull lavflora och spår av rik insektsfauna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära vägen mellan Söderköping och Hylinge ligger en hagmark med ett 10-tal grova ekar samt yngre ek, asp och lönn. På de grova ekarna i 

väster finns en artrik lavflora med brun nållav och gul dropplav. I en ihålig ek finns insektsspillning, troligen av läderbagge som är en akut 

hotad art. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras så länge miljön är oförändrad och betet fortgår. 

  



 

 

 

Ekmiljö vid Lund  

Objektsnummer: 865215    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull mindre ekmiljö i mellanbygden på gränsen mellan Linköpings och Söderköpings kommuner.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På en blockig höjd norr om Göstorp växer ekdominerad skog som inte rörts på länge. Förutom ek finns gott om björkar, en del med bohål. 

Även björkhögstubbar finns och en del liggande döda träd. Spridda yngre granar förekommer. Mot brynet i söder finns några ganska grova 

ekar i ca 100-150 års ålder. Området är rikt blockigt och här finns rikligt med fällmossa som visar på lång tids beskuggning. Hassel och skogstry 

bidrar till att göra området flerskiktat och varierat. På höjden finns enstaka senvuxna ekar, en av dem hyser gul porlav och alléemossa vilket 

indikerar ett artrikt moss- och lavsamhälle.  Alldeles i närheten, vid infartsvägen till Lund, finns en grov gammal ek med djupflikig bark. Eken 

är döende med avtagande liv i kronan. Den visar annars inga yttre skador eller håligheter. Två fina gammelekarter bland lavarna finns på den, 

gul dropplav och brun nållav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om höjden med ekdominerad skog lämnas orörd med undantag av granar som bör huggas ur. För eken vid Lund gäller att 

buskvegetation under kronan och igenväxning i kronan från andra träd måste undvikas för att bevara naturvärdena 

  



 

 

 

Ekmiljö vid Sundö  

Objektsnummer: 872208    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En liten ekkulle med yngre ekar men även ett par äldre exemplar. Om miljön även i framtiden hålls öppen har kullen ett högt framtidsvärde för 

eklevande organismer. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En liten ekkulle intill vägen vid Sundö. Ekarna är ca 100 år och ett par stycken är ännu äldre. De har en diameter på cirka 1,5 meter och är 

tämligen slätbarkiga och friska, den grövsta mäter 447 cm i omkrets. Ekarna saknar synliga håligheter. Kullen har säkerligen varit betad förr 

men slyar nu igen och fältvegetationen består av gräs och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och ekarna och floran gynnas om slyet hålls efter. Då kommer mera ljus in på stammarna och under kronorna. 

  



 

 

 

Eknön  

Objektsnummer: 875052    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Öarna Eknön, Notuddeholmen och Vårholmen har utomordentligt höga naturvärden som främst är knutna till lövskogsområdena och de 

många grova träden av flera arter. Lav- och insektfaunan har ett mycket högt värde även i ett internationellt perspektiv, med ett flertal ytterst 

sällsynta arter. På Eknön finns det sällsynta arter över hela ön med en koncentration till den södra och östra delen. Inom vissa områden är det 

så rikt på hotade arter att det inte finns någon motsvarighet i länet och mycket få motsvarigheter i landet. Av de två andra öarna är det 

framförallt Notuddeholmen som har naturvärden i klass med delar av Eknön. Lång tids orördhet i kombination med bete har skapat ett unikt 

mosaikartat landskap på Eknön.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Öarna Eknön, Notuddeholmen och Vårholmen ligger i innerskärgården i mynningen av Slätbaken. Öarna ingår i Eknöns naturreservat och har 

utomordentligt höga naturvärden som främst är knutna till lövskogsområdena och de många grova träden av flera arter. Huvudön är drygt 200 

hektar stor, de andra öarna endast ca 10 hektar tillsammans. Lav- och insektfaunan har ett mycket högt värde även i ett internationellt 

perspektiv, med ett flertal ytterst sällsynta arter. På Eknön finns grova träd och sällsynta arter över hela ön men främst vad gäller ekanknutna 

värden med en koncentration till den södra och östra delen. Inom vissa områden är det så rikt på hotade arter att det inte finns någon 

motsvarighet i länet och mycket få motsvarigheter i landet.  En stor del av Eknöns östra och södra delar har en historia som ängs- och 

lövängsmiljöer enligt Häradskartan från 1868. Under främst andra halvan av 1900-talet har ön, förutom betesdriften, i stort sett lämnats orörd 

av markägaren greve Magnus Stenbock på Herrborum. Orördheten i kombination med betet har skapat en för  Sverige nästan unik miljö med 



 

 

mosaikartade lövrika skogar rika på gläntor och omgivna av välbetade, öppna hagar och strandängar. Successiv, långsam igenväxning har dock 

gjort att en hel del jätteträd blivit trängda.  Eknön är till stora delar uppbyggd av svallgrus och finsediment. Vid Sörudd och ut mot Häludden i 

väster finns högre bergpartier, i övrigt bildar Eknön en skarp kontrast till den angränsande Slätbakenförkastningen i norr. Ön domineras av 

mer eller mindre betespräglad ädellövskog med inslag av övrig lövskog och barrskog. Den vanligaste skogstypen är blandlövskog med ovanligt 

rikt inslag av gamla och grova ädellövträd av främst ek men även lind, ask och alm. På många ställen står det också grov björk och asp i form 

av levande träd, högstubbar och lågor. Vidare förekommer partier med igenväxande ekhagmark, ek-hasselskog, strandskog (klibbal), aspskog 

och hällmarker med ek och tall men även rena äldre barrskogar med främst tall. Utöver ovan nämnda träd och buskar förekommer också lönn, 

bok, fågelbär, sälg, rönn, oxel, brakved, en och hägg. I de östra delarna finns en anmärkningsvärd hassellund med ovanligt grova och åldriga 

hasselbuskar. Här finns också ett bestånd av strutbräken.  Fältskiktsfloran i lövskogsdelarna är i allmänhet Jundartad med arter som trivs under  

', 'näringsrika förhållanden. Dominerar gör ofta arter som älgört, stinksyska, ormbär, liljekonvalj, blåsippa, måbär, skogstry, hässlebrodd och 

träjon. Av mindre vanliga arter kan nämnas storrams, vårärt, vätteros, hässleklocka, springkorn, löktrav, rödblära, tandrot, ramslök, trolldruva, 

sårläka, nästrot och tvåblad. Vissa barrskogspartier och hällmarker har också en intressant flora med förekomster av t ex lopplummer, knärot 

och ryl.  På Eknön finns även betydande arealer odlingslandskap med ett stort åkermarksparti i centrala delen och en stor (Flagen) och flera 

mindre strandängar.  Lavfloran och insektsfaunan är unik. Få områden i länet och även i landet kommer i närheten av samma täthet av 

sällsynta och rödlistade arter. Drygt 20 rödlistade lavar och ytterligare nästan 20 ovanligare trädlavar har påträffats. Det är främst på Eknöns 

södra och östra del och på Notuddeholmen som den värdefulla lavfloran är koncentrerad. Här finns bl a gammelekslav på ett imponerande 

stort antal träd samt t ex parknål, sönderfallslav, ekspik och skuggorangelav. Av insekter så har främst vedlevande skalbaggar studerats och 

resultatet visar att här finns en ytterst artrik och hotad insektfauna. Omkring 75 arter från den nationella hotlistan över rödlistade arter i Sverige 

är funna på ön. I Östergötland finns inget område med motsvarande yta som kan mäta sig med Eknön. I jämförelse med andra liknande 

områden i Sverige tillhör Eknön utan tvekan landets förnämsta områden med avseende på vedlevande insekter. Flertalet sällsynta insekter på 

ön är knutna till de många gamla och grova träden och då främst ek. Det finns dock ett ovanligt stort antal fynd av arter på trädslag där de 

normalt ej påträffas. Andra viktiga träd och buskar från entomologisk synpunkt är björk, asp, tall, hassel och alm. De mest anmärkningsvärda 

fynden på Eknön utgörs av de akut hotade arterna läderbagge (Osmoderma eremita), svart guldbagge (Gnorimus variabilis) och svartbaggarna 

Tenebrio opacus och Allecula rhenana.  De många grova träden tillsammans med lång tids orördhet ger även goda förutsättningar för en rik 

vedsvampflora. Här finns bl a blekticka, oxtungsvamp,  

 



 

 

Åtgärdsbehov 

rynkskinn och ullticka på grova ekar respektive granlågor. Andra svampar är - Naturvärdet består om Eknön med dess representativa 

lövnaturskogar, jätteträd och  hasselticka, trådticka, barkticka, blodsopp, vitvaxing, kantarellmussling och __ andra särpräglade biotoper 

bevaras. Syftet med skötselåtgärder som utförs (fortsatt  svavelmusseron. bete, viss lokal röjning) ska vara att förbättra livsbetingelserna för 

hotade, sällsynta  ', 'Slätbaken och Eknön ligger i Östergötlands skärgård som har ett något maritimt klimat med mildare vintrar och en något 

svalare medeltemperatur på sommaren. Det finns  ett flertal djur och växter som gynnas av ett sådant klimat. Som exempel kan nämnas mistel 

och murgröna. Lind fröföryngras endast i gynnsamma klimatlägen på våra breddgrader och Eknön är ett sådant område. Även bland t ex 

vedlevande skalbaggar och lavar finns arter som endast förekommer i sydligaste Sverige samt utmed ostkusten, en utbredningsbild som ibland 

kan ha med klimatet att göra. Eknöns naturvärden finns utförligt beskrivna i flera böcker och skrifter, bl a kan ”Botanisk inventering av 

Östergötlands skärgård” och ”Fågellokaler i Sverige” nämnas. 

  



 

 

 

Ek på Tällholmen  

Objektsnummer: 875209    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Tällholmen finns en mycket grov gammal ek som utgör en värdefull del av eklandskapet i S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  

Tällholmen ligger söder om Risö. Här finns en jätteek på den i övrigt tallskogsbevuxna ön. Trädet har en stamdiameter på 1,4 meter och har en 

typisk grov barkstruktur med karaktärslavar som endast uppträder på riktigt gamla och grova ädellövträd. Gulpudrad spiklav, gul dropplav och 

rosa skärelav finns här.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om eken vid behov frihuggs genom röjning eller luckhuggning. Trädet hotas ej i 

nuläget av igenväxning.  ', 'Nr N amn Klass 875210 Askskär 1b  Naturvärdesbedömning  Äskskär ligger väster om Aspöjafjärden omgärdat av 

stora vattenvidder. Här finns en omväxlande ängsflora med flera hävd- och kalkgynnade arter. Äskskär utgör en värdefull del av S:t Anna 

skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Tällholmen ligger söder om Risö. Här finns en jätteek på den i övrigt tallskogsbevuxna ön. Trädet har en stamdiameter på 1,4 meter och har en 

typisk grov barkstruktur med karaktärslavar som endast uppträder på riktigt gamla och grova ädellövträd. Gulpudrad spiklav, gul dropplav och 

rosa skärelav finns här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om eken vid behov frihuggs genom röjning eller luckhuggning. Trädet hotas ej i nuläget av igenväxning.  ', 'Nr N amn Klass 

875210 Askskär 1b  Naturvärdesbedömning  Äskskär ligger väster om Aspöjafjärden omgärdat av stora vattenvidder. Här finns en omväxlande 



 

 

ängsflora med flera hävd- och kalkgynnade arter. Äskskär utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Äskskär är ett 

ganska flackt skär väster om Aspöjafjärden. Skäret höjer sig mot väster och är ett åskådligt exempel på inlandsisens verkan. Den nordvästra 

sidan är den barskrapade stötsidan och utgörs av öppna, kala hällar från vilka utsikten vidsträckt. I mitten ligger en ängssänka med artrik flora 

av bl a brudbröd, ängsnejlika, Adam och Eva, vildlin, renfana, gulmåra och ängsviol. Ett par äldre, hamlade askar står ovanför stranden i öster 

som i övrigt kantas av en tät albård. I anslutning till alstranden växer toppfrossört och bitvis rikligt med smultron. På sydudden finns ett tätt 

bestånd av  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om Äskskär undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet som t ex bebyggelse. Angsfloran 

är troligen beroende av röjning eller viss hävd för att bestå långsiktigt. 

  



 

 

 

Ek S Strutgärdet  

Objektsnummer: 865521    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En grov ek som hyser den ovanliga lunglaven. Eken har ett högt värde både för eklevande organismer och som värd för lunglaven. Eken är 

dock hotad av 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En grov ek som står i gränsen mellan Västtomta och Björsätter. På eken växer lunglav. En fin signalart. På Björsättersidan hotas eken av 

granungskog. De kommer snart att skugga stammen hårt samt växa upp i ekens krona. På Västtomtasidan är ett nyare hygge där planterad gran 

på sikt blir ett problem för eken. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om all gran under ekens krona samt ca 5 meter utanför tas bort för att gynna eken och dess värden. Ekförekomster i 

närheten bör gynnas också. 

  



 

 

 

Ek SV Arentorpsviken  

Objektsnummer: 874053    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket grov ek som är skyddad som naturminne.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I blandskog sydväst om Arentorpsviken står en ek med omkretsen 600 cm och mycket kraftiga grenar. Det finns torra grenar både i kronan 

och på marken. En del döda grenar i kronan är 0,5 m i diameter. Stammen har blottad ved, vril och hål som kan användas som boplats för 

fågel. På stammen finns en värdefull lavflora med gulpudrad spiklav, flarnlav, gul dropplav och rödbrun blekspik. Kring eken växer bl a 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om sly röjs runt och under eken. Vidkroniga, solbelysta arvtagare bör finnas i närområdet. 

  



 

 

 

Ek vid Göstorp  

Objektsnummer: 865205    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Göstad finns en grov ek med håligheter och grov bark vilket gynnar en rik flora och fauna. Gamla ekar är en mycket värdefull livsmiljö 

som bör bevaras och helst vårdas så att de står mer eller mindre öppet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En metergrov ek vid en äldre arbetarbostad. Eken delar sig vid ca 2,5-3 meters höjd. Den är ihålig med mulmbildning inuti och på barken växer 

en rik lavflora med bl a den bruna nållaven. Eken står fritt. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om eken förblir fristående genom att igenväxning undviks. 

  



 

 

 

Ek vid Kullabacke  

Objektsnummer: 865619    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En solitär ek med värdefull lavflora som är hotad av omgivande granar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Solitär ek som hotas av uppväxande granungskog. Den står utmed gamla vägen och är ca 1,3 m i diameter. Det finns ytor med död ved men 

den är i stort annars välmående. Till lavfloran hör brun nållav, gulpudrad spiklav och gul dropplav. Granskogen och sly under kronan utgör 

dock ett hot mot eken och dess naturvärden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om frihuggning och röjning snart genomförs. 

  



 

 

 

Ekängen  

Objektsnummer: 864714    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En ekskog av lundkaraktär med relativt klena träd men om lövskogsvärdena bevaras och gynnas ökar naturvärdet inom en snar framtid.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ekskog med lundkaraktär. Området har varit betat förr. Det finns fortfarande mycket grässvål kvar men lundväxterna ökar, här finns t ex 

vippärt och vårärt. Området är gallrat och röjt. Nu håller ett nytt skikt av sly och hasselbuskar på att bildas. Uppe i bergkanten finns senvuxna 

ekar med naturkvalitéer. Naturvärdena är idag mest knutna till fältvegetationen och bergväggen. Ekarna börjar dock komma upp i intressanta 

dimensioner och deras naturvärden kommer att öka inom en snar framtid. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena gynnas om lundkaraktären kan bibehållas. Värdefullt med visst inslag av död ved. 

  



 

 

 

Ekö barrskog  

Objektsnummer: 873228    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordost om gården Ekö på Norra Finnö finns ett område med hällmarkstallskog med stort inslag av gamla tallar. I norra delen närmast havet 

har det varit orört länge. I södra delarna har plockhuggning gjorts för några årtionden sedan. Bitvis finns här inslag även av yngre tall. På gamla 

tallar hittades spår av den rödlistade svarta praktbaggen. Här finns även misstänkta spår av den ännu ovanligare reliktbocken. Området har 

ingått i skogsbete men har endast svag skogsbeteskaraktär eftersom 

 

Åtgärdsbehov 

De höga naturvärdena kommer att bevaras om området i huvudsak kommer att lämnas orört. På produktiva delar bör en del yngre tall huggas 

bort. 

  



 

 

 

Enholmsviken  

Objektsnummer: 875324    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Viken mellan Enholm, Lammskär och Röskär på sydligaste Aspöja är långsmal och opåverkad. Här finns en förhållandevis rik 

undervattensvegetation och viken kan vara betydelsefull för fisk. Den grunda vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade 

undervattensvärdena i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den sydligaste viken på Aspöja består av ett långsmalt sund i söder som övergår i en avsmalnande vik i norr. Den södra delbassängen är 1,5 m 

djup med en öppning i söder som är 2 m medan den norra delen är 1,4-1,7 m djup. Delbassängen i norr domineras av djup på 1,5 m. Den stora 

mynningen i sydost är 1,5-2 m djup. Klipphällar och blandskog omger denna opåverkade vik. Vass och havssäv i glesa bestånd täcker ungefär 

hälften av strandlinjen. Undervattensvegetationen är måttlig till riklig och  mycket varierande med åtta påträffade arter. 

 

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 

  



 

 

 

Falket ekmiljöer  

Objektsnummer: 863906    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par yngre ekmiljöer av stort framtidsvärde med inslag av enstaka äldre och grövre träd. En mycket värdefull del av det ekrika landskapet i 

traktens odlingsbygd. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

I väster nära Frosta ligger en liten ekmiljö med några vidkroniga ekar i upp till ca 150 års ålder. Ett träd är dock äldre och grövre, det mäter 352 

cm i omkrets.  Vid Falket lite längre österut finns ett fint ekbryn med relativt ung ek (50-75 årig) samt enstaka lite äldre träd. Det är ett sydvänt 

och välbetat bryn som kommer få stort  värde i takt med att de vidkroniga träden åldras. Strax 500 m SO om Falket står ytterligare en grov ek 

(353 cm omkrets) i betesmark. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden fortsätter som idag och om ekarna vid Frosta står öppet och fritt. 

  



 

 

 

Finnarudd  

Objektsnummer: 872202    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Finnarudd med omgivning finns ett stort ostört område som delvis täcks av äldre barrskogar. Det stora och oexploaterade området utgör en 

mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Finnarudd är ett hällmarksområde mot Finnfjärden. Det är ett äldre tallbestånd med mindre småkärr i svackorna. Främst i östra kanten men 

även mitt i området finns större kala berghällar. Det finns död ved både som lågor och torrträd spritt i hela området men i sparsam mängd. 

Området upplevs tämligen orört och är värdefullt för landskapsbilden ut mot den vidsträckta Finnfjärden. Mot nordväst innanför Kårkrok 

ansluter ett odikat surdråg med kringliggande kärr och sumpskogspartier. Det rinner norrut och ut i Finnfjärden. Beståndet har en orörd prägel 

och varierar från frisk fastmark till ytor med mindre vattenspeglar och trädgrupper på socklar. Surdråget utgör en svacka mellan två 

hällmarkspartier. Söderut i området blir skogen yngre och övergår så småningom i yngre gallringsskog. I nordväst längs Finnfjärdens strand 

växer gammal barrblandskog med gott om lågor och död ved i olika former. Marken är klädd i blåbärsris och är en svag nordsluttning ner mot 

havet. Vid strandkanten finns lite lövträd, främst al. Den stora mängden död ved och beståndets orörda karaktär gör beståndet mycket 

värdefullt. Finnarudd tillsammans med sumpskogen och barrblandskogen bildar ett stort, relativt orört barrskogsområde av mycket stort värde. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om hällmarksskogen, sumpskogen och barrblandskogen lämnas orörda.Området bör även undantas från åtgärder som kan 

påverka dess ostörda karaktär såsom all form av exploatering. 

  



 

 

 

Finnkrokens barrskog  

Objektsnummer: 873107    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Nordost om Finnkroken ligger ett större område med äldre hällmarksskog av tall. Skogsområdet utgör en mycket värdefull del av kustzonens 

höga naturvärden. Skärgårdsområdet är en särskilt utpekad värdetrakt för tallskogsvärden i  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordost om Finnkroken finns på Södra Finnösidan ett relativt stort område med omväxlande hällmarkstallskog och bättre mark med tallskog 

med inslag av gran. Tallarnas ålder ligger runt 150 år med inslag av ännu äldre träd. Även granarna är gamla med inslag av träd som säkert är 

mellan 150 och 200 år gamla. Här finns ett ganska stort inslag av död ved främst torrträd. På död ved finns spår av praktbaggar och på granar 

sågs på flera ställen kläckhål av granbarkgnagare. Lite längre österut finns ytterligare ett litet område med både hällmarkstallskog och bättre 

mark med graninslag. Tallarna i området är mycket gamla och många av granarna är grovgreniga 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om barrskogarna lämnas orörda. 

  



 

 

 

Fiskartorpets skogar  

Objektsnummer: 874113    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Äldre barrskogar och ett ädellöv-avsnitt på norra sidan av Torön. Ädellövskogen har höga framtidsvärden och barrskogen har stort värde för 

fågelfaunan. Områdena utgör värdefulla delar av naturen i S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära Fiskartorpet på nordsidan av Torön finns ett område med äldre barrblandskog längs ett par höjdryggar. Mellan höjderna en något fuktig 

sänka med bitvis rikt lövinslag. På udden i nordväst ligger ett mindre ädellövbestånd i en svag sydsluttning. Ganska ung och medelålders ek 

dominerar tillsammans med bland annat ask och lönn. Markfloran består av lundgröe med rikare inslag i form av hässlebrodd. I sydväst står en 

grov ek med över 5 meters omkrets. Eken har en rik lavflora med bl a den 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om barrblandskogen även i framtiden lämnas orörd. Området omfattas av ett naturvårdsavtal. Adellövbeståndet bör även i 

framtiden vara ädellövdominerat och den grova eken kan gärna frihuggas något. 

  



 

 

 

Flagen  

Objektsnummer: 873131    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Flagen är en djup och exponerad vik som är påverkad av hus, bryggor och båtar. Den grunda viken utgör dock en värdefull del av de samlade 

undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Flagen är belägen i nordvästra delen av Korsfjärden intill det tidigare sundet som skiljt Gränsö från Norra Finnö. Viken är djup (> 3 m) och 

mynningen varierar mellan 2-6,5 m. Exponeringsgraden är stor och viken klassas som ett exponerat grundområde. Viken är ganska starkt 

påverkad av åtskilliga hus, bryggor och båtar. Även muddring har förekommit och tomtmark dominerar omgivningarna. Vass täcker knappt en 

fjärdedel av strandlinjen och undervattensvegetationen är sparsam. Vikens värde ligger bl a i att det är en del av det gamla sundet där 

Kårbofjärd strax norrut kanske är den mest värdefulla våtmarksmiljön. 

 

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 

  



 

 

 

Flagen på södra Trännö  

Objektsnummer: 875058    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Flagen är en exponerad och opåverkad vassbukt. Viken har troligen viss betydelse för fiskrektyteringen i området. Den grunda vattenmiljön 

utgör sammantaget en värdefull del av undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Flagen är en vassbukt på södra Trännö. Viken mynnar åt nordost med en tämligen svårdefinierad mynning där djupet är ca 3-4 m. Viken i 

övrigt är relativt djup, ca 2,5 m i snitt och med hela 2 m vattendjup vid vasskanten. Viken har en hög exponeringsgrad och klassas som ett 

exponerat grundområde. Ett fritidshus, en liten brygga och en båt finns runt viken som bedöms vara opåverkad. Blandskog dominerar på land 

och tämligen glesa vassar täcker merparten av stränderna. Undervattensvegetation förekommer mycket sparsamt i de yttre delarna men rikligare 

 

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 

  



 

 

 

Flatmossen  

Objektsnummer: 872111    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Flatmossen och i dess omgivning finns stora barrskogsanknutna naturvärden. Området är en mycket värdefull del av kvarvarande äldre 

skärgårdstallskogar. Flatmossen ingår i natura 2000.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Flatmossen omges av en laggkant med en 10-30 m bred blandsumpskog. Flatmossens centrala del är en utpräglad tallmyr med skvattram och 

hjortron i fältskiktet. Sumpskogen i laggen innehåller dock de högsta naturvärdena. Träden står på rejäla socklar och har självgallrat sig. 

Lövinslaget är närmare 50% och det finns rikt med blodlav oh skiftlav på al här och där i kanten. På äldre gran finns signalarterna 

gammelgranlav och kattfotslav. På Flatmossebergets brant och topp i öster växer äldre hällmarksskog på en långsträckt bergrygg. En del sänkor 

med bördigare mark finns. Berget stupar brant ner på bägge sidor. En del knotiga gamla ekar är ett värdefullt inslag och lågor och torrträd är 

det gott om, speciellt i branterna. Beståndet är mycket olikåldrigt och bär bara få och gamla spår av huggning. På ekar finns en värdefull lav- 

och svampflora, bl a har påträffats gammelekslav, grå- och rosa skärelav samt tårticka. På granved förekommer vedtrappmossa.  I 

Flatmossebergets östbrant växer gammal granskog med lågor överallt. Torrträd och högstubbar finns och beståndet är mycket olikåldrigt. I 

norr är branten smalare och mot söder blir den en bredare hylla i berget. Hyllan håller kvar en del vatten och delvis är det mindre kärrpartier. 

Intill viken norr om Djursudden finns en östvänd bergvägg med grandominerad skog nedanför. Närmast bergväggen ligger troligen en 

snäckskalsbank då floran är mycket rik med trolldruva, myskmadra och sårläkaAndra örter är stinksyska, skogsallat, violer, blåsippor och 

vitsippor samt mängder av harsyra. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om huvuddelen av områdets barrskogar även i framtiden lämnas orörda. Vid skalgrusbanken i sydost vore det önskvärt med 

en utglesning av gran och gynnande av lövträd. Flatmossen utgör ett av kommunens Natura 2000-områden. 

  



 

 

 

Fläsket  

Objektsnummer: 865952    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Fläsket är en lindskogsö med rik markflora samt rik buskvegetation. On med sin lindskog utgör en värdefull del av ädellövbestånden i länets 

skärgård. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Fläsket är en lindbevuxen ö med mycket vacker högstammig lindskog, en pelarsal. Markfloran domineras av lundgröe samt vårörter som 

vitsippa och tandrot. I sydost finns täta slånsnår och hällar med tulkört. I sydväst knotiga hagtornsbuskar. På stranden i söder påträffas 

ormtunga. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas utan skogliga åtgärder. Ön är ej fältbesökt sedan 1979-80. 

  



 

 

 

Fridhems klippäng  

Objektsnummer: 865903    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Bergbundna f.d hagmarker med en intressant klippängsflora. Vegetationen har en särpräglad sammansättning utan motsvarighet i kommunens 

övriga naturbetesmarker. Detta ger ett högt naturvärde trots ohävd, viss exploatering och igenväxning.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid landsvägen ligger en flackare bergknalle som inte hävdas. Det senaste årtiondet har här dessutom uppförts sommarstugor. Här finns dock 

rester av en fin klippängsmiljö som trots allt kan uppmärksammas. Lite träd finns i kanten nedanför berget medan hällmarkerna är öppna med 

någon tall samt buskar, mest nypon. Vegetationen domineras av en mosaik av hällmarkstorräng och torräng av örtrik ängshavretyp. Ängshavre, 

blodnäva, brudbröd och kärleksört finns men getrams dominerar stora ytor. En rad ytterligare arter ger vegetationens speciella karaktär som 

hällebräken, gräslök, tulkört, getväppling, solvända, styvmorsviol, vit fetknopp m fl. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om det som finns kvar av klippängen bevaras och undantas ytterligare exploatering eller utfyllnad med matjord. Viss 

buskröjning vore troligen gynnsamt. 

  



 

 

 

Frisksjön  

Objektsnummer: 873202    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Frisksjön är en klarvattensjö på Norra Finnö. Sjön är förhållandevis stor och har ett litet nederbördsområde vilket gör att den har mycket få 

motsvarigheter i skärgården. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Frisksjön är en klarvattensjö med rent och klart vatten på södra halvan av Norra Finnö. I några av vikarna finns en obetydlig vassvegetation. 

Omgivningen utgörs av  högt belägna tallhällmarker. Sjön har ett mycket litet avrinningsområde vilket är kännetecknande för klarvattensjöar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Frisksjön skyddas från föroreningar och undantas från andra åtgärder som kan skada naturmiljön eller påverka 

områdets oexploaterade karaktär. 

  



 

 

 

Frostaberget  

Objektsnummer: 865701    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Berget hyser öppna klippängar med delvis artrik flora. Klippängsmiljön gynnar värmekrävande arter av insekter, bl a fjärilar. Väster om berget 

finns en fin ekmiljö med gamla och senvuxna träd. Frostaberget utgör en värdefull och skyddsvärd naturmiljö och en god representant för de 

sydvästvända bergbrants- och klippängsmiljöerna i kommunen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Från Frostaberget har man en vid utsikt över skogs- och jordbrukslandskapet i trakten. På berget finns spår av en fornborg som vittnar om att 

utsiktspunkten nyttjats under tusentals år. Västerut syns ett rikt ekinslag i markerna och fuktängarna vid den slingrande Fillingerumsån. Bergets 

kalott präglas av öppna och delvis gräsbevuxna hällar med främst kruståtel och ljung. Spridda enbuskar finns liksom unga ex av tall, ask och 

björk. Överlag är floran mager men det finns ett avsnitt i östra kanten med artrik ängshavretorräng. Här finns bl a rikt med brudbröd, smultron 

och ängsnejlika.  Väster om Frostaberget ligger i nord-sydlig riktning en ekbevuxen bergrygg där ekarna överlag är gamla, senvuxna och 

spärrgreniga. En del död ved finns. Fällmossa förekommer vilket visar på lång tids jämn beskuggning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Frostaberget lämnas orört och om ekarna i väster bevaras och sly bör hindras från att komma upp i trädkronorna. Bete 

vore positivt att återinföra i ekmiljön. 

  



 

 

 

Fuktäng vid Hast  

Objektsnummer: 865623    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Den lilla fuktängen vid Hast hyser en intressant flora där bl a den ovanliga slåtterblomman ingår. Dock hotas fuktängen av en långt gången 

igenväxning. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Hast ca 1 mil syd om Söderköping betas några hagmarker och omkringliggande gräsvallar. En av hagarna hyser tack vare sidlänthet 

(fuktighet), en intressant flora. Dock hotas dessa hävdberoende växter av en långt gången igenväxning. Främst björk och vide har fått utvecklas 

fritt. Vegetationen domineras av lågstarräng och knapptågsäng med inslag av tuvtåtel. På den mindre delen av objektet som är torrare syns 

rödvenheden. I fuktängen växer den i Söderköpings kommuns naturbetesmarken så sällsynta slåtterblomman tillsammans med arter som 

ängsvädd, ängsskallra, stagg och hirsstarr. På rödvenheden finns ljung, kattfot, blåsuga, revfibbla och knägräs. Objektets värde kan utan 

problem höjas väsentligt med röjningsinsatser och något 

 

Åtgärdsbehov 

För att naturvärdena ska bevaras måste en ordentlig röjningsinsats göras och först då kan de hävd- och ljusberoende växtarterna få möjligheten 

att utöka sina domäner. Troligen är det lilla området ett utmärkt slåtterobjekt. 

  



 

 

 

Furudal tallskog  

Objektsnummer: 864901    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt, äldre barrskogsavsnitt. Tallskogen utgör en värdefull del av skogslandskapet och är av lokalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Furudal norr om vägen till Lagnö finns en 135-årig hällmarkstallskog med enstaka tallågor och torrakor. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Fyrby hagmarker  

Objektsnummer: 865411    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Kring Fyrby gård finns flera mindre hagmarker, delvis på sandig eller grusig mark som gynnar torrängsflora och eventuellt en rik insektsfauna. 

Här finns även en betad åkerholme med visst inslag av grövre ekar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Fyrby gård är högt belägen på en sand eller grusavlagring. Infarten till gården kantas av fina alléer med delvis gamla träd. I gårdens närhet finns 

flera mindre hagmarker. I väster finns en hage med bitvis värdefull flora, främst i svampfloran som är mycket artrik på ängssvampar och riskor. 

Av hävdgynnade växter påträffas exempelvis backnejlika, brudbröd, darrgräs och knägräs vilket är typiska inslag på sandigt underlag.  Intill 

vägkorset öster om gården finns en liten hage som även den ligger på sand-/grusavlagringen. Den torra marken rymmer flera små kullar. Ett 

fornlämningsområde upptar en betydande del av området (gravhögar?). Svampflora är även här intressant och man finner backnejlika, 

jungfrulin och rikligt med ängshavre.  Söder om gården ligger en betad åkerholme med asp och ekskog. Även en del björk, rönn, hassel och en 

finns. En ek är ca 1 m i diameter. Flera naturliga högstubbar och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagarna hävdas med bete även i framtiden. I ek/aspmiljön gynnas naturvärdet om de grova ekarna samt ek med krokigt 

växtsätt och dålig kvalitet sparas. Likaså hålträd av asp och björk. 

  



 

 

 

Fyrholm  

Objektsnummer: 873309    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Fyrholm ligger strax söder om Inre Olsön. På ön finns fina kulturspår i form av små, välavgränsade gamla åkrar samt odlingsrösen. Detta i 

kombination med en mycket artrik hävdgynnad flora gör Fyrholm till en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  

Fyrholm är en liten men mycket variationsrik ö. På öns södra sida finns en stor och ett par mycket små, välavgränsade åkrar eller land vilka 

utgör fina och välbevarade kulturspår. Runt åkrarna finns flera odlingsrösen och små murar. I väster finns ett tallskogsparti med karaktär av 

skogsbete, i öster är det öppet till halvöppet runt åkern och artrikt med hävdgynnad flora på denna. Här finns rikt med brudbröd och nattviol 

samt även blåsuga, gullviva, gökärt, harstarr och stor blåklocka. De små åkrarna på västra delen är endast ca 6x 10 och 3x6 meter, omgärdade 

med små murar och odlingsrösen. Mot viken norr om den östra åkern är det igenväxt med ask och en. Några relativt grova ekar finns här, i 

övrigt mest tall och en. Tallskogen i väster innehåller gamla tallar med talltickor och enstaka kläckhål efter vedskalbaggen svart praktbagge. Det 

är en tämligen gles skog med inslag av medelålders ekar i kanterna. På häradskartan från 1868 finns ett torp, en liten åker och möjligen en liten 

äng markerad på Fyrholm. Inget av detta finns kvar på 1940-talets ekonomiska karta.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om ön hävdas med 

bete. Gamla tallar bör bevaras och ekarna bör få utvecklas till grova träd i halvöppna lägen.  ', 'Nr N amn Klass 873310 Askskär 1c  

Naturvärdesbedömning  Äskskär ligger nordost om Lökö bland de väl samlade Missjö-öarna. På den lilla ön finns en gles tallskog präglad av 

bete och friluftslivets tramp. En del hällkar, små strandängsavsnitt och orörda snår bidrar till att göra Äskskär till en variationsrik miljö. Äskskär 

utgör en därmed en särskilt värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 



 

 

Fyrholm är en liten men mycket variationsrik ö. På öns södra sida finns en stor och ett par mycket små, välavgränsade åkrar eller land vilka 

utgör fina och välbevarade kulturspår. Runt åkrarna finns flera odlingsrösen och små murar. I väster finns ett tallskogsparti med karaktär av 

skogsbete, i öster är det öppet till halvöppet runt åkern och artrikt med hävdgynnad flora på denna. Här finns rikt med brudbröd och nattviol 

samt även blåsuga, gullviva, gökärt, harstarr och stor blåklocka. De små åkrarna på västra delen är endast ca 6x 10 och 3x6 meter, omgärdade 

med små murar och odlingsrösen. Mot viken norr om den östra åkern är det igenväxt med ask och en. Några relativt grova ekar finns här, i 

övrigt mest tall och en. Tallskogen i väster innehåller gamla tallar med talltickor och enstaka kläckhål efter vedskalbaggen svart praktbagge. Det 

är en tämligen gles skog med inslag av medelålders ekar i kanterna. På häradskartan från 1868 finns ett torp, en liten åker och möjligen en liten 

äng markerad på Fyrholm. Inget av detta finns kvar på 1940-talets ekonomiska karta. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön hävdas med bete. Gamla tallar bör bevaras och ekarna bör få utvecklas till grova träd i halvöppna lägen.  ', 'Nr N 

amn Klass 873310 Askskär 1c  Naturvärdesbedömning  Äskskär ligger nordost om Lökö bland de väl samlade Missjö-öarna. På den lilla ön 

finns en gles tallskog präglad av bete och friluftslivets tramp. En del hällkar, små strandängsavsnitt och orörda snår bidrar till att göra Äskskär 

till en variationsrik miljö. Äskskär utgör en därmed en särskilt värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Äskskär är en liten ö 

med välutbildad betesskog dominerad av tall. Att ön är välbesökt av båtfolk bidrar också till den glesa, vältrampade karaktären. Tallarna är 

överlag gamla, många slätbarkiga och upp till minst 150 år gamla. Tallticka förekommer. Gammal klibbal finns i en sänka i nordväst och även i 

öster. Markvegetationen präglas av smalbladiga gräs. Små strandängspartier finns i nordväst och som smala stråk på några fler platser. Till 

strandängsfloran hör bl a gulkämpar och ormtunga. I öster växer al och rönn i ett orört parti och här förekommer lågor med t ex svampen 

vargmjölk. I söder och nordost finns buskmarker med enbuskar samt hällar. I norr även ett par hällkar varav ett är stort och tidvis i kontakt 

med havet.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om ön lämnas orörd, bete är positivt för skogen och nödvändigt för att bevara strandängspartier 

i nuvarande omfattning. 

  



 

 

 

Gammal blandskog vid Rödmossen  

Objektsnummer: 864301    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt skogsområde med karaktär av långvarig betespåverkan. Idag är slutenheten större varför en del träd, främst ekar, är trängda av 

gran. I övrigt finns gammal gran och tall samt asp och björk. Den gamla skogen utgör en mycket värdefull del av skogslandskapet där inslaget 

av riktigt gamla träd är litet och  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Öster om Rödmossen ligger en lövrik blandskog med gran och tall. Lövinslaget består mest av ek, asp och björk. Området har tidigare varit 

betat vilket framgår av luckigheten samt kjolgransförekomsten. Dessutom är markfloran relativt rik. Träden är mycket grova och gamla, för 

granens del cirka 150 år medan den för tallen är ännu äldre, en del är uppemot och t.o.m över 200 år. Ekarna är spärrgreniga och hänglavsrika, 

en del av dessa står i luckor medan andra är hårt trängda av granen. Inom området finns också flera bohålsaspar. Det finns ett måttligt inslag av 

död ved i form av torrträd, högstubbar och lågor. I nordvästra delen finns ett berg där nordostsidan består av en lodrätt bergvägg medan 

sydvästsidan är uppsprucken och blockig. Hela området ger ett varierat och spännade intryck genom luckigheten, blockigheten och det stora 

inslaget av gamla träd plus den varierande trädsammansättningen. Av arter som indikerar skyddsvärd skog har påträffats tallticka, blåmossa, 

fällmossa och spår av reliktbock på tall. 

 

Åtgärdsbehov 

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



 

 

  



 

 

 

Gammelskog NV Stenkärrstorp  

Objektsnummer: 865504    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett mindre område med urskogslik barrskog som växlar från kärr till frisk granmark och berghällar med tall. Lågor finns i alla olika delar av 

området, mest dock i granskogsdelen där allt från stormen 1969 ligger kvar. Enligt före detta skogvaktaren är inget gjort sedan 1919. 

Gammelgranslaven finns i hela området. Skriftlaven och grantickan finns i kärret liksom stubbspretmossan. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden lämnas orört. Kallavverkning fram till beståndsgränsen bör undvikas. Ytterligare 

artinventeringar vore av intresse. 

  



 

 

 

Gatmunstäppan skogsbete  

Objektsnummer: 866517    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett öppet tallskogsbete med till stora delar relativt unga tallar, men några få äldre tallar finns också. Fina artrika bryn med utpräglad 

torrängsflora märks speciellt i den sydöstra kanten. Här förekommer arter som gökärt, backtimjan, blåsuga, ängsvädd, jungfrulin, kattfot, 

knägräs, ärenpris och brudbröd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, 

grävning eller chaktning. Viss plockhuggning som bibehåller eller förbättrar karaktären av gles, luckig skog är 

  



 

 

 

Getkärret hagmark  

Objektsnummer: 865511    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En hagmark med varierande karaktär. Västra delen är kraftigt gödselpåverkad medan östra delen till stor del består av en björkbevuxen kulle. 

Mittpartiet har nyligen gallrats och i området finns även en stor damm, denna är frånstängslad. Av hävdgynnade arter finns bl a stor blåklocka, 

revfibbla, ängsvädd, gullviva, svinrot och ängshavre. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagen även fortsättningsvis beteshävdas. Betesmarken bör undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom 

grävning, schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Gibbenäs beteslandskap och Inre Gropviken  

Objektsnummer: 864911    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Betesmarkerna vid Gropvikens innersta del som till största delen utgörs av välbetade strandängar är en värdefull del av traktens kulturlandskap. 

Generellt är betade strandängar av högt värde för fågellivet. I området finns även värdefulla träd av ek, alm och lind och inre Gropviken utgör 

en värdefull våtmarksmiljö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Strax söder om S:t Anna letar sig Gropviken från innerskärgården och in i fastlandet. Vid nordväständen av viken ligger Gibbenäs vars djur 

betar omgivande hagmarker och strandängarna längst in i Gropviken. Flera avsnitt är något gödselpåverkade men spritt i området finns ändå 

en hävdgynnad flora och dessutom trädvärden. Omfattande strandängar utgör också ett mycket stort värde.  Området som helhet är stort och 

varierat. Strandängarna följer vikens inre strandlinjer som smala remsor begränsade av kulturbetesmark i de övre torrare delarna.  Vegetationen 

är mer eller mindre tydligt zonerad. Landstrandens övre delar  karaktäriseras av salttåg och rödsvingel med arter som havssälting, kärrsälting, 

gåsött, gulkämpar, strandkrypa och höstfibbla strödda i grässvålen. Ofta övergår vegetationen direkt i vassbältet som bitvis är betad, men på 

kortare sträckor syns även en zon med agnsäv och krypven.  Till den längsta strandängsremsan i norr gränsar hagmark som till största delen är 

gödslad men ett smärre intakt parti finns i kontakt med strandängen. Vegetationen är en mosaik av fårsvingeltorräng, örtrik torräng och 

rödvenhed. Floran är varierad och innehåller bl a kattfot, darrgräs, spåtistel, rödklint, knägräs, brudbröd, solvända, prästkrage, rödkämpar, 

gullviva, jungfrulin och buskviol.  I områdets övriga delar finns bergsknallar med hävdgynnad flora och inslag av hamlade lindar. I området 

finns också 4 almar över en meters diameter där den grövsta, på en kulle vid Landsek, enligt uppgift mäter 581 cm i omkrets. Det finns även 7 



 

 

st ekar över en meters diameter, den grövsta 4 meter i omkrets. Dessutom ingår gamla åkrar.  På nedsidan av torpet Landsek finns en 

genomhuggen före detta lövskogslund där bl a tandrot och vårärt noterats tidigare. Här finns även lungört, blå- och vitsippor samt vårlök. 

Lungörten är relativt ovanlig i kustzonen och ej noterad ute på öarna.  Inre Gropviken utgör en värdefull våtmarksmiljö med grunda 

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

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning, bebyggelse etc. Vattenmiljön och angränsande stränder bör undantas från åtgärder som t ex 

  



 

 

 

Gjutviken  

Objektsnummer: 872012    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

del av länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Gjutviken ligger i Orrens nordvästra del. Den är långsmal och mynnar i sydväst via en 1,5 m djup öppning. Viken är måttligt exponerad och 

har liten vågpåverkan. Några fritidshus och båtar finns i viken som omges av tomtmark, lövskog, blandskog och en väg. Vassbälten med upp 

till 20 m bredd täcker största delen av strandlinjen. Undervattensvegetationen är sparsam i de yttre delarna och riklig i de inre med bl a ålnate, 

borstnate, hornsärv och axslinga. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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

  



 

 

 

Glupen  

Objektsnummer: 863407    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

skogslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området lämnas orört. 

  



 

 

 

Granskog O Nedre Lagnö  

Objektsnummer: 874112    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I sydslänten av ett höjdparti på Nedre Lagnö finns ett mindre område med äldre granskog som uppvisar en rik lavflora. Skogspartiet med äldre 

gran utgör en värdefull del av innerskärgårdens naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På höjden öster om Nedre Lagnö finns ett parti med äldre granar och inslag av yngre tall. Skogspartiet ligger i en sydsluttning där övre delen är 

mycket småstenig. Troligen har en viss ursvallning av finare material skett när området för länge sedan utgjorde en strandlinje. Området har 

troligen bara plockhuggits/blädats eftersom granarna visar på en ovanligt rik lavflora. Här finns rika förekomster av signalarterna 

gammelgranlav och kattfotlav, arter som dessutom sällan påträffas i så tortt läge som här. En svag utglesning har skett och yngre granar är det 

ont om. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Grevängskullarna  

Objektsnummer: 865402    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Grevängskullarna finns ett vackert beteslandskap där tidigare åkrar i mosaik med ekbeklädda kullar betas. Området med ekar, välutvecklade 

bryn mm utgör en värdefull del av odlingsmarkerna i trakten av Östra Ryd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Betad slåttervall omger fina ekdungar vid Grevängskullarna. I sydväst finns enbuskmarker med viss torrängsflora bl a harklöver, liten blåklocka, 

gulmåra, ängshavre och brudbröd. I den närliggande ekdungen finns en artrik friskängsflora med bl a ängsskära och gullviva. Här finns fint 

vidkroniga ekar i uppåt 150 års ålder. I väster står en gammal grov ek i åkerbrynet precis utanför hagmarken. Den mäter 4,2 meter i omkrets. 

Österut utgörs området av lite yngre ekkullar med aspinslag. Däremellan frisk betesmark som slås maskinellt ibland. Spritt i vallen står enbuskar 

och ekgrupper vilket bidrar till mosaikmiljön. Ett par grövre ekar finns också.  Öster om de fina ekbetesmarkerna vid Grevängskullarna finns 

en höjd med en bergbrant som vätter mot söder. I och ovanför branten växer ekar varav några är vidkroniga och nära 150-åriga. Oxtungsvamp 

förekommer på levande ek och korkmussling på död ekved. På lodytor med lång tids beskuggning växer fällmossa. Mot norra och nordvästra 

kanten ökar inslaget av asp varav många träd är ihåliga. Döda eller döende träd är vanliga. I nordöstra kanten finns även en stor andel gran. 

Markfloran domineras av lundgröe, piprör, liljekonvalj samt smalbladiga gräs. Spenört indikerar rikare markförhållanden och ängsskära finns 

kvar sedan området betats. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om Grevängskullarna även i framtiden betas. Det vore ur naturvårds-synpunkt också av stort värde om den asp- och 

ädellövrika skogen i öster bevaras. Området kan lämnas orört men på lång sikt kan ev inträngande gran i 

  



 

 

 

Grindstugan  

Objektsnummer: 866425    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

värdefulla ekområden vid Korssätter.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Grindstugan är ett gammalt torp i en ekklädd kulle. Eken är ej så grov och i syd och väster är det granplanterat under eken. Området hyser en 

fin vårflora. På grund av det delvis tunna jordtäcket blir en del ekar av senvuxen karaktär. Savflöde och döende grenverk p g a trängsel är några 

biologiska kvalitéer. 

 

Åtgärdsbehov 

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

också tas. 

  



 

 

 

Grova ekar SV Norreudden  

Objektsnummer: 873307    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Västra och norra delen av Missjö präglas av hällmarkstallskog. I östra kanten av tallskogen finns dock även ett par grova, riktigt gamla ekar av 

största värde. Gammelekarna utgör en viktig del av det ekrika landskap som utbreder sig i området Missjö-Olsundöarna-Tyrislöt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Missjö finns en hel del värdefulla ekmiljöer, främst knutet till odlingsmarken på öns södra och sydvästra del. På mellersta-norra delen finns 

också enstaka ekar av stort värde. Knappt 400 meter sydväst om bebyggelsen vid Norreudden finns ett jätteträd av ek med en stamdiameter på 

ca en meter. Trädet har ett flerarmat grenverk som växer redan från basen av stammen. En grov död gren är ihålig. Trädet är vitalt och hotas ej 

i nuläget av igenväxning. Mycket grova ädellövträd har oftast ett högt biologiskt värde och det är ett möjligt värdträd för en stor mängd 

rödlistade arter.Ett par hundra meter åt nord-nordost står ytterligare en grov och mycket gammal ek. Den växer i en liten fuktig sänka nedanför 

berghällar. Trädet har vriden stam och är till större delen dött med grenbrott och delar som har blottlagd ved. Hela stambasen är ihålig och i 

botten av denna finns fuktig mulm. På trädets sydvästra sida är barken mycket grovskorpig och hård. Här förekommer flera ovanliga och 

rödlistade lavar såsom ekspik och gul dropplav. Trädet har ett högt naturvärde och är i nuläget ej hotat av igenväxning. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Grova ekar vid Klubben  

Objektsnummer: 867452    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

skrovlig bark. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En liten men förstklassig ekmiljö i östsluttningen av en mindre bergkulle. Här står ett knappt tiotal jätteekar varav ett par är riktigt åldriga, 

flerhundraåriga skorstensekar med mycket grov och skrovlig bark. Stora håligheter finns i flera träd och trots sin litenhet är området troligen 

mycket värdefullt för ekinsekter. Lavfloran innehåller förvånansvärt få sällsynta arter med tanke på de mycket fina träden. Brun nållav finns i 

alla fall rikligt bl a på en grov ek uppe på kullen. 

 

Åtgärdsbehov 

   

  



 

 

 

Grova ekar vid Torpa  

Objektsnummer: 872014    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

rödlistade arter.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid eller i närheten av vägen mot Södra Finnö vid Torpa finns flera jätteekar med stora naturvärden. Längst i söder ett mycket grovt träd - 210 

cm i diameter!. Eken har en åldrig typ av djup och skivlik skorpbark som är beständig och mycket gynnsam för ovanliga lavar. En hastig 

överblick visade att här växer åtminstone ett par rödlistade arter. Bl a den ovanliga grå skärelaven. Nästa ek är en grov jätteek med en diameter 

på 130 cm, också med gammal grov skorpbark. Trädet är relativt fristående på talldominerad mark som är genomgallrad. Några buskar och 

aspsly hotar på sikt att skymma stammen vars naturvärden fordrar en ljus kringmiljö. På barken förekommer några typiska gammelekslavar. Bl 

a den rödlistade gula dropplaven.  Sydväst om gården står nästa ek, alldeles invid vägkanten och är trädet är därför föga hotat av igenväxning. 

Den mindre vanliga barkkornlaven växer på trädets bark. Eken har en diameter på 120 cm. Väster om gården står det fjärde jätteträdet av ek 

med en stamdiameter på 170 cm. Trädet som står strax invid vägen är relativt fristående och bedöms för närvarande ej som hotat av 

igenväxning. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

För att långsiktigt bibehålla dessa jätteträds höga naturvärden fordras att träden friröjs från uppväxande buskar och träd. Ett par av träden är 

förnärvarande ej påtagligt hotade men buskvegetationen kan med fördel röjas om tillfälle ges. 

  



 

 

 

Grova ekar vid Vänneberga  

Objektsnummer: 867555    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några värdefulla vidkroniga ekar i en betad åravin.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I Lillåns ravin nära kanalbron vid Vänneberga finns tre grova ekar. Den grövsta eken står längst i sydost. Den har mycket grovsprickig bark och 

bör vara åtminstone 250-300 år. Eken hyser en värdfull lav- och svampflora, på dess västsida växer lite gul dropplav och det finns även brun 

nållav och på en död gren blekticka. Åravinen betas och längs den meandrande ån växer främst yngre klibbal. I sluttningarna dominerar yngre 

lövträd, bland annat enstaka yngre ekar. Lite hassel förekommer också. 

 

Åtgärdsbehov 

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

positivt. 

  



 

 

 

Grov ek i Djupdalen  

Objektsnummer: 866826    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

 

Åtgärdsbehov 

De höga naturvärdena kommer att bevaras om sly och träd hålls borta från stammen till två meter utanför ekkronans yttre gräns. Grova grenar 

som faller ned bör lämnas kvar. 

  



 

 

 

Grov ek SO Pålstorp  

Objektsnummer: 866306    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

söderut. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Alldeles i vägkanten ca 500 meter sydost om Pålstorp står en ek som mäter 4 m i omkrets. Den är ihålig och har en rejäl mulmbildning. På 

barken växer bland annat brun nållav. På andra sidan vägen växer gran och konkurrerar i kronan med eken. På eftermiddag och kväll skuggar 

de eken. 

 

Åtgärdsbehov 

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

eken. 

  



 

 

 

Grov ek S Stora Koppetorp  

Objektsnummer: 865251    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull grov ek med frisk och imponerande stor trädkrona. Värdefull lavflora.  Naturvärdesbeskrivning  I kanten av en åker och i 

anslutning till en lövskogsdunge står en mycket grov gammal ek. Eken är säkert 1,5 meter i diameter och har en rak, välvuxen stam med grova 

sidogrenar som skickas ut ett tiotal meter åt varje väderstreck. Långt tillbaka stod eken säkert i en ängsmark. På den grovbarkiga stammen finns 

en värdefull lavflora med lite av vardera gul dropplav, gulpudrad spiklav och brun nållav.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om eken får stå 

fritt och luftigt även i framtiden. I eller intill trädkronan bör inga andra träd tillåtas växa upp.  ', 'Nr N amn Klass 865304 Ossby lindäng 3  

Naturvärdesbedömning En värdefull trädbärande äng som hävdas på traditionellt vis. Natura 2000-område.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I kanten av en åker och i anslutning till en lövskogsdunge står en mycket grov gammal ek. Eken är säkert 1,5 meter i diameter och har en rak, 

välvuxen stam med grova sidogrenar som skickas ut ett tiotal meter åt varje väderstreck. Långt tillbaka stod eken säkert i en ängsmark. På den 

grovbarkiga stammen finns en värdefull lavflora med lite av vardera gul dropplav, gulpudrad spiklav och brun nållav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om eken får stå fritt och luftigt även i framtiden. I eller intill trädkronan bör inga andra träd tillåtas växa upp.  ', 'Nr N amn 

Klass 865304 Ossby lindäng 3  Naturvärdesbedömning En värdefull trädbärande äng som hävdas på traditionellt vis. Natura 2000-område.  

Naturvärdesbeskrivning  Lindängen är en udde i Hällerstadsjön som hävdas av hembygdsföreningen i Gårdeby. Ängen är bevuxen med lind, ek 



 

 

och hassel. Den har fått sitt namn efter en stor gammal lind som står här. Ängen är den klassiska lövängen med enstaka lövträd, lind, ek, björk, 

asp, äpple och klibbal samt ett buskskikt dominerat av hassel. Andra buskar är en, hagtorn och nypon. Ängen är tämligen öppen i södra delen 

men mer sluten kring den stora linden. Områdets västra halva är ofullständigt beskriven.  Vegetationen i öster är så gott som uteslutande 

friskäng dominerad av rödven och rödsvingel. Bland örterna märks främst ängsskära och korskovall. Fläckvis vanliga är svinrot, lundstarr, 

rödklint och sommarfibbla. Ur den artrika floran kan också nämnas gullviva, ormrot, solvända, nattviol och klasefibbla. I de mer halvslutna 

delarna dominerar ängskovall och i ett lundartat parti växer bl a sårläka, spenört, krissla och nässelklocka.  Lindängen har ett förflutet som 

slåtteräng och övergick så småningom till att bli  betesmark. Efter att ha legat övergiven ett tiotal år började Gårdeby hembygdsförening med 

årlig lieslåtter och fagning på 70-talet. Natura 2000-objekt.  Åtgärdsbehov Naturvärdet består om hävden fortsätter även i framtiden. 

  



 

 

 

Grov ek vid Frituna  

Objektsnummer: 865814    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längs östsidan av en markant nord-sydlig sprickdal står en grov, spärrgrenig ek med en värdefull lavflora, bl a den rödlistade arten brun nållav. 

Det är ont om kända ekmiljöer i närområdet men kring denna ek finns en del yngre ekar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras om träd och sly omedelbart huggs bort från stammen till minst fem meter utanför ekkronans yttre gräns. I 

närheten finns några yngre spärrgreniga ekar som även dessa bör frihuggas. 

  



 

 

 

Grov ek vid Kullen  

Objektsnummer: 866305    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En metergrov ek med högt framtidsvärde. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En metergrov ek alldeles utmed vägen. Den är till synes frisk och välmående. Några spiklavar har börjat kolonisera eken men ännu saknas de 

riktiga gammeleksarterna. En värdefull ek som bör gynnas. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Grytshagsberget  

Objektsnummer: 865908    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Grytshagsberget och i anslutande områden finns åtminstone 100-150 riktigt gamla, ofta grova och ihåliga ekar med en ytterst värdefull 

lavflora och insektsfauna. Området är en del av eklandskapet kring Stegeborg som har få motsvarigheter i länet och Grytshagsberget är troligen 

det enskilt finaste området kring Stegeborg.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Grytshagsberget växer en ekdominerad skog med ett stort inslag av ett 100-tal mycket gamla och grova, spärrgreniga ekar varav många är 

ihåliga. Många ekar på toppen och i branterna är senvuxna och inslaget av död ekved är stort. Ekarna hyser minst 12 rödlistade arter, bla de 

mycket krävande arterna läderbagge, tvåfläckig praktbagge, gammelekslav och ekpricklav. Andra arter som kan nämnas är kärnticka och 

korallticka. Grytshagsbergets naturvärden har få motsvarigheter i Östergötland.  Ekmiljöerna fortsätter efter ett litet avbrott vidare västerut. 

Här finns en ekdominerad skog i en sydvästsluttning norr om Hagebäck. Ett tjugotal mycket gamla och grova, spärrgreniga och ihåliga ekar 

finns spridda i området. Detta tyder på en tidigare öppnare miljö. Även en hel del något yngre ekar finns varav en hel del är senvuxna. Torra 

ekar och talltorrakor förekommer. Även enstaka gamla tallar finns. En huggning av bl a gran har gjorts. På de mycket gamla och även något 

yngre ekarna växer en värdefull lavflora med bl a minst tre rödlistade arter. Sannolikt finns många fler rödlistade kryptogamer och insekter.  

Längst i öster en något yngre ekmiljö som utgör ett utmärkt förstärkningsområde där framtida jätteträd kan utvecklas. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

De synnerligen höga naturvärdena på Grytshagsberget bevaras bäst om den yngre barrskogen i norr och väster avvecklas, alla granar huggs 

bort, de mycket grova och en del av de yngre spärrgreniga ekarna frihuggs och området i övrigt lämnas orört. 

  



 

 

 

Grytsholm  

Objektsnummer: 874207    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Grytsholm sydost om Risö uppvisar en gammal senvuxen tallskog med rotgrova träd och spår av sällsynta insekter. Grytsholm utgör en mycket 

värdefull del av S:t Anna skärgård som är ett kärnområde för tallskogsanknutna naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Grytsholm utgörs av en liten bergbunden holme i området sydost om Risö. Ön höjer sig tämligen skarpt ur fjärden och skogen är 

förhållandevis sluten med mycket gammal senvuxen tallskog. Träden är grova vid basen och har utvecklade grenverk redan på låg höjd. Gamla 

torra och ljusexponerade silverlågor av avbrutna toppar och torrakor finns vid södra stranden. Dessa trädskelett har rikligt av gamla kläckhål 

efter olika vedskalbaggar. Ungefär mitt på ön står en cirkelformad samling av 10-talet lindar som bär spår av forna dagars hamling och har 

kraftigt lutande trädbaser. Växtligheten är ställvis av en något örtrikare bredbladig grästyp med bl a gullviva och enstaka blåsippa. Västra delen 

är bitvis kraftigt igenväxt av buskar. Här står ett par senvuxna askar i trångt läge. Naturvärdena i övrigt utgörs av den gamla föga påverkade 

skogen som sannolikt hyser betydande värden ur den lägre faunan. Spår efter ett par rödlistade vedskalbaggar uppmärksammades på grov 

tallbark. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas orörd men skötselåtgärder kan bli aktuella i delar som blivit starkt igenväxta av olika buskar och som 

därigenom skuggar de äldre tallstammarna. 



 

 

  



 

 

 

Grytsholmen enebacke  

Objektsnummer: 873105    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Grytsholmen vid sydsidan av Korsfjärden finns i väster en slänt ned mot vattnet. Det är en enbuskbevuxen ”ängsmark” med en artrik flora 

bl a rikt med Adam och Eva samt gullviva och mandelblomma. I ett torrängsavsnitt dominerar brudbröd och det finns även kungsmynta vilket 

kan indikera urkalkinslag i berget. En del enbuskar är av 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om sluttningen med sin rika flora och äldre enbuskar bevaras utan påverkan av bebyggelse etc. Betesdrift är sannolikt 

positivt. Området har ej återbesökts sedan det inventerades ca 1980. 

  



 

 

 

Gränsnäs betesmarker  

Objektsnummer: 863914    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

odlingslandskap. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Gränsnäs ligger lite ensamt i en skogig omgivning vid Nöstebosjön. Det småbrutna kulturlandskapet kring gården kontrasterar mot den slutna 

skogen omkring. Betesmarkerna utgörs till stor del av gammal åker eller gödslad naturbetesmark, men variationen i landskapet ger även 

utrymme för en artrik flora. Avsnitten med ekhagmark i nordost har en artrik flora, både ängs- och hedartad men på grund av slutenheten i 

kronskiktet är grässvålen ofta gles och mossig.  I övriga delar är vegetationen till övervägande del av rödvenhedtyp. I fuktigare partier finns 

också en ofta staggrik tuvtåteläng. Av de hävdgynnade arterna kan nämnas kattfot, ögontröst, brudbröd, gullviva och slåtterfibbla. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse etc. 

  



 

 

 

Gränsviken  

Objektsnummer: 873130    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Gränsviken är en bred och exponerad vassvik med sparsam undervattensvegetation. Längre in finns en mosaik av vass och vattenytor som 

bildar en värdefull våtmarksmiljö. Vikens betydelse för fiskrekrytering är troligen stor. Viken utgör en mycket värdefull del av de samlade 

undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Gränsviken är belägen i sydöstra delen av Lagnöströmmen. Den är relativt bred och mynnar åt väster. Mynningsdjupet är 3-4 m och det 

grundar upp successivt inåt viken. I den inre delen finns täta och mycket breda vassbälten. Inne i vasshavet finns flera öppna vattenytor som 

bildar en mycket värdefull mosaikmiljö. Yttre delen är dock exponerad för vågor vid västig vind. Åtta hus, sex bryggor och åtta båtar finns runt 

viken men påverkan bedöms ändå som måttlig. Tomtmark, blandskog och betesmark omger viken och vass täcker mer än hälften av vikens 

stränder. Den inre delen av viken präglas av mycket tät vass. Undervattensvegetationen är sparsam med 

 

Åtgärdsbehov 

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

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

  



 

 

 

Gråskär  

Objektsnummer: 876306    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Gråskär ligger i norra änden av Aspöjafjärden strax öster om Knarrö. Det är ett mindre skär med lavklädda hällar och enstaka alar. On hyser ett 

värdefullt fågelliv dominerat av en koloni silvertärnor. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas orörd och ostörd. 

  



 

 

 

Gröholms tallskog  

Objektsnummer: 873005    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Gröholm växer äldre tallskog med inslag av döda träd. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

miljö för bl a hålhäckande 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om naturskogsartade delar förblir orörda. 

  



 

 

 

Gustavsberg betesmarker  

Objektsnummer: 866414    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Gustafsberg sydväst om Ringeby Storgården finns en liten enbuskhage med ett fuktparti i mitten. Hagen genomkorsas av mindre 

grusvägar. Här finns en artrik hävdgynnad flora med gökärt, rödklint, ängsvädd, jungfrulin, knägräs, skallror, smörbollar och stagg.  Närmare 

Gustafsberg finns en liten yta med hävdgynnad flora. Hävd saknas här och stängslet är raserat men man finner arter som ängsvädd, änghavre, 

bockrot, vårbrodd och knägräs m.m. I norr finns en välbevarad liten stenmur. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även fortsättningsvis beteshävdas, helst återupptaget bete i öster. Betesmarkerna bör undantas åtgärder som 

kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Gädderstad hagmarker  

Objektsnummer: 866316    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

del av Västra Husbys odlingslandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Gädderstad finns ett par värdefulla hagmarker. Den norr om gården är genomhuggen relativt nyligen och grenar finns kvar på vissa ställen. 

Det finns en del aspsly-uppslag. Hagen har dock förutsättningar att bli fin med god beteshävd. Av flora märks bl a gökärt, blåsuga, svinrot och 

brudbröd i begränsade mängder. Här finns även fornlämningar och en äldre ek. |  Betsmarken sydost om gården har en rik flora med mycket 

svinrot, ängsskära och brudbröd. Det finns även gödslingsindikatorer som brännässla och hundkäx och området bär spår av viss ohävd och 

igenväxning. 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Gäddviksmyren  

Objektsnummer: 873252    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Gäddvik på Norra Finnö finns en av skärgårdens större mossar kantad av ett värdefullt alkärr. Gäddviksmyren utgör en mycket värdefull 

del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Gäddvik ligger en myrmark som är en av de största i skärgårdsområdet. Våtmarken är i huvudsak av mossetyp och sträcker sig i öst-västlig 

riktning. Längs södra och västra kanten finns dock en ganska bred zon med alkärr. Klibbal dominerar här men björk och tall är också rikt 

företrädda. Små klibbalsocklar finns och mellan dessa står vatten. Lågor förekommer i riklig mängd och till mossfloran hör t ex långfliksmossa. 

Alkärret är en mycket varierad och vildvuxen miljö. Ute på mosseytan finns i öster ett mer eller mindre öppet område som domineras av 

trådstarr. Mot väster tilltar tallvegetationen och övergår i en tall-skvattram mosse. Av typiska arter bland vitmossan märks tuvull, rundsileshår, 

tranbär, kallgräs, dystarr och närmare kanterna stjärnstarr, flaskstarr, gråstarr och lågvuxen skvattram. I laggen förekommer vattenklöver, 

mannagräs, sjöfräken och veketåg. Enligt Häradskartan från 1868 har myren tidigare utnyttjats för slåtter. 

 

Åtgärdsbehov 

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

lokalklimat. 

  



 

 

 

Gärningsskär  

Objektsnummer: 875404    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Östens sten ligger i det yttersta havsbandet och hyser en värdefull fågelfauna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Omkring sex kilometer öster om Aspöja ligger Gärningsskär i det yttersta havsbandet. Gärningsskär är ett typiskt fågelskär som bland annat 

hyser rikligt med malört. På klapper i väster växer även kvanne och vänderot. I söder är ön starkt uppklyftad och här finns gott om kråkvicker 

som klänger i skrevorna. På de rundade topparna finns rikligt med fågeltoppsbrosklav. Till fågelfaunan hör bland annat en vitfågelkoloni med 

havstrut, silltrut, gråtrut, fiskmås och silvertärna. Även strandskata och tordmule har konstaterats häcka. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas orörd och ostörd. Fågelskydd gäller mellan 1/4-10/7.  ', 'Nr N amn Klass 875405 Ostens sten 1b  

Naturvärdesbedömning Östens sten ligger i det yttersta havsbandet och hyser en värdefull fågelfauna.  Naturvärdesbeskrivning  Östens sten är 

ett högt och klippigt, starkt sönderbrutet skär ca 4 km sydost om Aspöja. På ön finns en rik förekomst av klibbglim. Ön har ändå ingen 

utpräglad fågelskärsflora men ett rikt fågelliv, bland annat en stor koloni silvertärnor och förekomst av labb och roskarl. Även strandskata och 

tordmule har konstaterats  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om ön lämnas orörd och ostörd. Fågelskydd gäller mellan 1/4-10/7.  den 4 juni 

2008 

  



 

 

 

Gåsskären  

Objektsnummer: 875308    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några kilometer sydost om Aspöja ligger Gastskären, Melskären och Gåsskären med ytterskärgårdsnatur av största värde. Här finns utpräglade 

björkskär och fågelskär med ett rikt fågelliv samt stora grundområden. På flera platser finns rika bestånd av ålgräs. En del av öarna ingår i S:t 

Anna naturreservat och området utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Några kilometer sydost om Aspöja ligger de norra delarna av den finskurna yttre delen av S:t Anna skärgård. Hela området utgör 

ytterskärgårdsnatur av största värde och i området vid Gastskären, Melskären och Gåsskären finns t ex utpräglade björkskär och fågelskär med 

ett rikt fågelliv. Under vattnet finns vidsträckta grundområden av stor betydelse inte minst för lokala fisk- och fågelpopulationer. På 

grundbottnar finns bl a rika förekomster av ålgräs samt kransalgen grönsträfse.  Ålgräs är en av de vanligare arterna på mjukbottnar mellan 3-6 

meters djup. I området öster om Melskärshällen finns de allra rikaste förekomsterna med bitvis heltäckande bestånd av meterhögt ålgräs. Även 

norr om Filiputt och norr om Kalskär finns täta ålgräsängar. Av kransalger är grönsträfse den vanligaste arten men även hårsträfse och 

havsrufse finns här och där.  Gastskären är en samling magra skär i björkskärszonen. Östra delen av huvudön är fågelgödslad och här finns 

rikligt med fetknopp, gräslök och klibbglim. Mot norr ligger en liten bergknalle med en markant ostvänd lodyta. I söder finns lite stenar där det 

t ex växer kvanne och strandaster. På hällar förekommer silverlav.  Nordostskär är ett ovanligt stort fågelskär med en rik gödselgynnad flora. 

Här finns rikligt av flera av naturtypens karaktärsarter som klibbglim, strandveronika, gräslök, bergkårel, malört och strandklo för att nämna 

några. Här finns även enstaka förekomster av vejde, ormtunga, frossört, rosenpilört, svalting och brunskära. Äldre uppgifter finns om 



 

 

förekomst av hönsbär. I söder finns en insjöliknande vattensamling med bl a slokstarr i kanterna. Vattenhålet är ett omtyckt tillhåll för änder. 

Området kring Gastskären-Nordostskär ingår i ett fågelrikt område med bland annat goda bestånd av änder. Av häckfåglar kan nämnas vigg, 

svärta, småskrake, skedand, vigg samt en stor koloni gråtrut.  Strax söderut ligger en småskuren arkipelag med öarna Filiputt, Melskären, Stora 

och Lilla Gåsskär och kring dessa en mängd små öar och skär. Öarna utgörs av björkskär och fågelskär med representativ flora och fauna. 

Längst i norr ligger Filiputt som är huvudön i en grupp med flacka små skär med släta hällar. Här finns ett rikt fågelliv med bla en koloni 

silvertärna och häckande rödbena, tofsvipa, skärpiplärka, grågås, havstrut, gråtrut och fiskmås. Floran är typisk för fågelskären med rik 

förekomst av styvmorsviol, baldersbrå, gräslök, klibbglim och bergkårel. Här finns även kvanne, vejde och ormtunga som också får räknas till 

ytterskärens karaktärsväxter. På huvudön växer dessutom rikligt med höskallra, nattviol och gulsporre. Ön bör ej besökas innan mitten på juli 

med hänsyn till fågelfaunan.  ', 'Melskären är tre utpräglade björkskär (Västra Melskär, Melskär och  Melskärsklabben). Här växer glest med 

björk och al i svackorna mellan de i landskapet dominerande hällarna. På lite rikare delar växer en hel del slån och nyponbuskar. Kärlväxtfloran 

är typisk även den. Här finns gott om skärgårdsväxter som strandveronika, videört, kvanne, gräslök, styvmorsviol, baldersbrå, klibbkorsört och 

ormtunga och i fuktsvackor inne på ön växer kråkris, nattviol och hönsbär. På den mellersta ön växer även klibbglim, malört och rikligt med 

skallra. Bland fåglarna märks här skärpiplärka, ärtsångare och härmsångare.  Södra Melskär och Stora Gåsskär är två till större delen magra och 

bergbundna skär. Dock finns några mindre näringsrikare partier i sänkor och vid stränderna. Här finns en lång rad typiska skärgårdsväxter som 

styvmorsviol, gul fetknopp, baldersbrå, vänderot, nattviol, vejde och klibbglim. På det norra skäret finns ett kraftigt bestånd av höskallra och i 

en svacka ett litet bestånd hönsbär. Vid stranden på det sydligaste skäret växer den ovanliga hampflockeln.  I söder ligger Gåsskärshällarna och 

Lilla Gåsskär som är en tät samling små skär, 

 

Åtgärdsbehov 

hällar och klabbar som obetydligt höjer sig över vattenytan. Det är en mycket  finskuren arkipelag. Flera av skären hyser förekomster av 

klibbglim. Lilla Gåsskär Naturvärdet består om öarna och de omfattande grundområdena lämnas orörda och  uppvisar en varierad växtlighet. I 

väster finns en sänka med någon björk, rönn och en  ostörda. Gastskären-Nordostskär omfattas av fågelskydd mellan 1/2 och 15/8. Större  

liten myr. I denna dominerar rörflen men det finns även hönsbär, kråkbär, kråkklöver _ delen av området ingår i S:t Anna naturreservat.  och 

skogsbräken. Högsta punkten är en fågeltopp med klibbglim. Den finskurna övärlden nordost om Lilla Gåsskär kallas Gåsskärsskrevlet på 

äldre ekonomiska kartan. Söder om Lilla Gåsskär ligger Fjärdhällen, ett litet isolerat fågelskär med rik förekomst av klibbglim och gräslök. I en 

svacka även fackelblomster, kaveldun och rörflen. 



 

 

  



 

 

 

Görviken  

Objektsnummer: 873125    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Görviken är en ganska exponerad vassvik med tämligen riklig undervattensvegetation och stor betydelse som reproduktions- och uppväxtlokal 

för fisk. Viken är en viktig del av undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Görviken, belägen i södra Lindersfjärden i innerskärgården, mynnar åt både norr och väster. Den västliga mynningen är bredast och djupast (ca 

4,5 m) medan den norra är ca 2-2,5 m djup. Större delen av viken är ca 1,5 m djup. Flera hus, bryggor och båtar gör påverkan vid viken ganska 

stor. Vidare har muddringsverksamhet förekommit och åkermark ligger nära viken. I övrigt omger tomtmark, betesmark och blandskog viken 

och vass täcker större delen av strandlinjen. Vassbältet är vikens östra del är mycket brett. Undervattensvegetationen är tämligen rik med 

dominans av hornsärv och borstnate i de inre östra delarna. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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

  



 

 

 

Görvikens strandängar  

Objektsnummer: 873152    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En nyligen restaurerad strandäng som på sikt kan få stora värden för bl a fågellivet om hävden fortsätter. På de artrika fastmarkskullar som 

finns förekommer bl a den ovanliga fältgentianan. Strandängen utgör en värdefull del av naturen i S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Innanför Görviken finns en stor betesmark som mestadels består av en nyrestaurerad havsstrandäng. Denna hade vid inventeringen 2002 ännu 

svagt utvecklad grässvål, delar av ytan har tidvis varit uppodlad. På de torra kullar som finns i området växer hävdgynnade arter. Där finner 

man bl a darrgräs, jungfrulin, gullviva och lite av den sällsynta fältgentianan. Mot väster finns en strandäng som hävdats kontinuerligt och som 

har en typisk flora för strandängar av Östersjötyp. Här växer t ex salttåg, gulkämpar, gåsört och strandkrypa. Mot strandkanten finns ett 

vassbälte. Allra längst i väster ett avsnitt ohävdad strandäng. Till områdets värden hör även ett par metergrova ekar på den lilla 

fastmarksholmen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Görvikens strandängar långsiktigt hävdas med bete. En strandängsflora utvecklas först på mycket lång sikt men 

området kommer ha stora värden för fågellivet och det finns i området stora floravärden på den betade 

  



 

 

 

Hagebäck  

Objektsnummer: 865803    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Hagebäck är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots detta en värdefull naturmiljö. Värdet betingas främst av dess särskilt värdefulla del 

uppströms Stegeborgsvägen med sitt kraftigt meandrande lopp och sina varierande strömförhållanden. Området utgör kärnområde för bäckens 

utplanterade öringstam men bäcken nyttjas sannolikt som reproduktionslokal för fler kustlevande fiskarter. Vattendraget är av kommunalt 

intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Hagebäck ligger 8 kilometer sydost om Mogata i östra delen av Söderköpings kommun. Bäcken saknar källsjö och har sina 

källflöden i området söder om Långlid. Därifrån rinner den norrut mot utloppet i Yxeltorpa vik i Slätbaken. Från sammanflödet med diket norr 

om Långlid är den 2,6 kilometer lång och har en fallhöjd på i storleksordningen 20 meter. Naturvärdesobjektet omfattar de nedre 1,3 

kilometrarna av bäcken.  Vattendragsbeskrivning  Vattendraget har helt olika karaktär i de övre och nedre delarna. Nedströms korsningen med 

Stegeborgsvägen är bäcken uträtad, dåligt skuggad, lugnflytande och saknar död ved i vattnet. Bredden är upp till 15 meter närmast utloppet i 

Yxeltorpa vik för att successivt minska till en till två meter närmast vägen.  Uppströms vägen har bäcken ett ringlande till meandrande lopp. 

Den är oftast välskuggad och rinner i en successivt allt brantare dalgång. I de övre delarna finns några branta forsar, men i övrigt är vattnet 

mest svagt strömmande till strömmande. Sand, grus och sten är de dominerande bottenmaterialen, men här och var förekommer även 

finsediment, block och häll. Bäcken är oftast bara någon meter bred och djupet i många fall omkring en decimeter.  Det finns ett särskilt fint 

avsnitt något uppströms Stegeborgsvägen. Sträckan har ett naturligt lopp och rinner fram i en småkullig sänka bevuxen med ek, hassel och  



 

 

klibbal. Bäcken är meandrande och framför allt de nedre delarna är mycket väl utbildade med kraftig meandring, branta strandbrinkar med 

blottlagt finkornigt material och avsnörda meanderslingor. Sträckan utgör kärnområde för bäckens utplanterade öringstam.  Växter och djur  

Nedströms Stegeborgsvägen var vattenvegetationen riklig vid karteringen och dominerades av bladvass, bredkaveldun, gäddnate, rörflen och 

skogssäv, men även axslinga och andmat noterades. Inom fallsträckorna uppströms vägen mot Stegeborg var näckmossa den vanligaste 

vattenväxten, men även skogssäv och fintrådiga grönalger var ställvis vanliga här. Andra arter som noterades här var bäcklav, veketåg, 

igelknopp, möja, andmat och ältranunkel.  Öring av Åvaå-stam planterades ut i bäcken 2002. Arten fångades vid provfisken 2002', '  och 2005 

(Fiskeriverket 2007 och Hjälte 2005). 2002 fanns enbart äldre individer av öring, medan både årsungar och äldre fisk påträffades 2005. Detta 

indikerar att utsättningarna resulterat i ett reproducerande bestånd. Sannolikt nyttjas bäcken som reproduktionslokal av flera olika kustlevande 

fiskarter. Vid karteringen noterades mycket fisk i mynningsområdet.  Påverkan  Bäcken är kraftigt fysiskt påverkad. Påverkan är störst i de 

nedre delarna där bäcken är kanaliserad och rinner över invallad åkermark längs en drygt 900 meter lång sträcka. Uppströms det uträtade 

området passerar bäcken genom två vägtrummor som båda bedömts utgöra partiella vandringshinder för öring och definitiva hinder för mört 

och andra arter med sämre passageförmåga. Den nedre trumman ligger under Stegeborgsvägen och den övre cirka 60 meter uppströms. Utöver 

dessa vandringshinder finns två naturliga definitiva vandringshinder där vattnet rinner över brant sluttande hällar i objektets övre delar.  

Uppströms naturvärdesobjektet är bäcken mycket hårt påverkad och har sannolikt inte kvar sitt naturliga lopp någonstans. Den rinner delvis 

fram i en djup sprängd och grävd kanal och är bitvis kulverterad. Detta innebär att vattenregimen kraftigt avviker från opåverkade 

förhållanden. Tillsammans med det lilla avrinningsområdet innebär detta att uttorkningsrisken sannolikt är hög.  Utloppet är kraftigt fysiskt 

påverkat. Området har muddrats och fyllts ut och en småbåtshamn har anlagts i det forna utloppsområdet. Hamnen är numera nedlagd.  

Referenser  Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata (2005-10-16). Fiskeriverket 2007: Utdrag ur elfiskeregistret 2007-01-08. Hjälte, U. 2005: 

Elfiskeprotokoll från 2005-08-29. 

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Bäckens vandringshinder bör åtgärdas för att möjliggöra passage av fisk och 

andra djurarter i vattendraget. Om möjligt bör åtgärder för att minska risken för uttorkning genomföras. Död ved bör bli vanligare i bäcken. 

Beståndsutvecklingen hos det utplanterade öringbeståndet bör följas ytterligare några år. 

  



 

 

 

Hage SV Källsätter  

Objektsnummer: 865320    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En liten naturbetesmark som tack vare en speciell kombination av omvärldsfaktorer och kontinuitet i hävden fått en ovanlig flora. 

Artrikedomen och artsammansättningen på denna lilla yta har få motsvarigheter i kommunen vilket gör bevarandevärdet mycket högt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Källösa strax sydväst om Östra Ryd finns en betesmark som innehåller ett smärre parti opåverkat naturbete. Det är en sid- och sydlänt kort 

sluttning mot en angränsande åker. Kombinationen av rörligt grundvatten, solexponering och kalkfattig jord ger här en speciell flora med 

hävdväxter från både torräng, hed- och lågstarräng.  Ängshavre dominerar bitvis men här växer även arter som darrgräs, knägräs, slankstarr och 

blekstarr. Bland örterna finns bl a den rara fältgentianan om än i enstaka exemplar, ljung, spåtistel, rödklint, brudbröd, vildlin, jungfrulin, 

ängsskallra och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd som bete eller äng. Träd- och buskskikt bör minimeras i detta skuggkänsliga växtsamhälle. Främst ung ek, 

tall och nyponsnår bör undanröjas. De välformade enarna lämnas med fördel kvar. 

  



 

 

 

Hage V Bottna gamla tomt  

Objektsnummer: 865901    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull hagmark som utgör en del av det fina beteslandskapet i yttre Skällvik. Hagen är varierad med bl a trädklädda bergpartier 

och artrika fuktängar samt förekomst av en mycket grov ek.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En stor hage med två bergområden mitt i. Runt dessa har det förr varit åker som nu är försumpad och på väg att bli riktigt artrik. Här växer 

ängsvädd, stagg, darrgräs och starr-arter även om tuvtåtel, knapptåg och gåsört dominerar. Det finns även små men riktigt fina torrängspartier 

med mattor av solvända. Till områdets flora hör även bl a svinrot, gullviva, darrgräs, harstarr och blåsuga. I hagen finns en grov ek med ca 4 

meters omkrets och bergspartierna hyser rikt med träd, fr a tall. Buskar av en, nypon och slån förekommer också. 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Hagmarker 350 m S Tegeltorp  

Objektsnummer: 874062    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla hagmarksmiljöer med inslag av ekmiljöer i välbetat bryn, igenväxande hage och i ett skogsparti. Ekhagarna är en viktig del i det 

ekrika landskapet vid Arentorp-Ulvebo som i sig är en del i det större eklandskapet mellan  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mellan Stora Arentorp och Tegeltorp ligger ek- och tallpräglade hagmarker på bergig mark ovanför den lägre och bördigare åkerleran. I det 

södra området finns två skogsklädda berknallar omges av öppna marker. Här är mycket varierade förhållanden och därav en artrik flora. Man 

finner bl a rikt med ängsvädd samt jungfrulin, knägräs och solvända. I brynet mot söder står en jätteek som är vida synlig i trakten. Trädet är 

över metergrovt och delar sig i tre grova huvudstammar vid 2-2,5 meters höjd.  Omkring 500 meter norr om Stora Arentorp finns ett sydvänt 

bryn med medelålders, utpräglat vidkroniga ekar i ålder upp till ca 150 år. Marken är svagt sluttande småblockig och bitvis finns artrik 

torrängsflora med bland annat gråfibbla och ljung. Andra arter är revfibbla, darrgräs, kattfot, slåtterfibbla, gullviva och rikt med ängsvädd. Små 

uppslag av nypon och slån förekommer och i väster enstaka gammal tall med tallticka. Några hundra meter österut finns ytterligare några 

vidkroniga ekar i samma betesfålla.  Innanför brynet finns i anslutning till ett bergparti en skogsmiljö med tall och ek, inslag av asp samt 

enbuskar. Ekarna är senvuxna och uppspruckna hällmarker i bergppartiet ger en naturligt ljus miljö. På block finns fällmossa och på ek gul 

porlav och lite  allémossa. Enstaka tallar kan vara 150-åriga.  Områdets norra del är ohävdad sedan flera år. Hävdarter som kattfot, ängsvädd 

och blåsuga finns. Bland de vidkroniga, eller i bergpartier senvuxna, ekarna finns inslag av tall, björkuppslag och i fuktiga avsnitt även al. 

Ekticka förekommer. Ett par vattenhål avsedda för betesdjuren finns här vilket berikar den biologiska miljön. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om betesmarken hävdas även i framtiden. Återupptagen hävd och viss röjning i den norra fliken. Skogspartiet lämnas orört 

men gran i kanterna som skuggar ekar bör huggas bort. 

  



 

 

 

Hagmarker NO Kristinelund  

Objektsnummer: 866352    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Nordost om Kristinelund finns ett par mindre men mycket värdefulla hagmarker. Här finns en typisk flora för magra, ogödslade marker med 

lång hävdhistoria. Här finns bl a den starkt minskande kattfoten på flera håll.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordost om Kristinelund, i landskapet mellan Gårdeby och Hällerstadsjöns norra ände, finns ett par mycket värdefulla små hagmarker. I det 

norra objektet är flacka partier fuktiga med bl a starr och mycket humleblomster. På mer kuperade delar växer ovanligt mycket svinrot. Andra 

arter är revfibbla, blåsuga, rikligt med ängsvädd, gullviva, rikt med jungfrulin samt lite kattfot och stagg.  Närmare Kristinelund finns en smal 

och öppen hage. Den skuggas en hel del av omgivande skog. Karaktärsarter är betad ljung, vårbrodd, gökärt och jungfrulin. Här finns även bl a 

kattfot. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagarna även i forstättningen betas. Hagarna bör även undantas andra åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 

exploatering, bebyggelse, täkter eller vägdragningar. Det är även avgörande att angränsande åkermarker förblir 

  



 

 

 

Hagmarker NO Segerstorp  

Objektsnummer: 864916    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Segerstorp finns hagmarker med viss påverkan av röjgödsling och tätt trädskikt. Det är ändå värdefulla och variationsrika hävdade miljöer 

och området är av lokalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Söder om vägen en bergkulle som länge varit trädklädd, dock är de gamla träden borta. Kullens topp är tallbevuxen medan sidorna har ett 

varierat lövträdskikt. Floran är påverkad av skuggning och i viss mån röjgödsling. Här finns bl a gökärt, stor blåklocka, blåsuga, darrgräs, 

ängsvädd, gullviva och brudbröd. Flertalet arter i ganska begränsad mängd.  På nordsidan vägen ligger en sydvänd, sluttande hage där östra 

delen är öppen med solälskande arter. Brudbröd dominerar här. Västra delen är skuggad av trädskiktet och har därför en annan flora med bl a 

rikligt med ängsvädd. I området finns även lite solvända, darrgräs och gullviva. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Hagmarker NV Lilla Berga  

Objektsnummer: 866310    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I Gårdebys odlingslandskap ligger dessa värdefulla öppna hagmarker samt ett mindre skogsbete. Floran och vegetationen är omväxlande och 

markerna är även av stort värde för landskapsbilden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Kring Gårdeby utbreder sig ett odlingslandskap med förbindelser mot Hällerstadsjön i öster och Skärkindsbygden i väster. I dess västra del 

nära ett skogsparti finns ett stråk av värdefulla betesmarker.  Längst i öster en hage som visserligen är kvävepåverkad men innehåller spridda 

hävdgynnade arter. Norra delen har dessutom en fin hävdgynnad flora utan påverkan. Här finns såväl fuktäng som ett torrt-friskt parti. Till den 

värdefulla hagmarksfloran hör backsmörblomma, gökärt, nattvioler, darrgräs, jungfrulin samt lite stagg och svinrot. Mot väster intill 

Bergshagen ligger ett skogsbete där tall dominerar i trädskiktet. Gamla träd saknas men här finns inslag av hävdgynnad flora i ett par gläntor.  

Vid Bergshagen viker hagarna mot sydväst och här ligger en smal hage med ovanligt stort inslag av slåttergynnade arter. Ett par mycket gamla 

fd åkerytor börjar få inslag av hävdgynnad flora. Av slåttergynnade arter kan nämnas slåtterfibbla, blåsuga och rikt med darrgräs.  Vid vägen 

upp till Bergshagen ligger en öppen och kuperad hage med en hel del gulmåra, röllika och johannesört. Höjder och slänter har en mer artrik 

flora där t ex brudbröd tillkommer utöver ovan nämnda arter. I sydväst ligger en öppen och långsträckt hage med variationsrik växtlighet. I 

norra hörnet är floran något fuktpåverkad med karaktärsarterna ängsvädd, darrgräs och jungfru Marie nycklar. I övrigt är det torrare med bl a 

mycket jungfrulin och brudbröd.  Särskilt i områdets sydvästra hagar finns rikt med fornlämningar, bl a gravfält. Gravfältet belyser områdets 

långa historia som kulturmark. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

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

verksamhet som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, täktverksamhet, gödsling av naturbetesmark och 

  



 

 

 

Hagmarker vid Duvkärret  

Objektsnummer: 863404    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Nordost om Ulvebo gård vid Duvkärret finns ett par beteshagar med glest spridda träd av bl a björk och asp samt enbuskar. Hagarna utgör ett 

värdefullt och biologiskt berikande inslag i skogsbygden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordost om Ulvebo gård vid Duvkärret finns ett par beteshagar med glest spridda träd av bl a björk och asp samt enbuskar. Hagarna utgör ett 

vackert inslag i skogsbygden. Den norra beteshagen har partier med utmagrade fd. åkerytor och ännu finare avsnitt med hävdgynnad flora. Här 

finner man t ex ängsvädd, jungfrulin, svinrot, gökärt och ärenpris. I delen söder om vägen dominerar utmagrade fd åkerytor som har en trivial 

flora av tuvtåtel och smörblommor. Den hävdgynnade floran finns i kanterna mot skogen med arter som smultron, ängsklocka, stor blåklocka, 

gullviva och prästkrage. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarkerna betas även i framtiden. 

  



 

 

 

Hagmarker vid Hanerik  

Objektsnummer: 864413    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla hagmarker i ett småbrutet landskap. Hagmarkerna vid Hanerik med bl a gamla ekar och en rik förekomst av kattfot i tidigare 

ängsmark utgör en mycket värdefull och skyddsvärd del av kommunens odlingslandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Hanerik finns värdefulla hagmarker. I hagen närmast intill landsvägen står några värdefulla ekar i ca 150-års åldern. Väster om ladugården 

finns ett mindre skogsbete med väl utvecklad betehorisont och många stigar efter nötkreatur. Till floran hör bl a ängsklocka, revfibbla och rikt 

med ärenpris. Direkt sydväst om ladugården står en mycket grov och vidkronig ek, ca 1,5 meter i diameter. På stammen växer svavelticka.  

Öster om Haneriks gård finns en mindre ekhage av stort värde. Det är en mycket vacker ekbacke på stenig mark med vidkroniga ekar. De 

flesta träden har en grov, genomgående stam. Flera träd är nära metergrova och här börjar finnas eller finns redan förutsättningar för rödlistade 

lavar och insekter att leva.  Området sydöst om gården är en åkerholme med hävdgynnad slåttermarksflora med bl a svinrot över hela objektet. 

Tyvärr har hävden tidvis varit svag och hundkäxen har brett ut sig. Lite darrgräs, skallror och stor blåklocka finns här också.  Den stora öppna 

hagen nordöst om gården har 20-tal stora solitära björkar, vissa med sotlav. Hagen har en böljande markstruktur med en fin hävdgynnad 

hagmarksflora med bl a nattviol, rikligt med ängsvädd samt blåsuga.  Det nordvästra området är en gammal äng som nu betas. I den norra 

delen är kattfot en karaktärsart, medan i den övriga hagen är det tågväxter och gökblomster. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

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

eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Hagmarker vid Häradsbro  

Objektsnummer: 865404    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid den lilla gården Häradsbro finns en värdefull stenig och tuvig fuktäng. Hävden är på senare år svag men floran mycket värdefull. Vid 1980-

talets, ängs- och hagmarksinventering påträffades såväl kattfot som den sällsynta ljungögontrösten. Vid nyinventering 2002 påträffades även 

orkidén tvåblad i en fålla väster om gården. De artrika hagarna är typiska representanter för de små skogsgårdar där hävden ofta upphör först. 

Det är av största värde om hävden kan fortsätta.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den lilla gården Häradsbro ligger i skogslandskapet öster om Hällerstadsjön. Här finns några mindre hagmarker med artrik flora. 

Karaktärsarter i den lite större hagen intill och nordost om gården är darrgräs och stagg. Här finns även gullviva och jungfrulin samt mer 

kulturpräglade växter som kungsljus och ängshaverrot. Av kanske störst intresse är en stor, ganska stenbunden, fuktäng samt en mindre yta hed 

i norra änden.  Fuktängens vegetation varierar med olika arter som ger karaktär t ex stagg, tuvtåtel, knapptåg och låga starrarter. Bland de 

betesgynnade växtarterna finns ängsvädd, ängsfryle, knägräs, darrgräs, hirsstarr och kärrsilja. I den stenbunda delen av fuktängen är de helt 

täckta stenarna bevuxna med hedväxter som ljung, kattfot, jungfrulin och ögontröst. På en begränsad del av den ljungrika rödvenheden i 

hagens norra ände växer den mycket sällsynta ljungögontrösten. Detta ger intryck av att hävden i hagen har en lång och obruten historia men 

vid ängs- och betesmarksinventeringen 2002 var hävden ganska svag.  Vid Klinttorp i öster finns ett mindre betesbryn. Här är de hävdgynnade 

växterna koncentrerade till områdets västra del. Till floran hör slåtterfibbla, ängsvädd, gulmåra, gullviva och jungfrulin.  Ytterligare en mindre 

fålla finns ca 500 m väster om gården. Här tillkommer flera slåttergynnade arter som orkidén tvåblad, blåsuga och klasefibbla. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagen även i forstättningen betas. Hagen bör även undantas andra åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 

exploatering, bebyggelse, täkter eller vägdragningar. 

  



 

 

 

Hagmarker vid Knutstorp  

Objektsnummer: 867302    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Den öppna betesmarken vid Knutstorp har en mycket artrik och av gödsling opåverkad flora. Förutom artrikedomen ska öppenheten 

framhållas, liksom det anmärkningsvärda i att en så pass flack hage på relativt god jord undgått kvävegödsling. Den rika förekomsten av 

ängsskära är ovanlig, liksom förekomst av låsbräken. Hagen representerar en mycket värdefull och skyddsvärd naturtyp som med sina speciella 

kvalitéer saknar motsvarighet i Söderköpings kommun.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Knutstorp längs sydsidan av sjön Asplången finns en långsträckt och flack hagmark mellan åker och skog. Den är till största delen öppen, 

men västra delen präglas av några utspridda grupper av ekar. Av övriga trädslag märks främst björk, medan buskskiktet utgörs av framför allt 

en och nypon.  Markförhållandena varierar från tortt till fuktigt. Den största delen är frisk och domineras av rödvenäng. Bitvis dominerande är 

gökärt, jungfrulin och ängsskära. Den sistnämnda är mycket vanlig - dominerande i friska och fuktiga vegetationstyper och kännetecknar hagen. 

Bitvis förekommer ängsskäran tillsammans med mycket svinrot  och smörbollar och ger intryck av tidigare slåtterängshävd.  Fuktig mark 

domineras av tuvtåteläng med gräs- och lågstarrinslag. Arter som bitvis dominerar förutom ängsskära är bl a trådtåg och plattstarr. I torrare 

delar övergår rödvenängen i fårsvingeltorräng. Speciellt vacker torräng finns i hagens östra del innan  denna svänger av mot norr. Torrängen 

präglas där av spåtistel, tjärblomster och gullviva. Sluttningen ner mot Asplången utgörs av en mosslupen mager rödvenäng med mycket 

vitsippa.  Bland övriga arter i hagens rika flora kan också nämnas kattfot, låsbräken, slankstarr, backsmörblomma, ängsvädd, darrgräs, solvända 

och brudbröd. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden hävdas med bete- eller slåtter. Området bör undantas alla åtgärder som kan skada naturvärdet 

såsom grävning, schaktning, uppförande av bebyggelse eller anläggningar. 

  



 

 

 

Hagmarker vid Lenshult  

Objektsnummer: 863506    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par små men värdefulla hagmarker nära Lenshult. Den ena med särskilt artrik flora, den andra med sandigt-grusigt underlag och värdefulla 

träd. De utgör ett värdefullt inslag i skogsbygdens natur.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I dalgången vid gården Lenshult finns ett par små hagmarker med floravärden. Allra mest artrikt är det i den SV-vända sluttningen vid Sundet, 

strax nordväst om gården. Hagen har ett trädskikt bestående av övervägande björk och karaktärsarter bland växterna är jungfrulin och 

ängsvädd. Här växer även rikt med ängsvädd samt gökärt, stor blåklocka, darrgräs och rikt med gulmåra.  Den andra hagen ligger i en sandig 

sluttning nedanför gården. Karaktärsarter är gullviva och tjärblomster. Det finns även mycket hundkäx och nässlor som visar på 

näringspåverkan. Även ängsskära ska nämnas. I trädskiktet finns några hålträd av björk och lind. Det finns även lite blottad sand som tillför 

naturvärden som möjlig livsmiljö för t ex en del insekter. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Hagmarker vid Olerum  

Objektsnummer: 864505    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mycket värdefulla hagmarker som tyvärr delvis stått ohävdade några år. Markerna hyser såväl den rödlistade trumgräshoppan som den i trakten 

ovanliga slåttergubben. Odlingslandskapet har en ålderdomlig karaktär. De förhållandevis stora hagmarkerna utgör en mycket värdefull och 

skyddsvärd naturmiljö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Olerum är en by med tre gårdar som ligger tätt tillsammans kring vägen. Söder om vägen finns ett varierat kulturlandskap med åker, betesmark 

och skog. Dessa marker var tyvärr ohävdade vid ängs- och betesmarksinventeringen 2002. De två skiftena på norra sidan hävdades däremot.  

Betesmarkerna i söder utgörs till största delen av en smal öppen remsa i kanten av åkrarna, samt ett betat halvöppet skogsparti.Vegetationen är 

varierad eftersom hagmarken är så långsträckt. Rödvenäng och rödvenhed dominerar om än varierande av skugga eller svagt bete. Bitvis breder 

piprör och örnbräken ut sig där betestrycket är alltför svagt. I objektets sydligaste åkerkant växer den i trakten mycket ovanliga slåttergubben. 

Genom sin långsmala form sätter betesmarken vid Olerum sin prägel på landskapsbilden över ett stort område.  Det lilla skiftet 300 meter 

VNV om gårdarna är en artrik torrbacke som är olik den övriga betesmarken. Här växer bland annat kattfot, vildlin, slankstarr, slåtterfibbla och 

gullviva. Från denna torrbacke är den ovanliga trumgräshoppan rapporterad.  Norr om gårdarna finns ett skifte som är kuperat och är 

trädbevuxet till största delen. Ett f.d åkerparti är trädlöst. Hagen påvisar en viss gödslingspåverkan från tidigare mjölkkor. Detsamma gäller 

skiftet öster om gårdarna som i övrigt är kuperat och varierat med små, utmagrade, åkerpartier och naturlig betesmark. Av hävdgynnade växter 

kan nämnas rikt med blåsuga och ängsvädd samt darrgräs, blekstarr, svinrot, jungfrulin, revfibbla och måttligt med gullviva. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden återupptas i de söder och väster om gårdarna belägna hagarna. Hagmarkerna bör vidare undantas alla åtgärder 

som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, grävning, schaktning. 

  



 

 

 

Hagmarker vid Råssla  

Objektsnummer: 864403    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

värdefull naturmiljö i 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Söderut från gården Råssla i skogsbygden ligger en vacker öppen hagmark. I södra delen finns en grupp med gamla ekar och en björkdunge. 

Den bästa jorden och en f d åker är gödselpåverkad, men särskilt den oftast steniga och torra sluttningen ner mot den intilliggande åkern är 

artrik. Vegetationen är ängsartad med fårsvingeltorräng som den dominerande typen. Lite hällmarkstorräng förekommer, liksom en hel del 

rödvenäng i mindre torra partier. Floran är artrik med bl a prästkrage, mandelblom, brudbröd och slåtterfibbla. Slåtterfibblan är bitvis allmän.  

Kring ekdungen är vegetationen mer gödselpåverkad men det finns partier med svinrot, gullviva, sötvedel m fl arter. De ca 10 vidkroniga 

ekarna har ett stort natur- och landskapsmässigt värde. En del av träden är troligen ca 200 år gamla, de är ganska senvuxna på den magra 

marken. Träden är utpräglat vidkroniga och börjar bli mycket värdefulla för många lavar och insekter. Till lavfloran hör brun nållav.  Vidare 

söderut längs Sågarekärret finns ekar som har stort framtidsvärde vartefter de åldras. Idag finns ett tiotal ekar längs brynet, de flesta vidkroniga 

och ca 100-150 åriga. En del av brynet är igenväxt med yngre ek och asp, i söder är det dock öppet och välhävdat med spridda enbuskar. Några 

sälgar utgör ett värdefullt inslag längs brynet.  Det finns även ett mindre avsnitt nordöst om gården med delvis en fin hävdgynnad flora. Bl a 

finns här slåtterfibbla, darrgräs och jungfrulin. Ytterligare ett objekt vid Österängarna utgör en liten del av en betesmark. Det är slänten kring 

en liten bergknalle som hyser rödvenäng med mycket svinrot och gullviva, men också ängsskära och spenört.  I skogsbrynet alldeles nordväst 



 

 

om Österängarna står en grov ek. Den är mer än metergrov och grovbarkig med ganska hög, relativt rak och knotig stam. Eken är troligen 

minst 300 år. Eken har sannolikt en rik insektsfauna och kan hysa hotade 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd av hagmarkerna. Eken vid Österängarna bör inte tillåtas växa in i brynet mer än idag. Det vore 

värdefullt om en öppning skapades mot betesmarken och om den frihöggs in mot skogen. 

  



 

 

 

Hagmark N Häljelöt  

Objektsnummer: 872017    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En öppen och buskrik betesmark med sandig jord och berg i dagen. Det finns även några fuktigare stråk. Kulturspår i form av gravrösen 

berikar miljön. I trädskiktet finns en äldre björk samt bl a asp och rönn. Av buskar bl a en, slån, nypon och hagtorn.  Till hagmarksfloran hör 

ängsvädd, gulmåra, svinrot, brudbröd, jungfrulin och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarken betas även i framtiden. 

  



 

 

 

Hagmark O Sjögerum  

Objektsnummer: 864917    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Betesmarkerna vid Sjögerum har trots en längre tids ohävd en förvånansvärt artrik flora väl värd att bevara. Ett tidigare förflutet som 

slåttermark kan säkert ge förklaringen till artrikedomen. Bevarandevärdet är redan nu, utan hävd, högt och kommer att stiga väsentligt om 

hävden återupptas. Sker inte detta kommer de hävdberoende växterna att tyna bort.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Sjögerum strax norr om Börrum ligger en sedan några år övergiven hagmark. Terrängen bestäms av en långsmal, flack, sidlänt sluttning 

gränsande till skogsmark runt om, bergig i norr. En misslyckad barrplantering sätter sina spår i delar av hagen men då markberedningen varit 

skonsam och få av plantorna har tagit sig inverkar det inte menligt på floran (bedömning ca 1988).  Vegetationen har i vissa delar en speciell 

karaktär med en mosaik av torrängs- och fuktängssamhällen som ofta påträffas i samband med begränsad sidlänthet och direkt solexponering. 

Floran är varierad med många hävdberoende och gödselskyende arter bl a darrgräs, knägräs, harstarr, hirsstarr, kärrsilja, brudbröd, solvända, 

vildlin, ängsskallra, ängsvädd och gullviva. Fuktängen har även trivialare delar med stort inslag av tuvtåtel, veketåg och högörtängsflora.  

Bergbranten i norr resulterar i en liten sydsluttning präglad av en rödvenhed med inslag av rikarter som sötvedel och backglim. Hela hagen är 

öppen och saknar så gott som trädskikt men har ett glest buskskikt innehållandes en, tall, gran och björk. Om hävden återupptas kommer 

floran att utvecklas och blir ännu art- och individrikare.  Vid återbesök 2002 befanns objektet vara fläckmarkberett, delvis dikat och planterat 

för ca tio år sedan. Sannolikt i ett andra försök att beskoga marken. Plantorna är mellan 30 cm och 3 m och har tagit sig ojämt. Trots en viss 

förnaansamling bedöms området fortfarande ha hagmarksvärden och vara restaureringsbart. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om planterade träd avlägsnas, hävden återupptas och om ytan undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom 

grävning, schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Hagmark O Sundet  

Objektsnummer: 866353    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Hagmarken öster om Sundet innehåller gott om ursprunglig, av kvävegödsel opåverkad, vegetation typisk för naturbetesmarker med lång 

kontinuitet. Floran är artrik och ormbunken låsbräken och den i trakten ovanliga brudborsten kan särskilt framhållas. Hagmarken utgör en 

mycket värdefull del av det rika landskapet kring  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Intill Hällerstadsjön rakt öster om Gårdeby ligger en stor och långsträckt hagmark med öppna vidder, enebackar och lövdungar. Det mesta av 

de öppna delarna är gödselpåverkade men de kuperade och steniga områdena har en värdefull flora. Trädskiktet varierar i slutenhet och 

domineras av björk och ek. Det finns även lind, asp och klibbal samt hassel och nypon utöver enarna.  Den dominerande vegetationstypen är 

rödvenäng med ett stort inslag av rödsvingel. Det förekommer även torrbackar med fårsvingeltorräng, ofta med gott om solvända. Speciellt i 

stenigare partier och i området neråt sjön finns partier med rödvenhed. Floran är överlag artrik med bl a kattfot, låsbräken, brudborste, 

ängsvädd, backsmörblomma och nattviol. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagen även i forstättningen betas. Hagen bör även undantas andra åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 

exploatering, bebyggelse, täkter eller vägdragningar. 

  



 

 

 

Hagmark SV Stora Berga  

Objektsnummer: 866312    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En vidsträckt betesmark som är öppen, kuperad och rik på fornlämningar. Stora delar är kvävepåverkade men på kullar och i torra slänter finns 

en rik flora. Hagmarken är en värdefull del av odlingslandskapet kring Gårdeby.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Stora Berga nära Gårdeby kyrka ligger en öppen och kuperad hage med högt naturvärde. Hagen är rik på fornlämningar. Ur 

florasynpunkt är det synd att stora delar är kvävepåverkade men på kullar och i torra slänter finns en ursprunglig flora kvar. I mitten finns 

dessutom ett relativt stort och grunt småvatten. Av hävdgynnade och gödslingskänsliga växter kan nämnas backsmörblomma, gökärt, 

korskovall, revfibbla, blåsuga, ängsvädd, gullviva och jungfrulin.  Ett antal värdefulla hagmarksträd av asp, björk och rönn finns. 

 

Åtgärdsbehov 

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

verksamhet som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, täktverksamhet, gödsling av naturbetesmark och 

  



 

 

 

Hagmark vid Bråta  

Objektsnummer: 864921    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Bråta strax norr om Lagnövägen finns en betesmark som ej hävdades vid ängs- och betesmarksinventeringen 2002 (inget stängsel). Hagen 

är varierad med öppna, busk-klädda samt delvis trädklädda delar. I söder märks en kraftig igenväxning av slån men de enbuskrika torrbackar 

som finns centralt i hagen är fortfarande öppna nog för att hysa en rik flora. 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Hagmark vid Lärkstugan  

Objektsnummer: 865202    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull hagmark nära kommungränsen som bl a hyser den sällsynta 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Lärkstugan nära kommungränsen finns en fin hagmark av högsta naturvärde, även om norra tredjedelen av objektet är svagt påverkad av 

gödsling. Södra delen är artrik och med ovanligt mycket darrgräs. I objektets sydöstra del växer fältgentiana och i övrigt finns bl a blåsuga, 

slåtterfibbla, rikt med ängsvädd, hirsstarr och nattvioler. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse eller anläggningar. 

  



 

 

 

Hagmark vid Torstorp  

Objektsnummer: 865414    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En hagmark med visst inslag av hävdgynnade arter.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid gården Torstorp finns en kuperad hage i nordsluttning med både fuktiga och torra partier. Hagen har inslag av hävdgynnade arter men är 

lite negativt påverkad, troligen av en tidigare beskogning. Här växer t ex smultron, gökärt, blåsuga, ängsvädd och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagen även i forstättningen betas. Ytan bör även undantas andra åtgärder som kan skada naturvärdet såsom 

exploatering, bebyggelse, täkter eller vägdragningar. 

  



 

 

 

Hagmark V Segerstorp  

Objektsnummer: 864915    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om Sgerstorp finns en öppen hage längs sydsidan av vägen. Här finns ett glest trädskikt av främst tall och björk. Berghällar splittrar ytan 

och ger en karg karaktär. Den välbetade grässvålen är artrik med bl a ängsvädd, gullviva, rikt med blåsuga och jungfrulin samt lite solvända och 

sommarfibbla. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Hagudden  

Objektsnummer: 874005    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 Vid Gåsviken-Hagudden finns en mångfacetterad natur med hagmark, vida strandängar, en grund vattenmiljö samt fina skogsmiljöer på 

Hagudden och Kättelholm. Hagmarkerna har en intressant vegetationssammansättning och fina hedartade kantområden. Till floran hör bl a 

fältgentiana. Särskilt de inre delarna av viken är troligen en viktig lek- och uppväxtlokal för fisk. Området utgör en mycket värdefull del av det 

rika betesmarkslandskapet i den gamla Skällviks socken.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Gåsviken i Trännöfjärdens västra del mynnar både åt norr och öster, varav den största och djupaste mynningen är den nordliga. 

Mynningsdjupet är 2,5-3 m i norr och ca 2 m i öster. Inne i viken är djupet i regel mellan 2-3 m. Viken utgör ett exponerat grundområde med 

relativt stor påverkan av åkermark i vikens närområde och flera bryggor med totalt ca 25 båtar (ca 40 båtplatser) i vikens västra del. Även 

blandskog finns runt viken och vass täcker vikens stränder. På flera ställen i söder förekommer öppna partier i vassen vilket ger en intressant 

mosaik. Undervattensvegetationen är sparsam i de centrala delarna av viken, men ökar in mot vasskanterna. Ålnate dominerar i de centrala 

delarna medan borstnate är vanligare i de öppna partierna i vassen. Ytterligare sju undervattensarter påträffades vilket är en hög siffra.  

Innanför Gåsviken ligger en krokformad havsstrandäng vilken är en del av en större beteshage som sträcker sig upp till Lilla Arentorp. Den 

långsträckta strandängen är helt öppen så när som på ett par grova alar i den norra delen. Mitt på finns ett skjul och en brygga. 

Strandängsvegetationen domineras av salttåg, krypven och gulkämpar. I övergångszonen mot vassbältet tillkommer agn-, havs- och blåsäv. På 

landsidan växer gåsört och smultronklöver i kanten mot den vidtagande tuvtåtelfuktängen. Här uppe kan man finna den ovanliga stallörten.  Åt 



 

 

sydväst går tuvtåtelfuktängen längre inåt land uppför en svag sluttning. Här är mer eller mindre ogödslat och bitvis ganska artrikt, speciellt där 

vegetationen får inslag av staggfuktäng. Darrgräs, knägräs, revfibbla, blodrot och humleblomster är några typiska arter. På torrare mark i 

skogsbrynet dominerar rödvenhed liksom i skogskanterna längre upp i hagen. Dessa är i allmänhet öppna men i någon del kraftigt igenväxande 

av slån. Ofta karaktäriseras brynet av hårt betad ljung och med mycket kattfot. Andra arter är solvända, brudbröd och gullviva. Den finaste 

delen ligger strax nordosst om Charlottenborg. I en sydkant finns ett parti med vegetation av staggängsvarianter av gräs-lågstarrfuktäng. Den är 

kraftigt björnmossetuvig och förutom stagg som dominerar kan nämnas följande typiska arter: knapptåg, stjärnstarr, tuvtåtel, knägräs, kärrviol, 

blodrot och krypven. Vid inventering 2002 sågs även ett 50-tal ex av den ovanliga tidigblommande formen av fältgentiana i området.  Ute på 

Hagudden finns två bergknallar med gammal tallskog. En hel del tallar har pansarbark och många grova döda grenar. Även en del tallågor och 

torrakor finns. Sannolikt finns rödlistade insekter knutna till de gamla tallarna eller den döda veden. På udden finns även någon metergrov ek.  

', 

 

Åtgärdsbehov 

Vid Sjöstugan och i ett bryn nära Kungshällsudden (väster om grusvägen) finns ett par Naturvärdet består om vattenmiljön och angränsande 

stränder undantas från åtgärder  avsnitt med grova, vidkroniga ekar varav en del är metergrova. Dessa har eller som t ex bebyggelse, ytterligare 

bryggor eller anläggningar i eller i nära anslutning till  kommer att få mycket stora värden för ekanknutna naturvärden. vattnet, trafik med 

motorbåt och vattenskoter, ankring, utläggning av bojar, muddring  Utanför Gåsviken ligger ön Kättelholm. En mindre del av öns nordöstra 

sida är mindre påverkad och har en starkt skiktad och olikåldrig skog av gran, tall och vårtbjörk. Olikgrova och gamla lågor finns på den svagt 

östsluttande marken. Förutom grova granlågor finns stående torrgranar. Den rödlistade groptickan påträffades här. 

  



 

 

 

Hallebysjön  

Objektsnummer: 865204    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Hallebysjön med omgivande vidsträckta kärrmarker hyser en rik fågelfauna med många häckande slättsjöfåglar. Sjön är även en viktig rastlokal 

för bland annat änder. Sjön delas mellan tre kommuner och ligger även inom Norrköpings och Linköpings kommuner. Cirka 15 hektar 

våtmark ligger inom Söderköpings kommun.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Hallebysjön delas mellan Norrköping, Linköping och Söderköpings kommuner. En mindre del i öster ligger inom Söderköpings kommun. Sjön 

är sänkt och centralt ligger idag en 0,5 kvadratkilometer stor vattenspegel som främst mot öster och väster  omges av vidsträckta vassar.  

Fågelfaunan studerades i början av 1980-talet och man påträffade som häckande fåglar bland andra brun kärrhök, skäggdopping, knölsvan, 

skedand, vigg, brunand, vattenrall och troligen även svarthakedopping. Av vadare häckade enkelbeckasin (8 revir), skogssnäppa, tofsvipa, 

troligen storspov och möjligen rödbena. Sävsångare, rörsångare, buskskvätta och sävsparv bedömdes vanliga medan gulärlan endast fanns i 

enstaka par. Till strandskogens fågelfauna hör näktergal och vissa år har rördrom hörts från vassarna. Fiskgjuse och häger ses regelbundet fiska 

i sjön och under vår och höst rastar stora andflockar med bland annat mycket bläsand. 

 

Åtgärdsbehov 

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

undvikas. 



 

 

  



 

 

 

Hamna  

Objektsnummer: 873403    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Fyra kilometer öster om Missjö ligger Hamna längst ute i havsbandet. Ön omgärdas av ett större grundområde innehållande många mindre öar 

och skär. Här finns ett rikt fågelliv och sannolikt även stora undervattensvärden. På Hamna finns en fin gammal tallskog. Hamna utgör en 

mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Runt Hamna utbreder sig en varierad övärld och ett större sammanhängande grundområde på ca 75 hektar. Hamna utgör den största ön inom 

grundområdet, norr om Hamna ligger Rönnskär och Gråskär. Söderut ligger Hamnskär och Hamnklumpen och österut Hamnhällarna och 

Gjusbådarna. Grundområdena och den finskurna övärlden ger förutsättningar för en rik fågelfauna med bl a häckande svärta, labb, rödbena 

och mindre vitfågelkolonier. Sannolikt finns stora undervattensvärden i området.  På västra och norra delen av Hamna finns en varierad 

tallskog med delar som har en bergbunden hällmarksskog där träden är långsamväxande och krokväxta. Särskilt norrut är tallskogen mer 

högrest och växer på bättre boniteter. Skogen har en stark naturskogsprägel med rikligt av gamla träd. Tillgången på död ved är också rik, 

särskilt av barklösa torrakor och rotvälta träd. Den ymniga förekomsten av blåmosskuddar på marken vittnar om en lång obruten 

trädkontinuitet. En måttlig påverkan finns på enstaka kapade torrträd och grenar av levande träd. I övrigt ger skogen ett ganska orört intryck. 

På en mycket grov tallåga växte den rödlistade laven dvärgbägarlav. Gamla kläckhål efter den ovanliga vedskalbaggen raggbock fanns även på 

enstaka rotvältor. En svag betespåverkan märktes mot strandkanterna och det hävdgynnade knägräset växte i några tuvor. Från söder skär en 

djup vik (hamnen) in i Hamna. Här sticker stenar och hällar upp, strandkonturen är särskilt flikig i öster. Den grunda viken är i sin inre del 



 

 

bevuxen med vass, havssäv och blåsäv. Till vattenvegetationen hör borstnate, havsnajas, axslinga samt en art av kransalg. På hällarna öster om 

viken finns en björkmyr med hjortron, skvattram, ängs- och tuvull. Här finns även martallar präglade av det utsatta läget mot det öppna havet. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Hamnholmen  

Objektsnummer: 874213    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Hamnholmen finns en mycket värdefull ängsmiljö som sköts med årlig slåtter. Här finns även ekar samt en klippäng. Naturen på 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Hamnholmen finns en liten välhävdad grässlänt på frisk - torr mark mellan klipporna. Denna handslåttras årligen av markägaren. Bland de 

växtarter som gynnas av hävden kan nämnas brudbröd, nattviol och bockrot. Från tidigare uppges även korskovall. Några måttligt grova ekar 

växer i kanterna av ängen och på en stam växer den rödlistade svampen kärnticka. I sydväst finns en klippäng med kungsmynta, blodnäva, 

tulkört och johannesört. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Hamnskär  

Objektsnummer: 876307    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Hamnskär ligger i norra änden av Aspöjafjärden. Ön har en för ytterskärgården typisk vegetation med björk och enbuskar och utgör en 

värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Hamnskär ligger i norra änden av Aspöjafjärden ca 3 kilometer rakt norr om Aspöja. Hamnskär är ett för området typiskt utbildat björk-

enbuskskär. I norr finns några björksänkor fyllda med vitmossor och kråkbär. I väster klapper med örtrik flora, bl a strandveronika. Söder om 

klappret i en sänka växer krypande enbuskar och slån. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas orörd. 

  



 

 

 

Hannäs ekhage  

Objektsnummer: 866551    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Objektet omfattar en del av en hagmark som rymmer ca 15 vidkroniga ekar i upp till drygt 150 års ålder. I östra till sydöstra delen står ekarna 

fritt medan resten av hagen är under igenväxning med tall, gran, ungt löv och slånbuskage. Det är dock välbetat så att de frisk- och 

torrängsgläntor som finns består. Enstaka äldre barrträd  förekommer. Ekarna kommer inom en nära framtid att bli intressanta för sällsynta 

lavar och insekter knutna till ekar. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Harholmarna  

Objektsnummer: 874310    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Harholmarna ligger med vid utsikt söderut över Kärrfjärden. Stora Harholmen är tallskogspräglad med ett genomhugget trädskikt och en del 

luckor. I söder finns en röjd yta där det mot stranden växer al och även en gammal ask. Smala sund åtskiljer Stora Harholmen från Lilla 

Harholmen och den mellanliggande ön, båda är i huvudsak öppna klippöar. Sydväst om Stora Harholmen ligger Harholmshällarna. I området 

finns ett värdefullt fågelliv med bland annat häckande svärta, småskrake och rödbena samt en del vitfågel. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Hassellund vid Sandskäret  

Objektsnummer: 872103    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull hassellund på sluttande mark med bl a stora bestånd av tandrot. Området utgör en värdefull och skyddsvärd del av det rika 

Ängelholmsområdet, ett levande innerskär-gårdslandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På sydsidan av Ängelholmsön finns en stor och välutvecklad hassellund med björk, ek och al som bildar ett slutet övre skikt. Under detta bildar 

hasseln ett skikt till. Den är grov och hög och släpper inte ner mycket ljus till marken. Området ligger på fuktig och sluttande mark och här 

finns bl a täta och stora grupper av tandrot, i övrigt även svalört, gullviva, Adam och Eva samt näringsgynnade arter som brännässlor, björnbär 

och stinksyska. Åt söder bildar alen ett bryn mot en smal remsa välbetad strandäng. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Herrborumbäck  

Objektsnummer: 874027    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Herrborumbäck är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots detta en värdefull naturmiljö. Värdet betingas främst av de två delar av 

vattendraget som utgör limniska nyckelbiotoper. Sträckorna har varierande strömförhållanden och ett stort inslag av meandrande partier. 

Vattendraget nyttjas sannolikt som reproduktionslokal för kustlevande fiskarter. Herrborumbäck är av kommunalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Herrborumbäck ligger knappt två mil sydost om Mogata i östra delen av Söderköpings kommun. Bäcken saknar källsjö och har 

sina källflöden i området norr och väster om Trärum. Från sammanflödet med diket söder om Bråta och ner till utloppet i Bastveviken vid 

Herrborum är den 3,8 kilometer lång och har en fallhöjd på i storleksordningen 10 meter.  Vattendragsbeskrivning  Bäcken har ett mestadels 

rakt lopp. Ringlande och meandrande partier finns dock på flera håll. Två tredjedelar av bäcken är oskuggad eller bara skuggad av enstaka träd 

och buskar. Partier med bättre skuggning finns nedströms vägen mot Lagnö och Norra Finnö och inom de övre 350 metrarna av objektet. 

Död ved i vattnet finns bara i mindre omfattning. Medelbredden är oftast kring 1 till 1,5 meter och djupet någon eller några decimeter. 

Vattenmiljön utgörs till största delen av lugnflytande sträckor. Den vanligaste bottentypen är olika typer av finsediment. Grövre bottenmaterial 

finns främst inom partierna med högre vattenhastighet. Sten dominerar, men även finsediment, grus och block är vanligt inom dessa delar.  De 

nedre knappa 300 metrarna rinner över en betad havsstrandäng med höga naturvärden. Området närmast utloppet är igenvuxet med bladvass 

medan övriga delar är välhävdade.  Det finns två potentiella nyckelbiotoper i bäcken. Den nedersta är 270 meter lång och ligger ett hundratal 

meter nedströms Lagnövägen. Bäcken har här ett meandrande lopp och rinner fram i en successivt allt djupare nedskuren sänka. De övre 



 

 

delarna är upp till 2,5 meter djupt nedskurna. Sänkan är bevuxen med klibbal och en del asp, lönn, slån, hassel och videbuskar, men 

skuggningen av vattendraget varierar en hel del. De nedre delarna är lugnflytande medan de övre delarna är mer varierande. Området har kvar 

många av sina ursprungliga kvalitéer.  Den övre potentiella nyckelbiotopen är 350 meter lång och ligger vid Änghagen längst upp i 

naturvärdesobjektet. Bäcken har här ett ringlande till meandrande lopp och omges av åkermark och grandominerad produktionsskog. Sträckan 

är mestadels välskuggad och kantas förutom av gran även av klibbal, videbuskar, ek och slån. Vattenmiljön är varierande med såväl 

lugnflytande som svagt strömmande och strömmande partier.  Växter och djur ', 'Vid karteringen dominerades vattenvegetationen helt av 

övervattensväxter. Bladvass och skogssäv var de vanligaste arterna. Näckmossa var ställvis vanlig inom partier med grövre bottenmaterial och 

högre vattenhastighet. Andra arter som noterades var lånke, mannagräs, veketåg, strandlysing, säv, besksöta, andmat, gäddnate, bredkaveldun, 

svalting, möja, starr, kabbleka, rörflen, bäcklav och fintrådiga grönalger.  Bottenfaunan i bäcken provtogs 1995 och 2000 inom ramen för 

riksinventeringen av sjöar och vattendrag (Institutionen för miljöanalys 2007). Gädda och spigg (ej artbestämd) fångades vid ett provfiske 1991 

på en lokal cirka 800 meter uppströms bäckens utlopp (Fiskeriverket 2007). Inga andra uppgifter om fiskförekomst har hittats, men sannolikt 

nyttjas bäcken som reproduktionslokal av flera olika kustlevande fiskarter.  Påverkan Bäcken är tydligt påverkad av rensningar, men graden av 

påverkan är ställvis svårbedömd. 29 % har bedömts vara rensade och 58 % omgrävda.  Betydande delar av bäckens tillflöden och huvudfåran 

uppströms naturvärdesobjektet är kanaliserade och sänkta. Detta innebär att vattenregimen kraftigt avviker från opåverkade förhållanden och 

att uttorkningsrisken ökar.  

 

Åtgärdsbehov 

Bäcken påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor. Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Träd 

och buskar Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnarna delvis igensatta med bör  bli vanligare längs ån för att öka 

skuggningen och tillförseln av död ved till finkornigt material. vattendraget. För att minska risken för uttorkning bör tillrinningsområdets  

Referenser  Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata (2005-10-15). Fiskeriverket 2007: Utdrag ur elfiskeregistret 2007-01-08. Institutionen för 

miljöanalys. 2007: Databank för bottenfauna. http://infol.ma.slu.se/db.html 2007-01-30. 

  



 

 

 

Herrborums naturreservat  

Objektsnummer: 874009    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mycket värdefulla marker med en mångfald naturtyper där grova träd av ek och tall utgör de viktigaste inslagen. Det finns även mycket fin 

hagmarksflora. Markerna bär spår av den varsamma skogsskötsel som greve Magnus Stenbock utövade och det är delvis unika värden som 

bevaras i naturreservatet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I Herrborums marker finns en mångfald naturtyper där grova träd av ek och tall utgör de viktigaste inslagen. Under greve Magnus Stenbocks 

tid (-2007) fick stora arealer stå orörda under årtionden vilket präglar främst delar av barrskogen söder om godset. Greven värnade om träd i 

alla dess former vilket även bevarat många av de grova ekarna för framtiden. Ett stort område runt godset och väster om Lagnövägen är sedan 

1998 naturreservat.  Direkt söder om godset utbreder sig resterna av en ekhagmark som delvis räknas till parken på Herrborum. Den är i stora 

delar ganska igenvuxen. Träden är upp till ca 250 år och här finns en rik lavflora samt Jundartad kärlväxtflora med ormbär, lundelm, 

nässelklocka och tandrot. Det är egetligen söder om ”parkområdet” som Herrborums naturreservat tar vid. Här är den tidigare ekhagmarken 

igenväxt med bl a ung lind, hassel och i söder gran, och har utvecklats till en naturskogsartad ädellövskog. Åldersspridningen på ekarna är stor 

och gamla grova träd förekommer relativt rikligt. Det finns gott om död ved av olika lövträdslag. Längre söderut vid stranden intill Lugnet 

finns ytterligare lövskog. Det är en ekdominerad lövskog i en sluttning mot Kappelviken. En del gamla grova, relativt spärrgreniga ekar finns 

och gräset lundelm förekommer i stora bestånd.  I sluttningen ovanför Lugnet växer gammal barrskog. I övre halvan dominerar tallen, som 

mest förekommer som gamla individer med pansarbark. Lite längre ner är sluttningen mossrik och fuktig med granskog. Det finns även asp 



 

 

och björk och gott om björklågor. Skogar som denna, som inte påverkats på flera årtionden, är mycket ovanliga. Kring gamla Lagnövägen vid 

Ringsborg finns orörda sumpskogar samt avsnitt med gamla ekar, igenväxande.  Väster om Lagnövägen finns ett vidsträckt beteslandskap med 

såväl träddungar, avsnitt med betesskog som öppna hagmarker. Nära vägen ligger en öppen ek-tallskog med inslag av asp och björk. Inslag av 

vidkroniga ekar. Av arter knutna till trädskiktet finns bl a bårdlav. Vidare mot nordväst finns välbetade ekhagmarker med många relativt gamla 

och grova spärrgreniga ekar. På den bitvis ytblockiga marken finns i öppna lägen en artrik ängsflora av frisk till torr typ med rödsvingel och 

ängshavre som  framträdande inslag. Av de många hävdgynnade arterna kan nämnas kattfot, jungfrulin, ängsviol och slåtterfibbla. Andra arter i 

området är liten blåklocka, rödklint, knägräs, gökärt, prästkrage, bockrot, gullviva, ängsskallra, svinrot, ängsvädd, stagg, solvända, darrgräs, natt 

och dag, brudbröd. Korskovall och den sällsynta ljungsnärjan ska också nämnas. En flora av högsta klass.  Norr och nordväst om godset ligger 

ytterligare två delområden i reservatet. Det större ', 'området kallas Sjöängsplöjan och omfattar bl a en fin havsstrandäng. Den är öppen och 

välbetad och övergår i tuvtåtelfuktäng. Vegetationen ger intryck av att vara  ödselpåverkad men de helt dominerande arterna är de traditionella, 

krypven och  

 

Åtgärdsbehov 

salttåg. Längre ut tillkommer agnsäv och utanför detta de högre arterna blå- och Naturvärdet består om området sköts enligt fastställd 

skötselplan.  havssäv. Även smultronklöver förekommer. I anslutning till Sjöängsplöjan finns även ekhagmarker med många gamla, grova 

spärrgreniga ekar, exempelvis i det lilla delområdet i nordväst. Det finns även gott om yngre spärrgreniga ekar. En del av ekarna är relativt 

senvuxna. Enstaka lönnar förekommer också. Ställvis finns en fin hagmarksflora men även inslag av slånbuskage. Ekarna hyser en värdefull 

lavflora. 

  



 

 

 

Herrhagsliden  

Objektsnummer: 865905    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I brynen söder om Stegeborg finns grova ekar som idag växer in i skogen och hotas av beskuggning. De utgör en värdefull del av eklandskapet 

kring Stegeborg som är ett av länets viktigaste ekområden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I eller i kanten av brynen söder om odlingsmarkerna vid Stegeborg finns spridda grova, gamla ekar eller grupper av ekar. I väster intill vägen en 

liten bäckravin där ett dussintal mycket grova ekar växer längs ravinsidorna. Ekarna hyser sannolikt rödlistade krypogamer eller insekter. Även 

en del hassel och al växer i ravinen. Vidare österut växer ett halvdussin grova, spärrgreniga ekar med en värdefull lav flora, bl a de rödlistade 

arterna gul dropplav och skuggorangelav.  Det finns ytterligare minst tre gamla, grova ekar längs brynet. En av dessa hyser skuggorangelav och 

träden är sannolikt värd för flera ovanliga lavar och insekter. De två träden i öster omges av tät, ung granskog och är därmed akut hotade. 

 

Åtgärdsbehov 

De höga naturvärdena bevaras bäst om en försiktig frihuggning görs runt ekarna i ravinen och området i övrigt lämnas orört. De höga 

naturvärdena knutet till övrga ekar kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från stammarna till minst fem 

  



 

 

 

Hindö ekar  

Objektsnummer: 873004    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

naturvärden. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid bebyggelsen på norra Hindö finns åtminstone fem ekar med över en meters diameter. En av dessa är nära 5 meter i omkrets. På sydöstra 

sidan av ön finns ytterligare en grov ek som mäter ca 426 cm i omkrets. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Hjortronmossen  

Objektsnummer: 864801    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

kusttrakten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mossen är ett för kommunen stort myrkomplex (17 ha) beläget i den kustnära skogsbygden. Våtmarken består av öppet kärr, sumpskog och 

skvattramtallmosse. Myren är långsträckt i nord- sydlig riktning och ligger i kuperad terräng och omges av barrskog.  Det öppna kärret är en 

igenväxande sjö och ett resultat av en sänkning av sjön. I kärret  växer rikligt med starr, pors samt en hybrid av flaskstarr och blåsstarr eller 

möjligen trådstarr. Det finns även tuvull, vattenklöver, kråkklöver, rundsileshår, rosling och tranbär. Bottenskiktet domineras av rufsvitmossa, 

drågvitmossa och enstaka praktvitmossa. Fläckvis är mjukmattan mycket tunn och där dominerar vitag och delvis pors. Det förekommer även 

rundsileshår, storsileshår och flaskstarr. Flytande rufsvitmossa dominerar bottenskiktet. Enstaka vita näckrosor finns i det resterande öppna 

vattnet.  Den södra delen av kärret har tuvor med mossevegetation, såsom ljung, kråkris och rostvitmossa. Bitvis domineras fältskiktet av 

bladvass. Det finns även enstaka blodrot  slåtterblomma och ängsvädd. I bottenskiktet växer krokvitmossa och purpurvitmossa, vilka indikerar 

en näringsrik miljö. Den norra mossen är kraftigt påverkad av äldre diken och en husbehovstorvtäkt. Den  södra mossen har gallrats och skog 

har avverkats ända fram till mossen. Objektet innehåller ett mindre skogskärr med främst björk och gran i trädskiktet. Åven detta 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Holmborg betesmark  

Objektsnummer: 865718    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En svagt betad hage (2002) som trots det har inslag av hävdgynnad flora. Drygt en tredjedel av hagen har tyvärr vuxit igen tätt med träd och 

har därför mycket litet inslag av hävdgynnad flora. Mycket vissen förna förekommer och bitvis präglas floran av mycket gul- och vitmåra, 

johannesört och skogsklöver. Andra arter är stor blåklocka, blåsuga, rikt med ängsvädd och svinrot, darrgräs, jungfrulin och stagg. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Holmen  

Objektsnummer: 874103    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Sandholmen och Holmen utgörs av igenväxande marker. På Sandholmen finns gamla  fiskyngel. - ekar och en rik markflora, på Holmen utgör 

gamla granar samt död ved det främsta  naturvärdet. Sandholmen och Holmen utgör en mycket värdefull del av  innerskärgårdslandskapet på 

Yxnö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sandholmen utgörs av ett starkt igenväxande område med högstammig och tät björkskog i kanterna. Mot söder en hassellund med ek-

lindinslag. I övrigt en ca 30-40 årig skog av björk, asp och lind. Bitvis finns en rik örtflora med t ex lundslok, blåsippa, tandrot, hässlebrodd och 

ormbär. En fd åker finns i mitten av området. Områdets kanske största värde är de spridda äldre ekarna i 200-250-årsåldern. På en ek växer 

den ovanliga bruna nållaven. I kanten mot ekhagen i nordväst har tvåblad setts i början av 1980-talet. I nordväst finns även en mindre 

hassellund nedanför en bergknalle med lundslok och rödblära.Holmen är en höjd omgärdad av vassområdena i Övre Yxnö Glo. De norra 

delarna är en blandning av öppna hällar och gräsmark av torr hedtyp och även torr till frisk ängstyp. I kanterna enbusk- och slånvegetation. I 

sydost står ett parti gammal granskog med resliga, grovstammiga granar. I söder även en del äldre tallar. Här finns många torrakor och 

vindfällen. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om man på Sandholmen gallrar skogen kring ekarna och återupptar betet. Ett annat alternativ är att frihugga de grova 

ekarna och låta omgivande skog behålla dagens lundkaraktär. Gynna en utveckling mot en lind- och 

  



 

 

 

Hornö ädellövmiljöer  

Objektsnummer: 874004    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Hornö, som numera utgör uddar nordost om Torönsborg, finns värdefulla ädellövmiljöer med gamla ekar, hamlade lindar och askar samt 

lönn. Artrik markflora. Vid torpen Dulsvik och Hornö med omgivning finns ytterligare grova ekar, en del fristående landmärken i landskapet 

men många inväxta. Området med sina många jätteträd och på Hornö rik flora, utgör en värdefull del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Hornö är en höjdsträckning cirka 1,5 kilometer norr om Torönsborg som för några tusen år sedan utgjorde en egen ö. Här finns på några 

platser gamla grova lövträd samt en artrik markflora. Norr om Hornö glo ligger en höjd med lundartad ädellövskog. Miljön har uppstått ur en 

löväng som fanns här enligt Häradskartan 1868. Här växer gammal ek, lind och lönn. Lindar med spår av hamling finns. Många stammar täcks 

av alléemossa. Markfloran är rik och innehåller bland annat vårört, lundslok och blåsippa. Ett tätt buskskikt av hassel gör dock växttäcket glest. 

I den nordligaste delen av det avgränsade området norr om Hornö Glo står en grov gammal ask som tidigare har varit hamlad.  Väster om 

Fiskartorpet sticker det ut en udde i Trännöfjärden. Här växer omkring fem vidkroniga och grova ekar i en yngre blandskog av björk, ask, ek 

och tall. Vid hällmarken i mitten står en ek full av vedmjöl. På barkresterna växer flera sällsynta lavar, bland annat brun nållav, rostfläck och 

rosa skärelav. Närmare Fiskartorpet finns ytterligare en grov gammal ek i brynet mot åkern.  Ytterligare minst 12 jätteträd av ek finns i området 

vid torpen Dulsvik och Hornö med omgivning. Tre av dessa når 5 meters omkrets eller grövre och flera träd hyser rödlistade lavar och 

sannolikt en rad hotade vedinsekter. 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om man för området norr om Hornö glo upprättar en skötselplan och noga överväger olika skötselinsatser eller så kan 

miljön lämnas orörd efter att gran huggits bort. Naturvärdet i området väster om Fiskartorpet består, om de 

  



 

 

 

Horsviken  

Objektsnummer: 873127    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Horsvik är en förhållandevis opåverkad vik med sparsam undervattensvegetation och som i sina inre delar sannolikt är viktig som 

reproduktions- och uppväxtlokal för fisk. Viken utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Horsvik är belägen på södra sidan av Torön. I mynningen ligger en ö som medför att viken har en ostlig och en sydostlig öppning mot 

utanförliggande vattenområden. Viken saknar mynningströskel och mynningsdjupet i norra öppningen är 1,5 m medan det är 2 m i den södra. 

Djupet i viken varierar mellan 1-1,5 m. Exponeringsgraden är stor och viken klassas som ett exponerat grundområde. Några hus, två bryggor 

och tre båtar finns runt viken. Omgivningarna utgörs av ängsmark, granplantering och blandskog och vassbälten i olika täthet täcker nästan 

hela strandlinjen. Undervattensvegetationen är sparsam i viken med endast ålnate och axslinga. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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

  



 

 

 

Horvelsö  

Objektsnummer: 875305    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

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

Naturvärdesbeskrivning  Horvelsö är en mycket omväxlande ö där betesmarkerna främst omfattar trädklädd mark med ek, tall och lind. Även 

fd åkrar finns. Idag ger området kring den uppodlade sänkan mitt på ön ett ekpräglat intryck. För 7-8 år sedan gjordes en naturvårdsanpassad 

avverkning då trädskiktet nedanför hällmarkerna glesades ut. Det efterföljande betet har skapat en bitvis ekhage- eller lövängsliknande miljö på 

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

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

är flerhundraårig och en rest från ett äldre trädskikt. Eken hyser bland annat gammelekslav, ekspik och gul dropplav. Gammelekslaven 

påträffas dock även på minst ett klenare och yngre träd i närheten. Vid östra stranden finns dessutom grå skärelav på en ek som bara är ca 100-

150 år. Här i en stenig sluttning i öster-sydöst finns även en lite större samling nyhamlade lindar.  På Horvelsö finns en artrik men ganska glest 

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

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

gården på öns västra sida. Vid gården finns ett småvatten som utgör ett värdefullt sötvattensinslag.  Längst i sydost ligger ett mycket vackert 

parti som närmast är av ängskaraktär även om häradskartan (1868) inte påvisar någon äng på platsen. I svag sluttning ned mot havet under glest 

stående ekar och grova tallar finns en artrik, frodig flora. Här växer rikligt med natt och dag, korskovall och blodnäva. Även slåtterfibbla, 

brudbröd och gullviva kan nämnas. I kanter mot bergklackar växer vippärt och tandrot. Av fjärilar förekommer t ex stor ängssmygare. Denna 



 

 

del av Horvelsö betas varje höst vilket något efterliknar slåtterängshävd. Det vore mycket värdefullt om området kunde brukas som äng. 

Området har högsta naturvärde bland annat genom den rikliga förekomsten av korskovall.  Utöver de skogs- och trädmiljöer som beskrivits 

här finns några partier med äldre hällmarksskog, dels på den del som vätter mot Skrivarhamn i öster men även på öns nordvästsida.  Horvelsö 

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

Lammskär. Gården på ', 'Åtgärdsbehov Naturvärdet består om den ekrika och hävdgynnade miljön på Horvelsö bevaras. Restaurering har 

utförts under 1990-talet. I tallskogsmiljöerna bör gamla träd och död  ved lämnas, stora delar är av impedimentkaraktär.  västra delen 

uppfördes kring 1910 med ladugård, vedbod, källare, dass, hönshus och två sjöbodar. Allt finns kvar idag. Enligt uppgift avverkades mycket ek 

i samband med ägarbytet i början av 1900-talet. Nuvarande ägare tillkom 1958 och först därefter  byggdes husen i söder.  ', 'Nr Namn u. Klass 

875306 Skogböte-Askkloven 1b  Naturvärdesbedömning  Skogböte och Äskkloven ligger några kilometer söder om Aspöja på gränsen till 

ytterskärgården. Öarna präglas av ekskog och de utgör en mycket värdefull del av det ekskogsrika stråket i norra S:t Anna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

 

Åtgärdsbehov 

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

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

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

Nuvarande ägare tillkom 1958 och först därefter  byggdes husen i söder.  ', 'Nr Namn u. Klass 875306 Skogböte-Askkloven 1b  

Naturvärdesbedömning  Skogböte och Äskkloven ligger några kilometer söder om Aspöja på gränsen till ytterskärgården. Öarna präglas av 

ekskog och de utgör en mycket värdefull del av det ekskogsrika stråket i norra S:t Anna.  Naturvärdesbeskrivning  Skogböte är 

ekskogsdominerad och trädskiktet utgörs främst av medelålders träd av bergek. På 1800-talets häradskarta finns ett par små åkrar på ön, en i 

norr och en i söder. Trädskiktet innehöll på den tiden både barr och löv och var troligen ganska glest. Odlingarna är idag igenväxta.Öns norra 

del innehåller små insprängda berghällar i ekskogen. Floran i skogen är örtrik med rikligt med liljekonvalj, tandrot, vitsippor och Natt och Dag. 

Här och var finns även korskovall, nattviol, skogslök, strandveronika och tulkört. I strandkanten kan man hitta kvanne, gulkämpar och 

ormtunga. Intill bergkanter och i den norra delens ljusöppnare partier växer Adam och Eva, brudbröd och någon fläck med kungsmynta. Bland 

lavarna förekommer korallav på en nordvänd lodyta och skärelav, blyertslav och gulpudrad spiklav på enstaka ekar. På asp växer bland annat 

den krävande mossan asphättemossa. Bland insekterna bör blanksvart och brun trädmyra nämnas.  Södra delen av Skogböte utgörs av en 

lövlund med ett medelålders trädskikt av ek med inslag av ask, rönn och i ett blött kärr klibbal. Vegetationen i lövlunden är även här frodig och 

örtrik med liknande artsammansättning som i norr. Till lavfloran hör gul porlav som är vanlig på ek och här och där finns gul mjöllav vilket 

visar att en värdefull lavflora är under utveckling. Ett något äldre träd hyser den rödlistade blyertslaven. Ett fåtal torrträd kan vara intressanta 

miljöer för arter ur den lägre faunan. En ek som gav intryck av att vara en av de äldsta har åldersbestämts till ca 180 år. Kring högsta toppen av 

Skogböte finns en mindre yta med gammal tallskog. Här finns både levande tallar och döda gamla silvergrå torrträd och lågor. På ett av 

torrträden växer sydlig ladlav och här syns även gnagspår efter den rödlistade barrpraktbaggen. Intill skogskanten växer en rik flora på en liten 

fläck i söder. Här finns Adam och Eva, tulkört, brudbröd och sandlök.  Äskkloven är en ö av liknande typ som Skogböte. Den domineras av 



 

 

ek, främst i de södra delarna och till markfloran hör liljekonvalj och natt och dag men även kungsmynta, korskovall, lundgröe och skogslök. På 

stranden i söder är bunge påträffad. På 1800-talets häradskarta anges ön som ”Aspklabben”.  Åtgärdsbehov  Skötselinriktningen bör vara att 

bevara den halvöppna lund- lövängskaraktären genom att buskskiktet hålls efter och marken helst beteshävdas. Alternativt kan området lämnas 

för fri utveckling men med ett extensivt bete. 

  



 

 

 

Horvlingen  

Objektsnummer: 863452    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla lövträdsmiljöer med äldre ek och asp samt hassel. Såväl välvuxna som senvuxna träd förekommer. I sydväst även en 

barrskogsmiljö med gamla träd i skuggigt väderstreck.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Området mellan Hundsjön och Horvlingen är rikt på äldre ekar, aspar och hassel. I området finns också ett trädskikt av grov gran. På udden i 

Hundsjön står ett antal gamla ekar i 150-200 års ålder. Upp mot höjden väster om Horvlingen står senvuxna ekar och hassel. Det växer rikt 

med hänglavar i träden.  Sydväst om Rompviken finns en bergknalle och sluttning ner mot Hundsjön. Här finns gammal gles barrblandskog 

med tallar och framför allt gamla senvuxna och ibland lavbehängda granar. I norra delen finns även en del grova granlågor. På en gran sågs spår 

av den rödlistade skalbaggen granbarkgnagare. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om alla äldre lövträd i området (ek, asp) sparas. Avverka all gran på udden i Hundsjön och gynna lövträd i framtiden. En 

zon kring branten kan lämnas orörd men vid sidan av denna finns behov av att frihugga ekar. I branten sydväst om 

  



 

 

 

Hultbacka  

Objektsnummer: 865942    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

Stegeborg.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

lavflora, bl a finns rosa 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Husbyklacken  

Objektsnummer: 866602    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Torrängarna på Husbyklacken är en mycket värdefull del av den tätortsnära naturen i Söderköping. Viss slåtterhävd underhålls men stora delar 

är kraftigt igenväxta och skulle vinna på återupptagen hävd. Lokal för backsippa.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I östra delen av Söderköpings tätort ligger Husbyklacken, en torrbacke med lång kontinuitet av bete och slåtter. Under senare årtionden har 

den växelvis betats eller, som i dagsläget, har västra sidan hävdats med slåtter av den lokala SNF-kretsen. I torrbackens västsluttning finns en 

mycket artrik flora bevarad medan övriga delar av kullen är starkt igenväxta. Av största värde är bestånde av backsippa som 2007 omfattade ca 

85 exemplar. Backsippan kan ses i slutet av april eller precis i början av maj. I sluttningen finns i övrigt en fin ängshavretorräng med svinrot, 

jungfrulin, brudbröd, harklöver och blodnäva.  Igenväxningen utgörs av slån, nypon, rönn, asp och ung ek. I östra delen sticker en del enbuskar 

och fina vidkroniga ekar upp ur igenväxningen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om slåtterhävden fortsätter. Det vore ur såväl flora som landskapssynpunkt mycket värdefullt om hela kullen röjdes 

(varsamt) och åter beteshävdades. Spridda grupper av buskar (en, nypon) bör lämnas liksom alla 

  



 

 

 

Husby naturminne  

Objektsnummer: 866605    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

området mer attraktivt för närboende.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I anslutning till ett bostadsområde finns en lokal för backsippa som är skyddad som naturminne. Området ligger på kanten av den stora grus- 

och sandavlagringen vid Skönberga. Naturminnesområdet är ca 0,3 ha stort och omges av skuggande träd, tall och björk. Den svaga 

nordostsluttningen är delvis gräsklippt men i övrigt ohävdad. Spridd förekomst av ängshavre visar att torrängskvalitéer finns men i området 

finns även avsnitt med nässlor och kirskål. Ett 10-20 tal stånd blommande backsippor 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden intensifieras. De magra kanterna i södra, östra och norra kanten behöver fagas (krattas rent på gammal förna 

och löv) varje vår (eller ev sen höst). Fagningen bör ske tidigt på våren alternativt att löv krattas redan på hösten. 

  



 

 

 

Husby tallbackar  

Objektsnummer: 866603    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Tallklädda kullar rika på fornlämningar och mycket värdefulla som strövområde. Området har kvar viss karaktär av tidigare bete och en del 

artrika bryn. En värdefull del av tätortsnaturen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydost om Husbyklacken finns några tallklädda kullar med en del berg i dagen. Av stigarna att döma är det ett vanligt strövområde. I området 

finns rikt med fornlämningar. I norr växer glest med tall där en del träd är 150-175 år gamla. Även i öster finns inslag av äldre tallar, i västra 

kanten något yngre tallbackar.  Torrängsfragment med ängshavretorräng förekommer. I öppna delar nyponbuskage. Hela området bär fin 

prägel av tidigare bete. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de äldsta tallarna behålls men låt helst ej områdets trädskikt tätna ännu mer. Sköt helst brynen med återkommande 

småskalig slåtter och buskröjning. Atgärderna skulle gynna både flora och rekreationsvärden. 

  



 

 

 

Husbyvik  

Objektsnummer: 866704    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Husbyvik ligger i inre delen av Slätbaken. Viken är bred, nordvänd och har en mycket djup mynning (9 m djup). Mitt i viken är det 3 m djupt. 

Exponeringsgraden är mycket hög och viken klassas därför som ett exponerat grundområde. Flera hus, båtar, bryggor samt en badplats finns 

runt viken. Betesmark, åkermark, blandskog och tomtmark omger viken som sammantaget bedöms ha en hög påverkansgrad. Vass täcker drygt 

halva strandlinjen. Undervattensvegetation saknas i de yttre djupa delarna men täcker ca 75 % nära vassen. Ålnate, borstnate och svartskinna 

förekom.  Innanför viken finns en värdefull strandäng. Glest och ganska jämnt spridda träd och buskar förekommer. Krypven dominerar vissa 

delar medan andra har en tydlig dominans av tuvtåtel. Västra kanten är frisk med en hel del röllika. Även kråkklöver och lite havssälting finns 

här. Sydost om viken finns en strandäng som ej hävdas. Vass dominerar här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden fortsätter och gärns utökas till att även omfatta ytan sydost om viken. Området bör undantas från åtgärder som 

kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

Husbyvik ekhage  

Objektsnummer: 866706    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull ekhagmark med förekomst av flera sällsynta lavar. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En ekhagmark i anslutning till badplatsen vid Husbyvik med många grova spärrgreniga ekar. På ekarna växer en värdefull lavflora med minst 

tre rödlistade arter bl a den akut utrotningshotade arten gammelekslav. Ekarna börjar få ”strumpor” av buskar och lövsly runt stammarna vilket 

på sikt kan vara ett hot mot ekarna och deras rika  lavflora och insektsfauna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om buskar kring ekstammarna röjs bort närmast stammarna och betestrycket hållas tillräckligt högt. Grova grenar som 

ramlar ned bör lämnas kvar. På fastigheten finns ytterligare ett antal ganska grova, spärrgreniga ekar som också 

  



 

 

 

Husfjärden  

Objektsnummer: 873328    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Husfjärden är en av få gloflador i S:t Anna och Gryt. Viken har ett muddrat inlopp och varierad undervattensvegetation. Den har troligen viss 

betydelse för fiskreproduktion och höga naturvärden trots en viss påverkan. Värdefulla strandängar angränsar. Viken är en viktig del av 

undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Husfjärden ligger på sydöstra delen av Missjö i nordöstra Finnfjärden. Den är långsmal och mynnar via en smal muddrad kanal åt sydost. Inne i 

viken är det mellan 0,3-1 m djupt och viken klassas som en glo-flada. Sex hus finns runt viken som i övrigt till större delen omges av 

betesmark. Vass och havssäv täcker tillsammans ungefär  hälften av strandlinjen. Undervattensvegetationens täckningsgrad varieraroch stora 

ytor med barbotten förekommer i vikens inre delar. Av växter dominerar havsnajas och även ålnate, axslinga och hornsärv förekommer. I 

väster angränsar en värdefull strandäng samt skogsbeten. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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

  



 

 

 

Hylinge  

Objektsnummer: 866451    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid infarten mot Hylinge ligger ett mindre bostadshus i gårdens färger som heter Värdshuset. Kring huset och i den intilliggande hagen finns 

värdefulla lövträd av främst ek och lind men även ask och lönn förekommer. Träden står ganska glest eller gruppställt i hagen, främst kring 

uppstickande bergpartier. På såväl ek som lind finns brun nållav och på ask vid Värdshuset finns lite blekspik. Askar och lönnar har lavflora av 

alléträdskaraktär. Ett tiotal ekar bedöms vara grova, de flesta lindar är lite klenare. Håligheter förekommer och en mindre hackspett fanns i 

området vid inventeringstillfället. Lavfloran är bara översiktligt undersökt pga betande hästar. Inventerat 2002-04-23. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarken hävdas även i framtiden så att träden står i en öppen miljö. Undvik barkgnag av hästarna, spår av detta finns 

hittills endast på något enstaka träd. 

  



 

 

 

Hyttans lövmiljöer  

Objektsnummer: 865802    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla ekbackar med inslag av gammal tall och andra lövträd samt en värdefull bäckravin. De värdefulla områdena med ett rikt inslag av 

gamla och grova ekar utgör en mycket värdefull del av eklandskapet kring Stegeborg.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I området vid Yxeltorp-Hyttan finns flera områden med stort innehåll av gamla, grova ekar. Området har tidigare varit igenväxande bl a med 

planterad gran. Restaurering  pågår nu eller är nära förestående för stora delar av området. Väster om Yxeltorp finns en bäckravin med 

värdefullt trädskikt av klibbal.  I brynen sydväst om Yxeltorpa vik finns ett stort antal mycket grova spärrgreniga ekar med en mycket värdefull 

lavflora med bl a ekpricklav, rostfläck, gulpudrad spiklav, skuggorangelav, gul dropplav, rödbrun blekspik, brun nållav och rosa skärelav. 

Sannolikt finns även många rödlistade insekter. Såväl ekarna som lavarna och insekterna är beroende av stort ljus inflöde. Området har varit 

starkt hotat av uppväxande barrträdsplantor.  I brynet vid Hyttan finns en handfull grova, spärrgreniga ekar med en värdefull lavflora. Längs 

infartsvägen till Hyttan finns ytterligare en handfull grova till mycket grova ekar. I området finns bl a gammelekslaven som bedöms vara akut 

utrotningshotad i Sverige.  Rakt söder om Yxeltorpa vik ligger en bergknalle bevuxen med ek och tallskog. Ett stort antal gamla och mycket 

gamla, spärrgreniga ekar finns. På dessa växer en värdefull lav- och svampflora med bl a oxtungsvamp. Ekarna står nu tätt omslutna av skog 

och sly vilket hotar de ljus- och värmeälskande rödlistade arterna.  Nordost om Yxeltorp ligger en ekbevuxen bergknalle med inslag av tall och 

asp. Det finns många gamla och mycket gamla spärrgreniga ekar. På dessa växer en värdefull lavflora med bl a den akut utrotningshotade arten 

ekspiklav utöver flera andra arter som nämnts ovan. Markfloran är rik. Intill infartsvägen mot Yxeltorp står ytterligare några vidkroniga ekar.  



 

 

Väster om Yxeltorp finns även en bäckravin med en svagt meandrande bäck i botten. Klibbal domineras i trädskiktet men ställvis finns gott om 

aspar. Klibbalarna står ofta på socklar. Av signalarter finns bl a skriftlav, fällmossa och guldlocksmossa. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna i ekpräglade ytor frihuggas snarast. Även en del yngre ekar bör frihuggas för att skapa arvtagare. Träd och sly bör 

huggas bort till minst två meter utanför ekkronornas gräns. Även en del gamla tallar finns som även dessa bör  ', ' 

  



 

 

 

Häljelöt Gruvstugan betesmark  

Objektsnummer: 862901    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

En omväxlande betesmark med en öppen östra del och en tätare västra. Små kullar hyser den rikaste hävdgynnade floran med bl a blåsuga, 

slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, gullviva, hirsstarr och jungfrulin. Längst i väster en del berg i dagen. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse etc.', ' 

  



 

 

 

Häljelötsbergen  

Objektsnummer: 872002    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mycket värdefullt område med äldre hällmarkstallskog på över 40 hektar. Området i sin helhet har mycket höga naturvärden kopplat till 

gamla tallar och är i och med sin inslag. storlek ett mycket skyddsvärt, skärgårdsnära gammelskogsobjekt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Området är ett större berg som sticker upp innanför havsviken Orren intill kommungränsen. Här finns en större sammanhållen areal av relativt 

orörd tallskog med lite spår av avverkningar i modem tid. Skogen är en mosaik av öppna hällar, gammal brandpräglad hällmarkstallskog, 

produktiva sänkor med senvuxen granskog, skvattrammossar med tät och senvuxen tallskog, torra branter med ekkrattskog och enstaka grova 

hålaspar samt lågmarker med gammal granskog.  Hällmarkstallskogen är omväxlande med öppna hällar och tätare trädpartier där skogen är 

olikåldrig. Det finns även ett påtagligt inslag av mycket gamla (200 år och äldre) och vidgreniga pansarbarkstallar. Gammeltallen är mycket 

värdefull för en hel rad av rödlistade insekter som det finns spår efter. Det finns ett litet inslag av senvuxen gran samt asp, björk och al. Det 

finns ett visst inslag av död ved i form av döda torrakor och tallågor. Buskskiktet består av gammal eneskog. En kraftledning skär rätt igenom 

området i väst-Östlig riktning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området sköts enligt det naturvårdsavtal som upprättats mellan Skogsstyrelsen och markägaren. Avtalet innebär bl a att 

inga träd grövre än 20 cm i brösthöjd ska avverkas. 



 

 

  



 

 

 

Hälla hagmarker  

Objektsnummer: 866411    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Hälla finns värdefulla hagmarker som på håll märks som vackra hällmarker  prydda av enbuskar. Hagmarksområdet är varierat och 

innehåller även en  äldre än grovleken antyder. skogsbetesdel. Skogsbeten är en minskande naturtyp. Sammantaget en mycket  värdefull 

naturmiljö och en viktig del av odlingslandskapet kring Västra Husby.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Hälla finns värdefulla hagmarker som på håll märks som vackra hällmarker prydda av enbuskar. Hagmarksområdet är varierat och 

innehåller även en skogsbetesdel. Skogsbeten är en minskande naturtyp. Sammantaget en mycket värdefull naturmiljö och en viktig del av 

odlingslandskapet kring Västra Husby.  Vid Hälla väster om Västra Husby finns ett varierat hagmarksområde med öppen hage, träd och buskar 

samt ett skogsbete. Utifrån vägen ser landskapet något skärgårdslikt ut med stora ytor öppna hällar omgivna av grässträngar. Detta 

karaktäriserar den  svaga nordsluttningen i norra kanten av områdets mitt. I områdets mellersta och  västra del finns även en liten ekbacke och 

ett fuktigt område med flera starr-arter. Ett parti har troligen varit slåtteräng. Av hävdgynnade arter påträffas rikligt med gullviva,  jungfrulin, 

svinrot, ängshavre, brudbröd och ängsskära. Enbuskar pryder bergbackarna.  Ett litet stycke sydväst om gården finns ett skogsbete. Djurstigar 

kännetecknar området som i gläntor hyser arter som smultron, blåsuga, ängsvädd och brudbröd.  I öster finns på andra sidan tillfartsvägen 

ytterligare en hage med hävdgynnad flora. Ängshavretorräng förekommer liksom sparsamt av de slåttergynnade arterna svinrot och ängsvädd. I 

området som helhet finns även flera småvatten som berikar miljön och ger möjlighet för ett speciellt insektsliv och groddjur att finnas i 

området. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd och om området undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning och 

uppförande av bebyggelse eller anläggningar. 

  



 

 

 

Hällaån  

Objektsnummer: 866609    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Hällaån (här kallad Söderköpingsån) är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots det en värdefull  naturmiljö. Värdet betingas främst av den 

artrika stormusselfaunan.  Ån hyser minst 5 av landets 7 naturligt förekommande sötvattenarter,  bland annat de sällsynta arterna tjockskalig 

målarmussla och flat dammussla. Beståndet av den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan är  livskraftigt och sannolikt det viktigaste av länets 

tre reproducerande bestånd. Potentiella limniska nyckelbiotoper i form av strömande och svagt strömmande sträckor finns på tre platser längs 

ån och omfattar sammanlagt  8 % av vattendragets längd. Utöver detta bedöms ån ha en artrik  fiskfauna. De nedre delarna har sannolikt en 

stor betydelse som lek-, uppväxt- och födosökslokal för många fiskarter. Ån nyttjas också som häckningslokal för kungsfiskare och strömstare. 

Strömstare nyttjar även vattendraget som rast- och övervintringslokal. Dessutom förekommer sannolikt utter i ån. Söderköpingsån är av 

regionalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Hällaån ligger öster och söder om Söderköping. Ån kallas i beskrivningen Söderköpingsån, men delar av vattendraget kallas även 

Storån, Korsån, Tvärån och Hällaån. Vattendraget rinner norrut från Strolången till kusten där den mynnar längst in i Slätbaken. Längden är 

21,5 kilometer och fallhöjden 28 meter. Av detta är cirka 24 meter indämt i två dammar. Två större tillflöden mynnar i ån, dels Storån som 

mynnar en knapp halvmil upp längs ån och dels Fillingerumeån som mynnar ytterligare 8 kilometer längre upp. Ån är biotopkarterad i sin 

helhet från mynningen i Slätbaken upp till utloppet ur Strolången (Edlund 2007). Naturvärdesobjektet omfattar hela vattendraget.  

Vattendragsbeskrivning  Åns lopp är rakt till ringlande. Skuggningen är oftast dålig och domineras av glest stående klibbal, pil och videbuskar. 



 

 

Endast 4 % av vattendraget domineras av välskuggade partier. Död ved finns bara i ringa omfattning i ån. Bredden är ofta kring 8-12 meter. 

Vattenmiljön utgörs till övervägande del av lugnflytande sträckor med botten dominerad av finsediment. Svagt strömmande till strömmande 

sträckor med grövre bottenmaterial finns främst nedströmms Gamla Stro och kring Hult och Hälla.  Potentiella limniska nyckelbiotoper finns 

på tre platser längs ån och omfattar sammanlagt 8 % av vattendragets längd. Nedströms Gamla Stro  finns en 1,5 km lång sträcka med svagt 

strömmande vatten. Sträckan är fysiskt relativt opåverkad och rinner i en successivt allt djupare nedskuren ravin. Ån är förhållandevis 

välskuggad och kantas bland annat av klibbal, asp, hägg, alm och videbuskar. Stränderna är delvis betade. Uppströms  ', 'ansluter en 300 meter 

lång strömsträcka som dock är kraftigt rensningspåverkad. Kring den före detta kvarnen Hult cirka 15 kilometer uppströms  mynningen finns 

en knappt 100 meter lång strömsträcka. Kvarnen drevs  in på 1930-talet och tydliga spår av verksamheten syns inom sträckan.  Rester av 

dammen och en utskovsränna finns kvar och själva kvarnbyggnaden är omgjord till bostadshus. Trots hög grad av fysisk påverkan bedöms  

sträckan som mycket värdefull. Vid Hälla 5 kilometer nedströms  utloppet ur Strolången finns en liknande strömsträcka kring resterna av en 

gammal kvarn eller liknande. Sträckan är drygt 100 meter lång och korsas  av en stenvalvsbro.  Växter och djur  Vid karteringen dominerades 

vattenvegetationen helt av övervattensväxter.  Bladvass och starr var vanligast, men även jättegröe, kalmus, säv och  rörflen var bitvis mycket 

vanliga. Andra arter som noterades var övervattensväxterna  strandlysing, skogssäv, gul svärdslilja, topplösa, sjöfräken, bredkaveldun, kabbleka, 

besksöta, kärrsilja och fackelblomster samt flytbladsväxterna vattenpilört och gul och vit näckros. På sträckor med högre vattenhastighet och 

grövre bottenmaterial dominerade näckmossa. Här norades även rödalgen strömtråd och fintrådiga grönalger.  Ån hyser en artrik 

stormusslefauna med minst 5 av landets 7 naturligt förekommande sötvattenarter. Här har bland annat de sällsynta arterna tjockskaliga 

målarmussla och flat dammussla påträffats. Beståndet av den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan är livskraftigt och sannolikt det viktigaste 

av länets tre reproducerande bestånd. Övriga arter som påträffats  ', 'är spetsig målarmussla, större dammussla och allmän dammussla. 

Troligtvis förekommer även äkta målarmussla. Arten har hittats i Strolången i nära anslutning till åns utlopp ur sjön (Bergengren 2007 m fl).  

Inga provfisken har gjorts i ån och det finns få andra uppgifter om fiskfaunan. Sannolikt är dock sträckan från Storåns inlopp och upp till 

Gamla  Stro viktig som lek-, uppväxt- och födosökslokal för många olika fiskarter. Lokalt boende har berättat om stora lekar med gös och 

många andra  fiskarter och att det under vårarna brukar vara ”kladdigt av rom” i ån. Sannolikt är även delarna uppströms Gamla Stro relativt 

artrika. Utter förekommer i Storån från Venasjön (Bisther 2000), vilket innebär att arten sannolikt även förekommer i Söderköpingsån. 

Kungsfiskare har häckat i nedre delen av ån. Strömstare nyttjar vattendraget som rast- och övervintringslokal (Vuorinen 2007) och har häckat i 

övre delarna av ån (VBB  1995).  Påverkan  Söderköpingsån är kraftigt fysiskt påverkad. 44 % av vattendraget är  omgrävt eller kraftigt rensat. 

Störst är påverkan i de övre delarna av ån  samt. Ingreppen som gjordes där skedde bland annat för att sänka Strolången. Sjöns nivå hålls 



 

 

numera av en klack vid Fröberga vad en dryg  kilometer uppströms Hälla. Utöver rensningarna är ytterligare 23 % påverkade av sänkningar 

nedströms och minst 9 % indämt av de två dammar  som finns i ån. Dammarna utgör detfinitiva vandringshinder för fisk och  andra 

vattenlevande djur och indämningarna skapar ogynnsamma förhållanden för strömvattenlevande organismer. Den nedersta dammen är  

Viggeby kraftstation vid Gamla Stro knappt 7 kilometer upp längs ån och  den andra är Hälla kraftstation ytterligare drygt 9 kilometer 

uppströms.  Vid Viggeby kraftstation finns en av länets större kraftverksdammar med  en indämd fallhöjd på drygt 15 meter. Dammen byggdes 

1949 och dämmer  in minst 1,5 kilometer av ån. Kraftstationen korttidsregleras med återkommande nolltappningar vilket har en negativ 

påverkan på växter  och djur i vattendraget. Byggandet av dammen innebar att ravinen uppströms den nuvarande dammen sattes under vatten. 

Innan bygget nyttjades strömmarna i ravinen av Narebro kraftstation, Fullerstad såg och kvarnen  vid Nya Stro. Innan utbyggnaderna var 

strömmarna säkerligen en viktig  lek- och uppväxtlokal för havsvandrande öring och andra strömvattenlevande arter.  Kraftverket vid Hälla är 

ett modernt strömkraftverk men vattenkraft har', 'utvunnits på platsen sedan åtminstone 1653. Fallhöjden är knappt 9 meter. Under normala 

och höga flödesförhållanden släpps hela åns vattenföring genom eller förbi kraftverket. Vid låga flöden innebär dock konstruktionen att 

korttidsreglering och nolltappning ibland tillämpas.  Ån påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor. Sedimenttransporten 

är också hög och grovkorniga bottnar till stor del igensatta med finkornigt material. Vid karteringen var vattnet kraftigt lergrumlat.  Signalkräfta 

har enligt lokalt boende satts ut vid flera tillfällen, men utan nämnvärt resultat. Ett svagt bestånd ska dock finnas i ån. Signalkräfta är en 

främmande art för landet.  Övrigt  Ån är ytvattentäkt för Söderköpings tätort. Vatten tas ur ån vid Strodammen uppströms Viggeby 

kraftstation. De nedersta delarna av ån är även  recipient för Söderköpings avloppsreningsverk. Utloppet från verket  ligger några hundra meter 

nedströms Storåns inlopp i ån. De nedre delarna,  upp till Storåns inlopp vid Söderköping, är farbara med båt. Här finns  också en liten 

båthamn. De övre delarna av ån ingår i Strolångens fiskevårdsområde.  Referenser  Bergengren, J. m. fl. 2007: Stormusslor i Östergötland. 

Resultat från inventeringar 1999-2004. Arbetsmaterial 2007-02-08.  Bisther, M. 2000: Utterinventering i Östergötland 1999. Underlagsmaterial. 

Edlund, J. 2007: Biotopkarteringsdata (2007-06-02 till 03)  VBB. 1995: Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande vattendomsansökan för 

lagligförklaring  av Yxningens reglering för kraftverksändamål, lagligförklaring av betfintliga dammbyggnader vid Svinstad-, Kvarn-, Bruks- och 

Ursättersfallen i Gusumån samt förslag till nybyggnad av kraftverk vid Ursätter och Hälla-Grop.  Vuorinen, J. 2007: Sammanställning av 

uppgifter om strömstare, kungsfiskare och forsärla. Opublicerat material.   

 

Åtgärdsbehov 

'Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Korttidsreglering och nolltappningen vid Viggeby och Hälla kraftstationer 



 

 

bör  upphöra. Det finns även starka skäl att skapa faunapassager förbi de båda dammarna. Den nedre dammen har högst prioritet. Biotopvård 

bör utföras  på rensade strömsträckor för att gynna strömvattenlevande organismer.  Träd och buskar bör bli vanligare längs ån för att öka 

skuggningen och  tillförseln av död ved till vattendraget. Provfisken bör genomföras. Högst  prioritet har de strömmande partierna nedströms 

Gamla Stro, men även fallsträckorna kring gården Hult och Hälla bör undersökas. Näringstillförseln  till vattendraget bör minska.  Skydd Ån 

hör till de särskilt utpekade mindre vattendragen i länet som omfattas av strandskydd inom 100 meter från strandlinjen. 

  



 

 

 

Hällerstadsjön och Venasjön  

Objektsnummer: 866413    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla vatten- och våtmarksmiljöer med ett rikt fågelliv och rik fisktillgång. Sjöarna bildar tillsammans med våtmarker och närliggande 

odlingslandskap ett av de mest värdefulla naturområdena i kommunens inland.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sjöarna Hällerstadsjön och Venasjön ingår i ett stort sammanhängande sjösystem med stora översvämningsmarker. Enligt kartan skiljer det 

endast 1 dm mellan Hällerstadsjön och den nedströms liggande Venasjön. Södra delen av Hällerstadsjön är en av länets finare fågellokaler till 

stor del tack vare de mycket stora, delvis hävdade sötvattensmaderna (se eget objekt). I anslutning till södra Hällerstadsjön och även i dess 

norra del längs våtmarkerna mot Venasjön finns två fågelskyddsområden med beträdnadsförbud 1/3-30/6.  Den näringsrika Hällerstadsjön är 

mycket fiskrik vilket utnyttjas av bl a fiskgjusar och hägrar. Hägrar ses ofta i stort antal under sensommaren. Andra fåglar är knölsvan, kricka 

och årta. Flera skäggdoppingkolonier finns.  Även vid Venasjön finns anslutande översvämningsmarker både i väständen och vid utloppet i 

öster. Tuvmarkerna är omtyckt tillhåll för bl a enkelbeckasin och häger och fiskgjuser utnyttjar även Venasjön. Söder om sjön ansluter ett ekrikt 

landskap och nära utloppet finns mycket artrika betesmarker och fuktängar, allt är dock tyvärr inte i hävd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Hällerstadsjön och Venasjön tillsammans med översvämningsmarker, anslutande eklandskap och betesmarker samt 

Storåns vattenmiljöer ses som ett helhetslandskap. Området bör undantas från åtgärder som 



 

 

  



 

 

 

Hällholmarna  

Objektsnummer: 876202    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

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

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

innehåller stubbar som visar på en tidigare plockhuggning. Död ved uppträder i enstaka exemplar eller i mindre samlingar. Vid den östra 

stranden finns t ex ved i form av gamla silverlågor som bär mängder av spår från olika vedinsekter. Tallticka finns på några av de levande äldre 

tallarna. På sydöstra delen av ön växer en relativt sluten äldre tallskog med spridda delvis grova lindar i svagt sluttande mark. De gamla, och i 

två fall mycket grova lindarna utgör de mest värdefulla inslagen. Träden har gamla hamlingsspår och brett utspärrade och höga grenskott. 

Stambasen på de grövsta lindarna har en delvis grov och beständig bark med förutsättningar för en värdefull lavflora. Gulvit blekspik och 

gammelekslav noterades på ett av träden. Tallskogen är mindre anmärkningsvärd men har spridda gammelträd och inslag av äldre tall- och 

granlågor. Lilla Hällholmen är trädbevuxen i sin östra halva och övergår mot väster i höglänta nakna berghällar. I söder står ett par gamla askar 

med håliga och vedspruckna stammar. Mot östra sidan finns flera grupper av tidigare hamlade lindar. I övrigt täcks ön av en glesare äldre 

tallskog som har inslag av grova och riktigt gamla träd. Gamla avverkningsuttag gör att andelen död tallved är ganska måttlig men några 

grupper av vindfällda torrakor med silvergrå ved finns här.  Åtgärdsbehov Naturvärdet består om skogsmiljöerna på Stora och Lilla 

Hällholmen lämnas orörda.  ', 'Nr Namn i Klass 876301 Bockskären-Tyxholmarna-Adklabben 1b  Naturvärdesbedömning  En grupp 

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

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



 

 

mycket värdefull del av S:t Annas  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

silvergrå ved finns här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogsmiljöerna på Stora och Lilla Hällholmen lämnas orörda.  ', 'Nr Namn i Klass 876301 Bockskären-Tyxholmarna-

Adklabben 1b  Naturvärdesbedömning  En grupp mestadels höga och kuperade ytterskärgårdsskär som är mer eller mindre skogklädda, i söder 

mer eller mindre öppna. Öarna omges av ett omfattande grundområde som bl a gynnar ett rikt fågelliv. Det stora grundområdet i kombination 

med den omväxlande övärlden utgör en mycket värdefull del av S:t Annas  Naturvärdesbeskrivning  Öster om Lånjö ligger en samling starkt 

kuperade och bergiga tall-björkskär; Höga Bockskär, Flötskär och Västra och Östra Tyxholm. Söder om dessa vidtar en finskuren övärld med 

kobbar och skär ned till Ådklabben i sydost. Runt öarna finns ett ca 100 hektar stort grundområde som nästan uteslutande är grundare än tre 

meter. Här finns med all sannolikhet stora undervattensvärden. I områdets många skyddade vikar och grunda flagar finns en rik och värdefull 

fågelfauna med bl a häckande svärta, vigg, småskrake, storskrake, strandskata och mycket ejder.  På öarna dominerar hälltallmarker som 

omväxlar med björkmyrsänkor. Här finns rikt inslag av ljung och lingonris, även kråkbär i kanterna av sänkorna. Särskilt Flötskär karaktäriseras 

av sina markanta bergryggar och djupa nedsänkningar i nordväst-sydost. Ön hyser en gles och olikåldrig tallskog som är lågvuxen men har 



 

 

relativt grova stammar och en hög ålder. Gamla avverkningsstubbar vittnar om tidigare plockhuggningar. Gamla träd och död ved har ett högt 

naturvärde och skogen på ön kan hysa flera krävande och rödlistade arter ur den lägre faunan.  Även på Höga Bockskär finns en särskilt 

värdefull skogsmiljö. Ön som höjer sig markant över fjärden är kuperad med smala sänkor och lodytor. I höjdlägen finns olikåldrig tallskog 

med en dominans av yngre träd. Spridda gammelfuror och fallna grövre rotvältor utgör här värdefulla element. Signalarterna tallticka och 

grovticka förekommer här liksom en ymnig förekomst av den markväxande blåmossan. I lägre delar - särskilt längs östra sidan - finns en 

successionsskog med yngre björk, rönn  och enbuskar. Här finns även enstaka gran och ek. På skuggiga lodytor finns en speciell lavflora med 

enstaka korallav och skuggblåslav. Trots det mindre anmärkningsvärda trädskiktet håller lokalen nyckelbiotopklass genom uppträdandet av 

signalarter samt inslaget av gamla träd och naturelement.  Ådklabben i söder är ett långsmalt, typiskt björkskär. I söder finns ett djupt och 

närmast kärrartat parti bevuxet med framför allt björk och dessutom gråvide, rönn och brakved. I kanterna hönsbär, hjortron och lundbräken.I 

området som helhet finns många skyddade vikar och grunda flagar som är tillhåll för bland annat svärta. Förutom svärta häckar i området även 

t ex vigg och småskrake.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om öarna och fågelskären undantas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön 

eller störa fågellivet. Naturvärdet i de värdefulla skogsmiljöerna bevaras bäst om skogen lämnas orörd. Beteshävd på Höga Bockskär utgör 

inget  ', 'ytterskärgård. 

  



 

 

 

Hällmarksskog 500 m O Abbegöl  

Objektsnummer: 863903    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I hällmarksområdet 500 m öster om Abbegöl finns en skog av naturlig karaktär som är mindre vanlig i trakten. Området har ett värde såväl för 

t ex skogsfågelfaunan som för att det är en god representant för naturtypen äldre hällmarksskog.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I de vida skogarna söder om Börrum finns enstaka lite större avsnitt med äldre skog. Skogsområdet 500 meter öster om Abbegöl innehåller 

ganska lågvuxen hällmarksskog i ett relativt plant och för trakten högt beläget hällmarksområde. Här finns ett rikt inslag av små 

skvattrammossar. Trädens medelålder är måttlig men upp till ca 150-åriga tallar finns samt enstaka senvuxen gran. Död ved finns sparsamt som 

spridda lågor på vilka bl a dvärgbägarlav växer. Det visar troligen att död tallved funnits här kontinuerligt under mycket lång tid. I nordväst 

sluttar området ner mot en yngre granskog och i sluttningen finns gott om död ved, främst längst i väster. I  sydost står lite mer högrest skog 

och möjligen en del ännu äldre tallar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogen lämnas orörd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom körskador i våtmarker 

eller bland död ved, framdragande av väg eller ledningar eller exploatering i direkt närområde. 

  



 

 

 

Häradsskären  

Objektsnummer: 874210    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Häradsskären heter en mindre ö intill nordöstra delen av Vänsö. På östra delen av den lilla holmen finns en fin strandskog. Ön ligger ljus- och 

vindexponerad i Kärrfjärden och trädskiktet är präglat av det utsatta läget. Senväxta medelgrova till klenare askar bär gamla hamlingsspår. 

Träden står glest spridda i en för övrigt talldominerad olikåldrig skog. Enstaka krattvuxen klibbal finns även samt särskilt i norra delen ett tätt 

buskskikt av främst rosor och enar. De äldre askarna hyser de högsta naturvärdena och på den skrovliga barken finns en riklig lavpåväxt av 

främst krans- och brosklavar samt ett par signalarter av skorplavar. Ett anmärkningsvärt fynd gjordes av den ovanliga parkhättemossan. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Häradsskärsområdet  

Objektsnummer: 874305    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Häradsskär utgör centrum i ett större område med grunda bottnar, skogklädda öar och mindre skär. Området har huvudsakligen stora värden 

för fågellivet och med all sannolikhet även stora undervattensvärden. I områdets norra del finns dessutom fina tallskogsmiljöer på flera öar 

vilka utgör en mycket värdefull del av skärgårdens naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Häradsskär är en avlång och flikig ö i mellanskärgården. I området norr om ön ligger de små eller halvstora öarna Aspskär, Grytsskär, Södra 

Tjärholmen och Storkuggen. Runt öarna finns omfattande grundområden på ca 120 hektar där största delen är grundare än tre meter. En 

mängd mindre skär och kobbar speglar områdets varierande undervattensmiljö.  Mängden småöar och skär samt tillgången på grunda flager 

och skyddade vikar gör området till ett viktigt tillhåll för många fågelarter. Av häckfåglar märks bl a flera par gravand, storskrake och 

strandskata samt vitfågel. De större öarna är tallskogsbevuxna och särskilt värdefull skog finns på Södra Tjärholmen, Lill- och Storkuggen samt 

Grytsskär. På Aspskär finns en gläntrik miljö med spår av hävd.  På Södra Tjärholmen finns en ganska gammal tallskog där trädskiktet är 

ojämnt och olikåldrigt med ett bitvis igenväxande buskskikt av främst en. En ljusexponerad tall i sydvästra delen har döda grenar där den 

rödlistade laven sydlig ladlav växer. På öns norra del finns bebyggelse.  På Lillkuggen finns gammal tallskog som har en tämligen orörd 

karaktär. Här finns senvuxna pansarbarksträd och rikligt av död ved på marken. Den magra marken är lavklädd eller har gles smalbladig 

vegetation, ställvis med tjocka mossmattor av bl a vitmossor och räffelmossa. På gamla barklösa lågor finns gamla kläckhål efter den hotade 

vedskalbaggen raggbock.  Storkuggen hyser olikåldrig tallskog. Marken har som flertalet skärgårdsholmar en sannolikt lång historik som 



 

 

utmarksbete. Idag är ön delvis under stark igenväxning med rosbuskar, en och rönn. Naturvärdena utgörs av det tämligen rika inslaget av gamla 

levande och döda tallfuror. I söder finns även några klibbalar med död ved som kan vara intressanta för arter ur den lägre faunan.  På 

Grytsskärs norra del står en grupp äldre tallar och enstaka grova torrakor på en höjd. Även denna ö är mycket igenväxt av enbuskar och yngre 

träd. På alla öarna förekommer signalarten tallticka och på Storkuggen även grovticka. Svamparna indikerar en lång kontinuitet av gamla tallar i 

området.  Aspskär i väster är en av de mer variationsrika öarna i området. Ön bär spår av  beteshävd men är nu inte hävdad på en tid och det är 

ont om utpräglat hävdgynnade  arter. Sparsamt med gulmåra, knägräs och stagg finns dock. Aspskär har en  halvöppen karaktär med flera 

gläntor och ett glest trädskikt av tall, al, asp och rönn  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna förblir oexploaterade. Ytterligare undersökningar av  undervattensmiljön är önskvärda. På öarna med särskilt 

värdefull tallskog är det önskvärt att lämna trädskiktet av gammal tall orört. Det är dock värdefullt att bibehålla  samt gott om enbuskar. I 

nordost finns en fuktig sänka med äldre asp och även al och tall. Flera högstubbar. Det är allmänt gräsrikt med bredbladiga gräs men även  

hallonskott, aspsly och majbräken. 

  



 

 

 

Högby ekkulle  

Objektsnummer: 866513    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Tätortsnära ekmiljö med inslag av andra trädslag och fornlämningar. Den tätortsnära naturmiljön är värdefull både som närnatur och som en 

del av det ekrika landskapet vid Alboga.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära bostadsområdet Högby ligger en kulle med en fornlämning och ett trädskikt med bl a några vidkroniga ekar minst 100 års ålder. Här finns 

även yngre ek och tall. Det är en luckig och ljus miljö och även i backen intill (västerut) finns några vidkroniga ekar med stort framtidsvärde. 

Fornlämningen består av ett gravfält, 50x25 m (NV-SÖ), bestående av 8 fornlämningar. Dessa utgörs av runda stensättningar som är 4-6 m i 

diameter. Ytterligare ett par stensättningar kan finnas, nu dolda av det höga gräset. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Högholm  

Objektsnummer: 875125    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Östsluttningen på ön Högholm har bitvis branta lodytor. Den barrdominerade skogen är tidigare något genomhuggen men har fortfarande ett 

högt naturvärde genom den rikliga tillgången på gamla lågor av främst gran. Lågorna är värdefulla för bl a vedsvampar och vedskalbaggar. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Höghällarna barrskog  

Objektsnummer: 864919    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

tallskogsnaturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I skogslandskapet mellan Lagnövägen och innersta delen av Gropviken finns en mycket gammal, hänglavrik barrskog på ca 12 hektar. Östra 

och sydöstra delen av området är talldominerat och ligger delvis på hällmark. Många av tallarna har pansarbark. Tallticka är vanlig och en del 

tallar har bohål. Det finns även gott om grova, döda grenar men relativt få lågor och torrakor. Blåmossans kuddar är mycket välutbildade och 

knärot är utbredd. Sannolikt finns rödlistade insekter knutna till de gamla träden eller den döda veden.  Den västligaste fliken är en gammal 

hällmarkstallskog och i norra änden en grandominerad brant sluttning. En del tallar har pansarbark och döda grova grenar men få lågor och 

torrakor finns. I branten finns lite mer död ved. Här växer också den mindre vanliga arten västlig hakmossa. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Högön  

Objektsnummer: 864303    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Högön i Hövern finns en naturskogsliknande gammal tallskog samt lodytor och blockmark med en rik moss och lavflora, även vedsvampar. 

På ön finns både arter och strukturer som naturskogar utan mänsklig påverkan innehåller och ön har däför ett mycket stort värde som 

referensområde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Högön i Hövern bär en naturskogsliknande gammal tallskog. Många av tallarna är mycket gamla och det finns mycket död tallved både i form 

av torrakor, torrträd och ganska grova lågor. På tallarna växer rikligt med tallticka och grynig blåslav. På en granlåga växer den rödlistade 

ulltickan. På de nordvända lodytorna mot vattnet växer såväl korallav, skuggblåslav, nästlav och broktagel. Alla dessa arter behöver ett skuggigt 

lokalklimat. På marken växer rikligt med torsklav och även revlevermossa indikerar lång tids trädbeskuggning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Högön även i framtiden lämnas helt orörd. 

  



 

 

 

Hörstorps hagmarker  

Objektsnummer: 865310    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

björk. Kulturlämningar.  Naturvärdesbeskrivning  I området vid Hörstorp finns några mindre hagmarker fördelade på tre fastigheter. De 

största ytorna finns vid Hörstorp där hagen närmast gården är ovanligt artrik i de torrare partierna. Delen längst brukningsvägen är däremot 

tydligt påverkad av gödsling. I artrika avsnitt påträffas t ex gökärt, blåsuga, gullviva, jungfrulinarter, kattfot, svinrot och ängshavre.  Mot 

fastighetsgränsen i väster finns ett mindre skifte med fin hävdgynnad hagmarksflora. Här finns även någon sorts kulturhistorisk lämning (ej i 

fornminnesregistret) med ca. 20-30 stensatta hål med diameter 1 meter. Hagen är igenväxande med björk. Blåsuga, bockrot, ängsvädd, gullviva, 

jungfrulin, stagg och svinrot finns här.  Det östra delområdet ligger i en sydöstlig sluttning och är bevuxet av yngre träd. Värdet ligger i 

fältskiktet, vilket tycks ha viss påverkan av röjgödsling. Blåsuga, slåtterfibbla, ängsvädd, jungfrulin och svinrot finns här.  Åtgärdsbehov  

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Området bör undantas påverkan av bebyggelse, anläggningar, täkter etc.  ', 'Nr Namn i Klass 

865311 Gårdebyområdet: Akerby-Ivarsberget 1  Naturvärdesbedömning  Mycket värdefulla hagmarker nära Gårdeby (Åkerby) med komplexa 

naturvärden. Här samsas hagmarker med många fornlämningar (lång brukningshistoria) och rik flora (bl a kattfot och korskovall) med 

geologiska värden i form av Ivarsbergets grönstenar och stäppängsflora. Gårdebyområdet med sin säregna geologi och sina hävdade marker är 

en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö utan motsvarighet i Östergötland. Stäppängar utanför östgötaslätten är sällsynta. 

Gårdebyområdet med sina knallar av peridotit är tillsammans med Ivarsberget utpekat som riksintresse för  Naturvärdesbeskrivning  Kring 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fålla. Denna del var slåtteräng på  ', 'Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete eller om  

naturvården. möjligt slåtter i lämpliga delar. Området bör undantas från verksamhet som kan skada  de geologiskt intressanta bergknallarna 

såsom bebyggelse, täktverksamhet, gödsling  ', 'Nr Namn . Klass 865312 Gårdebyområdet: Ossby-Klacktorp 1  Naturvärdesbedömning  Vid 

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

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

peridotit är tillsammans med Ivarsberget utpekat som riksintresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Området bör undantas påverkan av bebyggelse, anläggningar, täkter etc.  ', 'Nr Namn i Klass 

865311 Gårdebyområdet: Akerby-Ivarsberget 1  Naturvärdesbedömning  Mycket värdefulla hagmarker nära Gårdeby (Åkerby) med komplexa 

naturvärden. Här samsas hagmarker med många fornlämningar (lång brukningshistoria) och rik flora (bl a kattfot och korskovall) med 

geologiska värden i form av Ivarsbergets grönstenar och stäppängsflora. Gårdebyområdet med sin säregna geologi och sina hävdade marker är 

en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö utan motsvarighet i Östergötland. Stäppängar utanför östgötaslätten är sällsynta. 

Gårdebyområdet med sina knallar av peridotit är tillsammans med Ivarsberget utpekat som riksintresse för  Naturvärdesbeskrivning  Kring 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

fålla. Denna del var slåtteräng på  ', 'Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete eller om  

naturvården. möjligt slåtter i lämpliga delar. Området bör undantas från verksamhet som kan skada  de geologiskt intressanta bergknallarna 

såsom bebyggelse, täktverksamhet, gödsling  ', 'Nr Namn . Klass 865312 Gårdebyområdet: Ossby-Klacktorp 1  Naturvärdesbedömning  Vid 

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

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

peridotit är tillsammans med Ivarsberget utpekat som riksintresse för naturvården.  Naturvärdesbeskrivning  I jordbrukslandskapet söder om 

Gårdeby kyrka påträffas både större och mindre nästan fristående bergklackar. Dessa är de blottade delarna av ett cirka  två kvadratkilometer 

stort bergmassiv av bergarten peridotit. Den mest iögonfallande av dessa rauklika bildningar ligger 50 m öster om Össby gård. Även 

Ivarsberget 250 m öster om Åkerby är framträdande (se annan beskrivning). Den grönsvarta peridotiten som främst består av olivin och 

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

av mestadels flacka ytor påverkade av gödsling. På höjderna finns bitvis en fin flora där karaktärsarterna är ängshavre, brudbröd, jungfrulin och 

gullviva. Här finns även t ex klasefibbla och solvända. Ett tiotal värdefulla hagmarksträd av ask och björk finns i området. På björkbark växer 

sotlav.  Nordväst om Össby på norra sidan av vägen ligger en liten hagmark som utgörs av kulle. Kvävegynnade arter dominerar här men inslag 

av hävdgynnade finns, främst brudbröd.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete eller om 

möjligt slåtter i lämpliga delar. Området bör undantas från verksamhet som kan skada de geologiskt intressanta bergknallarna såsom 

bebyggelse, täktverksamhet, gödsling 

  



 

 

 

Hörstorps naturminne  

Objektsnummer: 865352    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En grov, gammal ek vid Hörstorp som är naturminne. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Hörstorp står en grov solitär ek (425 cm omkrets) med grova grenar. Eken står öppet nära en ladugård. I området finns en del ytterligare 

ekar men de är betydligt yngre. Eken är naturminne enligt ett beslut från 1957. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Hösterum betesmarker  

Objektsnummer: 864805    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

kommunalt intresse för  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Hösterum finns flera värdefulla betesmarker. En ligger ca 700 meter sydväst om gårdscentrum och omfattar ca 3 hektar. Här har den 

västra tredjedelen den finaste hävdgynnade floran med bl a mycket brudbröd samt korskovall, rikt med ängsvädd och gulmåra, darrgräs, 

knägräs, gullviva och jungfrulin.  Strax söder om ladugården börjar en större betesmark som sträcker sig söderut och omfattar ca 9 ha. Större 

delen av objektet är trädklätt, oftast med halvslutet kronskikt, men inslag av hävdgynnad flora finns ändå. I trädskiktet märks bl a större aspar 

samt ask, björk, ek och tall. I södra delen ett fuktområde med stagg, darrgräs, knägräs och revfibbla. Här finns även lite kattfot och slåtterfibbla 

samt rikt med ängsvädd och jungfrulin.  Ett litet objekt ligger en knapp kilometer sydost om ladugården, till större delen bestående av en 

relativt torr kulle med hävdgynnad flora. En gräsbevuxen väg går i ena kanten. Ytan är delvis igenväxande av yngre tall och gran. Här finns en 

flora med inslag av liknande arter som ovan men även t ex lite svinrot. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om betesmarkerna hävdas med bete även i framtiden och om områdena undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön 

såsom grävning, schaktning eller bebyggelse. 



 

 

  



 

 

 

Hövern  

Objektsnummer: 864316    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Hövern är en stor och flikig sjö med relativt klart vatten. Sjön är relativt näringsfattig, variationsrik med t ex varierad bottentopografi, många 

öar och både karga, steniga miljöer och grunda vegetationsrika vikar. Variationsrikedomen bidrar till bra förutsättningar för biologisk mångfald. 

Fiskfaunan är artrik med minst nio arter och här lever bl a det rödlistade nissögat. Sjön är ostörd av försurning och stranden är ganska 

oexploaterad. Hövern bedöms även som värdefull för friluftslivet, inte minst genom sin delvis orörda karaktär. Dock kan det finnas 

störningskänslig fågelfauna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Hövern ligger i mellanbygden öster om Linköping, på gränsen mellan Åtvidabergs och Söderköpings kommuner. Det är en stor och 

variationsrik flikig sjö med varierad  bottentopografi och många öar och skär. Sjön är sannolikt oligo-mesotrof med inslag  av mer näringsrika 

partier och vattnet är relativt klart. Sjön rinner av mot öst och är en av källsjöarna i Storåns avrinningsområde. Avrinningsområdet domineras 

av skog (72 %)), men det finns även mycket åker och sjö (12 %).  En stor del av sjön kantas av branta bergssidor och mestadels är det 

skogsmiljöer vid vattnet. Det finns även inslag av åker och strandbete. En stor del av stranden är oexploaterad. Botten-topografin är varierad 

och bottensubstratet består bl a av dy, block och sten. Det finns flera öar och skär, men även inslag av grunda vegetationsrika småvikar och 

större vegetationsrika vikar som omges av bladvass. Dessa bedömdes som intressanta för fågellivet.  Vegetationen är endast översiktligt 

undersökt och innehåller bl a vattenpilört, gul och vit näckros, gäddnate, hårslinga, grovnate, hornsärv, rostnate och igelknopp. I strandzonen 

växer bl a bladvass, jättegröe, bredkaveldun, starr, svärdslilja och strandlysing. I sjön lever ett stort antal fiskarter som abborre, braxen, gädda, 



 

 

gös, lake, mört, sarv, sutare och nissöga. Signalkräfta finns i sjön. Sjön bör vara en lämplig miljö för störningskänsliga fåglar som storlom och 

fiskgjuse.  pH har under perioden 1969-2001 varit ca 7-8 (neutralt-över neutralt) och alkaliniteten ca 0,6-0,7 (mycket god buffertkapacitet). 

Siktdjupet har varit ca 2,3 m i snitt och färgtalet ca 28 mg Pt/l (måttligt färgat). Vattnet har varit måttligt till betydligt grumlat (4 prov). 

Totalfosforhalten har varit 13-34, i snitt 21 ug/1 (måttligt hög halt) vilket indikerar mesotrofi. Sjön är sannolikt oligotrof eller mesotrof som 

helhet, men lokalt eutrof (t ex i vikar med näringstillförsel). Sjöytan utgör 11 % av avrinningsområdet. 

 

Åtgärdsbehov 

Sjön och stranden bör undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön, såsom vatten-förorening, störning av hydrologin, avverkning nära 

stranden, inplantering av främmande arter, grävning eller utfyllnad i stranden. Aktiviteter som ger  ', ' 

  



 

 

 

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.  ', 'Nr Namn i Klass 874313 Krokskär-Adkobb 1c  

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  Öster om farleden ut mot 

de yttre delarna av Missjöskärgården ligger ett grundområde i nord-sydlig riktning från Krokskär i norr ned till Ådkobb i söder. I detta stråk 

finns ett antal små och medelstora öar med stor mångformighet och god representativitet  för ytterskärgårdsnaturen. Krokskär utgörs av hällar 

och ett par sänkor med tätt växande enar. I norra delen finns ett sötvattenskärr dämt av en bergtröskel. Här finns ett bladvassbestånd och en 



 

 

mindre öppen del bevuxen av vitmossor. Det finns också rikligt med hönsbär nedanför en liten lodyta. Klibbal som i vissa fall är ganska 

gammal kantar kärret och på ön finns även brakved, björk och rönn.  Sydväst om Krokskär ligger Berghögholm, en mager bergig ö till största 

delen bevuxen med enbuskar och enstaka björkar. I några små fuktsvackor växer kråkris och hjortron. Strandklipporna längs östra stranden är 

något fågelgödslade och här växer gul fetknopp, styvmorsviol, kärleksört och stagg tillsammans med lite silverlav. Ut mot en udde i väster finns 

ett litet gåsbetat strandängsparti där det växer strandmynta, gulkämpar och rikligt med dvärgarun.  Stora Högholmen är den största ön i 

området. Det är en rund och ganska hög, bergig ö bevuxen med björk, en och någon rönn. Floran är mager och domineras av kruståtel och 

fårsvingel. Nere vid den östra stranden kan man hitta lite strandväxter som någon kvanne och strandveronika.  Vid farleden i söder ligger 

Ådkobb som utgörs av två öar och som även har namnen Norra och Södra Ådklabb enligt en del kartor. Den östra ön är kal med enstaka 

buskar av rönn, en och ros medan den västra är mer buskig och utmed stranden i öster står någon al. På den senare ön finns en hel del små 

örtbevuxna gläntor. Gullris, gulsporre och strandveronika växer rikligt här. Ner mot ena stranden växer toppfrossött, sandlök och strandråg.  

Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om öarna med omgivande grundområden lämnas orörda och ostörda.  ', '  Nr Namn . Klass 874314 

Gräsdänningskär-Örskär-Grässkär 1c Naturvärdesbedömning  Alldeles väster om farleden i Missjöskärgården ligger några omväxlande 

ytterskärgårdsöar omgivna av mer eller mindre stora grundområden. Öarna med omgivande grundområden utgör en mycket värdefull del av S:t 

Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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.  ', 'Nr Namn i Klass 874313 Krokskär-Adkobb 1c  

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  Öster om farleden ut mot 

de yttre delarna av Missjöskärgården ligger ett grundområde i nord-sydlig riktning från Krokskär i norr ned till Ådkobb i söder. I detta stråk 

finns ett antal små och medelstora öar med stor mångformighet och god representativitet  för ytterskärgårdsnaturen. Krokskär utgörs av hällar 

och ett par sänkor med tätt växande enar. I norra delen finns ett sötvattenskärr dämt av en bergtröskel. Här finns ett bladvassbestånd och en 

mindre öppen del bevuxen av vitmossor. Det finns också rikligt med hönsbär nedanför en liten lodyta. Klibbal som i vissa fall är ganska 

gammal kantar kärret och på ön finns även brakved, björk och rönn.  Sydväst om Krokskär ligger Berghögholm, en mager bergig ö till största 

delen bevuxen med enbuskar och enstaka björkar. I några små fuktsvackor växer kråkris och hjortron. Strandklipporna längs östra stranden är 

något fågelgödslade och här växer gul fetknopp, styvmorsviol, kärleksört och stagg tillsammans med lite silverlav. Ut mot en udde i väster finns 

ett litet gåsbetat strandängsparti där det växer strandmynta, gulkämpar och rikligt med dvärgarun.  Stora Högholmen är den största ön i 

området. Det är en rund och ganska hög, bergig ö bevuxen med björk, en och någon rönn. Floran är mager och domineras av kruståtel och 

fårsvingel. Nere vid den östra stranden kan man hitta lite strandväxter som någon kvanne och strandveronika.  Vid farleden i söder ligger 

Ådkobb som utgörs av två öar och som även har namnen Norra och Södra Ådklabb enligt en del kartor. Den östra ön är kal med enstaka 

buskar av rönn, en och ros medan den västra är mer buskig och utmed stranden i öster står någon al. På den senare ön finns en hel del små 

örtbevuxna gläntor. Gullris, gulsporre och strandveronika växer rikligt här. Ner mot ena stranden växer toppfrossött, sandlök och strandråg.  

Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om öarna med omgivande grundområden lämnas orörda och ostörda.  ', '  Nr Namn . Klass 874314 

Gräsdänningskär-Örskär-Grässkär 1c Naturvärdesbedömning  Alldeles väster om farleden i Missjöskärgården ligger några omväxlande 

ytterskärgårdsöar omgivna av mer eller mindre stora grundområden. Öarna med omgivande grundområden utgör en mycket värdefull del av S:t 

Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Väster om farleden och i sydkanten av Hafjärden ligger några mindre öar med främst buskvegetation. 

Öarna omges av mer eller mindre stora grundområden. Oarna är väl representativa för den mellersta Missjöskärgården.  Gräsdänningskär är 

flackt och domineras av släta berghällar. En del rosbuskar och enbuskar finns på sydostsidan och här finns även en albård längs stranden. 

Floran är påverkad av fågelgödsel och ganska artrik. Här finns blommande örter som gräslök, strandveronika, vänderot, baldersbrå, 

styvmorsviol, brunört och Adam och Eva. Den rika blomningen gynnar fjärilsfaunan och här finns bland annat slåttergräsfjäril, storfläckig 

pärlemorfjäril och stor ängssmygare. Mot öster och nordost finns ganska omfattande grundområden bl a runt Alstadklabben.  Även på Örskär 



 

 

finns släta berghällar. De är bevuxna av pionjärvegetation i form av lavar, mossor, styvmorsviol, gräslök, gul fetknopp, vänderot och i norr lite 

skallror.  Silverlav växer ganska frekvent på hällarna. I söder finns ett tätt buskage av en med några gamla rönnar, några ekar och längs stranden 

klibbal. Ön har tidigare troligtvis varit betad och håller nu på att växa igen.  Grässkär i söder är en buskrik ö med en, nypon, lågvuxen rönn och 

lite al. Mitt på ön står några riktigt gamla alar som på håll ser ut att vara ett enda träd. Höglänta delar av ön fungerar som utsiktspunkter för 

vitfågel och här finns den typiska flora som följer av detta. Här finns bland annat kärleksört, gul fetknopp och styvmorsviol. I buskmarkerna 

finns gott om smalbladiga gräs och det är ofta välbetat av gäss. Mitt  på ön finns några renlavsklädda hällar. I söder förekommer malört, 

kvanne och strandveronika vid stranden och i norr växer silverlav och vit fetknopp på en fågelgödslad häll.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består 

om öarna lämnas orörda och ostörda utom Gräsdänningskär där bevarande av floran troligen kräver att ön betas eller åtminstone buskröjs med 

några års mellanrum. 

  



 

 

 

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.  ', 'Nr 

Namn u. Klass 865711 Ekhage vid Angen 3  Naturvärdesbedömning  En värdefull ekhage med medelålders och äldre träd på sydsidan av 

Hällaån. 

 

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.  ', 'Nr Namn u. Klass 865711 Ekhage vid Angen 3  

Naturvärdesbedömning  En värdefull ekhage med medelålders och äldre träd på sydsidan av Hällaån. Naturvärdesbeskrivning  Ekhage med 

medelålders och äldre träd. Ekarna bildar en sluten till halvöppen ädellövskog med enbuskar och hassel i underväxt. Området betas och 

sydslänten har en fin torrängsflora. Nordsluttningen har lite lodytor i berget och ett fuktigare klimat ner mot ån. Många ekar visar tecken på 

håligheter, mulm, insektshål och angrepp av vedsvampar. Floran och insekter knutna till ek är gynnade artgrupper här.  Åtgärdsbehov  

Naturvärdena bevaras och gynnas med fortsatt bete. Sydslänten kan med fördel glesas ut så mer solljus når marken. Enen bör tas bort ganska 

hårt. 

  



 

 

 

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, alternativt vore det ur  ', 'Nr Namn . Klass 865811 Lövrika barrskogar 1 km SO Össby 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 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, alternativt vore det ur  ', 'Nr Namn . Klass 865811 Lövrika barrskogar 1 

km SO Össby 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. 

  



 

 

 

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.  ', 'Nr N amn Klass 875106 Oar runt Korsholmen 3  Naturvärdesbedömning  Sydost om Lilla 



 

 

Rimmö ligger Korsholmen. I nära anslutning till denna ö ligger de mindre öarna Korsholmsskären, Björkskär och Älskär. Öarna präglas delvis 

av tidigare beteshävd och hyser en förhållandevis artrik flora. Öarna utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  

Korsholmen ligger sydost om Lilla Rimmö i den inre S:t Annaskärgården. Ön omges av några mindre öar; Korsholmsskären, Björkskär och 

Älskär. Korsholmsskären utgörs av en liten tallskogsklädd holme som präglas av tidigare bete. Det finns gott om gamla spärrgreniga tallar 

blandat med yngre rakstammiga träd. Floran är mager och domineras av kruståtel och fårsvingel. Av hävdgynnade arter kan finna lite brudbröd, 

gulmåra, bockrot och knägräs. Vid den östra stranden finns en liten gåsbetad strandäng med gåsört, kustarun, gulkämpar och rödtoppa. Från 

ön är sedan tidigare desmeknopp uppgiven. Älskär är en liten ö med tallskog, buskar och några små gläntor. I nordosthörnet ligger ett lundartat 

parti med blandlövskog. I denna del ligger en grov låga från en ask som tidigare varit hamlad. Längs kanterna står gamla ofta döende klibbalar. 

Tallskogen är gles och har tidigare varit betad. Här finns inslag av en lite rikare flora med arter som brudbröd, knägräs, blåsuga, gullviva och 

getrams.Björkskär är en liten, ganska hög ö längs farleden med en liten fyr på den bergiga västra spetsen. Naturen har fått sin karaktär av äldre 

tiders hävd. På den östra delen står en grupp gamla spärrgreniga tallar. Öns mittparti domineras av gamla stora rönnbuskar samt ett bestånd ca 

30-40 årig tall som uppkommit då betet upphörde. Här är floran ganska rik med gott om liljekonvalj, getrams, gulmåra, gullris och i väster 

Adam och Eva, tjärblomster, brudbröd och gul fetknopp. Här finns även inslag av svinrot, revfibbla, gråfibbla och ärenpris. Längs stranden 

står en bård av äldre klibbal.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om Korsholmsskären och Björkskär lämnas orörda. Naturvärdet på Alskär 

gynnas att hävd återupptas och att en del buskar röjs.  ', 'Nr Namn u. Klass 875115 Långholmen-Aspskär 1b  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 

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.  ', 'Nr N amn Klass 875106 Oar runt Korsholmen 3  Naturvärdesbedömning  Sydost om Lilla Rimmö ligger Korsholmen. I nära 

anslutning till denna ö ligger de mindre öarna Korsholmsskären, Björkskär och Älskär. Öarna präglas delvis av tidigare beteshävd och hyser en 

förhållandevis artrik flora. Öarna utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Korsholmen ligger sydost om Lilla 

Rimmö i den inre S:t Annaskärgården. Ön omges av några mindre öar; Korsholmsskären, Björkskär och Älskär. Korsholmsskären utgörs av en 

liten tallskogsklädd holme som präglas av tidigare bete. Det finns gott om gamla spärrgreniga tallar blandat med yngre rakstammiga träd. Floran 

är mager och domineras av kruståtel och fårsvingel. Av hävdgynnade arter kan finna lite brudbröd, gulmåra, bockrot och knägräs. Vid den 

östra stranden finns en liten gåsbetad strandäng med gåsört, kustarun, gulkämpar och rödtoppa. Från ön är sedan tidigare desmeknopp 

uppgiven. Älskär är en liten ö med tallskog, buskar och några små gläntor. I nordosthörnet ligger ett lundartat parti med blandlövskog. I denna 

del ligger en grov låga från en ask som tidigare varit hamlad. Längs kanterna står gamla ofta döende klibbalar. Tallskogen är gles och har 

tidigare varit betad. Här finns inslag av en lite rikare flora med arter som brudbröd, knägräs, blåsuga, gullviva och getrams.Björkskär är en liten, 

ganska hög ö längs farleden med en liten fyr på den bergiga västra spetsen. Naturen har fått sin karaktär av äldre tiders hävd. På den östra delen 

står en grupp gamla spärrgreniga tallar. Öns mittparti domineras av gamla stora rönnbuskar samt ett bestånd ca 30-40 årig tall som uppkommit 

då betet upphörde. Här är floran ganska rik med gott om liljekonvalj, getrams, gulmåra, gullris och i väster Adam och Eva, tjärblomster, 

brudbröd och gul fetknopp. Här finns även inslag av svinrot, revfibbla, gråfibbla och ärenpris. Längs stranden står en bård av äldre klibbal.  

Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om Korsholmsskären och Björkskär lämnas orörda. Naturvärdet på Alskär gynnas att hävd återupptas och 

att en del buskar röjs.  ', 'Nr Namn u. Klass 875115 Långholmen-Aspskär 1b  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.  ', ' 

  



 

 

 

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. 

  



 

 

 

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. 

  



 

 

 

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  ', 'Nr N amn Klass 875220 Risö-Ostantillsviken 1b  Naturvärdesbedömning  Östantillsviken är en 

opåverkad vik med klippor och vass och varierad undervattensvegetation. Läget nära ytterskärgården gör att denna vik troligen är särskilt 

betydelsefull som fiskrekryteringslokal. 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  ', 'Nr N amn Klass 875220 Risö-

Ostantillsviken 1b  Naturvärdesbedömning  Östantillsviken är en opåverkad vik med klippor och vass och varierad undervattensvegetation. 

Läget nära ytterskärgården gör att denna vik troligen är särskilt betydelsefull som fiskrekryteringslokal. Den grunda vattenmiljön utgör en 

mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Östantillsviken ligger på nordöstra Risö i 

Lönshuvudfjärdens södra del. Viken har två mynningar som båda vetter mot nordost. Mynningsdjupet varierar mellan 2-3 m. Viken är kuperad, 

med djup på 2,5-3,3 m i de centrala delarna, dvs viken är endast svagt trösklad. Mynningarna är relativt smala varför exponeringsgraden 

bedöms vara måttlig och vågpåverkan liten. Viken är helt opåverkad av bebyggelse etc. Klipphällar och tallskog dominerar runt viken och 

vassbälten av varierande bredd förekommer längs drygt hälftens av strandlinjen. Undervattensvegetationens täckningsgrad varierar mellan 25-

75 % med tätast växtlighet i den skyddade delen i sydost. Av växterna märks bl a ålnate, axslinga och en lånke-art. Viken ligger nära 

ytterskärgården och är därför troligen särskilt betydelsefull som fiskrekryteringslokal  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 

  



 

 

 

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.  ', 'Nr Namn Klass  873322 Äspskär-Råbramskär-

Högholmarna 1b Naturvärdesbedömning  Nordost om Missjö och upp mot farleden finns omfattande grundområden med en mängd öar, skär, 

grynnor och grund. I söder finns några tallskogsöar, mot norr blir öarna mer och mer av ytterskärgårdsnatur. Det grunda och finskurna 

området vid Äspskär-Råbramskär-Högholmarna utgör en mycket värdefull del av S:t Anna  

 

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.  ', 'Nr Namn Klass  873322 Äspskär-Råbramskär-Högholmarna 1b 

Naturvärdesbedömning  Nordost om Missjö och upp mot farleden finns omfattande grundområden med en mängd öar, skär, grynnor och 

grund. I söder finns några tallskogsöar, mot norr blir öarna mer och mer av ytterskärgårdsnatur. Det grunda och finskurna området vid 

Äspskär-Råbramskär-Högholmarna utgör en mycket värdefull del av S:t Anna  Naturvärdesbeskrivning  Nordost om Missjö och upp mot 

farleden finns omfattande grundområden med en mängd öar, skär, grynnor och grund. I söder finns några talldominerade öar intill 

Örholmarna. Mot norr är öarna allt mer av ytterskärgårdstyp med främst enbuskar och björk.Råbramskär ligger i väster och är en av de största 

öarna i området. Ön har, särskilt i norra delen, karaktären av ett björkskär. Här växer glest med björk och en bland hällarna. I svackor finns 

små mossar med vitmossa, tranbär och kråkklöver. Mitt på ön litter en liten mosse som är tätt bevuxen med hjortron. På en annan mosse växer 

skvattram. Centralt på ön finns en lågvuxen tallskog som sällan är riktigt gammal men från mitten och österut finns äldre och krokvuxna träd. 

På några av dessa växer tallticka. I söder finns buskmarker med en, nypon, rönn och al och bland buskarna finns också ett björkkärr. Små 

hällkar finns på öns ostsida och ett av dessa är vassbevuxet. Ön betas svagt av får.Sydost om Råbramskär ligger Tröningsskär, ett litet flackt 

skär där släta berghällar ger karaktären. I en spricka i nordväst-sydostlig riktning finns lite djupare moräntäcke. Här växer en ganska rik 

hävdgynnad flora med arter som stagg, knägräs, darrgräs, Adam och Eva, nattviol, smultron och brudbröd. Sprickan håller emellertid på att 

växa igen med en, ros och rönn. I sydost finns en smal bård av strandvegetation där kvanne, ormtunga, strandveronika och älggräs är vanliga. 

På den norra udden växer silverlav rikligt. Äspskär är ett flackt långsträckt skär med släta berghällar. Skärets två armar inramar den grunda 

Äspskärsflagen. Måsslångarna och Vitskär ligger alldeles norr om Äspskär. Mellan hällarna på Äspskär går stråk med gräs och örtvegetation och 

i dessa finns också en hel del buskar som börjar breda ut sig. Floran i sprickorna består av flera hävdgynnade arter som nattviol, knägräs, stagg, 

vårbrodd, smultron, höskallra och hirsstarr. Andra örter som märks här är gräslök, gul fetknopp, styvmorsviol, kärleksörtt, videört, kråkris, 

hjortron och besksöta. I strandkanten växer kvanne, gulkämpe och strandkrypa bland annat. På öns södra del ligger en liten äldre 

tallskogsdunge. På flera av de gamla tallarna växer tallticka och på ett träd kan man också se kläckhål efter svart praktbagge. På döda tallrötter 

kan man se spår efter släktingen åttafläckig praktbagge. Inne i tallskogen ligger en liten våtmark med kråkklöver och bredkaveldun.I väster 

ligger Älgbådskär, ett litet flackt buskskär med en typisk flora. Buskskiktet domineras av en, ros och slån. Utmed strandkanterna står enstaka 

gamla klibbalar och någon högstubbe av al. Floran domineras av kruståtel uppe på ön men mot kansterna är det betydligt artrikare med 

strandveronika, ormtunga, strandkrypa, gulkämpar, rödtoppa och gråbo mfl. På den norra udden växer rikligt med silverlav.I norra delen av 

området ligger Breda klabben, Södra Högholmen och Mellan-Högholmen. Breda klabben är ett litet flackt skär dominerat av hällar. Mellan 



 

 

hällarna finns lite stenbunden jord bevuxen av örter som kvanne, gulmåra, gullris, strätta, renfana, snårvinda mfl. Flera av hällarna är 

fågelgödslade och här växer silverlav. Även Södra Högholmen är ett flackt skär med stora kala hällar och stora enbusksnår. Mot stränderna i 

öster finns även en ', 'skärgård.  klibbalbård. I söder finns ett blockigt parti ner mot stranden. Här finns de lite ovanligare örterna kustarun, 

dvärgarun och toppfrossört. I övrigt är floran trivial och domineras av kruståtel. Mellan-Högholmen är en liten ö med buskvegetation 

Åtgärdsbehov  omväxlande med små gräs- och örtbevuxna ytor. Berghällar förekommer också rikligt. Naturvärdet består om flertalet av öarna 

med omgivande grundbottnar lämnas orörda  På öns centrala del ligger en liten sjö någon halvmeter högre än havsnivån. Troligtvis och 

ostörda. På Äspskär och Tröningsskär finns stråk med hävdgynnad flora som  tar den in havsvatten ibland. Små gåsbetade strandängar finns i 

den södra och västra - hotas av igenväxning. Beteshävd skulle vara positivt och åtminstone på Tröningsskär  delen. På dessa växer kustarun, 

dvärgarun och gulkämpar rikligt. I ett hällkar i norr  växer rosenpilört. Här finns ett par fågelgödslade hällar där det växer silverlav.  Urkalkstråk 

finns på öns västra och norra del. Dessa är små och ligger nära vattnet  varför de knappast har någon inverkan på floran. Ett undantag är den 

kalkgynnade  laven flikig skinnlav som finns här. 

  



 

 

 

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 

  



 

 

 

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. 

  



 

 

 

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 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. Nr  Namn Klass  

Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnarna igensatta 867505 Varby betesmark 3  med finkornigt material. Vid karteringen 

var vattnet kraftigt lergrumlat.  Naturvärdesbedömning  Referenser _ Hagen vid Varby är tämligen stor och innehåller flera vegetationstyper 

med en  Edlund, J. 2007: Biotopkarteringsdata (2007-05-25). varierad betesmarksflora. Torrängsväxterna backtimjan och småfingerört är 

mindre  Fiskeriverket 2007: Utdrag ur elfiskeregistret 2007-01-08. vanliga i trakten och området utgör en värdefull del av odlingslandskapet.  

 

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. Nr  Namn Klass  Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnarna igensatta 867505 Varby betesmark 3  med finkornigt 

material. Vid karteringen var vattnet kraftigt lergrumlat.  Naturvärdesbedömning  Referenser _ Hagen vid Varby är tämligen stor och innehåller 

flera vegetationstyper med en  Edlund, J. 2007: Biotopkarteringsdata (2007-05-25). varierad betesmarksflora. Torrängsväxterna backtimjan och 

småfingerört är mindre  Fiskeriverket 2007: Utdrag ur elfiskeregistret 2007-01-08. vanliga i trakten och området utgör en värdefull del av 

odlingslandskapet.  Naturvärdesbeskrivning  Söder om Göta kanal från Lillån och upp över kullen ligger en beteshage. Objektets huvuddel 

utgör högre belägna avsnitt med glesa talldominerade skogsdungar och öppna partier däremellan. Endast mindre områden är påverkade av 

kvävegödsel.  Vegetationen utgörs till stor del av lite trivial rödvenäng i skogsdungarna. I öster finns en fin backe med fårsvingeltorräng. I 

västra kanten ligger en moränrygg med en torr rödvenhed. Mellan skogsdungarna på lite lägre mark dominerar en mycket staggrik 

tuvtåtelfuktäng, som är ganska artfattig. I området finns även backtimjan och småfingerört samt ängsvädd, darrgräs, gullviva, hirsstarr, 

jungfrulin och skallror.  Det omväxlande och öppna hagmarkslandskapet gör att hämplingen trivs bland enbuskarna. Förekomst av 

stensträngar visar att detta är gammal kulturmark.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från 

åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning eller uppförande av bebyggelse.', ' 

  



 

 

 

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.  ', 'Nr Namn u. Klass 

874066 Hagmark vid Angen 4  Naturvärdesbedömning  En värdefull mindre hagmark där avgränsade artrika delar betas tillsammans med 

utmagrade f.d åkrar. Området utgör en värdefull del av hagmarkerna i trakten. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

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.  ', 'Nr Namn u. Klass 874066 Hagmark vid Angen 4  Naturvärdesbedömning  En värdefull mindre hagmark 

där avgränsade artrika delar betas tillsammans med utmagrade f.d åkrar. Området utgör en värdefull del av hagmarkerna i trakten. 

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

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

brukningshindren. Karaktärsarter är stagg, solvända, ängshavre, bockrot och knägräs.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om hagmarken betas 

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

  



 

 

 

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.  ', 'Nr N amn Klass 

874217 Alskär 1c  Naturvärdesbedömning På Älskär finns en större trutkoloni och en förhållandevis artrik flora. Älskär utgör en värdefull del 

av 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.  ', 'Nr N amn Klass 874217 Alskär 1c  Naturvärdesbedömning På Älskär finns en större trutkoloni och en 

förhållandevis artrik flora. Älskär utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Älskär är ett örtrikt fågelskär i södra 

delen av Hålfjärden. Ön hyser en gråtrutkoloni och här häckar även t ex vigg. I sydost finns partier med klippängskaraktär med tulkört, renfana, 

gulmåra och vänderot. Uppe på ön finns en intressant förekomst av axveronika. Det är en av de få kända förekomsterna i skärgårdsområdet 

där annars dess nära släkting strandveronikan är allmän. På Älskär finns även någon enstaka ask samt några rönnar, al, nypon och en.  

Åtgärdsbehov Naturvärdet består om Älskär lämnas orörd och ostörd. 

  



 

 

 

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.  ', 'Nr N amn Klass 873101 Adellövmarker vid Ramsvik 2  Naturvärdesbedömning  

Åkermarkerna vid Ramsvik omges av ädellövbryn. Här finns ett par större avsnitt med medelålders och något äldre ekar som nu åter betas och 

en förekomst av strutbräken på fuktig mark. Ramsviksområdet är en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö och en viktig del av kust- och 

skärgårdsområdets naturvärden.  

 

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.  ', 'Nr N amn Klass 873101 Adellövmarker 

vid Ramsvik 2  Naturvärdesbedömning  Åkermarkerna vid Ramsvik omges av ädellövbryn. Här finns ett par större avsnitt med medelålders 

och något äldre ekar som nu åter betas och en förekomst av strutbräken på fuktig mark. Ramsviksområdet är en mycket värdefull och 



 

 

skyddsvärd naturmiljö och en viktig del av kust- och skärgårdsområdets naturvärden.  Naturvärdesbeskrivning  Åkermarkerna vid Ramsvik 

omges av ädellövrika skogsavsnitt eller ädellövhagar som betas. Ett par ekar i området når över en meters diameter men de flesta är något 

klenare. Den stora skalbaggen ekoxe har setts vid Ramsvik på 1990-talet och visar sig troligen fortfarande under gynnsamma år.  Söder om 

ladugården finns en mycket fin och välbetad ekhage med hasselavsnitt och ett yngre skikt av björkar. Flera ekar har inslag av döda eller döende 

grenar. Ekarna börjar bli både grova och resliga och är i flera fall över 150 åriga. Ekmiljön övergår i sydost i en björkhage med bitvis rikt med 

hassel.  I öster finns en ek-björkhagmark som betas. Området har inslag av vidkroniga ekar med framtidsvärde. Floran är i huvudsak av 

lundgröetyp och därför är trädvärdena det som dominerar naturvärdet här.  Vägen mot Ramsviken genomkorsar en åkerholme. Här växer ek, 

björk, alm, klibbal och ett underskikt av hassel. Markfloran är delvis mager men innehåller även bl a natt och dag. Av störst intresse är dock de 

rika bestånden av strutbräken som trivs tack vare framträngande markvatten i den svaga nordsluttningen.  Näsudden är en ek-björkhage med 

hassellundar. Det är relativt nyrestaurerat men nu välhävdat. Det finns avsnitt med grässvål men även skuggad mark och marktäckande 

lågvuxen björnbär. Ekarna är i 100-150 års ålder. En liten strandäng, kantad av slån och apel, med uppslag av ung klibbal finns vid den sydliga 

viken. Från Näsudden finns sedan tidigare angivet en rik lundflora med desmeknopp, ormbär, smånunneört, svalört, trolldruva, vårlök, 

blåsippa och nässelklocka. Det här kommer med fortsatt hävd bli en fin lövmiljö och tack vare den varsamma restaureringen finns sannolikt 

även lundfloran kvar.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om områdets trädbärande hagar även i framtiden betas och om vidkroniga träd får 

utvecklas till grova jättar. Behåll inslaget av hassel och se till att en del av hasseln får utvecklas till gamla grova strutar med mycket död ved. 

Åkerholmen 

  



 

 

 

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. 

  



 

 

 

Majeldsberget  

Objektsnummer: 872201    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På västsidan av Södra Finnö finns en bergbunden ekpräglad hagmark. Den är till största delen opåverkad av kvävegödsel och har därför en 

artrik flora som indikerar en lång kontinuitet som hävdad gräsmark. Hagen hyser en för kusttrakten typisk vegetation och utgör genom sin 

storlek och ekhagskaraktär en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I området Båtstadkrok-Majeldsberget finns en stor, kuperad och vacker hagmark med ekprägel. Här växer övervägande ek utöver en del 

hamlade lindar och bergpartier med enstaka tallar. Området utgör den enda större ekhagamarken på Södra Finnö. I anslutning till höjden norr 

om Båtstadkrok står tre stycken stora lindar som hamlades för cirka 50 år sedan. Området är en bergklack med en bred skogsklädd 

södersluttning. Området innehåller mycket lind. Söderut fortsätter betesområdet på omväxlande äng/vall och i skogsdungar med flathällar. 

Området beskogas av gammal hällmarkstall och grova ekar. Här och där finns lite lindar men inga hamlade eller speciellt grova.  Ytterligare elva 

hamlade grova lindar finns runt om Majeldsberget. Åtta är nästan 50 centimeter eller grövre i diameter. Det är nu ett bra tag sedan sista 

hamlingen gjordes. På Majeldsbergets södra sida står en 30-årig tallplantering. Fyra lindar står nu inne i eller i kanten av den. De övriga står i 

små dungar eller solitärt i hagen. På de gamla ädellövträden finns en värdefull lavflora med bland annat rostfläck, gul dropplav och brun nållav. 

Buskskiktet är på många ställen tätt och domineras av enbuskar men slån, nypon och hagtorn är också vanliga. Ganska stora delar av hagen 

utgörs av hällmarker med ringa jordtäcke. Vegetationen utgörs av renlavar, björnmossor, bergven och bergsyra med inslag av kruståtel, 

styvmorsviol, getrams m fl. Mellan hällarna på lite djupare jord finns dels fina torrängspartier av fårsvingeltyp och övergångar mot mer 



 

 

hedartad vegetation. Här växer gott om brudbröd men även solvända, kattfot och Adam och Eva. Rödvenäng och rödvenhed förekommer 

också liksom ett mindre område med gräslågstarrfuktäng dominerad av hundstarr och stagg. I området förekommer stengärdesgårdar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden betas och om lindarna frihuggs och omhamlas. För framtiden bör också en del lindar 

nyhamlas. Frihugg vidkroniga ekar och i övrigt ekar som trängs av barrträd. 

  



 

 

 

Malmkullen  

Objektsnummer: 864851    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I området vid hembygdsgården Malmkullen finns ekmiljöer med gott om medelålders ekar upp till ca 150 år som kommer att bli mycket 

värdefulla i framtiden när träden åldras.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Kring Skällvik-Börrums hembygdsgård Malmkullen finns ekrika miljöer, till stor del på eller i nära anslutning till tomter. Det finns även mer 

naturliga miljöer i branter mellan tomt och åker i söder. Medelålders ekar upp till ca 150 år är vanliga och området kommer att bli mycket 

värdefullt i framtiden när träden åldras. Uppåt hällmarkerna sydost om hembygdsgården finns en del senvuxna ekar. Söder om Björkliden finns 

längs vägen en välskött miljö med några vidkroniga äldre ekar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om det eken även i framtiden får prägla området. Håll öppet kring vidkroniga träd. 

  



 

 

 

Marielund betesmark  

Objektsnummer: 865808    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En liten betesmark med inslag av hävdgynnad flora. Betesmarken har ett lokalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Hagen präglas av närheten till det förfallande torpet Marielund. Här finns även en grund efter en jordkällare. Främst i nordost finns en del 

hävdgynnad flora med bl a backsmörblomma, stor blåklocka, blåsuga, gullviva och jungfrulin samt en skogsart som vippärt. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd. 

  



 

 

 

Markelholmen  

Objektsnummer: 874215    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Lövholm och Stora Markelholmen finns värdefulla barrbestånd med främst tall men även gran. Öarna utgör en mycket värdefull del av 

barrskogsmiljöerna i S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Lövholmen och Markelholmarna ligger i Hålfjärden söder om Marö. På Lövholmen finns namnet till trots främst naturvärden knutna till 

solexponerad gammal tall. Tallarna finns spridda i en i övrigt ganska sluten blandskog. Centralt finns ett lundartat parti med delvis 

bukettväxande lindar. Här finns en skuggtålig flora med bl a vitsippa, stinknäva, jordreva, skogsviol och hundloka. Död ved förekommer i 

mycket liten omfattning. På Stora Markelholmen finns en barrblandskog som fått utvecklats ostört under lång tid. Skogen har en ställvis 

naturskogsartad prägel med gamla granar och rikligt av lågor i sen nedbrytningsfas. Lokalklimatet är torrt och gynnsamt för krävande insekter. 

De rödlistade vedskalbaggarna bronshjon och granbarkgnagare har lämnat karaktäristiska gnagspår på enstaka granar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Stora Markelholmen lämnas orörd. För att långsiktigt bevara naturvärdena på Lövholmen bör små luckor skapas och 

frihuggning av de äldre tallarna utföras i syfte att bibehålla solexponerade gamla tallar. 

  



 

 

 

Marö  

Objektsnummer: 876305    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Lånjö-Marö finns värdefulla, svagt betespåverkade halvöppna marker med ek och tall samt buskar. En artrik, kalkpåverkad flora finns, inte 

minst kring hällmarker. Lånjö-Marö är beläget förhållandevis långt ut i skärgården och utgör en mycket värdefull del av S:t Anna ytterskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I ett stråk över Lånjö och Marö finns bergbundna marker präglade av ek, tall och artrik klippängsflora. Väster om Paterhamnen omväxlande 

hällar och sänkor med gräsväxt, ibland av hedtyp med ljung, fårsvingel och renlavar. Ett svagt bete upprätthåller en halvöppen miljö med 

enbuskar, al, rönn, nypon mm. Norrut märks allt rikare mark med t ex inslag av blodnäva. Här finns även små fd åkerlyckor varav en omgärdas 

av en fin stenmur. Odlingssten är även uppkastad på berghällar intill. Norr om Paterhamn finns små skogspartier med tall, och på marken 

blåmossa. Kring hällarna finns buskmarker och ekinslag.  Norrut upp mot Stuntö är det nyligen röjt och tämligen öppet. Floran är rik med gott 

om nattviol samt korskovall. Norr om Paterhamnen finns en bergbrant mot öster med viss kalkpåverkan. Här förekommer falsk björnmossa, 

kruskalkmossa samt gaffel-  och svartbräken. Vidare mot sydost längs näset ut på Marö finns en mosaikartad miljö med mycket ek, buskmarker 

samt artrika hällmarker med kalkpåverkan. Ekar upp till ca 150 års ålder och 75 cm diameter finns här. I gläntorna bland ekarna och kring 

hällmarker växer bland annat kungsmynta, korskovall, vildlin och harklöver. En del av detta område skulle vinna på viss restaurering till en 

ekhagmark. Från tidigare inventeringar rapporteras från Lånjöområdet även brudbröd, tulkört, Adam och Eva, vit fetknopp och vid en vik 

även toppfrossört.  Mot sydost på Marö fortsätter den ekrika miljön med lågväxt lövlundmiljö i sänkor mellan magra berghällar med bl a 

relativt ung ek, björk samt äldre tall. Krontaket är tämligen slutet med undantag för kantzonerna mot torrare berghällar och i mindre lövdungar 



 

 

på dessa. Ett alstråk i angränsning till skogen ger troligen en viss förhöjd luftfuktighet som är gynnsamt för utvecklandet av en speciell flora. 

Det är en intressant natur för framtiden genom bl a förekomsten av de senvuxna ekarna som står spritt inom lokalen. Särskilt ekar som växer i 

halvskugga eller i sluttningslägen invid öppna hällar har goda förutsättningar att dra till sig krävande kryptogamer av lavar och svampar. I 

sydost ligger Marönskupan, en markant toppunkt varifrån man har en enastående utsikt över det yttersta kustbandet. Att jämföra med Kupa 

klint och Gubbö kupa längre söderut. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området bevaras oexploaterat men helst hävdas med bete. Ekarna bör särskilt gynnas och vid behov frihuggas. En 

restaureringsinsats kan gärna göras på näset mot Marö. Aven gamla tallar och karaktären av mosaikmark med hällar 

  



 

 

 

Maröeken  

Objektsnummer: 874228    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En gammal grov ek. Trädet är en värdefull del av de rika ekförekomsterna i S:t Anna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Maröeken är en gammal grov ek. Den växer i berget norr om ladugården. Omkretsen är cirka 475 cm. Dess krona är gles och grovgrenig med 

döende grenar här och där. På barken finns en värdefull lavflora. Närmaste omgivningen håller på att buska igen av slån och nyponrosor och 

lite yngre träd av tall, ask och björk. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om man hugger fritt för kronan och röjer allt sly runt stammen och under kronan. 

  



 

 

 

Maröområdet  

Objektsnummer: 876310    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Runt Marön finns en stor arkipelag av öar, de flesta med tallskogsprägel. Området är välbesökt genom sin närhet till farleden. Maröområdet 

utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Maröområdet är en stor och avskild ögrupp i nordligaste delen av S:t Anna. Belägen norr om Aspöjafjärden och söder om Arkösund ligger den 

i övergången mellan de traditionellt indelade skärgårdsområdena. De större öarna är typiska tallskogsöar som till största delen utgörs av 

hällmarker. På några av öarna i väster finns äldre tallskog av särskilt värde. Förutom de stora skogklädda öarna finns en mångfald mindre öar 

och skär, grynnor, grund och grundområden.  Rågeten och Rågetshällarna med fågelskärsflora i väster är en särskilt värdefull del av dessa. Tack 

vare närheten till farleden och god tillgång på lämpliga naturhamnar är området välbesökt av båtfarande.Tväskär längst i väster har en kuperad 

och bruten terräng med magra hällar och sänkor. Trädskiktet av tall är långsamväxande och glest men har ett påfallande inslag av grovstammiga 

och gamla trädindivider. I det kärva läget har flera träd utvecklat krokiga stammar och parasollika nedhängande grenverk. På tallarna finns gott 

om döda torrgrenar. I mindre omfattning finns även solexponerade barklösa torrakor. Tallticka är allmän på de äldsta träden. Även på holmen 

Tvägrena finns en tallskog med inslag av gamla furor medan död ved finns i mycket begränsad omfattning.  Gammal tämligen grovvuxen 

tallskog finns i ett stråk tvärs över ön Högholmen. Furorna har fårad pansarbark och i enstaka träd finns bohål efter hackspettar. Död ved 

förekommer främst på döda grenar av levande träd men även i form av barklösa äldre torrakor och några rotvältor. Mot östra kanten ansluter 

skogen mot ett fuktigt alstråk. Naturvärdena utgörs av de mycket gamla träden samt inslagen av död ved.  Rågetshällarna ligger väster om 



 

 

Rågeten i områdets västra del. Det nordvästra av skären är ett flackt fågelskär med klibbglim på den högsta punkten i söder. Klibbglim 

förekommer annars huvudsakligen på de yttersta skären i skärgården. I en ängsartad sänka förekommer rikligt med strandveronika tillsammans 

med kungsmynta, gulmåra och renfana. Fågeltoppsbrosklav och vägglav finns också på skäret samt några alar, enstaka rönn och krypande 

enbuskar, slån och törnrosor. Övriga skär i samlingen är förhållandevis kala och rundade. På Rågeten finns i söder en mindre lindskog, i norr 

mest tall.  På västra Klovöja finns ett litet, glest yngre lövparti invid stranden med apel, vårtbjörk, oxel och ask. Asken är ett värdefullt träd att 

bevara i skärgården genom att den vid högre ålder ofta är värd för en mängd hotade kryptogamer mm. På ett något grövre träd förekommer 

lönnlav.  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna med förekomst av gammal tallskog lämnas orörda. På Marön och Knarrö är det av stort värde om en del av 

trädskiktet får utvecklas till gamla evighetsträd av tall. Låt askarna på Klovöja utvecklas till gamla träd. 

  



 

 

 

Mellantorp  

Objektsnummer: 865705    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mindre hagmarksobjekt som delvis står utan hävd men som utgör en värdefull del av det numera ganska glesa nät av artrika betesmarker 

som finns i landskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Mellantorp finns ett mindre hagmarksområde som delvis är ohävdat. Västra delen saknar staket och bär spår av viss gödselpåverkan men 

delar med artrik flora förekommer. Mot öster en träd- och buskbevuxen yta. Hävdgynnad flora förekommer även här men i liten utsträckning 

bl a i form av ängsvädd och brudbröd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden återupptas i ohävdade delar. 

  



 

 

 

Mellantorp hagmark  

Objektsnummer: 866611    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En hagmarksmiljö med artrika magra delar samt som i övrigt är på väg att bli mager i sin helhet. Varierad med inslag av träddungar och buskar. 

Området är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En överlag öppen hagmark med några skogsdungar och unga hagmarksekar. Betydande delar är tidigare påverkade av gödsling men artrik flora 

förekommer i de torrare partierna. Den övriga marken är också påväg att naturaliseras. Antydan till tuvbildning finns på sina ställen. 

Torrbacken i södra kanten är mest ängsartad och halvtorr med mycket ängshavre men med hedartade fläckar med ljung, kattfot, jungfrulin, 

brudbröd. Sluttningen från torrbacken åt norr är blockig och här finns en och hassel. Vegetationen är rödvenhed, lite mossig och med mycket 

ängsvädd och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller 

bebyggelse. 

  



 

 

 

Merumsfjärdens vassområden  

Objektsnummer: 865906    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vassområdena i Merumsfjärden är ett för Östergötland unikt stort sammanhängande vassområde. De angränsande vattenområdena är 

dessutom sannolikt viktiga för fiskrekrytering. Höga naturvärden finns även på Lindholmen och i andra angränsande ädellövrika miljöer. Den 

grunda vattenmiljön utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längs västsidan av Merumsfjärden finns ett flera kilometer stort vassområde. Förutom de värden vassarna representerar så har de angränsande 

grunda vattenområdena troligen ett mycket stort värde för fiskrekrytering. Bitvis finns hävdade eller igenväxande strandängsmiljöer på insidan 

av vassytorna.  Vassområdena är vända mot norr och öster och grunda partier (1-3 m) finns bitvis utanför de breda vassarna. Hela området 

påverkas av näringstillskott från närliggande åkermark samt från Slätbaken. Åker, blandskog och betesmark dominerar markområdena. 

Undervattensvegetation täcker ca 50 % av bottnarna på grundområden i södra delen.  I norra delen innanför Lindholmen finns en stor och 

bred vassbukt. Djupet uppskattas till 4 m. Ända fram till vasskanten är det relativt djupt. Innanför en vassbård finns en lång öppen ränna, ca 

100 m lång och 7 m bred. Denna vik klassas som ett exponerat grundområde och vass täcker hela strandlinjen. Undervattensvegetationen är 

sparsam med ålnate, borstnate, hornsärv samt blåstång.  Lindholmen är en bergig ö med branta sidor. Lind dominerar i trädskiktet med inslag 

av ek. Under lindarna finns en rik markflora med bl a tandrot. Nedanför en brant i sydväst växer storrams och löktrav. 

 

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 

  



 

 

 

Minsjö hagmarker  

Objektsnummer: 867304    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla hagmarker vid Asplången. Av särskilt värde är de beteshävdade strandmarkerna som är av stort värde för bl a fågellivet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Minsjö gård intill Asplången finns en stor och långsträckt hagmark med öppna vidder, enebackar och lövdungar. Det mesta av de öppna 

delarna är gödselpåverkade och det är i stället de kuperade och steniga områdena som har en värdefull flora.  Trädskiktet som varierar i 

slutenhet domineras av björk och ek och i någon mån av lind, asp och klibbal. Hasselbuskar dominerar vissa delar, medan en och nypon är 

vanliga överallt. Den dominerande vegetationstypen är rödvenäng med ett stort inslag av rödsvingel. Det förekommer även torrbackar med 

fårsvingeltorräng, ofta med gott om solvända. Speciellt i stenigare partier och i området neråt sjön finns partier med rödvenhed. Floran 

innehåller eb hel del intressanta arter bl a kattfot, låsbräken, brudborste, ängsvädd, backsmörblomma och nattviol. Av strandängsväxter finns 

gåsört och jättegröe samt plattstarr, vasstarr och tuvtåtel.  I öster finns en näringsrik hage med betad strand. Smörblommor är karaktärsart men 

det finns även en rad allmänna fuktängsarter som svärdslilja, humleblomster, kråkklöver och älggräs. Trots en ganska trivial flora finns ett högt 

värde i den betade strandmarken som bl a gynnar fågelfaunan. 

 

Åtgärdsbehov 

I öster finns en näringsrik hage med betad strand. Smörblommor är karaktärsart men det finns även en rad allmänna fuktängsarter som 

svärdslilja, humleblomster, kråkklöver och älggräs. Trots en ganska trivial flora finns ett högt värde i den betade 



 

 

  



 

 

 

Missjö skärgård  

Objektsnummer: 874401    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

S:t Anna ytterskärgård unik med sin finskurna övärld och omfattande områden med grundbottnar. Den stora utbredningen av grundområden 

med riklig och mångformig vegetation har stor betydelse för lokala fisk- och fågelpopulationer. Områdets värden avspeglas inte minst i ett rikt 

fågelliv. Öarna uppvisar en mångformig ytterskärgårdsnatur med såväl kala skär som utposter av gammal skärgårdstallskog. En del av området 

ingår i Missjö naturreservat.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordost om Missjö finns kärnområdet i S:t Annas unikt finskurna ytterskärgård. Här finns en mosaik av små öar och skär, grynnor, grund och 

grunda bottnar med ett rikt växt och djurliv. Öarna utgörs av björkskär och fågelskär med representativ flora och fauna. Här finns även några 

öar med tallskog i mycket exponerat läge. Den svårnavigerade skärgården har alltid varit svår att nå för människor vilket bidragit till en hög 

grad av orördhet.  Området innehåller stora arealer grunda bottnar. I området runt Kalskär och Melskären i områdets norra del har 

undervattensmiljön inventerats. Förhållandena är troligen likvärdiga i grundområdena söderut. Mjukbottnar med lera, sand och nedbrutna 

växtdelar finns i skyddade delar där vågor och strömmar inte för bort materialet. Här förekommer t ex ålgräs och kransalger som är nyckelarter 

för en mängd organismer i havet. De har minskat i de inre och mer närsaltpåverkade delarna av skärgården men återfinns i relativt stor mängd 

på mjukbottnar härute. Hårdbottnar är renspolade av vågor och strömmar och här är blåstången en nyckelart i floran av alger. Blåstång har 

påträffats ned till knappt sex meters djup i området.  Kalskär-Gröskären:  Längst i norr finns några samlingar av större öar runt Kalskär och 

Gröskären samt i omgivningarna kring Långa skäret. Kalskär bildar norra änden i det stråk av större öar som bildar ett pärlband genom S:t 



 

 

Annas ytterskärgård. Ön ligger ca fem kilometer sydost om Aspöja och är en av de yttersta öarna även om det utåt havet finns en mängd 

grynnor och småskär. Kalskär gör inte direkt skäl för sitt namn längre. Ön är nämligen täckt av ett nästan ogenomträngligt täcke av slån, rosor 

och en. I fuktsvackor står lite klibbal och glasbjörk. I en av fuktsvackorna växer ett bestånd hönsbär. På öns södra del växer klibbglim och 

längs stränderna växer strandveronika. Buskarna utnyttjas av en del småfågel, bland annat näktergal, ärtsångare och törnsångare. Nordost om 

Kalskär ligger Stora Stångklabben, ett litet högt skär av den magra typen. Kruståtel och fårsvingel är de vanligaste arterna bland kärlväxter här. I 

sydväst finns dock ett liten fläck med ett mycket individrikt bestånd av nattviol. I sydost växer silverlav.På Stora Gröskär finns omväxlande 

hällmark och torr hedartad mark. Björksvackor och enbuskvegetation förekommer. I norr pågår myrbildning i en liten avsnörd vik. 

Vitmossorna håller på att breda ut sig över vattenytorna och våtmarken kantas av al och björk. Centralt på ön växer en tvåskiktad 

talldominerad skog med ett intressant inslag av grövre och gamla tallar. Ett flertal av dessa har utvecklats till torrakor som har rikligt av 

gnagspår och kläckhål efter insekter. Även den liggande döda veden är värdefulla element i biotopen. I övrigt är skogen under ', 'stark 

igenväxning av yngre lövträd och buskar. En eventuell röjning i det lägre skiktet för att ljusexponera äldre träd och död ved skulle sannolikt 

vara gynnsamt för naturvärdena på lång sikt. Särskilt om detta kan kombineras med beteshävd. Lokalen har tämligen rikligt av signalarten 

tallticka och gamla kläckhål efter ett par rödlistade vedskalbaggar noterades. Till floran hör rikligt med skogsstjärna samt lund- och skogsbräken 

och örnbräken. Lilla Gröskär hyser i söder en nästan djungelliknande, urskogsartad björkskog nedsänkt som i en gryta. Området uppvisar de 

kraftigaste björkarna i denna del av skärgården. Terrängen är snårig och bitvis helt oframkomlig. I de centrala delarna kärrvegetation med 

öppna vattenytor. Rönn, gråvide och brakved förekommer i björkskogen. Bland växterna i kärret märks kråkklöver, besksöta, rankstarr samt 

hjortron och hönsbär i kanterna. Stora lundbräkenbestånd finns nedanför en bergbrant i norr. I övrigt täta enbuskbestånd och spridda, mindre 

björkruskor.  Långa skäret-Hamnskärområdet:  Omkring sex kilometer sydost om Aspöja ligger en samlad grupp öar med Västra och Östra 

Aspskäret, Käringskär, Långa skäret och Flatskär. Öarna omges av grunda bottnar och en mängd mindre öar och skär och här finns en 

värdefull fågelfauna med bl a häckande vigg, svärta och småskrake. På Långa skäret finns en av de allra yttersta tallskogarna i skärgården. På 

Östra Aspskäret finns en mindre stuga och på Långa skäret ett par fiskestugor. Ögruppen är en del av det stråk av större öar som finns i S:t 

Annas ytterskärgård.  Tallskogen på Långa skäret är ganska lågvuxen vilket till en del beror av det exponerade läget i yttre delen av skärgården. 

Marken har ett tjockt mosstäcke av främst vägg- och vitmossa och på hällar räffelmossa. Skogen har en olikåldrig och skiktad karaktär. I södra 

delen står de äldsta och grövsta tallarna. En del har håligheter efter spillkråka. Här finns även ett par vårtbjörkar med hamlingsspår. 

Naturvärdet är främst kopplat till förekomsten av gamla tallar, enstaka grövre klibbalar och den döda veden som finns på rotvältor och 

torrakor. Spår av barrpraktbagge sågs på veden.  Aspskären är ett par typiskt utbildade björkskär. Mitt uppe på det Östra Aspskäret  finns en 



 

 

sänka med björk. I denna förekommer hönsbär, hjortron samt Jund- och skogsbräken. Västra Aspskäret är björkdominerat, i övrigt finns 

enbuskvegetation. I myrsvackor märks hönsbär, hjortron och brakved. Lund- och skogsbräken är  framträdande. På östsidan har toppfrossört 

påträffats. Även Flatskär är ett typiskt  björkskär som också hyser en myrsvacka med bl a hönsbär. Ljung och enbuskar  ', 'växer i kanterna. 

Norr om sänkan finns en insjöliknande vattensamling som delvis är vassbevuxen och kantad av al. En av alarna är kraftig och tvådelad. I och 

vid vattensamlingen finns även blåsäv och rörflen.  Som den yttersta ön ligger Hamnskär en halv kilometer öster om Långa skäret. Ön har en 

flikig strandkontur och på ön finns dessutom flera hällkar. Tillsammans med kringliggande skär; Hamnskärsklabben, Hamnskärshällen och 

Håämklabben, utgör ön en fågelrik miljö med bl a häckande labb. Hamnskär är en långsmal ö som uppvisar flera björkmyrar där även 

videbuskage ingår. I björksvackorna påträffas de typiska arterna för vegetationstypen såsom hönsbär, hjortron, kråkbär samt lund- och 

skogsbräken. Särskilt i norr finns fint utbildade små hjortronmyrar kantade av låga och krypande enbuskar och frodiga bestånd av lundbräken. 

Från en kupolliknande toppunkt ges en strålande utsikt över omgivningen med öppna havet i öster. I söder finns ett större hällkar kantat av 

vide. Här tillkommer arter som kråkklöver, ängs- och tuvull, tranbär, bredkaveldun och slokstarr. Hamnskärs utsida uppvisar öppna, flacka 

hällar som mestadels är vacker is- och vattenslipade.  Övärlden väster och söder om Långa skäret:  I området mellan Stora Gröskär och Långa 

skäret ligger de små öarna och skären Gröskärsklabben, Tväsäck och Utterhällen som samtliga är rika på klibbglim. Tryskären ligger en 

kilometer väster om Långa skäret och är en samling låga skär som ligger tätt inpå varandra. Skären är förenade genom spänger. På det sydligaste 

skäret märks bl a klibbglim, vejde och dansk skörbjuggsört. Det nordligaste skäret är ett utpräglat fågelskär, också det hyser klibbglim och vejde 

samt rikligt med gräslök.  Söder om Tryskären ligger Dödmansskär som är ett särpräglat skär med hög och markant toppunkt. I branten på 

dess nordsida finns ett utbrett och tuvigt kruståtel-samhälle. På de låga, rundade hällarna där nedanför finns en fågeltoppsflora med klibbglim, 

gräslök, gul fetknopp, glansnäva och vejde samt fågeltoppsbrosklav.  Ett par kilometer sydväst om Långa skäret ligger Gräsdänningskär som är 

ett bergigt enbusk- och björkskär. Här finns sänkor med vitmoss-samhällen och krypande kråkbärsbestånd. I dessa småmjyrar växer bl a 

hönsbär och hjortron.  Öster och sydost om Gräsdänningskär ligger Måsklabbarna (Norra Måsklabben, Norra och Södra Högaskäret, 

Måsklabbarna samt Södra Röbrakskäret). Det är en liten egen, grund arkipelag bestående av en mängd små skär och uppstickande hällar. 

Kanske är  ', 'detta det område i skärgården som uppvisar den tätaste ansamlingen av småskär, hällar, kobbar och bådar. På skäret norr om 

själva Måsklabbarna står en liten stuga samt några alar och rönnar. Området som helhet är naturskönt och fina utsikter ges åt alla håll. Här 

finns dock även ett värdefullt och störningskänsligt fågelliv med bl a häckande gravand, vigg, små- och storskrake, strandskata, roskar! och 

silvertärna.  Österut från Måsklabbarna ligger Stora och Lilla Gråskär. Stora Gråskär är en lite större ö med flera grunda, lugna vikar som skär 

djupt in i ön. I söder ett stråk med björkfyllda sänkor med typisk ytterskärgårdsflora t ex hönsbär, hjortron, kråkbär och brakved. Bitvis finns 



 

 

även en utbredd enbuskvegetation. I söder en stuga. Runt omkring finns små fågeltoppsskär med klibbglim. Till häckfåglarna hör svärta, små- 

och storskrake samt strandskata. Mellan Stora Gråskär och Långa skäret i norr finns en samling klibbglimrika skär där växten utgör ett ovanligt 

framträdande inslag i fågelskärsfloran.  Ett par kilometer sydost om Långa skäret ligger Inre Båden och Gjusbådarna. Öarna har sparsam 

vegetation och området hyser en värdefull fågelfauna med bland annat häckande svärta, strandskata och silvertärna. Runt öarna finns ett drygt 

20 hektar stort grundområde varav större delen är grundare än tre meter.  Östra Brandskär- och Arvskärsområdet:  Nordväst om Stora Tallskär 

ligger ett stråk av Missjöskärgården som ingår i Missjö naturreservat. Här finns stora grundområden längs västra kanten som är ned till tre 

meter djupa. Österut är bottentopografin mer varierad. Små öar och skär, grynnor, grund och grunda bottnar bildar en mosaik med ett rikt växt 

och djurliv. Öarna utgörs av björkskär och fågelskär med representativ flora och fauna. Runt Östra Brandskär och Baggskär finns en ansamling 

av öar.  Själva Östra Brandskär är ett mycket näringsfattigt björk- och enbuskskär. Berggrunden utgörs av gnejs som innehåller små linser eller 

ådror med järnhaltiga mineral och på sina ställen glimmer. Floran på ön är artfattig och domineras helt av kruståtel. Uppe på ön finns en liten 

björkmyr med skvattram, hjortron, kråkris, kråkklöver, ängsull och lite hönsbär. Mossen ligger som i en gryta med branta bergssidor åt flera 

håll. I övrigt täcks stora delar av ön av täta enbuskage. Mot stranden står någon liten al och här finns lite strandväxter som gråbo, kvanne, 

strandveronika, frossött, strandkrypa och rörflen.  ', 'Nordväst om Östra Brandskär ligger några mindre skär (Brandskärsklabbarna) med släta 

hällar åt nordväst och steniga stränder åt sydost. Floran på dessa är av skärgårdskaraktär med rikliga förekomster av gul fetknopp, gräslök, 

kärleksött, strandkrypa och strandveronika. På klippor växer klibbglim, styvmorsviol, baldersbrå och gräslök. På ett av skären står en ask.Västra 

Brandskär är en ö av fågelskärskaraktär med endast några få buskar och med en artrik flora. Mitt på ön ligger ett hällkar med en liten gåsbetad 

strandäng där bland annat ormtunga växer. På skäret i övrigt förekommer rikligt med gräslök, gul fetknopp, baldersbrå och kärleksört. Här 

finns även små förekomster av toppfrossört, kvanne, malört, klibbglim och strandveronika. Silverlav förekommer på en häll i öster.  Södra 

Brandskärsklabbarna är ett par mindre, helt öppna skär utom i ett nordost-sydvästligt stråk på den östra ön där en, nypon och rönnbuskar 

växer tätt. Kruståtel dominerar helt de centrala delarna av båda öarna medan strandnära delar har mer fågelskärskaraktär med artrik, 

gödselgynnad flora. Här förekommer t ex klibbglim och toppfrossört. I strandnära partier strandveronika, kvanne, älggräs, hundkex, 

fackelblomster, hampdån, flenört m fl. Fågeltoppsbrosklav och silverlav förekommer vid fåglarnas favoritklippor. På södra ön finns en liten 

mosse med kråkris och  hönsbär.  Vidare söderut ligger Baggskär, ett magert busk- och björkbevuxet skär. Enbuskagen är mycket utbredda och 

täta. Floran är fattig och domineras av kruståtel med inslag av ljung och kråkris. Längst i norr finns några exemplar av gulsporre.  Öster om 

Baggskär ligger Labbskär, också det ett magert och torrt enbusk- och björkskär. På ön finns några små fuktsvackor där det växer kråkris och 

hjortron. I övrigt domineras floran av gräset kruståtel. I öster finns ett kollapsat aspbestånd som nu är fullt av klena asphögstubbar och lågor av 



 

 

värde för t ex insekter. Utmed stranden växer de typiska skärgårdsväxterna kvanne, strandveronika och ormtunga. På en klippa i väster växer 

silverlav.  750 meter nordost om Labbskär ligger Gjusklabb. Det är ett litet kalt ytterskär med fågelskärsflora. Här finns gräslök, baldersbrå, 

styvmorsviol och klibbglim.  Toppfrossört och rosenpilört växer i anslutning till ett hällkar. Arvskär är en nästan kal  ö med enstaka spridda 

rönnar och björkar. På ön finns ganska stora torra  gräsmarksytor dominerade av kruståtel. Längs kanterna står några exemplar klibbglim  och i 

östra strandkanten växer ormtunga. Floran i övrigt är artfattig och utan ovanliga  ', 'arter.  Nordost om Arvskär ligger Arvskärskarten som är ett 

litet och för ytterskärgården typiskt skär. Floran är artrik med en lång rad örter gynnade av fågelspillningen. Klibbglim och den ganska ovanliga 

örten vejde går att finna. Längs den nordöstra stranden finns ganska fina blåstångsbottnar.Norra Tallskär är ett magert, bergigt skär bevuxet 

med några tallar, rönnar och björkar. Enstaka buskformiga klibbalar och brakved förekommer också. Uppe på ön finns några små mossar 

bevuxna med kråkris, hjortron och hönsbär. Södra delen av ön är igenbuskad av rönn, en och rosor. Denna fågelskyddade ö hyser ett intressant 

fågelliv, i området häckar t ex flera par svärta.  Stora Tallskär:  Stora Tallskär utgör den södra änden av det stråk av större öar som bildar ett 

pärlband genom S:t Annas yttersta skärgård. Stora Tallskär ligger ca en halvmil nordost om Missjö och hyser gammal tallskog utan tydliga spår 

av skogsbruk. Den urskogsartade skogen har få motsvarigheter i skärgården och det exponerade läget i det yttersta havsbandet gör ön unik. I 

skogen på ön finns många 150-åriga träd och ganska rikt med tallågor. Även äldre tallar återfinns och centralt på ön finns en flack sänka med 

blandskog av gran-tall. Här är det gott om granlågor. Björk är ganska vanlig i buskskiktet tillsammans med en och ung tall. Ett par döda askar 

finns i sydost liksom lite klibbal. I träden på ön finns rikt med hänglavar.  Markfloran domineras av kråkris, lingon och ljung samt mossmattor. 

I små fuktsvackor finns skvattram. Av signalarter påträffades tallticka, strecklav, gulnål (ask), gammelgranslav, vågig sidenmossa, långflikmossa 

samt spår av granbarkgnagare. Tidigare inventeringar har noterat rikligt med skogsstjärna samt förekomst av linnéa.  Södra Tallskär och 

Tallskärs Håmklabb är öppna eller delvis glest trädbevuxna. På klapper i övergången mellan de båda öarna växer vejde, en mindre vanlig 

ytterskärgårdsväxt. I området kring Tallskären och Krokskär finns en värdefull fågelfauna med bland annat häckande svärta, storskrake och 

strandskata.  Grundområdet Sörbådarna-Skrällmåsklabben:  Långt ut i havsbandet ca 1 mil öster om Norra Finnö finns ett större grundområde  

mellan Sörbådarna och Skrällmåsklabben. Det är ett ca 270 hektar stort område som  ', 'till stor del är grundare än tre meter, endast några 

mindre ytor i det avgränsade området är djupare än sex meter. Här finns en mosaik av små öar och skär, grynnor, grund och grunda bottnar 

med ett rikt växt och djurliv. Öarna utgörs av björkskär och fågelskär med representativ flora och fauna.  Här finns även Ådskär med en 

mindre tallskog i mycket exponerat läge. Den svårnavigerade skärgården har alltid varit svår att nå för människor vilket bidragit till en hög grad 

av orördhet. Områdets läge nära öppna havet gör att det har god vattengenomströmning.  I områdets norra hälft ligger Yttre Båden som är ett 

flackt fågelskär med stenig och rundkullig topografi. Här finns en mycket fin och typiskt utbildad fågelskärsflora gynnad av kraftig 



 

 

fågelgödsling. Rikedomen av klibbglim har få motsvarigheter i skärgården och i övrigt finns t ex vejde, malört och vänderot. Kring hällkar och i 

fuktsvackor växer fackelblomster och i söder finns en vik som kantas av strandbaldersbrå och kvanne. Typisk lavflora med vägglav och 

fågeltoppsbrosklav. Ön hyser en gråtrutkoloni.  Norrut ligger Skrällmåsklabben med häckande roskarl, labb och strandskata. Lilla Ådskär är ett 

varierat ytterskär med släta hällar, sprickor och små lodytor. Från ön har man ett mycket vackert blickfång både över Missjö-arkipelagen och 

öppna Östersjön. Centralt på ön ligger några små mossar bevuxna med björk, en, rönn och brakved. I dessa växer även kärrsilja, hönsbär och 

hjortron. I sprickor ner mot kanterna av ön växer en ganska rik flora med örter som strandkrypa, trampört, kvanne, vänderot, malört, 

fackelblomster och gökblomster. På jordfläckar som fågelgödslats uppe på hällarna växer baldersbrå, gul fetknopp, styvmorsviol, gräslök och 

kärleksört rikligt. På ön finns även den ganska ovanliga fjärilen vitbandad björkfältmätare.  Grytsskär är ett omväxlande lite högre skär med en 

del stora sprickor och block. I ett  par sprickdalar ligger små mossar bevuxna med björk. Hjortron växer i dessa. Längre  ner på ön är hålen 

istället fyllda med vatten och bildar hällkar. I de övre karen är det  gott om grodyngel sommartid. Bland kärlväxterna finns en typisk flora med 

arter som kvanne, strandaster, strandkrypa och vänderot mfl. Till de lite ovanligare arterna hör  vejde och den lilla ormbunken ormtunga. Den 

förra växer med bara fyra exemplar på västsidan i ett kvannebestånd. På hällar förekommer silverlav, en rödlistad lav som  finns i goda bestånd 

i S:t Anna skärgård.  ', 'Norrbådarna är en grupp små skär i den yttersta skärgården. De flesta skären är helt vegetationsfria men det största är 

bevuxet med en del örter. Floran är typisk för fågelgödslade ytterskär. Här finns gott om fackelblomster, gräslök, styvmorsviol, baldersbrå, 

klibbglim och malört. Här finns även frossött, rosenpilört, brunskära och kvanne. Norrbådarna är även skyddade som fågelskyddsområden på 

grund av sitt rika fågelliv. Grytsskär, Lilla Ådskär och Norrbådarna ligger inom Missjö naturreservat.  Ådskär är en av de allra yttersta öarna i 

S:t Anna. På ön växer lite gammal tallskog och det är ganska gott om död ved i form av lågor och några torrträd. Floran domineras  av blåbär, 

lingon och kruståtel inne på ön, men är skärgårdsbetonad på strandklipporna. Här finns tex fackelblomster, kvanne, gräslök, toppfrossört, 

videört, några strandveronikor, strandaster, gullris och några kungsljus. På kungsljus påträffades den rödlistade fjärilen kungsljuskapuschongfly. 

På ved sågs spår av svart praktbagge.  Längst i sydost ligger Sörbådarna, ett starkt exponerat grundområde. Här finns en värdefull fågelfauna 

med en del häckande vitfågel samt gravand.  Runnskär-Torrbådarna-Röskär-Gråbåden:  I yttersta sydöstra delen av S:t Anna ca fem kilometer 

ost-nordost om Missjö ligger Runnskär-Torrbådarna och strax söderut även Röskär och Gråbåden. Runnskär är en vacker liten flack ö nästan 

helt utan träd. Ön är mycket rik på fuktsvackor med både mossar och hällkar. På mossarna växer kråkris, kråkklöver och i söder hönsbär. I de 

 

Åtgärdsbehov 

våtaste växer även vass, strandklo och bredkaveldun. Floran är mycket artrik kring hällkar och i sprickor. Ons västra del påminner lite om ett 



 

 

karst-alvar med Naturvärdet  består om öarna lämnas orörda och ostörda. Fågelskydd gäller för välutvecklade kuddar av mossor, gul fetknopp, 

mandelblom, gräslök och styvmorsviol området norr om Missjöreservatet mellan 1/4 till 10/7. Tallskären omfattas av i sprickorna och lavklätt 

berg emellan. I större sprickor växer klibbglim, sprängört, fågelskydd mellan 1/2-15/8 och Melbådarna mellan 1/4 till 10/7. vattenmåra, 

tiggarranunkel, höskallra och topplösa. Bland block vid stranden växer kvanne, vejde och rikligt med strandveronika. På delar av öns västra 

halva dominerar den vackra silverlaven lavfloran på hällarna.  Torrbådarna ligger några hundra meter sydost om Runnskär och är ett par nästan 

kala skär med representativ flora för ytterskärgården. Den södra ön är variationsrik med  kala hällar, små gräsytor och fuktsvackor. I små 

fuktsvackor i norr och runt ett par  hällkar i söder är floran artrik. I norr finns t ex sparsamt med malört, gräslök och 

  



 

 

 

Mosseboskogen  

Objektsnummer: 865926    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett ovanligt stort område, ca 25 hektar, med äldre barrblandskog i mosaik med hällmark och myrstråk. Området utgör en viktig del av 

kustzonens värdefulla  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På fastigheterna Listorp och Ormestorp finns ett större område med äldre skog kvar. Områdets sydvästra del är en 100-årig talldominerad 

barrblandskog med ett relativt stort inslag av död ved. En del senvuxna aspar och granar finns. Terrängen är mosaikartad med omväxlande 

hällmarkspartier och små fuktstråk och tallrismossar. Vidare åt nordost åt Mossebohållet fortsätter myr- och hällmarkmosaiken. Skogen är 

olikåldrig med ett stort inslag av mycket gamla pansarbarkstallar, 200-300 år gamla. Området är genomhugget för ca 15 år sedan och skogen är 

enskiktad men lite luckig. Bitvis förekommer dock flerskiktning. Området som helhet är ett ovanligt stort sammanhängande område med äldre 

skog och sannolikt av stort värde för bl a skogsfågelfaunan. Den del av området som ligger inom fastigheten Listorp 2:1 ingår i ett blivande 

naturreservat. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogarna lämnas orörda. 

  



 

 

 

Mosse SO Stenbrinken  

Objektsnummer: 867402    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 En relativt påverkad mosse som dock har ett naturvärde som våtmark och i dess mindre påverkade delar, bl a de halvöppna kärren. Den har 

en viktig vattenhållande funktion i landskapet och som skogsvåtmark med typisk vegetation har den förhållandevis få motsvarigheter i 

kommunen.  delen står 3 st gamla lindar, varav två troligen varit hamlade.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Öster om Asplången och norr om förkastningsbranten finns en större skogsvåtmark. Våtmarkens omgivning är kuperad och täckt med 

barrskog. Mossen består av två beskogade delar med ett mellanliggande öppet kärr. Våtmarken är till viss del störd av dikning och gallring.  

Mosseplanet är en skvattramtallmosse som består av knappt tio meter hög tall i trädskiktet. Skogen är på grund av gallring glesare och träden 

högre än vad de normalt skulle ha varit. Mellan de bägge skvattramtallmossarna finns ett öppet kärr. Det är glest bevuxet med knappt meterhög 

glasbjörk och tall. I fältskiktet växer rikligt med tuvull, rosling, ljung, vattenklöver och fläckvis bladvass. I bottenskiktet finns praktvitmossa, 

rufsvit-=mossa, sotvitmossa och rubinvitmossa.  Laggen mot fastmarken är trädtäckt och vanligen störd av diken. Trädskiktet består av 

glasbjörk och i lite mindre omfattning klibbal. Träden är knappt tio meter höga. Här växer bl a tuvull, vattenklöver, pors och hjortron. I 

bottenskiktet dominerar granvitmossa och klubbvitmossa.  I den västra delen finns en västvänd brant på halvön som sticker ut i mossen. Här 

finns en del lodytor och lågor som tillför skogliga naturvärden till områdets helhet. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om gamla träd och död ved lämnas. Vid eventuellt fortsatt skogsbruk genomförs åtgärder på tjälad mark så att skador eller 

påverkan på själva våtmarken undviks. Kärret lämnas helt orött. 

  



 

 

 

Munkbacken  

Objektsnummer: 865501    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Munkbacken är en värdefull lövskogsmiljö med växlande inslag av ek, mest i söder. Bitvis finns också rikt med hassel.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Munkbacken är ett lövskogspräglat område, särskilt i södra delen. Backens södra del präglas bland annat av bryn mot åkermark. Här dominerar 

hassellunden med ett övre skikt av ek. I branterna växer senvuxen ek och här finns även en del döda ekar. Här finns lunglav på en ek och till 

markfloran hör blåsippa, vippärt och ormbär. Biotopen ger intryck av att vara tämligen orörd sedan betet upphört. Många ekar har karaktärer 

som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt, t ex håligheter, savflöden, fläkt bark och naken splintved.  Munkbackens norra och centrala delar är 

en blandskog med ca 50% löv. Lövet är äldre ekar och i övrigt yngre björk, asp och ek. Enstaka lind finns också samt viss hasselunderväxt. 

Fältvegetationen är av gräs och örttyp. Många ekar har gammal  hagmarkskaraktär. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området får utvecklas fritt såvida gran inte hotar att påverka. Då bör granen tas bort. I norra halvan av området kan 

skötseln inriktas på att gynna löv och ädellöv speciellt. 

  



 

 

 

Myr runt Lillsjön  

Objektsnummer: 867501    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Myren vid Lillsjön-Storsjön har mycket stora naturvärden beroende på sin mångformighet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Söder om Vagnsmossen och kommungränsen ligger ett komplext myrområde. Västligaste delen är en dikningspåverkad tallmosse men den 

övergår österut i öppen mosseyta med ringa påverkan som ansluter till såväl Lillsjön som Storsjön. Myren är sammantaget knappt 3 km lång, 

450 meter bred och ligger utsträckt i väst-östlig riktning. Omgivande terräng är kuperad och barrskogstäckt.  Där mossen gränsar mot fastmark 

finns ett smalt lövskogskärr. I skogskärret finns skogshakmossa, en art som indikerar artrika sumpskogar med hög luftfuktighet. Kärret  är 

tuvigt och har rikligt med mjukmatte- och lösbottengropar. Vissa av de högre tuvorna  har mossevegetation med ljung, tranbär, rosling och 

tuvull i fältskiktet. I bottenskiktet  finns rostvitmossa. Ett område domineras av pors med tuvull och rundsileshår i fältskiktet. I bottenskiktet 

finns uddvitmossa, sotvitmossa, rubinvitmossa och räffelmossa. I mjukmattorna växer rikligt med vitag, kallgräs, dystarr och rosling. I 

bottenskiktet finns praktvitmossa, rufsvitmossa och sotvitmossa. Ullvitmossa växer rikligt i gropar där den kan växa direkt på torven.  Två 

platåmossar finns i området, väster om Lillsjön och nordväst om Storsjön. En platåmosse kännetecknas av en tydligt sluttande kantzon och ett 

centralt mosseplan. Platåmossarna omges av en svagt utvecklad randskog. På mossarna växer ett glest skikt av knappt meterhög martall. 

Bottenskiktet domineras av rostvitmossa och rubinvitmossa. I höljorna dominerar rubin-vitmossa, rufsvitmossa och flytvitmossa.  Det finns 

flera mindre, svagt välvda skvattramtallmossar och fastmarksholmar (varav en uppbyggd av grus) i objektet. Norrut mot Lillsjön går ett dråg 

som domineras av bladvass och låg pors. I bottenskiktet växer spärrvitmossa. Från området är även vitstarr och ängsnycklar uppgivna.  



 

 

Nordväst om Lillsjön ansluter en stenig brant kännetecknad av ursvallat stenskravel. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området undantas från ingrepp som t ex täkt, dikning, avverkning på fastmarksholmar, gödsling.  ', 'Skogen är yngre 

aspdominerad blandskog. Mitt i branten finns en imponerande stenmur (gräns). 

  



 

 

 

Myrstack  

Objektsnummer: 873051    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla öar i viken söder om Torönsborg. Gamla grova träd av tall och ek finns här liksom en lind-lund och inte minst en rik 

urkalkförekomst. Murrutan har en rik förekomst här och öarnas natur utgör en värdefull och skyddsvärd del av S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Hönsholm i viken söder om Torönsborg har i den östra delen en trädlös urkalkhäll i sluttning mot strandzonen. Här förekommer en rik flora 

av kalkberoende kärlväxter och lavar, bl a den ovanliga murrutan samt flikig skinnlav tillsammans med gul fetknopp. Andra arter är Adam och 

Eva, kungsmynta, grusbräcka och flera andra  arter av klippormbunkar. Lokalen är tidigare beskriven i Lars-Åke Gustavssons botaniska 

inventering (1979-80). Den västra halvan av holmen är trädbevuxen och domineras av en gammal men olikåldrig tallskog som plockhuggits 

tidigare. Många av tallarna är rejält gamla och har s.k. pansarbark och tämligen grova stambaser. I söder finns en sluten lindlund med delvis 

grova och tidigare hamlade träd samt en mycket grovstammig ek med ovanliga lavar.  Myrstack är en annan liten holme nära fastlandet i viken 

söder om Torönsborg. På dess södra del finns ett lundartat parti med ek och gran. Ekarna är medelgrova och har överlag en relativt ung 

skorpbark. På ett par ekar av en mer grovbarkig typ noterades den rödlistade laven rosa skärelav. På gammal levande gran finns även kläckhål 

efter  en rödlistad vedskalbagge - granbarkgnagare. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består genom att skogen lämnas orörd. En viss frihuggning av den grova eken i söder kan dock fordras. På Myrstack är inga 

skötselåtgärder nödvändiga i nuläget men på sikt bör de äldre ekarna gynnas på bekostnad av gran genom 

  



 

 

 

Myrstad betesmark  

Objektsnummer: 865518    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En beteshage med viss igenväxning men med en mycket värdefull flora. Här finns bl a kattfot och ormrot. Kattfoten är minskade i landskapet 

och ormroten något förbisedd men allt sällsyntare sedan ängsslåttern nästan upphört.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En varierande hage med stora röjningsbehov. Här finns dock en artrik hävdgynnad flora med blåklockor, revfibbla, nattviol, blåsuga, ängsvädd, 

gullviva, jungfrulin, kattfot, ormrot och solvända. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Märsängen  

Objektsnummer: 873209    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Uvmarö finns värdefulla barrskogsområden med skärgårdstallskog. Några värdefulla partier ligger intill och öster om klarvattensjön 

Frisksjön. Tillsammans med övriga gamla tallskogar på Uvmarö utgör de en mycket värdefull del av S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Uvmarö finns värdefulla barrskogsområden med skärgårdstallskog. Några av de värdefulla områdena ligger intill och öster om 

klarvattensjön Frisksjön. Omedelbart söder om sjön finns en glesväxt gammal tallskog på ett berg med tämligen markant sluttning mot norr 

och väster. Träden är måttligt grova men av betydande ålder, uppskattningsvis mellan 150 och 200 år. Död ved är en bristvara i biotopen med 

endast ett fåtal torrakor samt bearbetade lågor. Naturvärdena utgörs främst av de gamla tallarnas solbelysta stammar i vars bark finns talrika 

flyghål efter den rödlistade vedskalbaggen reliktbock. Nordost om sjön finns ett område med gammal talldominerad skog på och omkring ett 

hällmarksartat berg. Tallarna är till stor del gamla och i några fall senvuxna. Stammarna är då måttligt grova men med typiskt grovt fårad bark. 

Även enstaka gamla granar förekommer som inslag i lägre delar och svackor. I södra delen ingår ett mer slutet parti som delvis är fuktigt och 

har värdefulla lågor. I området finns kläckhål efter sällsynta vedlevande insekter. Vid Märsängen i öster finns ännu ett hällmarksområde med 

överlag mycket gles tallskog som är senvuxen och lågväxt. Trädåldern är varierande med en stor andel gamla och grovbarkiga träd. Död ved 

förekommer relativt sparsamt men med jämna mellanrum. I veden finns kläckhål efter t ex barrpraktbagge, granbarkgnagare och åttafläckig 

praktbagge, arter som endast uppträder i skogar av hög ålder och med naturskoglika drag. 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tallskogarna lämnas orörda. 

  



 

 

 

Målmabergen  

Objektsnummer: 873052    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt och varierat område med gammal skärgårdsbarrskog. Området utgör en värdefull och skyddsvärd del av S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett mosaikartat område med hällmarkstallskog sydväst om Målma, ett stycke öster om S:t Anna kyrka. Här finns sluttningar, branter och tjusor 

som är mer produktiva. Skogen är en olikåldrig tallskog med stort inslag av gamla flerhundraåriga pansarbarkstallar. Inslag av gamla grova 

granar finns. Död ved finns i form av torrakor och lågor i sparsam mängd. Av signalarter finns i området bl a tallticka, gammelgranslav och 

kattfotslav samt spår efter ett par ovanliga vedinsekter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området till största delen lämnas orört, viss frihuggning kan ske kring gamla tallar i sydläge för att öka solexponeringen 

på stammarna. 

  



 

 

 

Måltorpets hagar  

Objektsnummer: 864411    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Måltorpets hagar visar på ett fint sätt vad ett småskaligt brukande kunde ge för resultat i landskapsbild och på florans utseende. Floran är 

representativ för de magra marker som betades intensivt i äldre tider. Flera kulturhistoriskt intressanta spår styrker bevarandevärdet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Måltorpet är en mindre gård i utkanten av jordbrukslandskapet 4 km sydost om Östra Ryd. Här finns trädrika enbuskhagar med ofta mycket 

magert bete p g a tunt jordtäcke och mycket berg i dagen. Floran är dock rik med en mångfald hävdgynnade arter.  I det flikiga området finns 

förutom floravärdena även kulturhistoriskt intressanta spår som husgrunder, ett torp med uthus, hamlade gamla askar och en kort sträcka 

trägärdesgård. Äldre tall och gran finns i enstaka dungar tillsammans med björk, asp, ask och ek som även finns spridda i hagarna.  Markfloran 

präglas av vegetationstypen rödvenhed men med inslag av rödvenäng, fårsvingeltorräng, högörtäng och lågstarräng. Floran innehåller t ex 

blåsuga, rödklint, brudbröd, prästkrage, backsmörblomma, pillerstarr, hirsstarr, stjärnstarr och vaxskivlingar. Fr a är det den rika förekomsten 

av ljung, de nu betade åkertegarna och stenbundenheten som ger objektet dess identitet. 

 

Åtgärdsbehov 

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

eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Målängens ekmiljöer  

Objektsnummer: 866404    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Området kring Hällerstasjön är mycket rikt på värdefull natur. Ekmiljöerna vid Målängen och Korssätter är en viktig del av detta landskap. 

Nära Korssätter finns några av kommunens grövsta ekar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Målängen ligger NV om Korssätter vid Hällerstadsjöns östra strand. Här finns ett stort beteshävdat område som präglas av ek. I norra kanten 

en restaurerad beteskulle där eken. Uppe runt bergkrönet finns senvuxna ekar, både friska och döda. Lavfloran innehåller mindre vanliga arter 

som rosa skärelav, brun nållav och lunglav och av ekanknutna svampar finns oxtungsvamp och blekticka. Torrgrenar och högstubbar 

förekommer. Övriga delar av Målängen utgörs av hagmarker med medelålders ek. Inslag av yngre björk samt enbuskar, hassel och vildapel. 

Österut finns ekrika bryn och åkerholmar som betas med mellanliggande öppna betesmarker och fd åkrar.  Området har även en fin flora som 

är anpassad till betet och ädellövskogen, bland annat förekommer tandrot som är knuten till lundmiljöer. Korskovall, nattvioler, blåsuga, 

ängsvädd, darrgräs och gullviva är betesgynnade arter.  Strax NO om Korssätter vid bebyggelsen mellan vägen och sjön står troligen Västra 

Husby sockens två grövsta ekar. De mäter 8,2 respektive 7,9 m i omkrets. Den tredje eken är ca 3-3,5 m i omkrets. En av ekarna är numera 

högstubbe. Ekarna hyser ett flertal hotade och sällsynta arter bland lavar men även den sällsynta läderbaggen. Norr om bebyggelsen finns bland 

annat lönnar med allémossa och grå vårtlav på stammen.  På Ön sydväst om Korssätters gård växer rakstammig ek med stora inslag av klenare 

hålträd och krokigt växande, senvuxna träd. Granen är överlag yngre och växer upp i kronorna på eken. Äldre tall finns och dominerar ut mot 

sjön i väster och norr. Fin hasselunderväxt på flera håll med tillhörande lundflora. Runt berget i söder finns fina förekomster av lunglav och 



 

 

andra signalarter i området är fällmossa, skriftlav och hasselticka. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekhagarna vid Målängen även i framtiden hävdas med bete. Ohävdade lövskogsmiljöer bör skötas enligt de riktlinjer 

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering ger. Hagar och lövskogar bör undantas exploatering, 

  



 

 

 

Månggrenarna  

Objektsnummer: 875407    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Fyra kilometer sydost om Aspöja ligger ett antal utpräglade fågelskär. Tillsammans utgör öarna ett stycke ytterskärgårdsnatur av största värde. 

Öarna ingår i S:t Anna naturreservat.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I exponerat läge öster och nordost om Melskären ligger Norra Stångklabben, Norra Stångklabbshällen och Månggrenarna. Detta är några 

typiska fågelskär med dess blomsterrika av fågelgödsel gynnade flora. Här finns tex gott om malört, gräslök, baldersbrå, vänderot, gul fetknopp 

och styvmorsviol. På den norra klabben finns även lite ormtunga. På den östra delen finns även en vegetationsfylld stor jättegryta. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda. Öarna ingår i S:t Anna naturreservat. 

  



 

 

 

Mårtholmen  

Objektsnummer: 875104    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mårtholmen och Stora och Lilla Olsholmen ligger mellan Stora och Lilla Rimmö. Öarna uppvisar en variationsrik natur med bl a betesskog och 

rik örtflora. På Lilla Olsholmen finns en skarvkoloni. Öarna med sin variationsrika natur utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mellan Stora och Lilla Rimmö ligger en mängd barrskogsdominerade, halvstora öar. Mårtholmen och Stora och Lilla Olsholmen är tre av dessa. 

På Mårtholmen finns ett mycket svagt hävdat skogsbete med gott om gamla spärrgreniga tallar. De äldre tallarna omges av yngre rakstammig 

tall som vuxit upp efter det att hävden minskat. Här finns även ett tiotal gamla tidigare hamlade lindar med en artrik lavflora på och med 

krävande vedskalbaggar i. Här finns t ex gammelekslav, skuggorangelav och kolsvart kamklobagge. Floran på ön är fattig och domineras av 

fårsvingel och kruståtel. Ett litet inslag av hävdgynnade örter som ärenpris, liten blåklocka, bockrot, gulmåra och brudbröd finns trots allt 

fortfarande kvar.Stora Olsholmen är en varierad ö, till största delen klädd i tallskog. Här finns även inslag av andra naturtyper som en liten 

blomsteräng, ett parti med gamla tidigare hamlade lindar, en grupp med yngre lindar och en liten strandäng. Floran framförallt på den lilla 

torrängen är artrik med örter som brudbröd, backnejlika, backlök, vit fetknopp, duvnäva, smultron, duvvicker, nattviol, stenbräken, gullklöver 

och bockrot. På strandängen växer kustarun, gulkämpar och gåsört. I andra små gläntor växer hirsstarr, gråfibbla och spritt i skogen gullviva, 

gråfibbla och ärenpris.Lilla Olsholmen har tidigare varit utnyttjad som betesmark där ett antal lindar hamlats. Sedan har hävden upphört och 

skogen slutit sig. Idag har en koloni skarvar slagit sig ner på ön och omformat naturen där dramatiskt. Silvervita torrträd och lågor ger nu sin 

prägel åt ön. Floran domineras nu helt av extremt gödselgynnade högörter som hampdån, åkervinda, rödplister, korsört, svinmålla, baldersbrå, 



 

 

stinknäva och brännässla. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Stora Olsholmen och Mårtholmen hävdas med bete. Gallra bland yngre tall på Stora Olsholmen som en engångsinsats. 

Det vore även bra om yngre lindar på Mårtholmen hamlades och eventuellt även några av de äldre. 

  



 

 

 

Mörkö  

Objektsnummer: 875211    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Mörkö finns äldre tallskog med inslag av riktigt gamla träd samt en grupp äldre lindar. Trädmiljöerna på Mörkö utgör en värdefull del av S:t 

Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mörkö ligger nordväst om Äspholm. Norra delen är skogklädd medan uddarna i söder har en stor andel hällmarker. Öns slingriga form skapar 

också två grunda vikar åt väster respektive öster. På Mörkös nordsida finns en äldre tallskog med inslag av riktigt gamla träd av främst tall men 

även enstaka gran. Död ved förekommer i liten omfattning, t ex finns några fina grövre torrakor efter nyligen dödade träd samt enstaka gamla 

barklösa tallågor. Skogen har endast plockhuggits under senare tid och har ett stort framtidsvärde. Längs sydkanten av tallskogsområdet finns 

en gammal lindgrupp. Det grövsta trädet är ett jätteträd med en stamdiameter på över en meter. Stammen är uppsprucken och veden i den 

tidigare ihåliga stammen är blottlagd på två sidor. Den rödlistade laven ekspik växer på veden. Död ved finns även i form av ett torrträd och en 

grov avbruten stam. Lindarna har hamlats förr. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tallskogen lämnas orörd så att naturvärdena kan utvecklas ytterligare. Vad gäller lindarna så kan en eventuell återhamling 

av de yngre träden troligen utföras med lyckat resultat. Det grövsta trädet bör dock lämnas utan åtgärd. 

  



 

 

 

Natthagen skogsbete  

Objektsnummer: 866708    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Skogsbete är en naturtyp som minskar men som har stort värde i sina mosaikartade miljöer. Skogsbetet vid Natthagen är av lokalt värde för 

naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En betad barrskog med inslag av luckor och grässvålsfläckar. Betestrycket verkar vara relativt högt. Grässvålen är dock i huvudsak belägen i 

brynen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om betestrycket hålls högt och en viss utglesning av trädskiktet görs. Olikåldrighet bör 

eftersträvas. Död ved är positivt. 

  



 

 

 

Naturminne 700 m N Björnvik  

Objektsnummer: 864920    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket grov och gammal tall. Tallen utgör en mycket värdefull del av kustzonens höga tallskogsnaturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En tall med omkretsen 341 cm (1995), vilket gör den till den största tallen som är naturminne i Östergötland. Höjden uppskattades 1978 till 29 

meter. Längst ner har stammen ärr efter gamla skador, högre upp är stammen rak och fin. Bohål förekommer. Tallen har nästan bara grenar åt 

söder, och där växer några granar och björkar in i kronan. Tallen står slutet i en granskog med inslag av tall och björk. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om viss frihuggning sker så att kronan friläggs och tallen blir mer lättåtkomlig och synlig. 

  



 

 

 

Naturvärden vid Stormossen  

Objektsnummer: 865609    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Främst hällmarker med gammal tallskog som lämnats efter avverkning. Området har en värdefull skogsfågelfauna men dessa värden har 

sannolikt påverkats av  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett antal mindre skogsavsnitt som lämnats efter avverkning av ett större sammanhängade skogsområde. I väster intill Stubbhägn finns ett 

hällmarksområde samt en brant som vetter åt sydväst. Gammal tallskog dominerar hällmarken. Spår av den svarta praktbaggen finns i 

solexponerade lägen.  Vid sydsidan av Stora mossen finns ett bergbundet område med gammal hällmarktallskog. Tallarna är vidkroniga och 

grovgreniga. Död ved finns sparsamt i form av torrakor och lågor.  Längs östsidan av Stora mossen finns ett slingrande skogsobjekt med 

hällmarker och laggkärr. Här växer gammal tall, ca 150 år och äldre, omväxlande på hällmark och i sumpiga partier. Inslag av gran och löv 

finns. Död ved finns i form av lågor och torrakor.  Längst i öster en hällmarksmosaik med gammal tallskog. Tallarna är vidkroniga och 

grovgreniga. Ca 150 år gammalt. Död ved finns endast sparsamt. I norra kanten finns ett avsnitt med något äldre hällmarktallskog. Här finns 

mer död ved i form av lågor och torrakor.  Ytterligare några mindre hänsynsytor finns lämnade i närheten av ovan beskrivna ytor. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras om ytorna lämnas till fri utveckling och mängden död ved tillåts öka. Följ upp påverkan på skogsfågelfaunan efter 

avverkning. 



 

 

  



 

 

 

N Brända mossen  

Objektsnummer: 863802    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett övervägande låglänt område med naturvärden som ingår i Holmen skogs nyckelbiotopsinventering. Källa: Skogsstyrelsen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Område av högt naturvärde med barrskog, tallsumpskog och blandsumpskog. I området finns träd av hög ålder och i de delar som är 

blandsumpskog finns ett mer eller mindre stort inslag av löv. Data kommer från Skogsstyrelsen: ”Skogens källa”. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras troligen bäst om området lämnas orört. 

  



 

 

 

Nedre Gränsö jättegryta  

Objektsnummer: 873215    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Jättegrytor är säregna bildningar som utgör ett viktigt spår av inlandsisen. Jättegrytor har ett stort skyddsvärde och utgör en mycket värdefull 

del av de geologiska naturvärdena i kommunen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Strax väster om en tidigare väg, drygt 100 m SSV om Nedre Gränsö, finns två jättegrytor med 0,2-0,3 m djup och ca 1 meters vidd. Den ena, 

något högre liggande grytan har blivit till hälften förstörd vid utsvarvandet av den andra. Avgränsningen är hämtad från geologiska kartbladet 

och ej avstämd i fält. Inom det geologiska kartbladet Torönsborg (Sveriges Geologiska Undersökning, 1923) finns jättegrytor i anmärkningsvärt 

antal. Jättegrytorna uppträder ofta gruppvis och de verkar finnas i stråk som följer isräfflornas riktning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området med jättegrytan och ett väl tilltaget skyddsområde kring detta undantas från åtgärder som kan skada berget och 

grytorna såsom sprängning, anläggande av väg eller byggnad, övertäckning etc. 

  



 

 

 

Nedre Yxnö  

Objektsnummer: 874101    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Nedre Yxnö finns värdefulla dungar med ek och stora strandängspartier. Ekarna utgör tillsammans med strandängen en mycket värdefull 

naturmiljö och en viktig del av eklandskapet i skärgården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Nedre Yxnö finns värdefulla dungar med ek omgärdade av stora strandängspartier. Vackra vidkroniga ekar passeras på vägen mot Vrångö 

och mitt i strandängsområdet ligger Slånatagsudden med vidkroniga ekar. Flera träd hyser en värdefull lav- och svampflora med t ex gul 

dropplav, brun nållav, hjälmbrosklav och oxtungsvamp. Birkudden är en gammal ek- och enbuskhage. Ekarna är grova och gamla och runt 

dem finns ett blandbestånd som idag kommit upp i ekarnas höjd. Enen självdör på grund av trängsel och beskuggning och även ekarna är 

numera trängda. Även här finns en värdefull lavflora samt ihåliga träd. Strandängarna fortsätter söderut längs havsviken Nedre Yxnö Glo. 

Mellan Stora och Lilla viken finns ett par bergknallar med ett glest ekbestånd av hagmarkskaraktär. Här finns många vidkroniga ekar. På de 

äldsta hittades flera rödlistade arter, bland annat de ovanliga arterna parasitsotlav och kort parasitspik.Strandängen domineras på den övre 

landstranden helt av krypven. Marken är mycket sumpig och tuvig på grund av kreaturstrampet. Krypven dominerar också på den fuktigare 

nedre landstrandzonen. Bitvis är inslaget av starr stort. Havs- och kärrsälting, agn- och blåsäv förekommer också. Gränsen mot bladvassen 

längst ut mot viken är ofta skarp. På fastmarken ovanför övergår vegetationen i tuvtåtelfuktäng. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om strandängarna och ekdungarna hävdas även i framtiden. På Birkudden finns stort behov av frihuggning och röjning om 

värdet ska bestå. Värdefullt om hävden kan återupptas där. 

  



 

 

 

Nedre Yxnö tallskog  

Objektsnummer: 874107    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Nedre Yxnö finns en värdefull hällmarkstallskog med gott om död ved. Äldre tallskogar är ett av de utmärkande naturvärdena i skärgården 

och Nedre Yxnö tallskog utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På höjden väster om Nedre Yxnö finns en hällmarksskog med gammal tall och bitvis inslag av gamla senvuxna granar. Här finns ovanligt gott 

om död ved främst av tall men även av gran. Här finns goda förutsättningar för rödlistade arter knutna till exponerad död barrved. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogen lämnas orörd. 

  



 

 

 

Nergårdens hage  

Objektsnummer: 864412    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull mindre betesmark med såväl artrik flora som kulturlämningar (husgrunder). Hagen utgör en värdefull del av odlingslandskapet 

kring Ostra Ryd. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Nergården finns en artrik, sydvänd torrbacke som betas. Floran innehåller t ex backnejlika, gullviva, jungfrulin och lite brudbröd. I området 

finns även ca 9 husgrunder efter gamla Kulefall by och en tydlig oxgång vid grunden efter logen. 

 

Åtgärdsbehov 

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

eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Nergårdsviken  

Objektsnummer: 864704    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla strandmarker som delvis är betade strandängar. Markerna har ett högt värde för bl a fågelfaunan.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära Hällaåns utlopp ur Strolången finns en del strandmarker som åtminstone tidigare betats. Gräsmarker omväxlar med vassavsnitt och en 

allmän flora med fackelblomster, älggräs, gåsört och tågväxter. De åtminstone delvis hävdade strandmarkerna har trots den alldagliga floran ett 

visst naturvärde som en viktig miljö för djurlivet, bl a fåglar. Angs- och betesmarksinventeringen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. 

  



 

 

 

Ninebäcken  

Objektsnummer: 864701    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Ninebäcken finns en hasselmiljö och ett avsnitt med gammal tall på ett bergkrön. De båda skogsmiljöerna utgör ett värdefullt inslag i det 

brukade skogslandskapet. Östgötaleden passerar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I bäcksänkan finns en sydvänd blocksluttning (ursvallad) med rikt hasseluppslag. I trädskiktet relativt ung björk, ek och asp. Hasseln är inte av 

så hög ålder men har i övre delen av sluttningen (där bergbrant tar vid) väl utvecklad bukettform. Det finns även ett avsnitt med hassel söder 

om bäcken. Hasseln tycks trivas bra i sluttningen och i de delar där den röjts bort finns ett rikt skottuppslag. Naturvärdet består om hasseln får 

växa under fri utveckling. Då kommer detta bli en värdefull lövmark i den annars karga omgivningen.  Söder om bäcken finns på yttersta 

brantkrönet och kring höjden i söder mot kommungränsen ett avsnitt med riktigt gamla tallar. Det finns även en och annan senvuxen gran 

samt enar. Området är ett rent hällmarksimpediment men av stort värde med sin höga ålder och ett rikt inslag av torr tallved. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden lämnas orört. 

  



 

 

 

NO Dyhultsborg  

Objektsnummer: 864707    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mindre område med värdefull hällmarksskog av tall. Området utgör en mycket värdefull del av de omfattande naturvärden som finns i 

området kring sjön Strolången.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På en bergshöjd högt ovan landskapet vid Dyhult finns en impedimentartad hällmarkstallskog. Här finns gott om tallågor i olika 

nedbrytningsstadier. Enstaka gamla tallar finns och här trivs bl a signalarten tallticka. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

NO Frälsegården  

Objektsnummer: 864706    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En vacker hagmark med en i stora delar välbevarad hävdgynnad flora med lång kontinuitet av hävd. Tillståndet är idag dock kritiskt och en 

restaurering med röjning och intensifierat betestryck är nödvändig. Hagmarken utgör en mycket värdefull del det ekrika odlingslandskap som 

breder ut sig i trakten av sjön Strolången.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I odlingslandskapet i förlängningen av sjön Strolångens dalgång ligger en långsträckt hage i nord-sydlig riktning. Området består främst av en 

sluttning åt väster med vackert utspridda ekar och björkar. Det fortsätter sedan i en hagmark norrut som där vätter mot öster. I buskskiktet i 

den södra hagen finns en, nypon, hagtorn och slån, men vid ett av inventeringstillfällena även aspsly. Ovanför backen i skogskanten dominerar 

tall. Vid inventering 2002 var områet tyvärr ej stängslat men igenväxningen har inte gått så långt och därför finns värdena kvar.  Lite svinrot, 

solvända, jungfrulin, brudbröd, slåtterfibbla och darrgräs bildar en fin hävdgynnad flora. Även ängsskära har noterats och det finns även 

hedartade fläckar som inte skiljer sig nämnvärt från resten förutom genonom ljungförekomsten. På berget i söder finns en mycket fin 

torrängsvegetation mellan fårsvingel- och ängshavretypen med mycket brudbröd och solvända. Några halvgrova spärrgreniga ekar tillför 

ytterligare värden och minst en av dessa har en värdefull lavflora med bl a sotlav.  Norrut i det östvända delområdet finns höga naturvärden, 

även om den hävdgynnade floran inte är så frekvent på större delen av objektet. Även här är det något igenväxande med främst yngre lövträd. 

Hällar går idagen på några ställen och den hävdgynnade floran innehåller bl a stor blåklocka, rikligt med blåsuga och ängsvädd samt även 

slåtterfibbla, darrgräs, knägräs och jungfrulin. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om bete återupptas så snart som möjligt och om området undantas från åtgärder som kan skada naturvärdena såsom 

grävning, schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

NO Hagaborg betesmark  

Objektsnummer: 873217    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En ohävdad betesmark med hävdgynnad flora. Betesmarksfloran utgör en värdefull del av skärgårdens naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Området hade vid inventering 2004 (åtminstone delvis) stängsel, men verkar inte ha betats ordentligt på länge. Den östra delen är relativt tätt 

igenväxt med bl a asp. Den västra delen har stort inslag av berg i dagen. Hävdgynnad flora förekommer på mindre partier med bl a gullviva, 

kattfot, brudbröd, stor blåklocka och gökärt. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om beteshävd återupptas och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom sprängning, 

schaktning, bebyggelse etc. 

  



 

 

 

NO Källtorpet  

Objektsnummer: 867510    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt litet ekområde med medelålders, vidkroniga träd som bildar ett bryn i de lövrika trakterna kring Mariehov.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Hagmarksekar kring en väg som bildar ett fint litet ekområde med mest ca 150-åriga träd, enstaka äldre och troligen ca 200-250 åriga träd finns 

också. Många ekar har spärrgreniga kronor, håligheter och mulmbildning men är inte så grovbarkiga ännu. Genom biotopen går en grusväg. 

Det växer upp yngre löv i området söder om vägen som kommer att växa in i ekarna. 

 

Åtgärdsbehov 

För att gynna naturvärdena knutet till ekarna bör de friställas från andra lövträdslag. 

  



 

 

 

NO Lervik  

Objektsnummer: 864307    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En bergbrant med tall och asp vid norra delen av sjön Hövern. Naturvärden finns knutna till gamla träd, död ved samt block och skrymslen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordvänd bergbrant på en halvö i Hövern. Berget har olika hyllor som är bevuxna med tall, gran och asp. Flera aspar är ringbarkade sedan 

längre tillbaks i tiden. De har nu fallit eller står som högstubbar. Några få grova aspar lever ännu. Här finns många lodytor och stenblock med 

små ”grottor”. Blocken är rikt mossklädda. Uppe på krönet i den lite glesare tallskogen växer rikligt med linnéa. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena gynnas bäst om skogen får utvecklas fritt. 

  



 

 

 

Sandsänkans sälskyddsområde  

Objektsnummer: 873501    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

par typiska björkskär. På Lilla Tällskär finns ett par björksvackor med hönsbär,  hjortron, tuvull, kråkklöver och ljung. I kanterna bl a nattviol. 

Klibbglim är sedan I anslutning till de allra yttersta skären och bränningarna i S:t Anna förekommer  tidigare uppgiven från öarna. gråsäl. 

Tidigare jakt, miljögifter samt störningar har påverkat stammen hårt och  sälreservaten Sandsänkan och Klacksten utgör en del i arbetet med att 

bevara  Östersjöns gråsälar. Här finns även en undervattensflora och -fauna som präglas av  den stora exponeringen för vind, vågor och 

strömmar.  

 

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.  I S:t Anna finns två sälreservat, Klacksten och Sandsänkan. Sandsänkans 

sälskydd omfattar ett cirkelformat område med 1 km radie kring Sandsänkan som ligger mitt i havet ca 13 kilometer öster om Missjö. 

Tillträdesförbud gäller året om. Cirka hälften av området är grundare än 20 meter men endast i en mindre del understiger djupen 6 meter. 

 

Åtgärdsbehov 

Tillträdesförbud gäller året om. 

  



 

 

 

Nordantill  

Objektsnummer: 875325    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Nordantill är en exponerad vik på norra delen av Aspöja. Viken utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den nordvända viken Nordantill på norra Aspöja har ett exponerat läge ut mot Aspöjafjärden. Viken har två mynningar. Den västra är smal 

och 2 m djup medan den östra är bred och 2,5-3 m djup. Inne i viken är djupet 1-2 m. Exponeringsgraden är hög och viken klassas som ett 

exponerat grundområde. Ett fiskeläge är beläget i viken. I övrigt finns hus, bryggor och båtar. Viken ger ett förhållandevis övergött intryck och 

påverkan är sammantaget ganska hög. Tomtmark och lövskog omger viken och måttligt tät vass täcker halva vikens stränder. 

Undervattensvegetationen var måttlig men ökade inåt i viken. Relativt stora mängder påväxtalger fanns i viken där borststräfse, borstnate och 

blåstång dominerade. 

 

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 

  



 

 

 

Norra Missjö  

Objektsnummer: 873318    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Norra och västra Missjö präglas av hällmarkstallskog. Runt bebyggelsen vid Norreudden finns även en del lövinslag och hävdade avsnitt. Det 

stora skogsområdet på norra Missjö och uddarna med tall utgör värdefulla delar av Missjös äldre tallskogar. Tillgången på gammal tallskog är 

ett av särdragen och ett av de största  Naturvärdesbeskrivning  Stora delar av Missjö täcks av gammal hällmarkstallskog. I den norra delen som 

ligger inom Missjö naturreservat finns det största sammanhängande området. Skogen är här ganska rik på torrträd och lågor. De flesta av dessa 

återfinns i väster men de finns spridda i hela skogsområdet. I fuktsvackor växer klibbal och centralt också en del gran. I östra delen finns även 

enstaka senvuxna ekar. Gles tallskog finns även på uddarna Norruddskär och Balholmen. På en mycket gammal ek vid Balholmsviken växer de 

rödlistade lavarna hjälmbrosklav och grå skärelav. På tallved kan man hitta sydlig ladlav och dvärgbägarlav. Den döda veden gynnar inte bara 

lavar utan också insekter och svampar. På en granlåga i väster hittades t ex ullticka.Längst i nordost ligger Norruddskär som ibland är avsnörd 

som ett eget litet skär. Här växer främst buskage av slån, ros och en men även en del tall och not norr några askar. En av dessa är mycket grov 

och alldeles ihålig. På dess bark växer lavarna lönnlav, grå vårtlav och dvärgtufs.I sänkan som börjar vid Norrsand i norr finns ett lövskogsstråk 

som delvis domineras av ek och delvis av klibbal. Asp och tall förekommer fläckvis. I öster ansluter en dämd våtmark och utmed kanten av 

denna står rikligt med döda lövträd. Ekarnas ålder ligger mellan 100 och 150 år och på en av de äldre växer rosa skärelav. På marken i den 

lundartade lövskogen växer rikligt med björnbär.Nedanför en nordostvänd bergssida nordost om bebyggelsen ligger en gammal trädklädd 

betesmark som tidigare utnyttjats som slåtteräng (häradskartan). Här finns en del äldre ekar och björkar och längs kanterna står klibbal. Flera av 

dessa är döda och rika på insektshål. Floran på denna gamla ängsplätt är ganska rik med arter som tandrot, gullviva, bockrot, nattviol och 

gökärt. Söder och väster om Norreudd finns betemarker med mestadels glest stående ekar och tallar. Ner mot vattnet finns ett tätare trädskikt 



 

 

av ek och al. Floran i området är artrik och vittnar om att området tidigare varit öppnare än idag. På gräsytor och i klippskrevor växer 

korskovall, Adam och Eva, nattviol, Jungfru Marie nycklar, bockrot, jungfrulin, darrgräs, vit fetknopp och tulkört. På en låg flack häll växer 

även den ovanliga strutskinnlaven rikligt. På en grov gammal ek växer hjälmbrosklav.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om barrskogen på 

norra Missjö lämnas orörd. För betesmarken sydväst om bebyggelsen krävs att hävden fortsätter och att området röjs på en del av dess buskar.  

', 'värdena hos S:t Anna skärgård.  ', 'Nr Namn  Klass 873319 Yttre Olsön 1b Naturvärdesbedömning  På den oexploaterade Yttre Olsön finns 

en lövrik barrblandskog med viss betespåverkan. Här finns såväl senvuxen gammal ek som äldre tall och gran med naturvärden. Markfloran är 

rik med flera kalkgynnade växter. Yttre Olsön utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård och är en del av det ekrika stråk som sträcker 

sig från Norra Finnö över Olsöarna ut till Missjö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Stora delar av Missjö täcks av gammal hällmarkstallskog. I den norra delen som ligger inom Missjö naturreservat finns det största 

sammanhängande området. Skogen är här ganska rik på torrträd och lågor. De flesta av dessa återfinns i väster men de finns spridda i hela 

skogsområdet. I fuktsvackor växer klibbal och centralt också en del gran. I östra delen finns även enstaka senvuxna ekar. Gles tallskog finns 

även på uddarna Norruddskär och Balholmen. På en mycket gammal ek vid Balholmsviken växer de rödlistade lavarna hjälmbrosklav och grå 

skärelav. På tallved kan man hitta sydlig ladlav och dvärgbägarlav. Den döda veden gynnar inte bara lavar utan också insekter och svampar. På 

en granlåga i väster hittades t ex ullticka.Längst i nordost ligger Norruddskär som ibland är avsnörd som ett eget litet skär. Här växer främst 

buskage av slån, ros och en men även en del tall och not norr några askar. En av dessa är mycket grov och alldeles ihålig. På dess bark växer 

lavarna lönnlav, grå vårtlav och dvärgtufs.I sänkan som börjar vid Norrsand i norr finns ett lövskogsstråk som delvis domineras av ek och 

delvis av klibbal. Asp och tall förekommer fläckvis. I öster ansluter en dämd våtmark och utmed kanten av denna står rikligt med döda lövträd. 

Ekarnas ålder ligger mellan 100 och 150 år och på en av de äldre växer rosa skärelav. På marken i den lundartade lövskogen växer rikligt med 

björnbär.Nedanför en nordostvänd bergssida nordost om bebyggelsen ligger en gammal trädklädd betesmark som tidigare utnyttjats som 

slåtteräng (häradskartan). Här finns en del äldre ekar och björkar och längs kanterna står klibbal. Flera av dessa är döda och rika på insektshål. 

Floran på denna gamla ängsplätt är ganska rik med arter som tandrot, gullviva, bockrot, nattviol och gökärt. Söder och väster om Norreudd 

finns betemarker med mestadels glest stående ekar och tallar. Ner mot vattnet finns ett tätare trädskikt av ek och al. Floran i området är artrik 

och vittnar om att området tidigare varit öppnare än idag. På gräsytor och i klippskrevor växer korskovall, Adam och Eva, nattviol, Jungfru 

Marie nycklar, bockrot, jungfrulin, darrgräs, vit fetknopp och tulkört. På en låg flack häll växer även den ovanliga strutskinnlaven rikligt. På en 



 

 

grov gammal ek växer hjälmbrosklav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om barrskogen på norra Missjö lämnas orörd. För betesmarken sydväst om bebyggelsen krävs att hävden fortsätter och att 

området röjs på en del av dess buskar.  ', 'värdena hos S:t Anna skärgård.  ', 'Nr Namn  Klass 873319 Yttre Olsön 1b Naturvärdesbedömning  

På den oexploaterade Yttre Olsön finns en lövrik barrblandskog med viss betespåverkan. Här finns såväl senvuxen gammal ek som äldre tall 

och gran med naturvärden. Markfloran är rik med flera kalkgynnade växter. Yttre Olsön utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård och 

är en del av det ekrika stråk som sträcker sig från Norra Finnö över Olsöarna ut till Missjö.  Naturvärdesbeskrivning  På södra och västra delen 

av Yttre Olsön finns ett vackert skogsbete som delvis domineras av tall därav många är spärrgreniga och delvis av ek. Inslaget av relativt gamla 

träd är stort. På enstaka av de äldre ekarna kan man hitta krävande lavar som rosa skärelav och mjölig klotterlav. På gammal tall kan man se 

talltickor och gnagspår efter svart praktbagge. Här och var finns även inslag av grov gran. I området finns inslag av gräs och örtbevuxna gläntor 

här och där. Både i norr och i söder växer den ovanliga korskovallen och i norr kan man hitta stora bestånd sårläka, gullviva och blåsippa. 

Andra växter som finns här är brudbröd, knägräs, stagg, nattviol, ängskovall, tandrot, bergmynta och bockrot. På ett par ställen kan man se träd 

som tidigare utnyttjats för lövtäkt. I norr finns ett par hamlade askar och i söder ett par hamlade lönnar. I den norra ekdominerade delen växer 

även ett par intressanta svampar. Toppvaxing är en färgglad skivling som finns här och krusig trumpetsvamp är en ovanlig och oansenlig 

kantarellsläkting. På sydsidan av ön finns en avsnörd vik. Väster om viken finns ett parti mager gammal talldominerad barrskog med små 

sumpskogar i sänkorna. Död ved förekommer ganska rikligt i form av torrträd och lågor av gran, tall och björk. Här och var står någon 

gammal asp och ek och på en av ekarna växer den ovanliga mjöliga klotterlaven. Denna del är ganska lite påverkad av skogsbetet och skogen 

håller på att få en naturskogsartad karaktär. På lågor i fuktiga lägen växer stubbspretmossa, flagellkvastmossa och långfliksmossa. På inre 

nordvästra delen av ön finns i anslutning till fastighetsgränsen en gles lövhage med enskiktad yngre och senvuxen ek som betas extensivt av får. 

I kanterna finns inslag av gran och några äldre granlågor ligger på marken. Den rödlistade laven dvärgbägarlav växer på en av lågorna. En del 

av ekarna börjar få grov barkstruktur. Inåt ön finns även ett skiktat och ojämnt bestånd med senvuxna relativt gamla ekar, grupper av asp samt 

gran på mark som är småkuperad med smärre lodytor och blockpartier. Ett fuktigt stråk finns också. Enstaka torra och håliga ekar samt några 

grövre gran- och asplågor är värdefulla inslag. På en senvuxen ek växer den rödlistade oxtungsvampen. Även på nordvästra delen av ön är eken 

framträdande. Denna del är delvis genomhuggen medan södra delen av ön stått opåverkad och delvis vuxit igen under längre tid. I ekavsnitten 

märks ängskovall och liljekonvalj samt gullviva. Yttre Olsön har en rikt varierad vegetation och topografi och har dessutom ett stort värde 



 

 

genom sin oexploaterade karaktär.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om betet fortsätter på ön och en del buskar och lite yngre tall röjs bort 

på öns södra delar. Död ved bör lämnas.  ', ' 

  



 

 

 

Norra Tjärholmen  

Objektsnummer: 875316    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Norra Tjärholmen ligger i mellanskärgården ca 3 kilometer sydväst om Aspöja. På ön finns variationsrika igenväxningsmarker och allundar som 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norra Tjärholmen ligger strax väster om farleden omkring 3 kilometer sydväst om Aspöja. Det är en skärgårdholme som präglas av en 

igenväxningssuccession efter en sedan länge upphörd beteshävd. Tidigare öppna marker är idag kraftigt förbuskade med rosor och grova 

enbuskar. Här finns även partier med äldre tallar som har längre kontinuitet. I låglänta delar invid strandzonen i nordost samt i centralt belägna 

fuktiga stråk finns några intressanta allundmiljöer med gamla och knotiga träd och en högvuxen undervegetation av täta ormbunkar. Flera 

högstubbar och ihåliga stammar förekommer. I mer ljusexponerat läge på ett par alhögstubbar vid östra stranden noterades de karakteristiska 

kläckhålen efter den ovanliga vedskalbaggen alpraktbagge. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består utan att några särskilda åtgärder fordras. Om beteshävden återupptas bör dock röjningar av det bitvis täta buskskiktet 

utföras. 

  



 

 

 

Norra Trännö  

Objektsnummer: 875053    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På norra Trännö finns ett delvis igenväxande odlingslandskap med ekrika bryn och artrik flora i bryn och gläntor. Här finns även ett värdefullt 

barrskogsparti med värden knutna till gamla träd och död ved. Odlingslandskapet och barrskogen på norra Trännö utgör en mycket värdefull 

del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norra Trännö präglas till stor del av ett gammalt odlingslandskap där de tidigare betesmarkerna är under igenväxning. Brynen är ofta rika på 

ekar och andra ädellövträd. Mitt på nordsidan av ön finns ett ganska kraftigt igenvuxet område med tidigare hagmark. Här finns dock en stor 

andel hällmark vilket bibehåller öppenheten i viss mån. Täta enbuskage samt diverse yngre lövträd av asp och rönn dominerar i övrigt. I väster 

ett par vidkroniga ekar i 100-150 års ålder. I kvarvarande gläntor är floran rik med bl a mycket Adam och Eva samt brudbröd och vårbrodd. 

Flora av smalbladig grästyp är också vanligt förekommande.  Bort mot Ängberga i öster finns ett ekbryn längs en stenmur och körväg som 

hålls öppet genom röjning. Många ekar är vidkroniga och ca 75-150 år gamla, här finns även ett par askar. Floran är artrik och delvis av 

torrbackstyp. Här växer t ex vippärt, gullviva, gråfibbla, gökärt, Adam och Eva, brudbröd, tjärblomster och jungfrulin. Söder om Ängberga ett 

tätare igenvuxet löv- och hällmarksområde med ekrika bryn.  På västsidan av norra Trännö finns ett skogklätt bergparti innanför Markensvik. 

På  den väst- och nordsluttande marken växer en gammal tallskog med högt naturvärde. Skogen är tämligen gles med åldriga spridda tallågor 

som är barklösa och har talrika kläckhål efter olika vedskalbaggar. Karaktärsarten blåmossa förekommer rikligt på marken vilket antyder att 

marken varit trädklädd under relativt lång tid. Detta indikeras i ytterligare grad genom fynden av tallskogssvamparna tallticka och grovticka. I 



 

 

norr finns ett större antal fina granlågor som hyser flera intressanta vedsvampar, bl a de ovanliga och rödlistade artena sprickporing och 

gropticka.  Innanför Sandviken på västsidan av Trännö ligger en av de få öppna naturbetesmarker som finns kvar på Trännö. Nötdjuren 

försvann från Trännö runt år 2000 och då hade redan många marker i norr och nordost vuxit igen ganska kraftigt. Idag hålls enstaka  får på ön 

vilka bl a betar denna fålla. Hagmarken vid Sandviken är bitvis en enebacke  med uppstickande berghällar men i söder och runt körvägen finns 

tuvig och småstenig gräsmark. Myrtuvorna bidrar till en varierad hagmarksmiljö och visar på lång  kontinuitet som betesmark. Bitvis finns 

artrika torrängar med bl a rikligt av solvända i  sydsluttningen. Andra arter är gullviva, brudböd, blåsuga samt lite Adam och Eva och  knägräs. 

Delar av hagmarken är artfattig. I hällmarkerna i norr finns vit fetknopp. 

 

Åtgärdsbehov 

', 'Naturvärdet består om de tidigare betesmarkerna på norra Trännö åter röjs och betas. Om det ej är möjligt kan bryn och lyckor hållas öppna 

så att floran består. Den orörda barrskogens naturvärden bevaras bäst genom att skogen lämnas relativt orörd och 

  



 

 

 

Norra Vrångö  

Objektsnummer: 875215    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På norra delen av Vrångö finns ekrika bryn som omger ett småskaligt odlingslandskap. Här finns en artrik flora längs bryn och renar och inslag 

av vidkroniga ekar och hamlade träd. Norra Vrångö utgör en värdefull del av S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Odlings- och betesmarkerna på norra Vrångö omges av ekrika bryn, bitvis med inslag av hassel. Ekarna är oftast i 75-100 års ålder men en del 

något äldre, vidkroniga träd finns också. Bitvis är bryn och backar igenväxande med en, slån och nypon samt ung asp. I brynen finns rikligt av 

spenört. Andra karaktäristiska arter utmed brukningsvägar och stenmurar är natt och dag, vippärt, liljekonvalj och blåsippa. Norr om åkrarna 

på västra delen av halvön finns en ursvallad, småblockig sluttning med ganska ung ek och inslag av tall. Ett stråk med ek och ask fortsätter 

längs västra stranden upp till Öja huvud. På en del äldre ekar och askar växer fällmossa som påvisar ett artrikt moss- och lavsamhälle. På block 

finns ibland fällmossa. Vid Källbukten i nordöst har man utsikt mot Äspholm och här står några hamlade askar. I strandbrynen västerut finns 

en hel del hassel samt gamla björkar. Vid huset väster om Källbukten finns en nära metergrov lind som hamlats högt över marken och på 

sidogrenarna. Här finns även en lågt hamlad lind. Sydväst om Norrängsviken finns ytterligare ett par partier med mer eller mindre vidkroniga 

ekar. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om odlingslandskapet på norra Vrångö även i framtiden hålls öppet, helst delvis genom beteshävd som håller brynen 

öppna. En del träd kan med fördel återhamlas och äldre vidkroniga ekar kan behöva frihuggas. 

  



 

 

 

Norrbo gård  

Objektsnummer: 867454    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ädellövträdsmiljö i nära anslutning till ekmiljöerna på golfbanan intill. I denna gårdsmiljö finns inslag av ganska grova ekar med 

det finns främst andra och äldre ädellövträd. Eftersom gamla, grova träd är en bristvara i landskapet är även en gårdsmiljö som denna av stort 

värde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Norrbo gård finns en parkmiljö med visst inslag av ekar varav några är metergrova. I övrigt finns en hel del andra äldre ädellövträd, bland 

annat lönnar. På en del av träden finns en artrik alléträdslavflora med rosettlavar, brosklavar och guldlocksmossa. Kyrkogårdslav finns på lind 

intill vägen. Ekar finns främst längs 

 

Åtgärdsbehov 

Inga speciella åtgärder behövs. Lämna gärna kvar döda grenar, nedfallna grenar etc i de delar av parken som är av mer naturlig karaktär (t ex 

bergpartiet i väster). 

  



 

 

 

Norrbotorp  

Objektsnummer: 867408    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett litet avsnitt trädbevuxen (björkar, ek, mm.) kuperad hage. Jungfrulin, slåtterfibbla och glest med svinrot växer här. Det finns även välbetad 

ljungrik mark på ett par ställen. Ytan betas tillsammans med gammal vall och omgivande skog. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och fornlämningarna 

såsom bebyggelse, grävning eller chaktning samt igenplantering. 

  



 

 

 

Norrholmarna  

Objektsnummer: 875216    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Norr om Stora Rimmö finns en grupp öar med varierad natur och höga naturvärden. Här finns bland annat gott om hamlade eller tidigare 

hamlade och ofta ihåliga ädellövträd samt en rik flora. Öarna norr om Stora Rimmö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längs nordsidan av Stora Rimmö ligger en samling mindre öar som uppvisar en variationsrik natur. Lilla Norrholmen är starkt präglad av äldre 

tiders hävd. Ön är idag klädd i lövskog som domineras av ek och björk med inslag av tall mot de bergigare delarna i norr. På den lilla ytan står 

sex grova spärrgreniga ekar och två grova askar som bär spår av hamling. Floran på marken tyder också på hävdhistorik även om liljekonvalj 

och lundgröe dominerar idag. Här växer t ex gott om gullviva och brudbröd samt ett mindre inslag av svinrot, bockrot, backglim och gulmåra. 

Igenväxningen av ön har skett med yngre ek, björk samt en del en, slån och rosor.  Stora Norrholmens norra del utgörs av ett välhävdat 

skogsbete med inslag av gamla värdefulla tallar. På tall finns spår av sällsynta vedinsekter. Floran i gläntorna består bland annat av hävdgynnade 

arter som blåsuga, brudbröd, pillerstarr, knägräs och smultron. I både nordväst och nordost står grupper med enar som verkar ha skötts genom 

kvistning för att bli användbara störar. Öns södra del är en linddominerad löväng med 26 hamlade lindar och fem hamlade askar. De flesta av 

träden har håligheter och dessa träd är av mycket stort värde för insektsfaunan. I området påträffades till exempel den sällsynta bruna 

guldbaggen. Floran i området är artrik med en rad hävdgynnade örter. Brudbröd förekommer rikligt liksom kungsmynta, gullviva, blåsuga m fl.  

Sydost om Stora Norrholmen ligger Tväsäck. Här växer en liten ädellövskog i en sänka centralt på ön och på öns sydsluttning. På två små 

bergknallar på sänkans båda sidor växer några tallar. I sänkan står ca 35 gamla men klena lindar som ser ut att varit hamlade, de flesta är ihåliga. 



 

 

Här finns även en handfull äldre ekar. På lind växer den ovanliga laven glansfläck och på ek växer rosa skärelav och hjälmbrosklav.  Intill 

Tväsäck ligger Tväsäcksskär som är bevuxet med äldre tallar, klibbalar och en hel del rosbuskar. Naturvärdet är främst knutet till de gamla 

tallarna och de blommande buskarna som är av betydelse för pollenätande vedlevande skalbaggar och andra pollinatörer.  Den lilla ön 

Lindholmen är täckt med lindskog utom på den nordvästra delen som  består av öppna hällar. I övergångszonen mellan häll och skog står en 

del gamla tallar  och ekar. Lindskogen har tidigare hävdats genom hamling och bete. På ön finns ett  50-tal ihåliga lindar som bär spår av 

hamling samt ett stort uppslag av yngre lind. På enstaka äldre lindar och ekar kan man hitta rosa skärelav. Floran är artfattig och  domineras av 

gräset lundgröe. I kanterna mot söder och nordväst kan man hitta någon enstaka hävdgynnad ört som t ex den allt ovanligare slåtterfibblan. På 

ön lever en  krävande insektsfauna knuten till ihåliga ädellövträd. Här finns bland annat den  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Tväsäck och Lindholm lämnas orörda. På övriga öar är en mer eller mindre intensiv hävd önskvärd. På Lilla 

Norrholmen kan mycket av den yngre björken samt en del buskar röjs bort och betet återupptas. På norra delen av  sällsynta ädelguldbaggen. 

  



 

 

 

Norrholmenområdet  

Objektsnummer: 874308    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Norrholmen, Gräholm och Ekbosholmen inramar en miljö med grunda vikar, småöar och skär som utgör en mycket värdefull 

mellanskärgårdsmiljö. Rikt fågelliv. Öarna präglas av tallskog som på flera håll vittnar av långvarig betespåverkan och de utgör en värdefull och 

representativ del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norrholmen, Gräholm och Ekbosholmen bildar tillsammans med en mängd mindre öar och skär samt grunda vikar en mycket värdefull 

mellanskärgårdsmiljö i området öster om Kallsö. Öarna präglas av tallskog som på flera håll bär spår av långvarigt bete och småskalig huggning. 

På öarna finns ett relativt stort inslag av moränavlagringar liksom små partier av grus och sand. De grunda och mångformiga vattenmiljöerna 

ger goda  förutsättningar för ett rikt fågelliv med bl a häckande grågås, gravand, småskrake, skedand och vitfågel. Flera vadare häckar här, bland 

annat flera par strandskata och  drillsnäppa samt rödbena.  På Norrholmen växer en gles betad skog dominerad av tall. Här och var är det rikt 

småblockigt och höjdpartierna på ön utgörs av stora hällmarker. Gräsväxten är överlag rik och domineras av smalbladiga gräs och stora 

bestånd av en Calamagrostis-art. Det är gott om myrstackar och skogen är utglesad för ett antal år sedan vilket skapat rik luckighet. En 

husbehovstäkt finns i östra delen. Här finns en mindre isälvsavlagring samt en förekomst av grovmo och sand. Längst i norr finns fina 

strandängsavsnitt  som binder ihop Norrholmen med Gräholm.  Inramad av den slingrande Norrholmen ligger Sörflagen som är en avsnörd 

vik. Viken har sannolikt vattenutbyte med havet vid högvatten och västvindar.  Gräholm har även den en luckig utglesad tallskog med inslag av 

spridda yngre lövträd. Äldre tallar finns här och där och mer sammanhängande inom ett högre parti i östra delen. Vegetationen utgörs av 



 

 

smalbladiga gräs som fårbetas med tydligast effekt inom fläckar i sydost. Här finns ett visst inslag av gräsmarksväxter såsom bockrot,  knägräs, 

vårbrodd, liten blåklocka och ärenpris. I östra delen höjer sig marken och domineras av nakna klippor. I svackorna förekommer dock viss 

gräsvegetation. En  del död ved finns i form av torrträd och vindfällda furor. På de äldsta tallarna förekommer tallticka.  I öster ligger 

Ekbosholmen med mestadels karga tallmarker. I söder finns en viss betesprägel i en glest trädklädd miljö. Här finns en rik gräsväxt och visst 

inslag av hävdgynnade växter. Det glesa träd- och buskskiktet som omväxlar med öppna ytor ger en mycket varierad miljö. En mindre 

strandäng finns mot den inre viken. I sydost finns några korta stenmurspartier.  Kålskär är en mindre ö i södra delen av grundområdet. Ön är 

glest skogbevuxen och  tydligt betespräglad med rik gräsväxt av smalbladiga gräs. I söder står en bård av äldre tallar samt en metergrov 

vidkronig ek. I övrigt finns ganska gott om yngre tall samt enbuskar. Mitt på ön ligger en ganska artrik glänta på ett underlag av grus där det  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarnas karaktär med betespåverkade skogar, strandängar och  gläntor bibehålles med fortsatt bete och försiktigt uttag i 

trädskiktet. Öarna omfattas av fågelskydd från 1/2 -15/8.  finns inslag av gulmåra, bockrot, tulkört och gråfibbla. Längs stränderna finns små 

strandängsavsnitt med kustarun och dvärgarun. En mindre sandstrand finns mot den  sydostvända viken. 

  



 

 

 

Norrsjälbåden  

Objektsnummer: 875402    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Själskär-Norrsjälbåden ligger i ytterskärgården nordost om Aspöja. Skären hyser en sparsam växtlighet och av störst värde är häckfågelfaunan 

med bl a en av skärgårdens större skrattmåskolonier.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Själskär är ett långsmalt skär ca 3 km nordost om Aspöja. Skäret är bortsett från någon enstaka rönn och björkbuskar helt trädlöst. Även i 

övrigt är växtligheten sparsam. Norrsjälbåden hyser gräs- och lavvegetation och präglas av en skrattmåskoloni. På Själskär häckar labb och till 

områdets häckfåglar hör även t ex strandskata, grågås och silvertärna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda. Fågelskydd gäller mellan 1/4 och 10/7. 

  



 

 

 

Norrum hagmark  

Objektsnummer: 872015    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några värdefulla avsnitt av Norrums hagmarker där det finns hävdgynnad flora på delar av ytan samt en del värdefulla träd av bl a asp och tall. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Delar av ett avlångt skifte i nord-sydlig riktning har naturvärden knutna till en hävdgynnad flora. I söder märks en torrbacke och i norr en 

fuktigare öppen del. Till den hävdgynnade floran hör bl a rikt med bockrot och gullviva samt lite darrgräs, hirsstarr, jungfrulin och ängsbräsma. 

Några äldre aspar utgör värdefulla träd.  I öster finns ett skogsbete med mycket berg i dagen. Det är luckigt och särskilt i söder artrikt. Området 

har en varierad trädålder med en del gamla tallar. Till floran hör bl a svinrot, brudbröd och backnejlika. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarkerna betas även i framtiden. 

  



 

 

 

Norrängsviken  

Objektsnummer: 874117    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid södra Uggelö finns ett stycke omväxlande och mycket värdefull innerskärgårdsnatur. Ekrika bryn med mycket artrik lundflora och inslag av 

riktigt gamla ekar präglar området. Den grunda Norrängsviken bildar en värdefull våtmarksmiljö, längs nordsidan finns strandängar. Södra 

Uggelö utgör en mycket värdefull del av S:t Annas innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Södra Uggelö utgör en mångskiftande naturmiljö präglad av ekar och värdefull lundflora. På ekarna påträffas ett flertal rödlistade lavar och 

sannolikt finns stora insektsvärden. Lundfloran innehåller flera ovanliga lundgräs som lundelm, lundskafting, lundslok och långsvingel.  Här 

finns också Norrängsviken som är en skärgårdsflad med begränsat vattenutbyte till och från Lagnöströmmen. Grunda och mer eller mindre 

avsnörda havsvikar har ofta en rik och känslig undervattensflora och är dessutom en gynnsam miljö för fisk och fågel. Längs norra kanten av 

viken finns en mindre havsstrandäng. Floran på landstranden är av salttåg - rödsvingeltyp och ovanligt fin med mycket gåsött, gulkämpar, 

strandkrypa och smultronklöver.  Trädskiktet på bergkullen norr om viken är intressant med flera gamla ekar. På och kring hällmarker vid 

höjdens krön växer gammal tall och ek. Det är gott om tallågor och en del grova, döda ekgrenar finns. Ett par grova ekar har mycket grov 

skorpbark och där växer en rik flora av sällsynta lavar, bl a gammelekslav, grå skärelav, gul dropplav, skuggorangelav, gulpudrad spiklav och på 

död ved finns dvärgbägarlav. Till markfloran hör vippärt.  Sydost om Norrängsviken växer ädellövdominerad skog i en smal bård längs en 

mindre brant. Träden utgörs främst av ek med inslag av lind, asp, björk och en del stora granar. Markfloran är mycket rik och värdefull med 

lundslok, sårläka och vippärt. I norr står en medelgrov, knotig ek vid korsvägen upp till ett mindre hygge. På nordsidan växer tämligen rikt med 



 

 

gammelekslav.  Sydost om bebyggelsen på Uggelö finns ett stråk med hällmarker. Kring den högsta punkten i söder växer gles, gammal 

hälltallskog, rik på lågor. I norr finns några jätteekar med håligheter och avfallande bark. På deras grova skorpbark växer flera sällsynta lavar. 

Kring hällmarkerna växer mer ek av varierande ålder. Vidare söderut växer ädellövskog i sydsluttningen ned mot den nu planterade 

åkermarken. Ek och lind dominerar, mot väster lite inslag av asp, björk och sälg samt gran. Markfloran är mycket rik med vårärt, hässlebrodd 

och lundslok. Vid den inflikande åkermarken växer lundelm och i sydost långsvingel. I de norra flikarna av området finns grova ekar och 

högvuxen hassel. Även allra längst i öster finns några riktigt grova ekar. Gran har föredömligt gallrats ur området på senare år.  Strax nordväst 

om ladugården vid gården Uggelö står två grova, ganska lågvuxna ekar. Söder om ekarna finns en hassellund. Några hundra meter innan man 

når gården ', 'står ännu en imponerande jätteek längs vägen. Västerut längs norra stranden av  

 

Åtgärdsbehov 

Uggelviksundet växer ädellövdominerad skog nedanför en mindre brant. Gamla och  Naturvärdet består om ädellövskogen och de grova, 

gamla ekarna bibehålls och  senvuxna ekar blandas med enstaka granar. Även här hyser ekarna en värdefull vårdas. En del ekar behöver 

frihuggas, andra partier i branter och vid hällmarker kan  lavflora och död ved förekommer. Markfloran är rik med ett litet bestånd av det  

lämnas helt orörda. I en del partier kan uppstå behov av att hugga ur gran.  sällsynta gräset lundskafting i öster och ett stort bestånd lundslok i 

väster.  Sammantaget utgör södra Uggelö en mycket omväxlande och rik naturmiljö präglad av de stora ekanknutna värdena och den rika 

markfloran. 

  



 

 

 

NO Tallmossen  

Objektsnummer: 864812    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett barrskogsområde med naturvärden som ingår i Holmen skogs nyckelbiotopsinventering. Källa: Skogsstyrelsen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Område av högt naturvärde med barrskog på ca 3 hektar. I området finns kontinuitetskvalitéer. Data kommer från Skogsstyrelsen: ”Skogens 

källa”. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras troligen bäst om området lämnas orött. 

  



 

 

 

Notudden  

Objektsnummer: 865904    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla betesmarker med rikt inslag av ädellöv bl a senvuxna ekar. Här finns även inslag av äldre tall samt en artrik flora kännetecknande 

mycket mager mark. Hagarna utgör mycket värdefulla delar av det ädellöv- och hagmarksrika området mellan Stegeborg och Bottna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nere vid Notudden intill sundet mot Eknön finns en trädklädd beteshage med en smal remsa strandäng. Trädskiktet innehåller flera 

ädellövarter, bl a ek, lind och alm. Till floran hör en del hävdgynnade arter som knägräs, stagg och brudbröd. Ned mot Båtsvik finns ett avsnitt 

med igenvuxen ekhagmark med gott om relativt grova, spärrgreniga ekar.  Mitt emellan Degerhov och Notudden ligger en trädklädd beteshage 

belägen på en bergig kulle omgiven av åker och väg. Det finns gott om hävdgynnade arter som stagg, knägräs och solvända. Trädskiktet har 

dessutom flera senvuxna knotiga ekar vilket gör ytan mycket värdefull.  Vid Degerhov finns en bergig betesmark med mycket slån- och 

nyponbuskage. Trädskiktet utgörs av senvuxna tallar och ekar. Utöver detta så finns även tall och björk av igenväxnings-karaktär. Här finns en 

liknande hävdgynnad flora typisk för mycket mager mark med stagg och brudbröd samt knägräs, jungfrulin, ängshavre och 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning eller bebyggelse. Ekarna i ohävdade delar kommer om de friställs i framtiden kunna hysa rödlistade 

  



 

 

 

N Ringsborg  

Objektsnummer: 874055    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla fd ekhagar som nu är igenvuxna men som innehåller gamla, delvis grova och mycket värdefulla ekar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Före detta ekhagar som har växt igen med i första hand ek, men även med andra lövträdslag och gran. En hel del både något yngre och gamla 

grova, spärrgreniga ekar finns. Till den värdefulla lav- och svampfloran på ekarna hör gulpudrad spiklav, brun nållav och oxtungsvamp. 

Området ligger inom Herrborums naturreservat. 

 

Åtgärdsbehov 

Mål: Att bevara och utveckla en naturskogsartad karaktär, med ett stort inslag av gamla träd av olika trädslag och en stor mängd grov död ved 

av olika typ och i olika nedbrytningsstadier. Mycket grova träd frihuggs dock så att solen kommer ned på 

  



 

 

 

N Råbockslätten  

Objektsnummer: 863908    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull betesmark med en hel del hävdgynnade arter bl a kattfot och rikt med slåtterfibbla. Hagen utgör en värdefull del av 

odlingslandskapet vid Börrum. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

På södra sidan vägen efter Börrum mot Södra Finnö ligger ett öppet bete med varierande topografi. Här finns bl a örtrika fuktdråg och ett 

varierat men glest inslag av träd och buskar. Av hävdgynnade arter finns t ex adam och eva, blåsuga, slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, gullviva, 

hirsstarr, jungfrulin och lite kattfot. Trädskiktet innehåller alm, klibbal, ask, asp, björk, oxel, sälg och tall och av buskar finns t ex slån, en och 

nypon. I väster märks viss gödeselpåverkan. 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

N Skällvikeängen  

Objektsnummer: 865915    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I området norr om Skällvikeängen finns åtminstone ett 40-tal riktigt gamla, ofta grova och ihåliga ekar med en ytterst värdefull lavflora och 

insektsfauna. Området är en del av eklandskapet kring Stegeborg som har få motsvarigheter i länet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En ekskog med ett stort inslag (ca 40 st) av gamla till mycket gamla, grova och spärrgreniga ekar. På ekarna växer en värdefull kryptogamflora 

med bl a minst fem rödlistade arter. Sannolikt finns många fler rödlistade kryptogamer och insekter. Även många yngre spärrgreniga ekar finns. 

 

Åtgärdsbehov 

De mycket höga naturvärdena bevaras bäst om all gran huggs bort, de gamla ekarna och ett antal yngre frihuggs och området i övrigt lämnas 

orört. Träd och buskar bör huggas bort från stammarna till minst två meter utanför ekkronornas yttre gräns. 

  



 

 

 

Nordöstra Aspöja (Alnö)  

Objektsnummer: 875301    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På nordöstra delen av Aspöja finns ett ekrikt odlingslandskap med mycket berg i dagen. En stor del av området utgörs av betesmarker med 

varierande grad av trädtäckning. Några mindre, ohävdade skogspartier finns också. I området finns en mycket artrik, hävdgynnad flora och till 

ekarna finns en värdefull lavflora och sannolikt insektsfauna knuten. Alnö utgör en mycket värdefull del av Aspöjas odlingslandskap som i sig 

är ett av mest värdefulla odlingslandskapen i Östergötlands  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordöstra delen av Aspöja utgörs av ett ekrikt odlingslandskap med mycket berg i dagen. Vällagda stenmurar bidrar till en ålderdomlig prägel 

på landskapet. En stor del av området utgörs av betesmarker med varierande grad av trädtäckning. I norr och öster finns ett par skog- och 

bergpartier som ej är nämnvärt betespåverkade. Floran i hagmarkerna är mycket artrik med bland annat mycket jungfrulin och solvända samt 

darrgräs, gullviva, hirsstarr, knägräs, stagg, brudbröd, korskovall, skallror, svinrot, Adam & Eva, blodnäva, i hällmarker vit fetknopp och 

kärleksört och på stränder t ex strandkrypa och havssälting.  Längst i norr finns en mindre strandäng i det tidigare sundet mellan Alnö och 

Alnholm. Så sent som på Häradskartan från 1868 fanns vatten i sundet. Här finns en typisk strandängsflora med salttåg, agnsäv, krypven, 

gåsört och ormtunga. I väster märks  viss igenväxning av klibbal.  Det största ekpräglade området ligger öster om Nordantill mellan havet och 

körvägen upp till bebyggelsen. Det är en småbruten betesmark med ekdungar, gott om oxel, buskar, gläntor, öppna hällmarker, klippstränder 

och havsstrandäng samt en från havet avsnörd våtmark. Till detta kommer en mängd stenmurar. Detta bildar tillsammans ett mycket 

omväxlande och artrikt område som bibehålls tack vare beteshävden. Längs norra kanten finns ett stråk av halvsluten ek-ask-hasselskog längs 



 

 

en bergkant. Ekarna är av medelålder och de äldstra träden är ett antal fd hamlade askar i nordvästra delen. Något träd är ihåligt och askarna 

hyser en värdefull lavflora med blekspik, grå vårtlav, alléemossa och vitskivlav. Ett litet alkärr finns i denna del. I objektets östra kant bakom en 

ladugård finns en artrik del som verkar ohävdad. Här finns bl a rikt med Adam och Eva liksom blodnäva.  På udden Runnskär i väster finns 

gott om oxel som blommar vackert i början av juni. Vidare söderut ligger den avsnörda våtmarken med en artrik fuktäng i väster med bl a 

bunkestarr, flaskstarr, ängsull och kråkklöver. Intill våtmarken och ut mot havet finns artrika torra-friska marker med enbuskar. Öster om 

våtmarken finns ekhagepartier liksom öppna hällmarker och gräsmarker. Ekarna är vanligen ca 50-100 år gamla men äldre träd finns. I öster 

finns ett litet parti gammal åker och i sydost ett bra utsiktsberg med överblick över västra Aspöjas odlingslandskap.  På östra sidan mot 

”hamnen” i Östantill finns ytterligare en mycket fin ekhagmark  med stort inslag av hällar och i väster en fd åker. Åkern omges av vällagda 

stenmurar. Några av områdets ekar är riktigt gamla (ca 200-250 år) och utgör kanske några av  ', 'skärgård.  de äldsta träden på Alnö. En av 

ekarna hyser den sällsynta gammelekslaven samt hjälmbrosklav. Markfloran är artrik och området avgränsas av en betad strandremsa i söder 

och öster.  I sydväst in mot Aspöjas centrala delar finns en betesmark med mer öppen karaktär kring några smala, flikiga och ålderdomliga 

åkrar. Hällmarker och grässvålar på tunt jordtäcke är artrika. I sydost går en liten urkalkhäll i dagen. Här finns bland annat kruskalkmossa och 

guldlocksmossa. I sydväst bidrar en gammal tomt med syrenbuskage och ett par gamla källor till variation. I områdets östra kant löper en 

stensatt väg och i en åkerkant här växer det sällsynta pukvetet. På ett par askar längs körvägen som avgränsar i söder växer rikligt av silverlav. 

Dessutom finns lönnlav och en allmänt artrik alléträdsflora.  I anslutning till bergpartiet i öster (från Alnöudden mot nordväst) finns 

skogspartier med obetydlig betespåverkan. Ut mot Alnöudden en nord-sydlig sprickdal med ett 15-tal gamla senvuxna, ofta ganska vidkroniga 

ekar. En del av träden är troligen 150-200 år gamla och sänkan har antagligen varit öppnare och betad förr att döma av ekarnas form och 

förekomsten av gräsgläntor. Tall, glasbjörk, en och brakved förekommer också. Södra delen något försumpad med vit- och björnmosstuvor. 

 

Åtgärdsbehov 

Nordväst om detta område i västsluttningen av samma bergområde finns några ekdominerade sänkor svagt sluttande mot sydväst. Upp mot 

hällmarkerna finns ek, Naturvärdet består om odlingslandskapet bibehålls med minst nuvarande hävd. Den oxel, björk, klibbal och lite tall. I en 

liten sumpskog finns tidvis stående vatten bland mosaikartade karaktären med mycket bryn och gläntor är av mycket stort värde. alsocklar. 

Blåmossa förekommer här. Högst upp mot bergen en grov döende oxel. Skogspartierna utåt Alnöudden kan i huvudsak lämnas orörda men 

viss frihuggning av  Västerut i nästa sänka finns torrare skog med ek samt enbuskar och lite tall. Viss betesprägel i brynen där ljung och 

fårsvingel ger karaktär. Slåtterfibbla är en hävdgynnad art som växer här. Hassel och vildapel förekommer också. Sänkan längst i norr innehåller 



 

 

en stor del ung ekskog men uppåt bergen finns flera gamla, senvuxna och ibland ganska grova ekar. En ek har stora håligheter, en annan fina 

mossfällar av allémossa. Tätt med enbuskar gör det bitvis svårframkomligt. 

  



 

 

 

NV Degerhov  

Objektsnummer: 865932    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En ekdominerad sluttning utan riktigt grova träd men området har mycket stort framtidsvärde i det ekrika landskapet mellan Stegeborg-

Herrborum.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ca 500 meter nordväst om Degerhov finns en ekdominerad blockig sluttning. Riktigt gamla träd saknas och mängden död ved är relativt liten 

men området har ett högt framtidsvärde i det ekrika landskapet. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om granarna huggs bort, området i övrigt lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas 

kvar. 

  



 

 

 

NV Mariehov  

Objektsnummer: 867553    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En igenväxande ekhagmark som hävdas. Området innehåller yngre och medelålders ekar och är av högt framtidsvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära Mariehov finns en sydvästsluttning med mestadels vidkroniga ekar. Sluttningen betas, troligen av hästar, och är igenväxande med bland 

annat asp och björk. En mindre del i söder är ohävdad och mer igenväxt med t ex slån och ung ek. Ekarna i området är från ca 100 år upp till 

knappt 150 år. Området kommer inom en 50-års period börja få höga naturvärden om det ej växer igen ytterligare. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden hävdas, gärna även längst i söder. Röjning/restaurering behövs inom en ganska nära framtid. 

Ringbarka och på sikt hugg bort asp, även björk. Friställ en del av de största vidkroniga ekarna. 

  



 

 

 

NV Rökstad  

Objektsnummer: 866452    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt stycke ekhagmark i övre kanten av Lillåns flacka dalgång. Ekarna är av måttlig ålder men vidkroniga och av stort framtidsvärde. 

Hagen är även utöver ekarna varierad med artrik flora som tyder på lång kontinuitet i hävden. Fornlämningar förekommer.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I en hagmark ett stycke nordväst om Rökstad finns ca ett 40-tal vidkroniga ekar i sydöstra delen. Träden är i upp till omkring 150 års ålder. 

Hagmarken är ganska blockig och ligger i anslutning till en mindre höjd med berg i dagen. Ett flertal träd har vackert utbildad vidkronighet och 

trots den måttliga åldern stora framtidsvärden. Markfloran domineras av torräng med inslag av t ex brudbröd, jungfrulin, ängsvädd, revfibbla, 

kattfot, knägräs och gråfibbla. Kors och tvärs genom hagen slingrar sig stensträngar och åskådliggör områdets historia som gammal kulturbygd.  

Tall i bitvis rena skogsdungar företräder övriga delar av hagens trädskikt. Buskskiktet består främst av stora enbuskar som ofta står tätt. Inslag 

av slån och nypon är inte ovanliga. Markfloran är intressant med ställvis mager vegetation av rödvenhedtyp med p g a betet mattformigt 

utbredd ljung och staggtuvor. sänkorna mellan berghällarna är fuktängar utbredda, varierande från helt staggdominerad till ordinär tuvtåteltyp. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och fornlämningarna 

såsom bebyggelse, grävning eller chaktning samt igenplantering. 

  



 

 

 

NV Storhagsudden  

Objektsnummer: 874226    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mindre barrblandbestånd som utgör en värdefull del av kustzonens gamla tallskogsmiljöer.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett gammalt barrblandbestånd med gran och tall. Här har varit orört rätt länge och det finns en hel del död ved av både gran och tall, bl.a. 

grova granlågor i sluttningen längst i öster. Inslag av gamla tallar med pansarbark. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om det gamla barrträdsbeståndet lämnas orött. 

  



 

 

 

NV Ytterby  

Objektsnummer: 864910    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En barrskogsbrant med stort inslag av senvuxna ekar vilka kan ha ett stort värde för bland annat insekter i den sydvända branten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En sydvästvänd brant bevuxen med barrskog. Inslaget av aspar och senvuxna ekar är stort. En del gamla senvuxna tallar finns, så även 

barrlågor. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Nyböteområdet  

Objektsnummer: 875310    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Äppelsätteröarna samt Nyböte och Långa skäret utgör relativt karga öar av enbusk- och björktyp. Representativa för ytterskärgården. På Stora 

Äppelsätter finns skärgårdens största björkmyr. Nyböte har en bra utsiktspunkt. Området har tillsammans med kringliggande övärld och 

grundbottnar ett värdefullt fågelliv.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydost om Aspöja ligger en samling enbusk- och björkskär; Stora Äppelsätter, Västra Äppelsätter, Nyböte och Långa skäret (sydost Nyböte). 

Västra Äppelsätter är ett avlångt skär med övervägande enbuskvegetation. I norr finns en björksvacka med hönsbär, hjortron, tuvull och 

kråkbär. Stora Äppelsätter är ett större björk- och enbuskskär. Nära sydudden finns en särskilt stor björkmyrsänka, en av de största i 

skärgården. Här växer tät björkskog och mitt i finns ett cirkelrunt kärr med kråkklöver-blåstarr. I kanterna samma myrflora som på Västra 

Äppelsätter.Nyböte är ett högt och bergigt skär med markant toppunkt. På östsidan märks en tät enbuskvegetation. I den branta terrängen 

finns björksänkor och krypande kråkbärsamhällen. Miljön är karg och mager och påminner om fjällheden. Ön har tidvis fårbetats.Långa skäret 

är ett långsmalt björkskär. I norr finns en typisk myrsänka med björkskog och i denna växer bland annat hönsbär och hjortron.Öarna omges av 

omfattande grundområden, mestadels mindre än tre meter djupa, vilket bidrar till att ett rikt fågelliv finns här. Till häckfåglarna hör t ex 

skäggdopping, vigg, storskrake och strandskata. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om öarna lämnas orörda. Eventuellt kan fårbete ha viss betydelse för att hålla de hedartade partierna av de karga öarna 

öppna. Södra delen av Stora Appelsätter tillsammans med Nyböte och Långa skäret ingår i fågelskyddsområde 

  



 

 

 

Nyckelkärret  

Objektsnummer: 866406    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla våtmarker kring Storåns utlopp ur Venasjön. Markerna präglas av lång tids hävd men idag är de västra delarna ohävdade. Här finns 

även ekbackar som är igenväxande med barrträd. Hävdpräglade fuktängar är sällsynta i inlandet. Aterupptagen hävd i form av bete eller slåtter 

samt frihuggning av träd är nödvändigt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Storåns utlopp vid Venasjöns östände finns värdefulla våtmarker och kullar med igenväxande ekhagmark. Våtmarken på norra sidan är 

ohävdad medan Nyckelkärret betas. Från Sjödalen och österut finns en ännu öppen våtmark med gräs- och starrvegetation utan tuvor. Troligen 

har området varit betat i ganska sen tid och bara enstaka buskar av pors samt yngre klibbalar har vandrat in. I öständen även björk. 

Bottenskiktets mossflora verkar artrik och består mestadels av andra arter än vitmossor. En stor del av våtmarken översvämmas vid högvatten. 

Längs brynen bl a i söder finns bitvis mycket artrika gräsmarker med enbuskinslag. Stagg, ängsvädd, knägräs, ängshavre och orkidéstänglar sågs 

vid besöket. Renodlade stagghedsavsnitt förekommer. Längst i öster finns bryn med ljung- och kattfotstuvor.  Mellan våtmarken och Venasjön 

finns en ekhagmark under igenväxning. Tall och en samt lite björk och asp växer nu in i ekkronorna. Ekarna är mellan 50-100 år och tallen ca 

30-60. Många ekar är spärrgreniga och har hagmarkskaraktär. I östra delen är de bergbundna och senvuxna. På en del ekar finns håligheter och 

avdöende grövre  grenar. Norra brynet har som nämnts ovan en mycket fin flora. Så är även fallet kring kullen längst i öster där ån viker norrut. 

Här finns bl a gåsött, gökärt, stor blåklocka, svärdslilja, grönvit nattviol, rävstarr, slåtterfibbla, ängsvädd, gullviva, hirsstarr, kärrsälting och 

ormrot.  Nyckelkärret beläget på östra och södra sidan av Storån är en mycket blöt, betad sötvattensstrandäng. Betade fukt- och strandängar är 



 

 

numera ovanliga. Till floran hör bl a tuvtåtel, vanlig smörblomma, svärdslilja, ängsull, flaskstarr och vass-starr. Området är till stor del gammal 

åker och ängsmark. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ohävdade delar åter kan stängslas och betas. Slåtter är ett alternativ på plana delar av fuktängarna. Friställning av ekarna 

behövs. Även underväxten av bör röjas. Ytterligare uppföljning av flora och insektsfauna bör göras. 

  



 

 

 

N Yttergårda  

Objektsnummer: 873108    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla ekmiljöer med inslag av lind, ask och tall strax norr om gården Yttergårda. Området utgör en värdefull del av eklandskapet i S:t 

Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På ostsidan av Yttergårdsviken sticker det upp ett berg, som omges av grova ädellövträd, främst ek. Överst finns ett hällmarksparti med några 

tallar. På nordsidan finns mossiga lodytor och några grova lindar. I söder och öster dominerar grova ekar som omges av bitvis täta snår av slån 

och enbuskar. Vid vägen finns några askar som bär spår av hamling. Till områdets lavflora hör bland annat gulpudrad spiklav.  Lite längre 

norrut längs grusvägen står två gamla ekar och ett par grova aspar. Här hittades två rödlistade lavar på en av ekarna. Ett stycke österut nära 

åkerbrynet finns ytterligare askar kring en bergknalle. Det är gamla, senvuxna men ej så grova askar. En del av dem har varit hamlade. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet skulle gynnas av lite frihuggningsåtgärder kring grova ädellövträd. En noggrannare undersökning av flora och fauna knutna till 

ekarna vore värdefull. Ekarna längs grusvägen är i stora behov av frihuggning. Viss frihuggning kring askarna i 

  



 

 

 

Näckroskärrets hagmarker  

Objektsnummer: 874013    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Betesmark där delar är i stort behov av och väl värda en restaurering. Här finns i grunden en mager hagmarksflora som vid bättre 

förutsättningar kan stärka sin ställning. Betesmarkerna utgör en värdefull del av det rika hagmarkslandskapet i yttre  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Näckroskärret finns ett hagmarksavsnitt i söder som ännu hävdas samt några ytor som ansluter i norr. Dessa saknar sedan länge hävd med 

har en intakt flora och vore värdefull att restaurera och åter beta.  Hagen i söder nära vägen har öppna flacka partier med viss gödselpåverkan. 

Floran som ger hagen dess naturvärden finns kantzoner och innehåller t ex stor blåklocka, ängsvädd, gullviva, darrgräs, solvända och 

jungfrulin.  Norrut finns en yta i nord-sydlig riktning som är övergiven sedan länge. Karaktären av öppen hage med björk och en finns dock 

kvar, men igenväxningen pågår. Här finns en opåverkad, rik flora med ljungrik vegetation. I ljusöppna lägen med inslag av rikare 

torrängsvegetation med bl a ängshavre, solvända, brudbröd, gullviva. I den södra delen finns mer frisk mark med rödvenhed. Här i 

skogskanten växer gott om slåtterfibbla. Speciellt i den södra delen har en mängd tallar vuxit upp i sen tid och sluter trädskiktet.  Mot åkrarna i 

öster finn en liten torrängsbacke som domineras av enbuskar och i fältskiktet av ängshavre. En artrik flora med solvända, svinrot, brudröd, 

jungfrulin och brudbröd. Norrut längs körvägen ett igenväxt bryn där också en viss torrängsflora finns kvar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd i söder och återupptaget bete i övrigt. 



 

 

  



 

 

 

Näsuddens ekmiljöer  

Objektsnummer: 874002    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mycket värdefulla ekmiljöer med ett flertal grova och mycket gamla ekar samt en del lindar. Det grövsta trädet mäter över 2 meter i diameter. 

Träden utgör en mycket värdefull del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård. Trädmiljöerna bör ses som en helhetsmiljö som vårdas med 

frihuggning och vård av framtidsekar som knyter samman de spridda träden till större bestånd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ute på Näsuddens västsida finns en skarp västexponerad brant som är igenvuxen av yngre gran, lind och rönn. I branten står även några 

mycket grova ekar och lindar. De senare träden bär gamla hamlingsspår. På ekarnas grova skivbark växer flera rödlistade och ovanliga lavar 

såsom gammelekslav och gul dropplav. På lodytorna som delvis har inslag av rika bergarter av ”grönsten” finns även en rik mossflora.  

Nedanför branterna nära brynet mot havet står en grov jätteek med en stamdiameter på 1,4 m. Eken står i en lucka i den annars kulturpräglade 

granskogen. På marken strax ovanför eken växer ett bestånd av det ovanliga springkornet.  150 m norr om gården Näset finns en extremt grov 

och gammal ek. Stamdiametern uppgår till 2,1 meter. Det ännu levande trädet har blottlagd ved på en sida och mulm sipprar ut genom 

stambasen. Trädet är ihåligt och sannolikt mycket lämpligt boträd för sällsynta vedskalbaggar såsom guldbaggar och läderbagge. På barken 

växer ett par intressanta lavar. I närområdet mot havet finns ytterligare några metergrova ekar. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet bevaras om de gamla ädelträden ej blir överväxta och skuggade av t ex granar. En kulturgranskog i lägre delar av sluttningen kan 

med fördel avverkas och ersättas med lövföryngring. Det gynnar då även den nära havsbrynet stående eken. 

  



 

 

 

Nöstebo  

Objektsnummer: 863910    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla yngre ekhagmarker av stort värde som en del av kustens ekrika landskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Fina hagmarker med dungar av vidkroniga ekar omger strandängen innanför Nösteboviken. Här finns både rakstammiga ekar och 

välutvecklade hagmarksträd i upp till ca 150 års ålder. I söder ligger Nöstebo gamla tomt, en kulturlämning med enstaka träd och buskar. 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

Nösteboviken  

Objektsnummer: 863911    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull vassvik med högt naturvärde som våtmark och sannolikt hyser ett rikt fågelliv. Viken utgör en värdefull och skyddsvärd 

naturmiljö. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den norra viken av Nöstebosjön upptas till stor del av ett vidsträckt vasshav om knappt 20 hektar. Vassen bildar en värdefull våtmarksmiljö av 

värde för bl a fågellivet. I nordöst gränsar våtmarken mot ett annat naturvårdsobjekt vars betade marker delvis  bildar en värdefull 

strandängsmiljö längs viken. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Nöstebosjöns vassvik lämnas opåverkad av åtgärder som kan skada naturmiljön tex grävning, schaktning eller 

vattenreglering. 

  



 

 

 

O Falkbergen  

Objektsnummer: 864320    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla ädellövskogspartier vid Syttorp norr om sjön Hövern. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett par skogspartier dominerade av ädellöv på en udde i Hövern vid Syttorp. Det norra området är en bergknalle/åkerholme med ädellövskog 

som numera är omgärdad av 8-årig granplanterad fd åkermark. Uppe på bergkrönet och toppen växer en torrängsflora samt korta krokiga 

senvuxna ekar. I branterna växer lind och ek. På lodytor finns bland annat fällmossa. I hyllor och strax nedanför växer den mesta delen av 

linden. Aspen dominerar norrsidan av berget. Fältvegetationen är en lundflora med olika gräs och örter såsom natt och dag, lundgröe, bergslok, 

vippärt och olika vickerväxter. Norrsidan är mera gräsdominerad.  Södra området innehåller en nordvästsluttning mot fd åker (numera 

granungskog 8-10 år). Marken är troligen bördig men ett tunt jordtäcke begränsar ändå tillväxten kraftigt. På några äldre krokiga ekar växer 

lunglav som är en stark signalart. Fältvegetationen är lundartad med vippärt, natt och dag, lundgröe som några exempel. Överlag är skogen 

senvuxen. Många ekar har barklösa ytor och mulmbildning. Biotopen innehåller troligen en fin insektsfauna knuten till ek. Området har få spår 

av gallring och avverkning och ger ett vildvuxet intryck. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras troligen bäst om områdena lämnas orörda med undantag av gran som på sikt kan bli ett hot om den konkurrerar med 

lövträden. Ek och lind kan behöva gynnas med friställning. 



 

 

  



 

 

 

O Lötgärdet  

Objektsnummer: 865970    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ek-lindmiljö med flera jätteträd av lind. Stora håligheter och en värdefull lavflora finns. Ekarna i området har stora framtidsvärden 

i det ädellövrika området kring Stegeborg-Eknön.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Omgiven av öppna betesmarker ligger en bergknalle med glest trädskikt av ek och lind nära Slätbakens södra strand. Här finns även hassel, 

nypon, hagtorn, lönn och slån samt någon tall. På höjden finns flera jätteträd av lind. En är trestammig med ca metergrova stammar. I öster 

finns ytterligare en metergrov, knotig lind. På en  gammal, lite klenare lind längst i väster växer rikligt av den rödlistade hjälmbrosklaven. 

Lavfloran är i övrigt fattig men kan vara rikare högre upp på stammarna där det är ljusare. Lindarna är rika på stora håligheter. Förutom 

jätteträden av lind finns även ett 15-tal vidkroniga ekar, många i 100-150 års åldern. 

 

Åtgärdsbehov 

Röjning av nypon och slån kan på sikt behövas. Ett visst inslag av buskar bör dock finnas och dagens situation föranleder inga akuta åtgärder. 

  



 

 

 

Korsnäs-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. 

  



 

 

 

Ormöarna  

Objektsnummer: 875317    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ormöarna ligger mitt emellan Risö och Aspöja. Innanför cirkeln av öar bildas en naturligt skyddad hamn. Öarna uppvisar en varierad natur 

med såväl karga skär som en rikare miljö med senvuxna ekar, askar samt klippängsflora på den största ön. Ormöarna med sin variationsrika 

natur och den skyddade naturhamnen utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ormöarna är en samling holmar och skär av skiftande karaktär. Öarna bildar en cirkel runt en skyddad hamn som genom närheten till farleden 

är välutnyttjad av seglare. De mindre öarna är i huvudsak bevuxna med enbuskar och alar. På ett av de nordliga skären finns en större 

vattensamling som är fylld med vass, bredkaveldun och blåsäv. Myrbildning pågår i kanterna och i söder finns en bård av al. Den största av 

öarna skiljer sig markant från de övriga, främst genom inslaget av ek i södra delen. Här finns en kraftigt igenbuskad lågväxt skog på tidigare 

beteshävdad mark som i norr övergår i tallhällmarker med senvuxna delvis gamla tallar. I snåriga delar finns ett flertal intressanta krumväxta 

ekar och askar som dock är i stort behov av frihuggning och röjning. De gamla träden ger goda förutsättningar för bl a krävande lavar och 

insekter som dock fordrar en ljusare/luckigare miljö för att etableras. Här finns även en klippäng med bl a kungsmynta, blodnäva, småborre, 

rockentrav, brudbröd och gulmåra. Floran indikerar en viss kalk- eller grönstenspåverkan. Vissa delar av ängsmarken är mycket torr i sydvända 

partier med tunn jord intill berghällar. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om öarna lämnas orörda med undantag av den stora ön i sydväst där krumväxta ekar och askar är i stort behov av 

frihuggning och röjning. Tallskogen bör lämnas orörd. 

  



 

 

 

Österängsmossen  

Objektsnummer: 863501    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Del av en större våtmark som ännu har kvar naturlig karaktär med martallsbevuxet mosseplan och halvöppna laggkärr som tillsammans ger en 

variationsrik  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Österängsmossen är till större delen dikad och nyttjas för skogsproduktion men västra tredjedelen tycks ännu till stor del vara ostörd. Området 

är dock ej fältbesökt på 30 år. Den naturvårdsintressanta delen har ett trädskikt med gles martall och en oftast bred lagg som är mer eller 

mindre öppen. I laggkärren växer starr, vitmossor, sileshår och enstaka ljungtuvor. Dikning påverkar även denna del. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den ännu ostörda västra delen av Österängsmossen lämnas orörd. Diken i anslutning till denna del bör ej rensas. 

  



 

 

 

Östra Dragsviken  

Objektsnummer: 874063    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Bukten på östra sidan av Dragsviken är exponerad för vågor och innehåller varierad och tämligen rik undervattensvegetation. Sannolikt är 

viken en mycket bra reproduktionslokal för fisk. Särskilt den grunda norra delen av området bedöms vara viktig. Viken utgör en mycket 

värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Dragsviken är belägen i Trännöfjärdens södra del. Viken saknar mynningströskel och mynningsdjupet varierar mellan 2-5 m. Inne i viken är 

djupet mellan 1-2 m och viken kan landhöjningmässigt betraktas som ett exponerat grundområde. En grynna med 1-1,5 m djup ligger mitt på 

den breda mynningen. I södra delen utgör en liten ö och ett glest vassområde gräns mot en liten delbassäng i vikens sydligaste del. Påverkan är 

måttlig med två hus och en del åkermark i närområdet. Viken ger ett tämligen näringsrikt intryck. Vassbälten täcker stränderna, men även en 

del havssäv påträffades och täckningsgraden av undervattensvegetation varierar mellan 50-75 %. Undervattensvegetationen är riklig och 

varierad och minst nio olika arter förekommer, däribland ålnate, borstnate, axslinga, hornsärv, hårsärv och kransalgen Chara aspera. 

 

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 

  



 

 

 

Ottestorpesjön  

Objektsnummer: 864308    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Området kring Björkvik är rikt på ekmarker och våtmarker. I anslutning till sjöns utlopp finns flera våtmarker med grunt vatten. Troligen finns 

påverkan av dämning men tillsammans med angränsande ek-, tall- och igenväxande hagmarksmiljöer bildar de en mycket omväxlande och rik 

naturmiljö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den stora sjön Hövern har sitt utlopp strax norr om Björkvik. I anslutning till utloppet finns några relativt stora våtmarker, Skvackramossen, 

Hövlingen och Ottestorpesjön. Hövlingen och Ottestorpesjön är delvis reglerade för att skapa mer vattenspegel men i grunden utgör de rester 

efter sjösänkningar. De båda våtmarkerna med grunda vattenmiljöer är troligen mycket värdefulla för såväl rastande som häckande fåglar.  

Vattenvegetationen domineras av övervattens- och flytbladsväxter. Jättegröe finns spritt längs hela ån. Bladvass fanns främst inom de 

oskuggade delarna medan sötvattensvamp, starr samt gul och vit näckros var vanligast inom skuggade partier. Dessutom noterades säv, gul 

svärdslilja, andmat, stor andmat, strandlysing, besksöta, vattenmärke, hornsärv, dyblad, näckmossa, trubbnate, igelknopp, vattenblink och 

kabbeleka. Allmän dammussla finns i ån. Vattendraget nyttjas sannolikt som lek-, uppväxt- och födosökslokal avfisk. Vid inventering noterades 

stora mängder abborre, mört och fiskyngel. Se även rapporten ”Naturvärdesbedömning av vattendrag inom Söderköpingsåns 

avrinningsområde 2007” av Jonas Edlund.  Skvackramossen har en relativt ostörd karaktär. I norra kanten finns en värdefull sumpskog med 

inslag av klibbal. Träden står på rejäla socklar, alen är ganska gammal och ofta bevuxen med skriftlav. Viss påverkan av skogsbruk finns. Norr 

om mossen finns en hällmarksskog och en sydvänd brant. Berget har lite hyllor och lodytor och tallskogen är gammal med spår av brand långt 



 

 

tillbaka. Väster om Skvackramossen mot Hövern finns ytterligare gammal tallskog av hällmarkskaraktär.  Kungshatt är en halvö i Hövern. Den 

är bevuxen med gammal tallskog och i sjökanterna växer en bård av lövträd (al, björk, asp och ek). Här förekommer bl a blåmossa och det 

finns en del torrträd av främst tall. Spåren från tidigare avverkningar är få och gamla.  Vidare åt sydost ligger ett par ekrika partier i skogen norr 

om Björkviks säteri. Tall, björk, asp är andra trädslag som finns här och en fin lundflora med bl a tandrot. Nära åkern som kallas Verkel finns 

en nordsluttande ädellövskog med inslag av senvuxna ekar uppe mot krönet. Här finns mindre lodytor och hyllor i berget och ekarna har 

mossfällar. Vid Verkel finns även en ohävdad hagmark och närmare sjön asp, björk och klibbal, på de magra hällarna tall. Däremellan finns 

ekdominerade partier och ett rikt buskskikt. I de mer ljusöppna kanterna finns fin fårsvingeltorräng med bl a solvända, tjärblomster och 

backnejlika. I den mer lundartade delen åt sjön till är vegetationen ängsartad med bl a ängsskära, gullviva, natt och dag samt ängsvädd.  Uppe 

vid Ottestorpesjön finns ytterligare ett par värdefulla skogsmiljöer. Nordväst om ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarkerna bibehålls och om de värdefulla skogsavsnitt som finns upptagna i Skogsstyrelsens 

nyckelbiotopsinventering sköts med utgångspunkt i sjön en bergknalle med löv som tätnat och självgallrar. Det är mestadels asp men runt 

naturvärdena. Den igenväxande hagmarksmiljön skulle gynnas av återupptaget bete. bergets kanter och uppe på berget finns senvuxna ekar 

samt tall. Mot sjön finns en kraftig hasselunderväxt och en fin lundflora med vippärt, vårärt, trolldruva, liljekonvalj, gullviva och vitsippa. 

Väster om sjön finns en yngre ekdominerad skog med framtidsvärden. Här finns även blockpartier med fällmossa och diverse skrymslen 

  



 

 

 

Oxmossen betesmarker  

Objektsnummer: 867306    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par mycket värdefulla betesmarker där det är angeläget att återuppta beteshävd. Här finns bl a de ovanliga kovallarterna korskovall och 

pukvete.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Oxmossen i det småbrutna landskapet norr om Asplången finns ett par mycket värdefulla betesmarker. Tyvärr var de vid 

inventeringsbesöket 2002 ej hävdade och delvis igenväxande. Det norra området är mycket omväxlande och kuperat. Här finns rikligt med 

hävdgynnade arter men här har troligen ej varit betat på ett antal år. Till hagmarksfloran hör bl a småborre, gråfibbla, blekstarr, grönvit nattviol, 

ängsvädd och darrgräs.  I det sydöstra området beläget i ett sydvänt bryn finns också en mycket artrik flora. Pukvete och korskovall är 

minskande arter. I övrigt även jungfrulin, brudbröd, solvända, svinrot. Delvis ängshavretorräng. Här finns årsgammalt sly på grund av svag 

hävd samt även tre halvgrova ekar och en del nypon- och enbuskar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med återupptagen hävd. 

  



 

 

 

Oxtorpesjön  

Objektsnummer: 867601    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Den långsträckta och mäktiga Slätbakenförkastningen med sin intressanta geologi, växtlighet och fauna utgör en mycket värdefull och 

skyddvärd naturmiljö med få motsvarigheter i Östergötland.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Slätbakenförkastningen är en av länets mest framträdande förkastningar. Den bryts på många håll av tvärgående sprickdalar och består därför 

av en serie bergbranter av skiftande längd. Mest utpräglad är branten på norra sidan Slätbaken (Norrköpings kommun) där den bitvis höjer sig 

ca 70 meter över vattnet (och sannolikt mer än 100 m över Slätbakens botten). Från Borgberget i Norrköpings kommun sträcker sig ett 

framträdande avsnitt av förkastningen in i kommunen. Höjderna når som mest ca 50 meter över omgivande jordbruksmark.  Vid sidan av 

förkastningens stora geologiska egenvärde finns flera förekomster av gammal skog gynnad av brantens bitvis svårbrukade karaktär. Vid 

kommungränsen i sydost finns gammal tallskog på bergskrönet och i den sydvända branten. I en del av området finns spår av en brand för ca 

10-20 år sedan. Död ved har omhändertagits i stor utsträckning. Mitt i branten finns grupper av ogallrat löv, främst björk och asp. Brantens 

nedre del är i detta avsnitt gallrad och bitvis påverkad av grustäkt.  Oxtorpesjön ligger djupt nedsänkt norr om Borgberget och är en värdefull 

vattenmiljö. Sjön är en brunvattensjö med riklig bottenvegetation och här har tidvis häckat bl a svarthakedopping. Närmast sjön finns en bård 

av gungflyn och där utanför bladvass och kaveldun. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdena gynnas av en fri skoglig utveckling i hällmarksskog och branter utan tillvaratagande av vindfällen och döda träd. Våtmarken 

lämnas orörd med ett omgivande bryn av träd. 

  



 

 

 

Passdal biotopskydd  

Objektsnummer: 863917    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull barrblandskog med särskilt naturvårdsintresse i gammal tall. Området är biotopskydd och utgör en värdefull del av kustzonens 

höga tallskogsnaturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En bergshöjd med sluttningar med gammal talldominerad skog strax NO om gården Passdal. Många tallar är här över 150 år gamla och en del 

är riktigt grova. På flera tallar finns spår av den rödlistade skalbaggen svart praktbagge. I östra delen finns en relativt stor andel gran. På de 

äldsta granarna finns spår av den rödlistade granbarkgnagaren.  Områdets västra del är en barrskog med gran på lägre mark och tall på 

höjderna. I västra delen finns en bergshöjd med gammal hällmarkstallskog med grova tallar i kanterna. I granskogen finns ett relativt stort 

inslag av gamla granar som är 120-150 år. På flera granar sågs spår av den rödlistade granbarkgnagaren. Området är skyddat som biotopskydd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området i stort sett lämnas orört. I östra delen kan eventuellt en del yngre och halvgammal gran huggas bort för att få in 

mer ljus i beståndet och därmed gynna naturvärdena. Eventuella vindfällen bör sparas. Skötseln är reglerad i 

  



 

 

 

Passdal ekhage  

Objektsnummer: 863912    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull ekhagmark med ett knappt tiotal ekar grövre en än meter. Här finns även hagmarksflora och en värdefull vattenmiljö. 

Hagmarken utgör en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö, en viktig del av kustens eklandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Intill vägskälet vid Passdal finns en ekhage med flera riktigt grova ekar. Flera träd är riktigt grovbarkiga och flera hundra år gamla. Här finns 

åtta ekar i spannet mellan 347 och 475 cm omkrets. Till ekarna finns en mycket värdefull flora och fauna knuten och bl a har här påträffats 

brun nållav, gul dropplav, tårticka och läderbagge. Den öppna delen domineras av tuvtåtelfuktäng som är gödslad och trivial men på torrare 

backar finns torrängsflora och även hedartade partier. Man finner hävdgynnade arter som gökärt, blåsuga, slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, 

hirsstarr, jungfrulin och skallror. Den värdefulla Passdalsån rinner genom området. I öster står en grov ek på norra sidan av vägen mot 

Ramsdal, den är 467 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. 

  



 

 

 

Passdalsån  

Objektsnummer: 863915    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Passdalsån utgör en mycket värdefull naturmiljö. De högsta värdena finns i de mer opåverkade nedre delarna.Sträckorna har en låg grad av 

fysisk påverkan och utgörs huvudsakligen av svagt strömmande till strömmande ravinsträckor med inslag av meandrande partier. Fiskfaunan är 

artrik med minst 9 förekommande arter, bland annat öring, ål och sannolikt även flodnejonöga. Öringen är havsvandrande och bäcken ett av 

länets viktigaste reproduktionsområden. Stammen bedöms vara ovanligt storvuxen.  Bäckens nedre delar nyttjas även som reproduktionslokal 

för id, men området har sannolikt betydelse som lek-, uppväxt- och födosökslokal för fler fiskarter. Passdalsån nyttjas tidvis som rast- och 

övervintringslokal av strömstare. Kungsfiskare nyttjar mynningsområdet som födosökslokal. De nedre 1,1 kilometrarna av bäcken ingår i det 

europeiska nätverket av värdefulla naturområden, Natura 2000. Bäckens nedre delar är dessutom klassade som riksintressanta för naturvården. 

Passdalsån är av nationellt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Passdalsån ligger väster om Ramsdal i sydöstra delen av Söderköping kommun. Vattendraget saknar namn på lantmäteriets kartor, 

men kallas Passdalsån och Korsnäsbäcken. Passdalsån bedöms vara det mest vedertagna namnet och används därför här. Bäcken rinner norrut 

från Nöstebosjön till kusten där den mynnar i Gropviken. Den är 4,2 kilometer lång och har en fallhöjd på 17,6 meter. Vattendragsbeskrivning  

Bäcken har huvudsakligen ett ringlande lopp, men i de nedre delarna finns flera meandrande partier. I de centrala och övre delarna finns 

dessutom en hel del uträtade sträckor. 58 % av vattendraget är välskuggat och 28 % relativt välskuggat. Partier med sämre skuggning finns 

främst i området närmast uppströms gården Korsnäs och inom de översta delarna kring Nöstebosjöns utlopp. Död ved finns bara i mindre 



 

 

omfattning i ån. Medelbredden är oftast mellan 2,5 och 4 meter och medeldjupet någon till några decimeter.  Vattenmiljön utgörs till största 

delen av lugnflytande till svagt strömmande sträckor, vilka dominerar inom 54 respektive 39 % av vattendraget. Strömmande partier 

förekommer främst inom området 0,8 till 2,3 kilometer uppströms utloppet i Gropviken och dominerar inom 7 % av bäcken. Finsediment är 

det vanligaste bottenmaterialet och dominerar inom 68 % av vattendraget. Grövre bottenmaterial i form av sand, grus, sten och block finns 

främst inom de svagt strömmande och strömmande partierna. Sten är vanligast och dominerar inom 26 % av bäcken, men även sandbottnar är 

ställvis vanliga.  Det finns några särskilt värdefulla avsnitt i bäcken. Det mest intressanta området är 720 meter långt och ligger 0,8 till 1,5 

kilometer uppströms utloppet i Gropviken. Här rinner bäcken i en ravin och har bitvis ett meandrande lopp. Inga betydande fysiska ingrepp 

har gjorts inom området. I de nedre delarna är ravinen grund och bred och  ', 'bäcken meandrar över ett brett flodplan. Längre upp blir 

flodplanet småkulligt och allt smalare och ravinen successivt allt djupare. Här finns också flera branta strandbrinkar med blottlagt finkornigt 

material.  Ravinen är bevuxen med ask med inslag av bland annat klibbal, lönn, hassel och ek (se även annat NVP-objekt). I de övre delarna 

finns dessutom en hel del gran och flera grova granlågor. Delar av ravinen betas. Hela området är en skoglig nyckelbiotop. Vattenmiljön är 

varierande och består omväxlande av strömsträckor, nackar och höljor. De nedre delarna är något flackare och domineras av svagt 

strömmande vatten, men med ett stort inslag av strömmande partier. Längre upp tilltar lutningen något och här dominerar det strömmade 

vattnet. Sten och grus är de dominerande bottenmaterialen, men det finns även en hel del finsediment, sand och block. Området är mycket 

lämpligt för öring och utgör kärnområde för bäckens havsvandrande bestånd.  Upp- och nedströms nyckelbiotopen ansluter två andra mycket 

värdefulla avsnitt. Den nedre är 200 meter och den övre 500 meter lång. Det nedre området utgörs av en meandersträcka med svagt 

strömmande vatten. Bäcken rinner över en öppen hagmark och meandrar över ett grunt nedskuret flodplan av varierande bredd. Sträckan är 

påverkad av rensningar, men området har kvar sin naturliga karaktär. Flera gamla meanderslingor kan ses vid sidan och bäcken och åtminstone 

en av dessa bedöms ha skurits av vid rensningsarbeten. Botten och stranden är påverkad av trampskador från djuren som betar hagmarken.  

Det övre området utgörs av en ravinsträcka där bäcken rinner fram över ett bitvis småkulligt flodplan. Den grunda ravinen har ett värdefullt 

trädskikt och är en skoglig nyckelbiotop. Grov ek och klibbal och en hel del hassel växer längs bäcken och skuggningen är varierande med både 

välskuggade och något sämre skuggade partier.  ', 'Bäcken har ett ringlande lopp som bitvis gränsar till meandrande och vattnet är mestadels 

svagt strömmande. Atminstone de övre delarna är påverkade av rensningar, men området har kvar sin naturliga karaktär. Längst upp finns 

resterna av Passdals kvarn.  Växter och djur  Vid karteringen dominerades vattenvegetationen av övervattensväxter och vattenmossor, men 

förekomsten var sällan särskilt riklig. Skogssäv och näckmossa var de vanligaste arterna, men även bladvass, mannagräs, rörflen, sjöfräken, 

igelknopp och lånke hörde ställvis till de dominerande arterna. Näckmossa fanns främst inom partier med något högre vattenhastighet och 



 

 

grövre bottenmaterial medan bladvass företrädelsevis påträffades i området närmast utloppet i Gropviken samt inom de övre delarna. Andra 

arter som noterades var svalting, möja, starr, äkta förgätmigej, andmat, gul svärdslilja, kabbleka, strandlysing, bäcklav, hästskräppa, veketåg, gul 

näckros, bredkaveldun, fackelblomster och fintrådiga grönalger.  Bottenfaunan i bäcken provtogs 1995 och 2000 inom ramen för 

riksinventeringen av sjöar och vattendrag (Institutionen för miljöanalys 2007). Fiskfaunan är artrik och domineras helt av öring, men även 

mört, gädda, abborre, nejonöga, gers, id, ål och lake har påträffats. Arterna har fångats vid de trettiotalet elfisken som utförts i bäcken under 

perioden 1991 till 2006 (Fiskeriverket 2007, Gustafsson 2007 och 2008 samt Göthberg & Karlsson 2006). Större delen av provfiskena har 

utförts på två lokaler belägna omkring 0,9 respektive 1,9 kilometer från bäckens mynning i Gropviken.  Utöver detta har några provfisken 

utförts mellan dessa lokaler. Dessutom har ett fiske utförts vid Stämsel cirka 0,5 kilometer nedströms bäckens utlopp ur Nöstebosjön. Öringen 

är havsvandrande och har fångats på alla lokaler utom den översta.  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Tätheterna har ofta varit höga och årsungar har alltid fångats. Stammen bedöms vara - Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör 

undvikas. Biotopvård bör  ovanligt storvuxen och lekfisk på mellan 5 och 10 kilo är inte ovanligt (Bengstson &  utföras på rensade 

strömsträckor för att gynna strömvattenlevande organismer. De  Hjälte 2000). Vid karteringen noterades lekfisk som längst 2,5 kilometer upp 

efter svagt strömmande och strömmande partierna från vandringshindret vid Passdals  bäcken.  Bäcken är ett av länets viktigaste 

reproduktionsområden för havsvandrande öring. De nejonögon som fångats har inte kunnat artbestämmas, men det rör sig troligtvis om 

flodnejonöga. Enligt lokalt boende stiger stora mängder id i de nedre delarna av bäcken på vårarna, men området har sannolikt betydelse som 

lek-, uppväxt- och födosökslokal för fler fiskarter. 

  



 

 

 

Perstorp betesmark  

Objektsnummer: 867511    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En betesmark med inslag av ekar. Området är värdefullt ur landskapsperspektiv som en del av det kringliggande odlingslandskapet och med de 

närliggande ekmarkerna mot Kollberg.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Perstorp finns en ekhage med en del vackra träd. Tall är lika vanligt i området där markfloran är ganska näringspåverkad. Naturvärdet är 

främst knutet till trädskiktet samt förekomst av fornlämningar.Delar av området betas av hästar i mindre fållor medan andra delar klipps med 

gräsklippare. Mindre partier saknar hävd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och fornlämningarna 

såsom bebyggelse, grävning eller chaktning. 

  



 

 

 

Petersborg  

Objektsnummer: 865203    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla hagmarker med hävdgynnad flora belägna nära kommungränsen längs vägen mot Ringstorp. I en av hagarna finns ormrot 

vilket är mindre vanligt. Hagmarkerna är med fortsatt hävd ett värdefullt inslag i den småbrutna bygden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om Hagsätter ligger en långsträckt hage mellan åker och skog. Den är delvis igenväxande med främst ungt löv och gran. Stubbar och 

trivial flora visar att andra partier varit betydligt mer trädklädda. Av hävdgynnade arter förekommer backsmörblomma, gökärt, hirsstarr, lite 

ormrot, darrgräs samt rikt med jungfrulin. I nordväst finns ett mindre avsnitt som ej längre betas men som har kvar hävdgynnad flora.  Söder 

om Ringstorpsvägen vid Petersborg finns en mindre hage uppdelad i tre fållor. Den nordöstra delen ingår i större fålla tillhörande Åkerby. De 

andra två fållorna delas av en väg med en lönnallé. I den västra fållan finns den finaste floran medan det i öster finns kulturhistoriska värden i 

form av småflikiga fossila åkrar. Av floran kan revfibbla och rikt med jungfrulin och gullviva nämnas. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagarna hävdas även i framtiden och om ytorna undantas från åtgärder som kan skada betesmarken t ex grävning, 

bebyggelse eller anläggningar. 

  



 

 

 

Pettersborg betesmark  

Objektsnummer: 866516    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En betesmark med ett högt naturvärde i lokalt perspektiv som en del av det rika odlingslandskapet vid Bleckstad-Alboga.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydost om Östra Rydsvägen finns en betesmark som i söder utgörs av en betad kantzon mot åkern. Denna del sambetas med åkern varför 

betestrycket är mycket svagt. Nordvästra delen har bättre hävd men är gödselpåverkad. Här finns dock några översilade hällar samt en 

intressant ängssvampflora. Även en fornlämning. Till ängssvampflora hör gul vaxskivling och ängsvaxskivling, på de översilade hällarna växer 

sipperlav och traslav. I området som helhet påträffas av hävdgynnade växter bl a bockrot, brudbröd, darrgräs, gulmåra, jungfrulin, knägräs, 

blåklockor, stagg och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, 

grävning eller chaktning. 

  



 

 

 

Petterslund hage  

Objektsnummer: 865314    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Igenväxande hagmark med ännu rik förekomst av hävdgynnade arter.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Petterslund ligger en liten, igenväxande hage med naturvärde där den hävdgynnade floran finns i den öppna kanten. Trädskiktet består av 

yngre träd. Av hävdgynnad  flora märks t ex backsmörblomma, gökärt, stor blåklocka, darrgräs, jungfrulin,  skallror, ängsskära och svinrot. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden i form av bete eller slåtter återupptas och om skogsplantering och spontan igenväxning undviks/förhindras. 

  



 

 

 

Prytsängen betesmark  

Objektsnummer: 867503    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Oppen betesmark i sluttning mot Lillån med dess höga naturvärden (se annan beskrivning). Betesmarken utgör ett värdefullt inslag i den rika 

naturmiljön vid Lillåns ravin.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En öppen betesmark med friska slänter ned mot Lillån. Den betas av hästar och dessa går mest närmast bebyggelsen. Där blir det därför 

trampskador medan hagens bortre delar blir svagt betade. Av hävdgynnad flora förekommer gökärt, revfibbla, lite blåsuga och ängsvädd, 

backnejlika, darrgräs, gullviva och rikt med gulmåra, dvs en ganska rik uppsättning torrängsarter samt några friskängsarter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning eller 

uppförande av bebyggelse. 

  



 

 

 

Pukgöl  

Objektsnummer: 863403    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En myrgöl som utgör en säregen naturmiljö genom sin cirkelrunda form och nedsänkta läge mellan berg.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den lilla Pukgöl är en säregen vattenmiljö genom sin cirkelrunda form och läget högt upp i en nedsänkt gryta bland höga berg. Tydligen finns 

här få sprickor i berggrunden och en vattentät ”skål” med bergssidor i öst-väst och ”trösklar” mot nord-syd har bildats. I övrigt är det en 

ordinär myrgöl med ett par meter brett gungfly omkring. En smal bård av skvattram-mosse finns, främst vid norra kanten. Till floran hör 

tranbär, vitag, kärrsilja, sileshår och rosling. En skogsbrand har dragit fram på bergen runt omkring. Själva hällarna är därför kala men ungskog 

och ljung växer upp i sprickor och sänkor. Utsikten är vid in över Åtvidabergs kommun från omgivande berg. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Pukgöl lämnas utan påverkan. 

  



 

 

 

Ramsholm  

Objektsnummer: 873223    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Ramsholm mellan Norra Finnö och Vänsö finns en lövängsrest med grova lindar. Lindmiljön utgör en mycket värdefull del av den på 

ädellövträd rika S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På ön Ramsholms centrala delar finns en lövängsrest med spridda eller gruppvis stående lindar. Lindarna är mycket grova och har rikligt av 

håligheter och död ved. Träden har hamlats för länge sedan och har idag skjutit grova och höga grenskott. I övrigt utgörs trädskiktet av en 

trivial gles tallskog med inslag av björk. I östra delen finns även en mycket grov och hålig ask. På stammen växer bl a signalarten slanklav. 

Denna typ av jätteträd hyser ofta en mycket speciell epifytisk lavflora och i stamhåligheterna finns livsmiljöer för krävande insektsarter. Från 

tidigare inventeringar rapporteras en bitvis rik markflora på ön med t ex vitsippa, gullviva, nattviol och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om lövängsresten på Ramsholm bevaras och en möjlighet är återställning till ett öppnare landskap. Tallen (frånsett påtagligt 

gamla träd) och triviala lövträd bör då avvecklas helst följt av någon form av markhävd. Aterhamling av en 

  



 

 

 

Ramsholmarna  

Objektsnummer: 875203    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ramsholmarna är en grupp av öar ca 1,5 kilometer norr om Äspholm. De präglas av ett stort inslag av ädellövträd och stora värden finns även 

knutna till markfloran. Ramsholmarna med ädellövträd och lundflora utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ramsholmarna ligger ca 1,5 kilometer norr om Äspholm i sydkanten av Lönshuvudfjärden. Öarna präglas av ett stort inslag av ädellövträd där 

ask och lind men även ek är viktiga trädslag. Bitvis finns en mycket rik markflora av främst lundväxter.  På södra delen av Stora Ramsholmen 

finns en lövlund. Trädskiktet är ojämnt glest (efter viss gallring) till mer slutet i vissa delar. Ädellövträd dominerar och flera medelgrova askar 

och lindar samt enstaka lönn har otydliga spår efter tidigare hamlingar. Ett fåtal träd av lind och ek utgörs av grova och gamla individer. Under 

relativt sen tid har tidigare luckor fått en inväxt av likåldrig asp samt inom en gallrad del ett visst aspslyuppslag. Skogen har tidigare haft en 

betydligt öppnare karaktär. De grövre eller senvuxna ädellövträden har en rik lavflora med bland annat rosa skärelav, blyertslav och liten 

punktlav. I markskiktet finns rikligt av blåsippa och kranshakmossa. På blockmark finns utbredda mattor av fällmossa. Dessa arter antyder en 

något rikare näringstillgång som bl a kan gynna förekomsten av olika lundmarksvampar. Markfloran är mycket rik med t ex hässlebrodd, vårärt, 

tandrot, gullviva, blåsippa, måbär och skogstry. I öster är den sällsynta ramslöken påträffad sparsamt under några granar.  De södra och västra 

delarna av Lilla Ramsholmen domineras av lindskog. I väster en gles lövlund med grövre lindar och enstaka ask på tämligen flack mark. Träden 

har gamla hamlingsspår och har i några fall ihåliga stambaser. I sydost finns ett luckigt lövbestånd av glest växande grova lindar med inslag av 

senvuxen ask. Marken har sannolikt hävdats genom bete och/eller slåtter. Lindarna har mer eller mindre tydliga hamlingsspår. På en 



 

 

klenstammig ask i tämligen exponerat läge växer den rödlistade och för skärgården ovanliga bladlaven läderlappslav i ett flertal sterila ex. Till 

markfloran på ön hör vårärt, gullviva, tandrot, blåsippa och hässlebrodd. På öns östra del finns gran- och tallskog. I norr öppna hällar och i 

söder en albård.  På mellersta Ekholmen står ett par mycket grova lindar. Det ena trädet är tynande och stamsprucket med blottlagd ved. Nya 

rotskott skjuter upp. Alskär är ett litet skär alldeles norr om Stora Ramsholmen som domineras av en ung askskog med liljekonvalj. Här finns 

även rikligt med getrams samt blåsippa, tandrot och lundelm som växer i strandsnåren i sydväst tillsammans med älgört. I övrigt finns lönn, 

 

Åtgärdsbehov 

', 'Naturvärdet består om ädellövmiljöerna på Ramsholmarna bevaras. Viss skötsel är troligen nödvändig för att långsiktigt bevara de höga 

naturvärdena. I lövlunden på Stora Ramsholmen kan åtgärder fordras som upprätthåller en halvöppen karaktär. 

  



 

 

 

Ramshult sumpskog  

Objektsnummer: 863919    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull sumpskog och äldre granskogssluttning i ett område med liten andel äldre skog.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Blandsumpskog och ost till nordost sluttning. Skogen består av tall, al och björk i  kärrdelen samt gran i sluttningen. Här finns rikligt med 

blodlav på alla trädslag. Ett  hygge i öster har dock exponerat kärret för solljus och blåst vilket troligen har  påverkat vissa arter. På gran finns 

här och där gammelgranslav som visar lång  kontinuitet av barrskog i området. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena gynnas om skogen får utvecklas fritt. 

  



 

 

 

Ramslätt skogsbete  

Objektsnummer: 872104    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Skogsbeten utgör en minskande skogstyp och därför är ett fortsatt brukande som skogsbete med plockhuggning/gallring utan stora öppna 

kalytor en värdefull insats för naturvården. Området är en del av det rika Ängelholmsområdet, ett levande innerskärgårdslandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På södra sidan av Ängelholmshalvön ligger ett stort skogsbete med mestadels äldre granskog. Ett par mindre områden är avverkade och 

föryngrade annars har det mest plockhuggits och gallrats. Det finns luckor och träden är olikåldriga men de står ibland i mindre, mera 

likåldriga, grupper. I söder finns ett tydligt ekinslag och björnbär dominerar fältvegetationen på många håll genom att bilda mattor. Betestrycket 

varierar inom området. Ytterkanterna och någon större lucka är bra betade. Inom området finns avsnitt med fuktig ängsgranskog med vitsippor 

om våren samt hässlebrodd och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt bete. Plockhuggning/gallring utan stora öppna kalytor kan utgöra en lämplig löpande skötsel som förenar 

naturvård och ekonomi. 

  



 

 

 

Ramunderbergets naturreservat  

Objektsnummer: 866608    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Berget utgör en mycket värdefull naturmiljö ur många aspekter. Den är ett tätortsnära friluftsområde och ett klassiskt utflyktsmål. Branterna 

och bergkrönet samt delar av skogen utgör mycket värdefulla naturmiljöer med gamla träd och rik flora och fauna. Ramunderberget är sedan 

2001 naturreservat.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Göta kanal avgränsar Söderköping från det mäktiga Ramunderberget som utgör blickfång från alla delar av samhället. Detta värdefulla 

naturområde har varit kommunalt naturreservat sedan 2001.  Mäktigt reser sig berget 70 m över Söderköping och ger en vidsträckt utsikt. 

Ramunderberget är en del av det system av förkastningar som går tvärs genom Östergötland, från Slätbaken i öster till Vättern i väster. På 

bergkrönet finns stora ytor bart berg och fina torrängar med arter som backtimjan, kungsmynta, grusslok och fältmalört sannolikt gynnade av 

basiska mineral i berget. Andra arter i denna miljö är den ovanliga grå vårtbitaren samt på gamla tallar reliktbock och tallbock. Bitvis finns 

krattskog av ask och oxel som gynnas i det varma sydläget.  Stup och bergmarker upptar 16 hektar av reservatets sammanlagt 171 ha. 125 ha 

utgörs av skogsmark där stora delar av skogen utgörs av äldre (140-180 årig) tallskog med inslag av ännu äldre träd. Här påträffas mindre 

vanliga arter som ryl, blåmossa  på tallticka. Vid Tegelbruket i öster finns även en bäckravin med blandlövskog.  I och nedanför sydbranterna 

växer lövträd blandat med införda barrträdslag. Där kan man om våren finna gott om blåsippor och vitsippor samt sparsamt med gulsippa och 

hålnunneört. Detta är även en omtyckt plats för den sällsynta och fridlysta hasselsnoken.  Bland fåglar kan nämnas den sårbara mindre 

hackspetten och göktytan. Många arter är beroende av döda träd, stående som liggande. Skötseln av Ramunderberget regleras i den skötselplan 



 

 

som kommunen tagit fram. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området sköts enligt fastställd skötselplan. Ramunderberget ingår i nätverket Natura 2000. 

  



 

 

 

Rasklinten  

Objektsnummer: 872008    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Delvis lodrät brant med klipphyllor som hyser en artrik klippängsflora. En värdefull del av det rika kust- och skärgårdslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En sydvänd rasbrant mot Ankarsundet. Klippblock har lossnat och rasat ned vilket skapar stora urgröpningar i den lodräta branten. På bergets 

krön och topp växer mjölon och ljung. Av träd förekommer ek, rönn, asp och björk. Från krönet är  utsikten vid och på en klipphylla i branten 

finns en rik örtflora med tulkört, blodnäva, glansnäva, slåtterfibbla och vippärt. Närmast vattnet finns ett visst inslag av urkalksten med en 

artrik flora av olika klippormbunkar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om branten består och skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön såsom spränging eller uppförande av anläggningr 

från land- eller vattensidan. 

  



 

 

 

Restad Bjärbymålet betesmark  

Objektsnummer: 866421    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett varierat bete med flera mer eller mindre igenväxta partier. Ett större område än det markerade betas men de andra delarna har mer skogs- 

och Jundkaraktär. Lövträd präglar södra-sydvästra delen av området medan barrträdsbryn omgärdar öppna ytor i öster. Asp, björk, ek, rönn, 

hassel, sälg och tall ingår i trädskiktet och av buskar finns en, nypon och slån. Minst en ek har relativt grov och vidkronig karaktär och det finns 

även en del större enbuskar. Här finns även fornlämningar i form av stensträngssystem. Av hävdgynnad flora förekommer backsmörblomma, 

stor blåklocka, revfibbla, backtimjan, ängsvädd, backnejlika, darrgräs, hirsstarr. 

 

Åtgärdsbehov 

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

grävning, schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Rosenberg hagmark  

Objektsnummer: 864509    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En liten hagmark som har ett värde i landskapsperspektiv i och med närheten till de stora hagmarkerna vid Olerum i nordost.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett litet hagmarksobjekt med hävdgynnad hagmarksflora i nordvästra delen, medan övriga delar är tydligt påverkade av gödsling. Av 

hävdgynnade arter förekommer t ex gökärt, stor blåklocka, ängsvädd, bockrot och jungfrulin. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd. 

  



 

 

 

Rotenberg hagmark  

Objektsnummer: 865409    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mindre hagmark långt från gårdscentrum men en värdefull del av odlingslandskapet kring Östra Ryd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Rotenberg ligger ca 3 km från Östra Ryd. Ett mindre hagmarksområde omges av låglänt mark som delvis odlas med energiskog. Området har 

en fin hagmarksflora i de torrare delarna runt berghällarna med bl a gråfibbla, bockrot, ängsvädd, svinrot och 

 

Åtgärdsbehov 

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

eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Rotkärr barrskogar  

Objektsnummer: 865620    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett sammantaget stort område på nära 10 hektar med äldre talldominerad skog. Äldst i öster men även i väster finns naturkvaliteter för en del 

generellt missgynnade arter som gynnas av de gamla träden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Västra delen är en enskiktad gammal tallskog på hällmarksberg. Flertalet tallar är klenstammiga och åldersspridningen förefaller liten. Det är ont 

om död ved. Tämligen gott om blåmossa i markvegetationen tyder på en viss kontinuitet som trädbärande mark. Karaktärsarten tallticka växer 

på några furor och närvaron av ett par rödlistade vedskalbaggar - svart praktbagge och granbarkgnagare - noterades genom fynd av kläckhål på 

enstaka gammal tall och gran.  Östra delen är ett mosaikartat hällmarksområde med bergklackar, mossar och kjusor. Skogen är olikåldrig med 

ett stort inslag av mycket gamla träd, 160 år och äldre. Tall är det dominerande trädslaget men ett inslag av gammal senvuxen gran finns. Här 

finns inga spår efter avverkning och död ved finns i form av lågor och torrakor i olika åldrar och nedbrytningsstadier. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras och förstärks om mängden död ved tillåts öka och området lämnas för fri utveckling. 

  



 

 

 

Rotsund  

Objektsnummer: 874205    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Öster om Kallsö finns en samling mindre öar med beteshävdad skog. Naturtypen är ett typiskt inslag i S:t Anna och öarna i området 

Tryssholmen-Rotsund är goda exempel. Området utgör därmed en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Öster 

om Kallsö finns en mångformig övärld med relativt små öar och många kobbar och skär. Tryssholmen, Norra Kilholmarna, Dösa och 

Törnsholm utgör de skogbeklädda öarna. Här finns främst tallskog som på de flesta håll är betespåverkad. Törnsholm ligger vid Rotsund som 

är ett vältrafikerat sund längs den sprickdal som bildar en farbar rak linje ända från Risö i nordväst ned till Mansö-Hamna 1,5 mil åt sydost.  På 

Tryssholmen växer en olikåldrig gammal tallskog med skogsbetesvärden. Här finns en välutvecklad grässvål som är ojämnt hävdad och 

innehåller hävdgynnade arter som t ex gulmåra och i något större omfattning knägräs. Havssälting, gulkämpar och  gåsört finns strandnära. 

Gamla och ofta krokväxta furor har tämligen rikligt av  vedsvampen tallticka och på ett träd fanns färska gnag av den rödlistade vedskalbaggen 

svart praktbagge.  På Norra Kilholmarna växer tallskog med inslag av gamla slätbarkiga träd. Död ved är ganska vanlig i form av silvriga lågor 

och torrakor. De flesta skogspartier är små till ytan och omges av öppna hällar. I söder finns ett mer samlat och halvslutet skogsparti med en- 

och nyponbuskar. Viss röjning har gjorts, och här, liksom på andra delar av ön, märks betespåverkan där det annars skulle vara igenväxt med 

buskar. Mitt på ön finns även en liten strandäng med t ex gåsörtt, salttåg, gulkämpar och älgört. På västra sidan finns en grupp om 7 st mindre 

jättegrytor.  Skogsbete förekommer även på den lilla holmen Dösa. Trädskiktet består av gamla tallar som är ojämnt fördelade inom området. 

Klibbal finns i kantzoner samt mer frekvent under ett brant parti i norr. Grässvålen är välutvecklad under tallarna men tämligen svagt hävdad. 

Bland karaktärsväxterna kan nämnas bockrot, knägräs och ärenpris. På flera av tallarna uppträder vedsvampen tallticka.  Törnsholm är en 

fårbetad till hälften skogklädd holme med tämligen glest stående äldre tallar som är kandelaberväxande med spretiga grenar. Längs strandzonen 



 

 

finns en gles albård som är lågvuxen. Alarna har håligheter och på östra sidan finns en liten grupp  av solexponerade högstubbar. På de senare 

noterades kläckhål efter en ovanlig  vedskalbagge - alpraktbagge. I håligheterna förekommer den skuggkrävande laven  Åtgärdsbehov  

Naturvärdet består om beteshävden fortsätter på öarna så att den luckiga karaktären med artrik grässvål består. Inga större avverkningar bör 

ske frånsett uttag av enstaka träd för att skapa mindre luckor. Inriktningen bör alltid vara att spara de äldre tallarna  ', 'Nr Namn Klass  874206 

Gangelholmen 1c  liten vaxlav och på några tallar växer gamla talltickor. - Naturvärdesbedömning  Gangelholmen söder om Risö uppvisar en 

örtrik flora i en lövskogslund samt även en  del äldre tallar med spår av rödlistade insekter. Gangelholmen utgör en värdefull del av S:t Anna 

skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Öster om Kallsö finns en mångformig övärld med relativt små öar och många kobbar och skär. Tryssholmen, Norra Kilholmarna, Dösa och 

Törnsholm utgör de skogbeklädda öarna. Här finns främst tallskog som på de flesta håll är betespåverkad. Törnsholm ligger vid Rotsund som 

är ett vältrafikerat sund längs den sprickdal som bildar en farbar rak linje ända från Risö i nordväst ned till Mansö-Hamna 1,5 mil åt sydost.  På 

Tryssholmen växer en olikåldrig gammal tallskog med skogsbetesvärden. Här finns en välutvecklad grässvål som är ojämnt hävdad och 

innehåller hävdgynnade arter som t ex gulmåra och i något större omfattning knägräs. Havssälting, gulkämpar och  gåsört finns strandnära. 

Gamla och ofta krokväxta furor har tämligen rikligt av  vedsvampen tallticka och på ett träd fanns färska gnag av den rödlistade vedskalbaggen 

svart praktbagge.  På Norra Kilholmarna växer tallskog med inslag av gamla slätbarkiga träd. Död ved är ganska vanlig i form av silvriga lågor 

och torrakor. De flesta skogspartier är små till ytan och omges av öppna hällar. I söder finns ett mer samlat och halvslutet skogsparti med en- 

och nyponbuskar. Viss röjning har gjorts, och här, liksom på andra delar av ön, märks betespåverkan där det annars skulle vara igenväxt med 

buskar. Mitt på ön finns även en liten strandäng med t ex gåsörtt, salttåg, gulkämpar och älgört. På västra sidan finns en grupp om 7 st mindre 

jättegrytor.  Skogsbete förekommer även på den lilla holmen Dösa. Trädskiktet består av gamla tallar som är ojämnt fördelade inom området. 

Klibbal finns i kantzoner samt mer frekvent under ett brant parti i norr. Grässvålen är välutvecklad under tallarna men tämligen svagt hävdad. 

Bland karaktärsväxterna kan nämnas bockrot, knägräs och ärenpris. På flera av tallarna uppträder vedsvampen tallticka.  Törnsholm är en 

fårbetad till hälften skogklädd holme med tämligen glest stående äldre tallar som är kandelaberväxande med spretiga grenar. Längs strandzonen 

finns en gles albård som är lågvuxen. Alarna har håligheter och på östra sidan finns en liten grupp  av solexponerade högstubbar. På de senare 

noterades kläckhål efter en ovanlig  vedskalbagge - alpraktbagge. I håligheterna förekommer den skuggkrävande laven 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om beteshävden fortsätter på öarna så att den luckiga karaktären med artrik grässvål består. Inga större avverkningar bör 

ske frånsett uttag av enstaka träd för att skapa mindre luckor. Inriktningen bör alltid vara att spara de äldre tallarna  ', 'Nr Namn Klass  874206 

Gangelholmen 1c  liten vaxlav och på några tallar växer gamla talltickor. - Naturvärdesbedömning  Gangelholmen söder om Risö uppvisar en 

örtrik flora i en lövskogslund samt även en  del äldre tallar med spår av rödlistade insekter. Gangelholmen utgör en värdefull del av S:t Anna 

skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Gangelholmens södra delar har en äldre enskiktad tallskog som i norr övergår i en lövblandskog med ek, 

rönn, lind, björk och apel. Lövskogen är flerskiktad och domineras av yngre träd. Enstaka äldre ekar och en grupp lindar finns dock. I 

tallskogen finns enstaka träd med kläckhål efter den rödlistade svarta praktbaggen. I norr utgörs naturvärdena främst av den örtrika lundfloran 

med bl a blåsippa, tandrot, hässlebrodd, gökärt och gullviva. Längst ut på udden i sydväst finns en liten förekomst av buskstjärnblomma. Enligt 

Häradskartan (1868) har en mindre äng funnits på öns östsida vilket sammanfaller med en del av lövskogen.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består 

om skötseln inriktas på att bevara de gamla träden och den lundartade karaktären. Viss röjning av underväxande triviala lövträd och buskar kan 

behövas i slutnare delar. 

  



 

 

 

Rotvälta  

Objektsnummer: 875315    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Tärnskär är ett buskrikt skär med artrik flora och häckande sjöfågel. På Rotvälta  finns en grov, gammal ek. Naturmiljöerna på Tärnskär-

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Alldeles väster om Lammskär ligger Tärnskär-Rotvälta. Tärnskär är ett litet skär med mycket buskar av ros och en. Centralt på den lilla ön 

ligger ett litet kärr omgivet av al. På några platser håller ung björk på att växa upp. Floran är ganska rik och här finns en del hävdgynnade arter 

som brudbröd, knägräs, Adam och Eva och gulmåra. Här och var växer även nattviol. Kring kärret växer rikligt med liljekonvalj. Hällarna är 

bevuxna med lavar, gul fetknopp, liten fetknopp och i skrevorna kan man hitta strandveronika. På ön häckar en del fågel som silvertärna och 

fiskmås. På östsidan av Rotvälta finns  ett jätteträd av ek med en stamdiameter på 1,1 meter och ett yvigt grenverk. Eken  växer i ett halvslutet 

läge. På den relativt grovskorpiga barken växer den rödlistade laven gul dropplav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet på Tärnskär bevaras troligen bäst genom en mindre röjning följt av bete. Eken på Rotvälta bör regelbundet frihuggas och röjas 

från inväxande träd och buskar för att naturvärdena ska bestå /utvecklas. 

  



 

 

 

Ryttartorpet  

Objektsnummer: 864802    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En gammal torpmiljö med många askar varav några träd är äldre. Trädmiljön har ett högt naturvärde och torpmiljön bör även ha ett visst 

kulturhistoriskt värde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I den gamla torpmiljön vid Ryttartorpet finns rikligt med ask varav fyra askstammar kan betraktas som grova (>70 cm i diameter). Lavfloran 

indikerar relativt lång kontinuitet av äldre ädellövträd på platsen, på ett par av träden växer nämligen rikligt med lönnlav och det finns även lite 

grå vårtlav. I övrigt finns rikligt med yngre ask i den sydvända sluttningen och åkerbrynet. Några av träden kan ha varit beskurna men det är 

mycket länge sedan. Floran i brynen verkar rik med bl a gullviva och brudbröd. I området finns också ett rikt uppslag av slån och ung ask. Vid 

besöket satt en kattuggla på skortensstocken. Det raserade torpet står ännu kvar med infallet tak och det har åtminstone ugglorna glädje av. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om lövskogs- och torpmiljön värnas. Bibehåll en öppen-halvöppen askmiljö även i framtiden. Håll de grövsta träden 

frihuggna från ungträd och buskar. 

  



 

 

 

Rävbrinksbäcken  

Objektsnummer: 866801    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Rävbrinksbäcken är fysiskt påverkad men utgör trots detta en värdefull naturmiljö. Bäcken har ett varierande lopp med ett stort inslag av 

meandrande partier och omväxlande strömförhållanden. Sannolikt nyttjas bäcken som reproduktionslokal för kustlevande fiskarter. 

Vattendraget är av kommunalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Bäcken ligger en halvmil öster om Mogata i östra delen av Söderköpings kommun. Vattendraget saknar namn på lantmäteriets 

kartor, men kallas Rävbrinksbäcken. Bäcken saknar källsjö och har sina källflöden i området söder om Låsta. Från sammanflödet med diket 

från Blåbergsköp rinner den norrut mot utloppet i Slätbaken. Sträckan är 4,1 kilometer lång och har en fallhöjd på i storleksordningen 20 

meter. Naturvärdesobjektet omfattar de nedre 1,9 kilometrarna av bäcken.  Vattendragsbeskrivning  Bäckens lopp är mestadels ringlande till 

meandrande, men inslaget av raka partier ökar uppåt. Välutvecklade meanderslingor finns på flera håll, men är vanligast i de nedre delarna. 

Vattendraget kantas i stora stycken av en relativt välskuggande kantzon med klibbal mot omgivande åkermark. Sämre skuggade partier finns 

främst i de övre delarna. Död ved finns bara i mindre omfattning i ån och främst i de nedre delarna. Medelbredden är oftast runt en meter och 

djupet någon decimeter. Vattenmiljön utgörs till största delen av lugnflytande sträckor men inslaget av svagt strömmande delar är stort. 

Strömmande partier finns främst 0,9 till 1,6 kilometer uppströms mynningen. Den vanligaste bottentypen är olika typer av finsediment. Grövre 

bottenmaterial i form av sand, grus, sten och block finns i varierande omfattning inom hela bäcken.  De nedre 1,2 kilometrarna av bäcken är 

särskilt värdefulla. Bäcken rinner i sänka som i några delar övergår till en grund ravin. Närmast bäcken dominerar klibbal som tillsammans med 



 

 

ek, slån och videbuskar bildar en hyfsat välskuggande kantzon mot omgivande åkermark. Bäckens lopp är mestadels meandrande med flera 

avsnörda meanderslingor och branta strandbrinkar med blottlagt finkornigt material. Områdets strömförhållanden är varierande. Lugnflytande 

partier dominerar men inslaget av svagt strömmande och strömmande delar ökar uppåt långs bäcken. Mynningsområdet är oskuggat och mer 

eller mindre igenvuxet med bladvass och jättegröe.  Växter och djur  Vid karteringen dominerades vattenvegetationen helt av 

övervattensväxter. Skogssäv var vanligast, men även bladvass, jättegröe, starr, rörflen och fintrådiga grönalger hörde ställvis till de dominerande 

arterna. Andra arter som noterades var bredkaveldun veketåg, mannagräs, besksöta och näckmossa.  Bäcken har provfiskats vid tre tillfällen 

mellan 2002 och 2006 (Fiskeriverket 2007,  Hjälte 2005 och 2006). Fångsterna bestod av storspigg och öring. Öring av Å vaå-stam planterades 

ut i bäcken 2002 och saknades sannolikt i bäcken innan utsättningarna.  Sedan utsättningarna har stora öringar observerats i bäcken under 

lektid, bland annat  ', 'hösten 2007. Relativt lämpliga lek- och uppväxtlokaler för öring finns främst 0,9 till 1,6 kilometer uppströms mynningen. 

Det är dock tveksamt om öringen lyckats etablera ett bestånd i bäcken då årsungar inte fångats vid något elfiske efter utsättningarna. Sannolikt 

nyttjas bäcken dock som reproduktionslokal för andra kustlevande fiskarter.  Påverkan  Bäcken är tydligt påverkad av rensningar, men 

påverkansgraden är ställvis svårbedömd. Ingreppen har varit minst inom den nedre dryga kilometern där fåran i stora stycken har bedömts vara 

mer eller mindre opåverkad. Utfyllnad av flodplanet har dock skett i varierande omfattning längs hela denna sträcka. Längre upp är ingreppen 

tydligare och långa partier är rensade och sänkta. Inga betydande ingrepp har dock gjorts på senare år och många delar har börjat återgå till ett 

mer naturlikt tillstånd. Här och var finns dessutom kortare partier med lägre påverkansgrad som har kvar många av sina ursprungliga kvalitéer.  

Uppströms naturvärdesobjektet är betydande delar av huvudfåran och dess tillflöden  kanaliserade. Sedimenttransporten är hög och 

grovkorniga bottnarna delvis igensatta  med finkornigt material. Cirka 1,3 kilometer uppströms utloppet i Slätbaken finns ett 

 

Åtgärdsbehov 

skrotupplag med bilvrak med mera invid bäcken.  Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Träd och buskar  

Referenser - bör bli vanligare längs bäcken för att öka skuggningen och tillförseln av död ved. För  Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata 

(2005-10-15 och 16). att minska risken för uttorkning bör tillrinningsområdets vattenhållande förmåga öka.  Fiskeriverket 2007: Utdrag ur 

elfiskeregistret 2007-01-08. Hjälte, U. 2005: Elfiskeprotokoll daterat 2005-08-29. Hjälte, U. 2006: Elfiskeprotokoll daterat 2006-09-05. 

  



 

 

 

Råda hagmark  

Objektsnummer: 865607    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En liten hagmark med unga till medelgrova ekar samt hagmarksflora. Hagmarken har med fortsatt hävd ett högt framtidsvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En hage nära Fillingerumeån med flera unga till medelgrova ekar. Inslag av hävdgynnad flora förekommer spritt i fältskiktet. Här växer bl a stor 

blåklocka, darrgräs, jungfrulin och brudbröd. Ett sentida odlingsröse bestående av sprängsten 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning eller 

uppförande av bebyggelse. 

  



 

 

 

Röbrakskär  

Objektsnummer: 874303    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Röbrakskär finns en sällsynt rik ängsflora för att vara i ytterskärgården. Ön med sin ovanligt rika och omväxlande flora på en liten yta har få 

motsvarigheter i skärgården och utgör en mycket värdefull del av S:t Annas ytterskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Röbrakskär ligger ca 7 kilometer rakt öster om Kallsö mellan den stora öppna Hafjärden i väster och den finskurna Missjöarkipelagen i öster. 

Ön är därmed starkt exponerad för väder och vind. Här finns en ovanlig blandning av fågelskärsflora och ängs- och betesmarksflora på en liten 

yta. Hävdgynnade arter påträffas i de enbuskrika gräsmarkerna i norr. Troligen är jordmånen särskilt gynnsam på denna ö, kanske finns ett stort 

inslag av skalgrus som delvis förklarar den rika förekomsten av t ex brudbröd. Fårbete håller tillbaka enbuskarna och ger floran större 

utrymme, vid stränderna även positiv påverkan av betande gäss. I gräsmarkerna finns förutom brudbröd även gott om ängsnejlika, knägräs, 

liten blåklocka och smultron. Från tidigare inventeringar uppges även vildlin. Bitvis är gråfibbla marktäckande bland enbuskarna.På öns västra 

och södra del finns fågelskärsflora med rikligt med silverlav på hällarna. I övrigt karaktärsarter som gräslök, kärleksört och gul fetknopp. 

Klibbglim har noterats tidigare. I öster en liten klibbalbård som utgör det enda trädskiktet. Nära stranden finns här inslag av näringsgynnad 

flora, bland annat brännässlor. Till strandfloran hör i övrigt vänderot, renfana, strandveronika, kvanne och toppfrossört. Vid besöket noterades 

även fjärilarna kamgräsfjäril, tistelfjäril och grobladsnätfjäril på ön. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet bevaras troligen bäst om Röbrakskär även i framtiden hävdas med bete så att enbuskarna hålls efter. En kortare betesperiod varje 

år är tillräcklig. 

  



 

 

 

Röda hundarna ädellöv  

Objektsnummer: 866525    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par löv- och ädellövmarker i närheten av de fina betesmiljöerna vid Långbacken. Adellövmarken är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Kättelberget är en bergknalle omgiven av en smal ädellövskogsbård innan åkrarna tar vid. Skogen är ekdominerad med hasselunderväxt. Uppe 

på krönet samt på hyllor i berget står senvuxna tallar och ekar. Fältvegetationen är lundartad med liljekonvalj, lundgröe. På lodytor i berget 

finns fällmossa.  Åkerudden som på kartan kallas Röda hundarna är en igenväxt betesmark med ek- och aspskog i 30-50-årsåldern. Den är 

tämligen olikåldrig och har delvis en hasselunderväxt. Några äldre grövre träd finns ej men däremot en fin lundflora med bl 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om lövbården vid Kättelberget sköts så att hasselunderväxten bevaras och några ekar gynnas för att bli framtida jätteträd. 

Krönet på berget får utvecklas fritt. Åkerudden Röda hundarna kan gärna skötas så att lundkaraktären 

  



 

 

 

Rödmossen  

Objektsnummer: 864302    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En påverkad våtmark med i huvudsak tallrismosse. Främsta värdet är dess hydrologiska betydelse som markvattenmagasin och 

flödesutjämnare. Vissa naturvärden finns knutna till en lövrik lagg (kantzon) och eventuellt orörda delar av  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Rödmossen är en dikad och till större delen tätt beskogad tallrismosse. I laggen finns en del lövskog och ett tätt buskskikt med vide och 

brakved. Sydöstra delen eventuellt påverkad av gallring. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området bevaras som våtmark. Även om mossen utnyttjas för skogsbruk kan dess hydrologiska betydelse i landskapet 

bevaras om ytterligare dikningar undviks. Vissa naturvärden knutna till den lövrika laggen gynnas om denna 

  



 

 

 

Rökstad hagmark  

Objektsnummer: 866409    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En betesmark med artrik hävdgynnad flora i direkt anslutning till samhället. Området är av kommunalt naturvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En kuperad hage med ett par träddungar och endast små spår av gödslingspåverkan. I området finns fornlämnigar och floran kännetecknas av 

rikligt med brudbröd. I övrigt finns här bl a stor blåklocka, backtimjan, backnejlika, gulmåra, jungfrulin och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, 

grävning eller chaktning. 

  



 

 

 

Röskär lindmiljö  

Objektsnummer: 873106    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull miljö med gamla och grova lindar som tidigare hamlats. Hamlade träd har ett stort värde från både natur- och 

kulturmiljösynpunkt. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

På den lilla ön Röskär i Lindersfjärden (yttre delen av Gropviken) finns i söder 4 stora, hamlade lindar. En av lindarna är vid basen delad i 3 

kraftiga stammar, en jättelind av sällan skådat slag. Under lindarna växer rikligt med tandrot samt smånunneört. I sydväst finns en ängsmark 

med gullvivor och enbuskar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om lindmiljön på Röskär består och om lindarna eventuellt återhamlas. En bedömning får göras om det är alltför länge 

sedan träden senast hamlades, då kan det vara bättre att lämna träden orörda. Vidre bör Röskär undantas 

  



 

 

 

Röviken  

Objektsnummer: 873011    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vik med sparsam vegetation förutom i de innersta delarna. Röviken är troligen värdefull för fiskföryngring och därmed en värdefull del av de 

samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Röviken är belägen mellan fastlandet och ön Tjärholm sydost om S:t Anna kyrka. Det är en långsträckt vik med mynningen vänd söderut. Inne 

i viken varierar djupet mellan 0,8-2,2 m. I vikens inre delar finns stora partier med gles vass. Allra längst in finns en  smal kanal i vassen till en 

öppen vattenyta där djupet understiger en meter. Viken är måttligt exponerad med liten påverkan av vågor. Vattnet är tidvis mycket klart i den 

inre delbassängen]. Påverkan är ganska stor med många båtar, bryggor och hus i nära anslutning till viken. Muddringsverksamhet har även 

förekommit. Vassbälten av varierande täthet och bredd täcker drygt hälften av viken och på land finns tomtmark, blandskog och lite 

betesmark. Undervattensvegetationen är sparsam med dominans av axslinga och ålnate. Havsnajas växer i vikens inre delar. 

 

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 

  



 

 

 

Sandfjärden  

Objektsnummer: 873016    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Sandfjärden är en grund havsvik under avsnörning från havet. Den stora fjärden har ett värde som illustration på landhöjningens verkan i 

kustlandskapet. Sandfjärden som i sig innehåller flera mindre och grunda vikar utgör även ett värdefullt område för marin flora och fauna, bl a 

för att vattnet sannolikt värms snabbare här än i omgivande havsvikar. Fjärden omges av att mycket värdefullt innerskärgårdslandskap med 

strandängar, ekrika backar som ofta betas samt hällmarksskogar. Strandängen  är ett typiskt inslag i kustnaturen och även av stort värde för 

fågellivet. Sammantaget ett mycket värdefullt och skyddsvärt skärgårdslandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sandfjärden är en ca 4 km2 stor, avsnörd och relativt grund havsvik som står i förbindelse med Östersjön genom ett smalt sund, Strömmen, i 

nordost. Salthalten är något lägre än i Östersjöns vatten. En viss utsötning av vattnet pågår men processen är mycket långsam. Strömmen av in- 

och utflödande vatten genom sundet är dock tidvis ganska stark. Genom landhöjningen kommer dock Sandfjärden på några hundra års sikt 

avskiljas från havet och bli en insjö. Sandfjärden är i dessa avseenden ett bra exempel på effekten av landhöjningen.  Längs norra kanten av 

Sandfjärden ligger Ramsdal med ett av kustens större stugområden. Mellan området och fjärden finns ekrika betesmarker och ekbackar vilka 

ingår i Natura 2000. Områdets mellersta och västra delar är beteshävdade och delvis nyrestaurerade. Ohävdade avsnitt finns i väster och öster 

samt i delområdet vid Römossen intill stugområdet. Vid badplatsen i öster ligger en yngre ek-aspskog med tätt uppkommande hassel. Till 

markfloran hör bl a vårärt. Många träd är vidkroniga men här liksom i övriga Natura 2000-området är det ont om grova träd. Ett av  motiven 

för att ge området Natura 2000-status är att skalbaggen ekoxe förekommer tämligen rikt här.  Vid utloppet från Sandfjärden finns på den södra 



 

 

stranden ett par yngre ekbackar varav den norra ingår i betesmark. Den omges av betade strandmarker med i huvudsak tuvtåtelfuktäng. Den 

ohävdade ek-tallmiljön har rikt inslag av spenört och vippärt. Ekarna är ofta krok- eller bukettvuxna men även rakstammiga välvuxna träd 

finns. Spridda lindar förekommer och i sydost finns ett litet lindbestånd där en del träd börjar bli äldre. Tallarna i bergkanterna är i många fall 

gamla, kanske 125-150 år. Nära utloppet ”Strömmen” finns i sluttningen strax öster om bron en klippäng med mycket fin flora. Skogen växer 

upp runt om och skuggar den något. Här växer jungfrulin, ängshavre, brudbröd, darrgräs, knägräs, smultron, gullviva, vildlin, harklöver, 

spenört och om försommaren sannolikt rikt med Adam och Eva. Utåt Strömsudden finns avsnitt med tall omväxlande med öppna hällar och 

vid utsikt. En del död tallved förekommer.  Längs Sandfjärdens västsida ligger Kårebo med lövbackar och beteshävdade strandmarker. 

Strandängarna utgör de mest sammanhängande betesmarkerna och utgör överlag en smal bård ofta kantad av klibbal. Floran präglas av 

krypven, salttåg  ', 'och agnsäv. På grund av tidvis svagt betestryck går vassen långt in och längst i norr  har den tagit över helt. Inåt land finns 

inte mycket öppen betesmark utan det mesta  har karaktär av skog. Det är dock till stor del skog som vuxit upp i gammal betesmark dels på 

bergig mager mark med talldominerat trädskikt och mycket enbuskar, dels en  rikare typ dominerad av ek, men även lind m fl. I buskskiktet 

finns gott om hassel och hamlade lindar utgör fina kulturspår.  I de tallpräglade delarna är floran hedartad av rödventyp med mycket ljung, 

knägräs och kattfot, men också slåtterfibbla, blåsuga och jungfrulin. Ibland förekommer torräng med mycket brudbröd, liksom hällmarker med 

monke, styvmorsviol m fl. I de rikare avsnitten med ekinslag finns en ängsartad flora i de lite öppnare brynen. Gullviva, backnejlika, solvända, 

rödklint och darrgräs är några typiska arter. I övrigt är lövskogen för skuggig för gräsmarksfloran och vegetationen är mer lundartad. På en 

senvuxen ek ca 300 m väster om Väludden växer den ovanliga lunglaven. Söder om Brasdalsviken ligger ett kuperat skogsbete med karaktär av 

tallhällmark. Mycket ljung präglar skogen och betestrycket är måttligt. En gammal martall står vid stranden av fjärden.  Vid stugområdet vid 

Hälludden-Kornudden finns ett gräsmarksområde som är ohävdat men som hyser en fin flora. Stugområdets badplats ligger här och stigar 

korsar området. Av hävdgynnad flora finns brudbröd, getrams, blekstarr, ängsskallra, Adam och Eva, jungfrulin, prästkrage, svinrot, darrgräs, 

hirsstarr, gullviva, blåsuga, gulmåra och ängshavre. Området vore väl lämpat att sköta som slåtteräng.  Torpaviken och viken norr därom utgör 

värdefulla undervattensmiljöer. Vikarna är ganska exponerade för vågor etc men opåverkade och omgivna av åkermark och blandskog. De 

grundar snabbt upp till ca 1 meters djup. Vass täcker hela strandlinjen och den är mycket tät och bred i södra delen. Undervattensvegetationen 

är sparsam med bl a blåstång och borstnate.  Ytterligare några värdefulla grunda vikar finns i Skarpstråviken och kring Sandkrokeholmen. I 

södra Skarpstråviken finns en liten, nordvänd vik med mynningsdjup på 1,2-1,5 m. Viken ligger exponerat men små skär och vass i de yttre 

delarna gör att viken klassas som ett grundområde med liten vågpåverkan. Måttlig  ', 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Sandfjärden undantas från ytterligare bebyggelse eller anläggningar i strandzonen samt om båttrafik sker med hänsyn till 

fågelliv och undervattensliv. Verksamheter som muddring bör undvikas. Miljön i fjärden är  påverkan av hus och bryggor. Vass täcker större 

delen av strandlinjen. 

  



 

 

 

Sandtorp betesmark  

Objektsnummer: 863801    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Betesmark i skogsbygden innanför Börrumsdalgången. Området är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En öppen till lite tätare lövhage med viss gödselpåverkan. Här är lite kulligt med berg i dagen. Det relativt jämnt ställda, varierade trädskiktet 

innehåller bl a alm, asp, björk, ek, gran och tall samt en och nyponbuskar. Av hävdgynnade arter finns bl a rikt med gullviva samt jungfrulin, 

solvända, ängshavre och svinrot. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Sandtorps tallskog  

Objektsnummer: 865924    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett avsnitt med mycket gamla tallar, trots genomgallring finns ett stort värde i de gamla träden. Området utgör en viktig del av kustzonens 

värdefulla tallskogsmiljöer. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

I barrskogsområdet sydost om Stegeborg finns en ganska nyligen genomhuggen, mycket gammal tallskog. Området ligger i anslutning till en 

flack höjd strax väster om en torpruin, Sandtorp. Många av tallarna i området har pansarbark. Enstaka torrakor och lågor finns. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Sandvik betesmark  

Objektsnummer: 872210    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En liten betesmark som ligger avskiljt på norra Finnö. Hagmarken med sin typiska hävdgynnade flora har ett högt naturvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära Sandvik på norra sidan av Södra Finnö finns en mindre betesmark. Hagmarken har ett högt naturvärde i öppna delar. Trädskiktet 

innehåller bl a al, asp, björk, rönn och tall samt buskar som en, hägg och nypon. Till markfloran hör bl a gåsört, ljung, blåsuga, jungfrulin, 

knägräs, gulmåra och skallror. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarken betas även i framtiden. 

  



 

 

 

Sankt Ola  

Objektsnummer: 864306    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Sankt Ola finns en växtplats för getlav som är en värmegynnad sydlig art med mycket få förekomster i Sverige.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ön Sankt Ola i Hövern är bevuxen med en lövrik blandskog. På en sydvästvänd lodyta växer rikt av den mycket ovanliga getlaven 

(Flavoparmelia caperata). Förekomsten har varit känd åtminstone sedan 1965. Lodytan är välbelyst och endast skymd av gles albård. Getlaven 

verkar gynnas av ljus och är en sydlig art med mycket få  förekomster i Sverige. Vid Höverns stränder finns den på några platser, närmaste lokal 

i övrigt ligger på södra Öland. En sommarstuga finns på öns västra sida. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om lodytan och ön i övrigt undantas från alla åtgärder som kan skada växtplatsen såsom sprängning, insamling av arten eller 

annan åverkan på lodytan, ytterligare bebyggelse eller liknande som påverkar ljusförhållanden på lodytan. 

  



 

 

 

S Herrborum  

Objektsnummer: 874007    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Söder om Herrborum finns värdefulla ekmiljöer som en del av herrgårdens park samt som ädellövskog och ekhage.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Söder om Herrborum utbreder sig mot söder resterna av en ekhagmark som delvis räknas till parken på Herrborum. Den är i stora delar 

ganska igenvuxen av exempelvis ung lind, hassel och i söder gran. Åldersspridningen på ekarna är god, men det finns knappt några träd äldre 

än cirka 250 år. Till lavfloran hör rostfläck och gulpudrad spiklav och till kärlväxtfloran hör flera lundarter som ormbär, lundelm, nässelklocka 

och tandrot. Söder om ”parkområdet” ingår ekmiljön i Herrborums naturreservat (se 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om man i den del som hör till parken återinför någon typ av skötsel för att i någon mån bevara karaktären av ekhagmark. 

Frihuggning av de grövsta ekarna bör i alla fall göras, men även ytterligare röjningar vore önskvärt. 

  



 

 

 

Simpholmen  

Objektsnummer: 874043    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 Simpholmen är en mycket värdefull ö med bland annat 9 jätteekar med sällsynta lavar, svampar och insekter knutna till sig. Området utgör en 

mycket värdefull del av S:t  Anna skärgård och ingår i Uggelö naturreservat.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Simpholmen är en liten ö bevuxen med skog som präglats av gångna tiders beteshävd. Betet upphörde för ganska länge sedan och ön har stått 

helt orörd sedan dess. Här finns gott om gamla grova tallar samt 9 st ihåliga jätteekar. Flera av dessa är invuxna av yngre tall och gran. Till dessa 

ekar är en mycket artrik flora och fauna knuten. Här finns minst nio rödlistade lavar där parknål är den ovanligaste, tre rödlistade svampar där 

tårtickan är mycket sällsynt samt helt säkert en rad krävande vedskalbaggar. Läderbaggen förekommer i flera av jätteträden. Då skogen stått 

orörd en tid har den börjat självgallra sig och det börjar därför bli rikt på granlågor i lite klenare dimensioner. På flera av dessa växer ullticka. 

Kärlväxtfloran vittnar om hävdhistoriken även den. Här finns tex brudbröd, jungfrulin, bockrot, blåsuga, kungsmynta, gullviva, blåsippa och 

spenört. På ett par av tallarna syns gnagspår efter den ovanliga reliktbocken. Området ligger inom Uggelö naturreservat. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om bete återupptas och gamla och yngre ekar frihuggas. 

  



 

 

 

Sjödalens beteslandskap  

Objektsnummer: 865902    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 Ett stort objekt som förutom en långsträckt och välbetad havsstrandäng också innehåller öppna och mer slutna delar på landbacken. Den 

öppna hagen med spridda ekar hyser artrika torrängar med få motsvarigheter i kommunen. Vegetationen är överlag artrik och här finns den 

ganska ovanliga ormbunken låsbräken. Genom storleken och läget i terrängen är objektet av avgörande betydelse för landskapsbilden.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sjödalen ligger i ett vackert kustlandskap vid Bottenviken innanför Eknön. På låglanden närmast sjön finns gott om åkermark, som utåt vattnet 

övergår i strandäng, samt enstaka skogbevuxna bergknallar. Det avgränsade området omfattar strandäng och betesmark på och kring ett 

angränsande, delvis skogsbevuxet bergsområde.  Den långsmala havsstrandängen är i den södra delen uppsplittrad av några hällmarksholmar, 

men är annars helt obruten ända till norra änden. Strandängen är välbetad och vegetationen domineras helt av krypven. Andra arter som 

strandkrypa, salttåg och smultronklöver finns i mindre omfattning. Det finns även två grova ekar i betesmarkens kant mot åkern i södra halvan 

av området.  I anslutning till strandängen norr om gården ligger en hagmark som åtminstone i de finaste delarna kan karaktäriseras som öppen. 

Det är en backe ner mot strandängen strax norr om gården samt hela den norra delen av objektet som består av ett bergsparti med öppna 

hällar och glest spridda ekar, varav fem st är metergrova. Resten av hagen är mer igenvuxen och består mest av en kantzon mot öppen mark, 

åker eller kulturbete. Buskskiktet utgörs av slån, nypon, en och hassel. Vegetationen utgörs till största delen av torrängar, dels av hällmarks- och 

fårsvingeltyp, men också till stor del av örtrik torräng. Solvända och brudbröd dominerar i typiska fall, tillsammans med fårsvingel och 

ängshavre. Ur den artrika floran ska också nämnas backnejlika, kattfot, Adam och Eva, ängsviol, blodnäva, gullviva och låsbräken. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarker och strandängar betas även i framtiden och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön 

såsom grävning, schaktning eller bebyggelse. Strandängarna kan som andrahands-alternativ och om 

  



 

 

 

Sjögerum barrskog  

Objektsnummer: 864918    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett berg med äldre tallskog som utgör en värdefull del av kustzonens höga tallskogsnaturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En långsträckt bergstopp med mer eller mindre branta sidor. I branterna och på toppen växer tall och asp med inslag av gran. Här finns hålträd 

och torrträd samt lågor. Hålträden är främst av asp medan torrträden och lågorna företrädesvis är av barr. Här trivs främst insekter men även 

andra arter som vill ha solljus och värme i 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om barrskogen får utvecklas fritt utan skogliga ingrepp. 

  



 

 

 

Sjön Trasken  

Objektsnummer: 864808    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull och mångformig våtmarksmiljö av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Trasken är en grund sjö som bildar ett våtmarksområde om ca 40 hektar. Här finns stora ytor flytbladsväxtlighet och vassar. Det finns även 

betydande ytor av gräs och starrvegetation samt sumpskogar om minst 3 hektar. Trasken är en värdefull våtmarksmiljö som sannolikt har en rik 

fågelfauna. Flora och fågelfauna är värda att undersöka ytterligare. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarksmiljön lämnas orörd och om området undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom dikning, avverkning 

av bryn eller grävning i direkt anslutning till våtmarken. 

  



 

 

 

Sjön Vispolen  

Objektsnummer: 865604    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vispolen med sina stora mångformiga våtmarker och rika fågelfauna utgör en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sjön Vispolen vid södra kommungränsen ligger i en nordväst-sydostlig sprickdal. Som en följd av sjösänkning har omfattande våtmarker 

bildats i nordväst och sydost. Den nordvästra delen domineras av högstarrkärr (vass-starr) och bladvassbestånd. Videbuskar är vanligt 

förekommande, speciellt utmed stränderna. Tuvtåtelängarna har liten utbredning. Den största ligger vid det västra tillflödet.  Kring den öppna 

vattenytan i områdets mellersta del utbreder sig omfattande bladvassbestånd och utanför dessa vidtar täta videbuskage både i nordväst och 

sydost. I den sydöstligaste delen kring Vispolens utflöde påträffas högstarrkärr (vass-starr dominerar) vid Fängtorp och  Ö. Vid den senare 

gården finns också en tuvtåteläng. Kring utloppsdikena växer rikligt med videbuskar och här finns också ett björkbestånd.  Vispolen hyser en 

rik fågelfauna med bl a svarthakedopping, vattenrall, rörhöna, kricka, sothöna och brun kärrhök. Sydväst om Tomtaholm finns naturliga 

utsiktspunkter från omgivande berg. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bestå om området undantas från ingrepp som t ex dikning, invallning, uppodling och bebyggelse. 

  



 

 

 

Sjöviks urkalk  

Objektsnummer: 875055    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En urkalkförekomst av huvudsakligen geologiskt värde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordväst om Sjövik finns en förekomst av urkalksten belägen i en öppen betesmark (osäkert om den längre hävdas). I området finns endast 

spridda alar. Urkalken har utsatts för viss täkt. Här finns bl a rikt med vit fetknopp men i övrigt är kalkfloran svagt utvecklad och området har i 

huvudsak ett geologiskt värde. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om urkalkområdet bevaras och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom sprängning, schaktning eller någon 

annan form av ytterligare. 

  



 

 

 

Skaftö  

Objektsnummer: 873123    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Skaftö finns en sällsynt rik mosaik av beteshävdad skog med luckor och rester av hagmarksytor. Den luckiga skogen i kombination med 

öppna hagmarker och fd åkrar bildar en mycket rik och varierad betespåverkad miljö. Skaftö utgör en mycket värdefull del av naturvärdena i S:t 

Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Skaftö betas i sin helhet av nötdjur. På ön finns en mosaik av åker, hagmark och även små hagmarkslyckor och gläntor i mosaik med skogen. 

Allt tillsammans skapar en mycket växlingsrik och värdefull naturmiljö med bl a omfattande bryn. Skogen domineras av tall och är överlag 

ganska tät och relativt ung (50-60 år). Inslag av äldre träd och gläntor med flora finns dock och på flera ställen en mosaik av igenväxande 

hagmarksgläntor och skogsbryn som är buskrika och värdefulla miljöer.  Det är främst till dessa bryn som den hävdgynnade floran är knuten 

förutom till de öppna betesmarkerna. I brynen finns t ex rikt med gullviva samt Adam och Eva,  stagg, blåsuga och gråfibbla. I skogen på öns 

norra del finns lågörttyper med basmineralpåverkan vilket märks på gullviva, blåsippa, tandrot och sårläka som växer i barrskogen. Nära gården 

i sydväst finns en del vidkroniga ekar i 150 års åldern samt en gammal, slätbarkig tall som säkert är 2-250 år gammal.Hällmarksskogar 

förekommer i söder och sydost.  Öns sydöstra sidan uppvisar sandavlagringar i de lägre delarna vilket präglar de strandnära delarna med en del 

öppna sandytor skapade av tramp. Här finns även små strandängsfragment. På ön om helhet märks att ljung och blåbär är betestuktat vilket 

tillsammans med djurspillning visar att djuren rör sig i stort sett överallt. I sydväst ligger Skaftöklint, ett högt och brant berg med en helt lodrät 

västbrant. Utsikten är vid mot Svensmarö och Gropviken. Äldre tallimpediment och i viss mån betespräglad skog finns i sluttningarna.  På och 



 

 

i anslutning till de tidigare åkrarna på Skaftö finns idag en mer eller mindre artrik, hävdgynnad flora. En av betesmarkerna ligger på västsidan av 

Skaftö och sluttar svagt ned mot en vik. Brynen är artrika medan den öppna marken i övrigt troligen är påverkad av åkerbruk före 1940-talet. 

En del hävdgynnade arter börjar dock uppträda även här. Längs brynen går berg i dagen och till floran hör här gullviva, Adam och Eva, 

gråfibbla, gökärt, blåsuga och brudbröd. Intill ligger gårdscentrum där en välhållen ladugård och boningshus bidrar till ett vackert och 

ålderdomligt landskap. Vid Sand på sydöstra delen av Skaftö ligger en av öns finaste öppna betesmarker. Det är en småkuperad hagmark som 

genom det kuperade utseendet innehåller en stor variation i torra, friska och svagt fuktiga marktyper. På torrbackar växer t ex brudbröd och 

ängshavre. Brynen hyser rikligt med gullvivor. Flera småblockiga avsnitt präglar också hagen och ett par hällar går i dagen.  Längst ut på 

Österudd finns en öppen tallskog på berghällar i höjdläge invid fjärden. Tallarna som är relativt gamla står spritt och är ljusexponerade vilket är 

gynnsamt för t  ex värmekrävande insekter. Enstaka kläckhål i bark av äldre träd samt på ytliga ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om man i de delar av skogen som ännu är täta och förhållandevis unga strävar efter att återskapa mer av 1940-tals 

ekonomiska kartans glesa, brynrika skogar. Fortsat hävd av de öppna markerna. Tallskogen på ÖOsterudd bör lämnas  barklösa rotben visar på 

förekomst av ett par rödlistade vedskalbaggar. 

  



 

 

 

Skallmark beteshage  

Objektsnummer: 866311    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En vidsträckt betesmark som till större delen utgörs av fd åkermark eller gödselpåverkad betesmark. I norra delen finns dock ett par hektar 

artrik gräsmark av stort värde. Hela hagmarken har ett värde för landskapsbilden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mellan Skallmark och Stora Berga ligger en vidsträckt betesmark. Här finns flera kulturlämningar bl a husgrunderna efter gamla Stora Berga 

som ligger utmed en gammal väg som bitvis är stensatt. En jordkällargrund har använts som stentipp. Äv hagens cirka 15 hektar är drygt ett par 

hektar riktigt artrik naturbetesmark medan större delen är tidigare åker eller gödselpåverkad betesmark. De artrika markerna påträffas i norra 

delen där man finner hävdgynnade arter som gökärt, revfibbla, backtimjan, blåsuga, ängsvädd, darrgräs och gullviva. Enstaka värdefulla träd 

finns av björk, asp, sälg och lönn. På en trädstam växer den mindre vanliga sotlaven. 

 

Åtgärdsbehov 

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

verksamhet som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, täktverksamhet, gödsling av naturbetesmark och 

  



 

 

 

Skarpgärdet  

Objektsnummer: 874025    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En ekskog med högt framtidsvärde i det ekrika landskapet kring Herrborum.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om Skarpgärdet ganska nära Herrborum finns en ekskog där ekarna är relativt grova och ofta spärrgreniga. Området kan få riktigt höga 

naturvärden om det sköts på rätt sätt. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och området kan få riktigt höga naturvärden om det sköts på rätt sätt. Viss frihuggning av de spärrgreniga ekarna bör göras. 

Alla barrträd och visst triviallöv bör hållas borta. De spärrgreniga ekarna bör lämnas. Extensivt bete vore 

  



 

 

 

Skepparsudd jättegryta  

Objektsnummer: 875126    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Jättegrytor är säregna bildningar som utgör ett viktigt spår av inlandsisen. Jättegrytor har ett stort skyddsvärde och utgör en mycket värdefull 

del av de geologiska naturvärdena i kommunen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I anslutning till en häll av amfibolit (mörk bergart), ca 300 meter innanför spetsen av Skepparsudd på norra delen av Yxnö, finns en jättegryta 

med ca 0,45 m djup. Avgränsningen är hämtad från geologiska kartbladet och ej avstämd i fält. Inom det geologiska kartbladet Torönsborg 

(Sveriges Geologiska Undersökning, 1923) finns jättegrytor i anmärkningsvärt antal. Jättegrytorna uppträder ofta gruppvis och de verkar finnas 

i stråk som följer isräfflornas riktning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området med jättegrytan och ett väl tilltaget skyddsområde kring detta undantas från åtgärder som kan skada berget och 

grytorna såsom sprängning, anläggande av väg eller byggnad, övertäckning etc. 

  



 

 

 

Skogsavsnitt NO Storsjön  

Objektsnummer: 863505    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några värdefulla skogsavsnitt med naturvärden knutna till branter med beskuggade lodytor samt inslag av asp. Områdena är värdefulla och 

skyddsvärda inslag i produktionsskogen och kan bevaras med lämpligt hänsynstagande.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norr om Sjötorpet finns en nordvänd brant bevuxen med gran, tall, asp och lite björk. Skogen är gammal och en mindre del döda träd finns. 

De döda träden finns både som torrträd och lågor. Gammelgranslav växer på granar och visar att branten varit bevuxen med gran under lång 

tid. De nedre delarna av branten har dock troligen varit mera öppen och betats.  Söder om Sarvgölen finns en i nord-sydlig riktning utsträckt, 

västvänd bergbrant med en granskogssvacka nedanför. Granskogen är väl gallrad, gammal och grov. Död ved saknas i princip helt. Mindre 

hasselbuketter tyder på ett ökat lövinslag längre tillbaka i tiden eller någon form av bete. Berget har många lodytor och överhäng och stora 

delar är mossklädda. Bergväggen är ett par hundra meter lång och mellan 5-17 meter hög.  400 meter sydost om Sarvgölen ligger en mindre 

sänka med olikåldrig granskog. I centrala delen finns ett litet fuktigare parti. Gammelgranslav och kattfotslav förekommer och visar att det här 

vuxit gran under väldigt lång tid. Enstaka tallar, torrträd och lövträd finns i områdets ytterkanter upp mot berghällarna. Lågor finns i olika 

nedbrytningsstadier.  Ned mot Lövdalen finns en nordvänd bergbrant med mindre lodytor. Skogen är asp- och grandominerad men här finns 

även tall, rönn, sälg och björk. Aspen är olikåldrig och finns även som torrträd och lågor. Naturvärdet utgörs fr a av de mossklädda  bergytorna 

som gynnar skuggföredragande arter och en stor andel asp som dessutom 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena i de utpekade skogsmiljöerna nordost om Storsjön består om branterna lämnas orörda. En del av den nord-sydliga brantens 

värden ligger i att den intilliggande skogen ej kalavverkas utan brukas med plockhuggning eller successiv avverkning. 

  



 

 

 

Skogsavsnitt N Tomtaholm  

Objektsnummer: 865618    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett avsnitt med äldre tallskog samt ett aldråg. Båda utgör värdefulla delar av skogslandskapet i trakten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Det norra området är en bergås bevuxen med gammal tall. Spåren av huggningar finns men är gamla och få. En del tallar är troligen runt 200 

år. Spår av blixtnedslag och brandljud finns men är även de mycket gamla. Ont om död ved. Numera omgivet av avverkningsyta.  Det södra 

område är ett örtrikt alsurdråg med ett par vattenhål (källor?). Området har varit bete och alen är utställd en och en. En ledningsgata 

genomkorsar. Fältvegetationen är hög och riklig med bl a nattviol. Ett visst slyskikt börjar ta form under alen och här finns även klibbal, 

glasbjörk, asp och sälg. 

 

Åtgärdsbehov 

Områdets naturvärden gynnas av att få utvecklas fritt och att nytillkommande död ved ej körs ut. Aldråget bör skötas så granen ej utgör någon 

konkurrens och så att trädslagsblandningen bibehålls. 

  



 

 

 

Skogsavsnitt V Skullingstorp  

Objektsnummer: 865515    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några rester efter en omfattande avverkning för ca 5 år sedan. I de små områden som lämnats kvar finns bl a inslag av gammal tall.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längst i väster ett litet område med riktigt gamla tallar på produktiv mark. Området har sparats efter en avverkningen intill. Träden är säkert 

mellan 150-200 år gamla kanske ännu mer.  Strax österut finns en rest av en gammal frisk-fuktig granskog som kalhuggits. Atminstone tidigare 

har här funnits rikt med gammelgranslav samt skriftlav på gamla alar. Inventerarens råd 1998 var att kalhuggning absolut måste undvikas.  Vid 

Grävgalteberget strax söderut finns två ytor som biotopskyddats efter avverkningen intill. Det norra är ett berg med gammal hällmarkstallskog. 

Många av tallarna är säkert 150 år eller mera. I kanterna finns även partier med gamla grova tallar på produktiv mark. På de äldsta tallarna finns 

spår av den rödlistade skalbaggen svart praktbagge, och här finns troligen möjlighet att hitta även andra ovanliga vedinsekter.  Det södra 

området utgörs av en höjd och en sydvänd sluttning med gammal tallskog. Tallarna är här ca 150 år gamla och börjar bli lämpliga för rödlistade 

arter. Längre ner i sluttningen finns även en del gamla granar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om lämnade skogsavsnitt även i framtiden tillåts stå orörda och all död ved lämnas kvar. 

  



 

 

 

Skogsbete 900 m SO Västra Husby kyrka  

Objektsnummer: 866418    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett avsnitt med betad barrskog med inslag av riktigt gamla tallar. Skogsbeten är en värdefull naturtyp med luckighet, tramp och gamla träd som 

minskar allt mera. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

I landskapet sydost om Västra Husby kyrka finns några tallskogsområden i hagmark. De är gallrade men fortfarande mycket olikåldriga. 

Naturvärdet består av tallskogens betesprägel och grupper av riktigt gamla hagmarkstallar finns. Aldern på de äldsta träden uppskattas till 200 

år. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området betas även i framtiden och om skogen sköts så att äldre grupper av tall blir kvar liksom olikåldrigheten i 

beståndet. 

  



 

 

 

Skogsbete på västra Missjö  

Objektsnummer: 873304    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 På västra Missjö finns ett par mycket värdefulla skogsbetesavsnitt. I den talldominerade skogen finns en stor åldersvariation och luckighet 

samt inslag av bl a gamla ekar och hällmarker. Missjö med sina skogsbeten och österut ekrika betesmarker utgör ett av de mest värdefulla 

odlingslandskapen i S:t Anna skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Missjö är den största ön i den södra delen av S:t Anna om man undantar Norra Finnö. Ön präglas av tallskog i ganska höglänt terräng på öns 

norra del och av ekomgärdade odlingsmarker på södra delen. Här finns även värdefulla betade skogar längs västra sidan. Mellan Sörvassen och 

Klörkroken ligger det finaste skogsbetet som troligen ett av de mest värdefulla i skärgården genom sin av lång hävd uppkomna luckighet och 

åldersvariation. Här finns inslag av riktigt gamla träd och dessutom kulturspår som gamla vägar och åkerflikar. Skogen domineras av tall och 

det är ganska gott om gamla slätbarkiga tallar. I hällmarker inslag av torrakor samt enbuskar. I området finns spridda gamla, senvuxna ekar, 

särskilt längs sprickdalarnas sidor. I nordöstra delen, där betesskogen gradvis övergår i ekrika brynmiljöer, finns en särskilt gammal ek som 

hyser flera rödlistade lavar bl a gammelekslav. Skogen innehåller gott om gräsmarksgläntor och man finner här brudbröd, ärenpris och kovaller 

även om fårsvinge] ofta är dominerande. I ett bryn i söder finns gott om nattviol. Mot vassvikarna i söder finns värdefulla klibbalbestånd med 

en del gamla och ihåliga träd. Omkring 200 meter söder om Klörkroken finns en liten, gammal åker som hålls öppen av betet. Marken uppvisar 

inte minsta spår av gödsling och floran är fantastisk med riklig förekomst av jungfrulin, korskovall och brudbröd. Mitt i den fd åkern finns ett 

stort odlingsröse. I kanterna står rikligt med ek och i brynen växer vippärt. Mot norr från åkern löper en vacker gammal körväg som vid krönet 



 

 

är stensatt. Sydost om Klörkroken finns en åker i den lerfyllda sprickdalen. Norr om denna fortsätter den betespräglade skogen, här med större 

inslag av hällar. Här finns rikligt med betespräglad ljung och blåbärsris och inslag av en del riktigt gamla tallar samt lite ek. Spridda tallågor. I 

nordväst finns en mer orörd sumpskog med björk, klibbal och tall och flora av skvattram, tuvull och hjortron. Enligt häradskartan var här äng 

på 1800-talet och även en liten åkerlapp i norr! Idag har skogen helt återtagit området. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den goda hävden av skogsbetena fortsätter. Bibehåll en luckig skog men värna om gamla träd av tall, ek och al.  ', ' 

  



 

 

 

Skogsbäck SV Karlshov  

Objektsnummer: 864402    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Det meandrande bäckområdet SV Karlshov är med sina översilningsytor en värdefull och skyddsvärd naturmiljö där avverkning och körning i 

direkt anslutning till bäckområdet bör undvikas.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En svagt meandrande skogsbäck med alträd på små socklar i bäckområdet. Ung gran finns också och området omges av yngre skogar i röj- och 

gallringså.l_der. I södra änden av biotopen finns en kolmilebotten på östra sidan av bäcken. Aven kojans läge 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om körning i området undviks. Gran bör tas bort i och runt om bäcken till förmån för löv som får utvecklas fritt. 

  



 

 

 

Skogsmark SO Göstorp  

Objektsnummer: 865207    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En lövrik barrskog med såväl gammal grovbarkig gran som inslag av asp och ek. En brant och ett surdråg bidrar med variation till en rik 

naturmiljö. På ek förekommer lunglav.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett område med äldre, lövrik barrskog som kan ha uppkommit ur ett tidigare skogsbete. Gran är det dominerande trädslaget och förutom 

yngre och halvgamla träd finns en mängd grovbarkiga gamla granar. På granarna finns gammelgranslav på flera håll i området. Det är även 

ganska gott om död ved av gran, mest lite yngre lågor men även äldre mossbelupna. Lövinslaget utgörs av spridda aspar som ibland är grova 

och även rakstammiga ekar. I området finns även rikt med hassel vilket indikerar lite rikare markförhållanden. Terrängen är ganska flack men 

rikt småblockig. Längs nordsidan finns en mindre brant. Ett par surdråg avrinner mot öster i området.  På en ek ca 350 meter öster om 

Nyborg, ca 50 meter från åkerbrynet, växer rikligt med den ovanliga lunglaven högt upp på stammen. Lunglav är en bra indikator på värdefulla 

lövträdsbestånd. Troligen är området av stort värde för marksvampfloran. I öster finns angränsande, yngre aspskogar som tillsammans med 

detta område kan få ett stort värde i framtiden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området brukas varsamt med sikte på att bevara de biologiska värdena. Undvik storskalig avverkning. Lämna 

grovbarkiga granar men plockhugg gärna i övrigt bland granen så att lövet kan utvecklas. Lämna alla lövträd, gamla som 



 

 

  



 

 

 

Skogsmiljöer S Tosätter  

Objektsnummer: 864406    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla äldre skogsmiljöer samlade i ett skogsområde söder om Tosätter i skogsbygden söder om Östra Ryd. Skogsmiljöerna med såväl 

gammal tall, gran och fuktig mark är ett värdefullt och skyddsvärt inslag i produktionslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På höjden sydost om Tosätter och ned mot Liljeberga finns några värdefulla skogsmiljöer. På bergets flata topp nära Eriksberg växer gammal 

tall. Här finns tallticka och gamla grova träd. I sluttningen mot väster är det mycket blockigt. Här dominerar asp och gran. Intrycket är lite av 

en lövbränna där aspen dominerat men får nu konkurrens av granen. Gallringar är gjorda men det är länge sedan.  Nära vägen i öster finns ett 

surdråg i gammal granskog med alinslag. På granarna finns rikligt med gammelgranslav och på en handfull träd hittades kattfotslav. Surdråget 

översilas periodvis av vatten men är troligen torrt under högsommaren. En mindre mängd gamla lågor i sena nedbrytningsstadier finns.  I söder 

vid Liljeberga finns ett avsnitt med gammal tallskog med ca 160-åriga träd (en tall borrad). Här finns även gott om senvuxna och undertryckta 

träd. Trädens ålder gör att de snart är lämpliga för bl.a. rödlistade skalbaggar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena består om asp får dominera i sluttningen och tallen på berget SO Tosätter lämnas. Fri utveckling av skogen i surdråget är att 

föredra. Runt om bör ett skärmskogsbruk användas. Naturvärdena i tallskogen i söder kommer att bevaras och 

  



 

 

 

Skogsmiljöer V Blåbergsköp  

Objektsnummer: 865812    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla små skogsmiljöer i form av branter och sumpskogar i sprickdalslandskapet vid Blåbergsköp. Här finns en värdefull kryptogamflora 

med arter som grön sköldmossa och lunglav. Områdena är av kommunalt värde för naturvården.  Naturvärdesbeskrivning  Det kustnära 

landskapet är tydligt uppdelat i bördiga sprickdalssänkor och mellanliggande skogsavsnitt som här höjer sig upp till ett 40-tal meter över 

dalarna. I sänkor och branter finns en del värdefulla skogsavsnitt kvar. I en sänka nära Stora Rosendalskärret i sydväst finns en gransumpskog 

med inslag av klibbal. Det finns relativt gott om död ved och senvuxna granar och alar.  Öster om Brända bergen eller 1,1 km väster om 

Blåbergsköp finns en flerskiktad gransumpskog med inslag av senvuxna klibbalar. Även en hel del granar är senvuxna. Det finns gott om död 

ved i olika nedbrytningsstadier. På lågor växer bl a den rödlistade arten grön sköldmossa. Även en liten brant ingår i nyckelbiotopen.  I 

åkerbrynet 700 m NV Blåbergsköp finns en liten östvänd rasbrant med inslag av aspar och senvuxna ekar. En del död ved finns. Förekomsten 

av lunglav tyder på lång kontinuitet.  350 meter väster om Blåbergsköp ligger en sydvästvänd, barrskogsbevuxen rasbrant med inslag av gamla 

tallar, aspar och ekar. En hel del död ved finns.  Åtgärdsbehov  Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om branterna lämnas orörda 

och träd som dör eller faller lämnas kvar. Kring sumpskogarna bör även en skyddszon lämnas runtom.  ', 'Nr N amn Klass 865813 Alhult 

betesmark 4  Naturvärdesbedömning Värdefull betesmark i skogsbygd. Området är av lokalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Det kustnära landskapet är tydligt uppdelat i bördiga sprickdalssänkor och mellanliggande skogsavsnitt som här höjer sig upp till ett 40-tal 

meter över dalarna. I sänkor och branter finns en del värdefulla skogsavsnitt kvar. I en sänka nära Stora Rosendalskärret i sydväst finns en 



 

 

gransumpskog med inslag av klibbal. Det finns relativt gott om död ved och senvuxna granar och alar.  Öster om Brända bergen eller 1,1 km 

väster om Blåbergsköp finns en flerskiktad gransumpskog med inslag av senvuxna klibbalar. Även en hel del granar är senvuxna. Det finns gott 

om död ved i olika nedbrytningsstadier. På lågor växer bl a den rödlistade arten grön sköldmossa. Även en liten brant ingår i nyckelbiotopen.  I 

åkerbrynet 700 m NV Blåbergsköp finns en liten östvänd rasbrant med inslag av aspar och senvuxna ekar. En del död ved finns. Förekomsten 

av lunglav tyder på lång kontinuitet.  350 meter väster om Blåbergsköp ligger en sydvästvänd, barrskogsbevuxen rasbrant med inslag av gamla 

tallar, aspar och ekar. En hel del död ved finns. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om branterna lämnas orörda och träd som dör eller faller lämnas kvar. Kring sumpskogarna 

bör även en skyddszon lämnas runtom.  ', 'Nr N amn Klass 865813 Alhult betesmark 4  Naturvärdesbedömning Värdefull betesmark i 

skogsbygd. Området är av lokalt värde för naturvården.  Naturvärdesbeskrivning  Vid Ålhult ligger en mestadels öppen betesmark med 

hävdgynnad flora innehållande ljung, rödklint, revfibbla, blåsuga,ängsvädd, darrgräs, gullviva och jungfrulin. Här finns även kulturvärden i form 

av att delar av Alhults gamla bytomt ligger i hagen.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om hävden fortsätter och om området undantas från 

åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

Skogsmiljöer vid Asplången  

Objektsnummer: 867301    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla skogsmiljöer med främst barrträd men även ek och asp på södra sidan av Asplången. Äldre skogsavsnitt med för naturvården 

särskilt värdefulla träd och miljöer utgör numera bara några få procent av skogsmarken och har ett stort bevarandevärde. Här finns en trängd 

flora och fauna som är viktig för  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På sydsidan av Asplången öster om Knutstorp finns flera värdefulla skogsmiljöer. Den västra är en bergtopp och nordvänd bergbrant som 

slutar i Asplången. Uppe vid krönet finns en hög lövandel med bl a senvuxna, krokiga träd av asp och ek. I branten dominerar granen och här 

finns lågor i olika nedbrytningsstadier. Markfloran är av lågörtstyp med arter som blåsippa, vitsippa, skogssallat och stinksyska.  Ett litet stycke 

österut mynnar en bäckdal som är starkt nedskuren i landskapet. Åt väster har bete förekommit ända ner i bäcken. Åt öster har det varit skog 

mera kontinuerligt men först under senare år har gran brett ut sig. Flera grova aspar står idag trängda av granarna. Bäcken har en sandig och 

stenig botten och sannolikt värdefull för vattenlevande organismer. Längst i norr mot sjön planar bäcken ut i ett översilningsområde. I området 

finns även en fornborg med gamla träd och lågor.  Öster om bäckdalens mynnig finns ännu en bergbrant mot Asplången bevuxen med 

barrskog. Här finns en del gamla tallar (ca 150-200 år). De flesta är ca 100 år och granen är överlag något yngre. Marken har ett tjockt 

mosstäcke med inslag av blåbärsris. Ett mindre antal lågor finns inom området.  Området längst i öster utgörs av gammal barrskog. Få 

skogsavsnitt som detta återstår runt sjön Asplången. Här finns rovfågelbo i en av de många lämpliga tallarna. 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras bäst om dessa skogsavsnitt kan lämnas orörda så att gamla träd och död ved kan öka i omfattning. 

  



 

 

 

Skogsmiljöer vid Fågelbergstäppan  

Objektsnummer: 865925    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några värdefulla barrskogsbiotoper med gamla tallar och sumpskogsmiljöer. Området utgör en viktig del av kustzonens värdefulla 

tallskogsmiljöer.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära Fågelbergstäppan söder om Långlid finns ett antal små skogsavsnitt med höga naturvärden. Längst i söder en blandsumpskog, där al och 

björk är de dominerande lövträdslagen. Alen växer på socklar. Här finns gott om senvuxna smågranar. Tallen är gammal med pansarbark och 

några av tallarna är 300 åriga. Ett par stycken gamla ekar finns insprängda i norra delen av området. En underröjning har genomförts men 

naturvärdena är ändå höga.  I nordväst-sydostlig riktning norr om sumpskogen finns några värdefulla tallskogsrester med ett värdefullt innehåll 

av gamla träd. I sydost en glesbevuxen bergsrygg med tall i olika åldrar. Här finns ett inslag av gamla tallar med pansarbark och på en del av 

dessa finns spår efter signalarten svart praktbagge. Området är av värde för bland annat solälskande skalbaggar och hackspettar. Nordväst om 

detta område finns en liten sumpskogsyta som utgör en avverkningsrest som lämnats.  Rakt söder om Långlid ligger en bergsklack med 

olikåldrig tallskog. Här finns ett stort inslag av cirka 150 årig tall. Sydväst om Långlid finns ytterligare ett bergbundet område glest bevuxet med 

gammal tall. Flera tallar är innanrötade. De gamla tallarna står solexponerat vilket gynnar en rik insektsfauna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om sumpskogar och tallskog lämnas orörda. Stormfällda träd, lågor och torrakor bör lämnas kvar. 



 

 

  



 

 

 

Skogsmiljöer vid Havremossen  

Objektsnummer: 867406    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla skogsmiljöer med äldre ek och asp och i viss mån hällmarkstallskog. Skogsmiljöerna utgör ett värdefullt inslag i det brukade 

skogslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Havremossen finns ett par värdefulla skogsmiljöer, dels en sluttning vid vägslutet intill mossen, dels en hällmark ett stycke åt sydost. Vid 

vägslutet finns en brant sydsluttning med blandskog av gran och asp. Här finns också en gammal ek. Naturvärdena är här nästan helt knutna till 

lövträden. Ett stycke åt sydost finns en bergrygg med hällmarkstallskog på krönet och lövrik blandskog på sluttningarna. Här finns gott om 

gamla senvuxna ekar och bitvis inslag av grova aspar. På nordsluttningen finns stort inslag av död ved. På en asplåga växer den rödlistade 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om granen huggs bort i sluttningen vid vägslutet. All asp sparas och får sedan utveckla sig fritt. Området kommer att bli en 

mycket intressant miljö för bl.a. vedinsekter. Runt den gamla eken kan även en del lövträd behöva huggas 

  



 

 

 

Skogsmiljö O Gunnarsmosse  

Objektsnummer: 865413    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En barr- och sumpskogsmiljö med visst naturvärde. Den fuktiga och äldre skogen utgör ett värdefullt inslag i skogslandskapet kring Ostra Ryd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Objektets norra del är en tall- och björksumpskog som är ganska likåldrig. Träden står på socklar och marken är täckt av vitmossor. Enstaka 

äldre tallar finns också. Den södra delen utgörs av gammal barrdominerad skog på fuktig/frisk mark i svag sluttning. Beståndet är av gran och 

tall med ett visst inslag av björk och asp. Skogen är mossrik och det är ont om död ved men den rika påväxten av gammelgranlav och 

kattfotslav på granar signalerar vissa naturvärden. Dessa lavar visar att granskogen funnits här under lång tid utan hyggesfaser. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om sumpskogen får utvecklas fritt och inslaget av död ved ökar. Det är även värdefullt om barrbeståndet på frisk mark kan 

lämnas mer eller mindre orört. 

  



 

 

 

Skogsängen ändmorän  

Objektsnummer: 865201    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ändmoränen vid Skogsängen ingår i ändmoränstråket som sträcker sig från Linghem och hit. Ändmoränerna som är viktiga för uppfattningen 

om inlandsisens avsmältning är utpekade som riksintressanta för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I ett 1,5 mil långt stråk från Linghem och fram hit till Skogsängen i Gårdeby förekommer ändmoräner från inlandsisens avsmältningsskede 

(bildade längs med den avsmältande isen). Gruppen av ändmoräner mellan Skogsängen och Roka mosse avviker lite från de övriga. Ryggarna är 

mycket oregelbundna och uppbyggs mest av block och sten, i vissa fall av grova block. Vissa av ryggarna ansluter till hällar eller ligger som 

blocksamlingar på uppstickande hällpartier. Ändmoränerna är 50-100 m långa, 10-30 meter breda och 2-5 meter höga. De omges av uppodlade 

lersediment. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den geologiska bildningen undantas från åtgärder som påverkar det geologiska underlaget såsom sprängning, 

schaktning, bebyggelse och anläggningar. 

  



 

 

 

Skog vid Fiskarekärret  

Objektsnummer: 864603    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par skogsmiljöer med högt framtidsvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Det större området är en tallhällmark och nordvänd bergssluttning. I sluttning ökar granen för att längst ner mot ungskogen i norr dominera 

kraftigt. I sluttning finns ett ökat inslag av död ved och viss skiktning i beståndet. Hällmarksdelen är tämligen likåldrig (ca 80-120 år) och 

fältvegetationen där är lavrik. Området bildar en fin enhet med få spår av påverkan även om andelen död ved är liten.  Den mindre ytan är en 

blandsumpskog med al, björk och tall. Ett visst inslag av gran finns också. Träden står i grupper eller enskilt på rejäla socklar och styltrötter. 

Kärret har ungskog på 3 sidor om sig och är vindutsatt (uttorkning). Spår av avverkning finns, men är ca 10-20 år gamla. Visst sly kommer och 

bidrar till en påbörjad skiktning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena gynnas av en fri utveckling där vindfällen får ligga kvar. Naturvärdena gynnas om kärret lämnas för fri utveckling. Dvs orört. 

Kantzoner bör byggas upp i kommande skog runt kärret. 

  



 

 

 

S Korskullen  

Objektsnummer: 867340    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Åkerholme med ädellövprägel, bland annat har många ekar hagmarkskaraktär. Ett område som framför allt kommer att bli värdefullt i 

framtiden om eken gynnas. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Åkerholme med äldre ekdominerad lövskog på. Många träd, främst ek, har en utpräglad hagmarkskaraktär. I kullen finns även fornlämningar. 

Flera av ekarna har savflöden, döda grova grenar, fläkt bark och andra ur naturvärdessynpunkt viktiga företeelser. Eken har gynnats i utförda 

åtgärder. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om åkerholmen även i framtiden sköts så att eken gynnas och på ett sätt som utvecklar naturvärdena. 

  



 

 

 

Skramlan och Blåhuset  

Objektsnummer: 875212    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

De mindre öarna Skramlan och Blåhuset ligger sydväst om Lönshuvudfjärden nära Vikbolandet. Här finns hamlade träd av lind och ask och 

särskilt på Blåhuset en rik flora. Hamlingsträd utgör ett karaktärsdrag i länets skärgård. Skramlan och Blåhuset utgör en mycket värdefull del av 

S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den tämligen blockiga holmen Skramlan har på södra halvan en sluten lindskog med senvuxna och tydligt hamlingsmärkta träd. En rik tillgång 

på håligheter och död ved finns i dessa. På ett grövre träd fanns ett litet ex av den rödlistade gammelekslaven. På gammal tall växte även 

vedsvampen blodticka på en torr gren samt fanns enstaka flyghål av vedskalbaggen reliktbock. På den lilla holmen Blåhusets nordöstra del 

växer ett drygt 10-tal gamla askar i en busksnårig mark. Askarna har vridna och tämligen grova stammar. Flera träd har håligheter med 

finkornigt trämjöl (mulm) som ofta är ett värdefullt substrat för ovanliga vedinsekter. Askarna har även ärr efter tidigare hamlingar. På ön står 

också enstaka grovstammiga enbuskar. Ett par signalarter av lavar och de fina ädellövträden vittnar om ett högt naturvärde för en krävande 

flora och fauna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Skramlan och Blåhuset lämnas orörda. Inga skötselåtgärder fordras i nuläget men buskröjning kring askarna på Blåhuset 

vore positivt. 



 

 

  



 

 

 

Skrivarhamn  

Objektsnummer: 875314    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Skrivarhamn ligger längs farleden strax söder om Aspöja. På ön finns värdefulla ädellövbestånd och ön utgör därmed en värdefull del av det 

ekskogsrika stråket i norra S:t Anna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På den lilla ön Skrivarhamn finns värdefulla miljöer med ädellövträd. Ön är delvis av samma karaktär som Horvelsö i väster. Nedanför en brant 

bergvägg i öster finns en mindre lindskog med ekinblandning. Här finns rikligt med liljekonvalj samt hässlebrodd, natt och dag, tandrot och 

nattviol. Söder om detta Jlundparti ett igenväxande större hällkar som delvis är fyllt med bredkaveldun, kråkklöver och vitmossor. Insidan 

kantas av björk. Ytterligare ett Jundparti finns i nordväst. Det är en liten sluten lövlund med bl a ask, ek och lind på en delvis småblockig mark 

som övergår i ett fuktigt parti med klibbal. Vegetationen är örtrik med bl a nattviol, getrams, tandrot och hässlebrodd. Äldre men senvuxna 

ekar med ibland kraftigt skruvade stammar hyser en intressant flora, bl a den rödlistade laven rosa skärelav. Även lindinslaget är senvuxet med 

bukettväxande stammar och slutna lövkronor. En mycket grov tallöverståndare växer också i lunden. På öns södra del finns en öppen 

ängsmark i anslutning till ett hus. Den öppna marken kantas av ekskog. Övriga delar av ön är bergiga och bevuxna med tallskog. Nedanför en 

bergbrant längst i sydväst finns en gammal senvuxen ek. På denna sida av ön kan en del svallskador från trafiken i farleden ses. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om ädellövmiljöerna bevaras. Det är sannolikt att lundmiljöerna idag främst hyser naturvärden knutna till den igenväxta 

lövsuccessionsfasen och skötselåtgärder är därför mindre angelägna. 

  



 

 

 

Skurholmen  

Objektsnummer: 867338    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Skurholmen är en naturskön udde i Asplången med bl a ek och lind. Enstaka ekar är nära metergrova. Det finns både ett natur- och 

landskapsvärde i att udden får vara bevuxen med ädellöv.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Skurholmen är bevuxen med ek, lind och al samt några få tallar. Området betas. Några av ekarna är närmare 1 m i diameter. På en av dem 

växer den mindre vanliga laven brun nållav. Den förekommer bara på grov gammal ek. Skurholmen är en naturskön udde i Asplången och det 

finns ett landskapsvärde i att udden får vara bevuxen med 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de grova ekarna friställs och beteshävden fortsätter. 

  



 

 

 

Skyllinge  

Objektsnummer: 866351    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Nära Skyllinge finns en värdefull hagmark med artrik flora, bl a förekomst av den ovanliga slåttergubben. Här finns även ett antal metergrova 

ekar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I södra delen av en beteshage vid Skyllinge står fem metergrova ekar. Marken är troligen ganska bördig och åldern på träden bedöms till ca 

175-200 år. Barken börjar bli grovsprickig och till lavfloran hör brun nållav. Intill ett berg ca 100 m åt nordväst står ytterligare ett par gamla 

ekar. Den ena är helt ihålig och har brunnit invärtes men överlevt. Eken brann i samband med en röjningseld men markägaren lyckades släcka 

elden.  Delar av hagmarken har höga floravärden. Marken är småblockig och en del torrbackar finns. En del av området har varit bevuxen med 

barrträd men har avverkats för några år sedan. Genomgående finns dock en relativt fin hävdgynnad flora med bl  a gökärt, stor blåklocka, 

sandmaskrosor, rikligt med blåsuga och ängsvädd samt lite slåttergubbe, solvända och jungfrulin. Förekomsten av den ovanliga slåttergubben 

är anmärkningsvärd, arten noterades redan under ängs- och hagmarksinventeringen på  1980-talet. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den goda hävden i hagmarken fortsätter. Förekomsten av slåttergubbe kan gärna följas upp för att notera ev långsiktiga 

förändringar. Området bör undantas från verksamhet som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, 

  



 

 

 

Skäggetorp betesmarker  

Objektsnummer: 865717    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Tack vare varierande markförhållanden finns det i hagmarkerna vid Skäggetorp en mångfald vegetationstyper och en artrik flora. Endast 

mindre delar är något påverkade av kvävegödsel. Betesmarken är ett viktigt inslag i den lokala landskapsbilden. Här finns också fornminnen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Skäggetorp ligger i ett varierat landskap där åkerlapparna och skogspartierna griper tag i varandra som bitar i ett pussel. Det finns även plats för 

naturbetesmarker där en del visar liten påverkan av gödsel. Området väster om gården utgörs av öppna hällmarker med mer eller mindre tunt 

jordtäcke. I nordväst igenvuxet med ung tall. Vegetationen varierar med hällmarkstorräng med bl a bergven, bergsyra och gul fetknopp där det 

är torrast. Mycket är också fårsvingeltorräng som sedan går över mot rödvenäng på lite mindre torra ytor. Kring stenar inklusive fornminnen 

finns hedartade partier med ljunginslag. Floran är artrik och inkluderar bl a slåtterfibbla, backnejlika, kattfot, liten blåklocka, knägräs och 

jungfrulin.  Nedanför hällarna ligger en öppen frisk-fuktig äng med en ganska säregen vegetation, ungefär ett mellanting mellan den vanliga 

rödvenängen och staggvarianten av gräs-lågstarrfuktäng. Förutom de nämnda gräsen som dominerar är rödklöver, darrgräs, ängsvädd, harstarr 

och revfibbla vanliga och ger karaktär åt vegetationen. Myror har med sina bon gjort marken mycket tuvig.  I västvänt läge 200 m öster om 

gården finns en hage som består av tre delar. Den norra fliken är halvöppen med lite enar och tallar. Vegetationen utgörs av en något 

mossbelupen rödvenhed, med torrare partier där gråfibbla breder ut sig mellan ljungmattorna. Mellersta delen av hagen utgörs av gammal 

åkermark som gått ganska långt mot en naturalisering. Vegetationen är närmast att beskriva som staggrik. Söder härom ligger ett litet skogs- 

och bergsparti. Tallskogen är bitvis gles och tämligen välbetad, liksom de gräsbevuxna svackorna på berghällarna. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 

  



 

 

 

Skönningskären  

Objektsnummer: 875103    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Själgrunden, Skönningskären och Snöpö bildar en gles samling öar nordväst om Stora Rimmö. Själgrunden och Skönningskären är fågelskär 

medan Snöpö uppvisar en rik ängsflora samt träd och buskar. De små öarna med ängsflora och stora värden för fågelfaunan utgör en värdefull 

del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Själgrunden och Skönningsskären är en grupp av små fågelskär nordväst om Stora Rimmö. Floran är tydligt påverkad av fågelgödsling och 

vatten. Här finns gott om strandarter som vänderot, styvmorsviol, strätta, kärleksört, baldersbrå, videört och en del strandveronika och 

kustarun. Här och var finns också någon, ros, rönn och albuske samt några små hallonbuskage. Fågelfaunan är rik med stora mängder 

häckande vitfågel på Själgrunden och i viss mån även på Skönningskären. På öarna häckar även vigg, småskrake, storskrake, strandskata och 

rödbena.Den mycket lilla ön Snöpö är en blommande pärla. Från sjön syns inte mycket mer än en fågelgödslad häll, några tallar och ett buskage 

av slån, rosor och en. Väl iland märks att buskagen ligger som en ridå runt en liten öppen blomsteräng. Här finns gott om brudbröd, bergmynta 

och kungsmynta tillsammans med backlök, gullris, smultron, kärleksött, teveronika och ärenpris. Nere vid vattnet finns även strandväxter som 

gulsporre, videört, strandveronika, renfana, vänderot, gåsört, strätta samt lite utav de något ovanligare arterna toppfrossört och kustarun. Nere 

vid den södra stranden står en gammal tidigare hamlad ask. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om småskären lämnas orörda och ostörda. Eventuellt kan en egenväxning av skären missgynna fågelfaunan. Om så är fallet 

bör öarna buskröjas. Naturvärdet på Snöpö skulle gynnas av en röjning av buskar kring träden och på och 

  



 

 

 

Skönsvik jättegryta  

Objektsnummer: 873216    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Jättegrytor är säregna bildningar som utgör ett viktigt spår av inlandsisen. Jättegrytor har ett stort skyddsvärde och utgör en mycket värdefull 

del av de geologiska naturvärdena i kommunen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Strax väster om vägen mot Uvmarö, troligen på eller nära tomtmark, finns en  jättegryta med 0,4 meters vidd. Avgränsningen är hämtad från 

geologiska kartbladet och ej avstämd i fält. Inom det geologiska kartbladet Torönsborg (Sveriges Geologiska Undersökning, 1923) finns 

jättegrytor i anmärkningsvärt antal. Jättegrytorna uppträder ofta gruppvis och de verkar finnas i stråk som följer isräfflornas riktning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området med jättegrytan och ett väl tilltaget skyddsområde kring detta undantas från åtgärder som kan skada berget och 

grytorna såsom sprängning, anläggande av väg eller byggnad, övertäckning etc. 

  



 

 

 

Slottsbacken  

Objektsnummer: 872115    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En ädellövskog i medelålder som bl a uppges ha en rik landsnäckfauna. Adellövskogen utgör en värdefull del av naturen i S:t Anna 

innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längs Södra Finnövägen SV om Dal finns en fin ädellövskog med ek och lönn. Delvis finns grupper av asp också. Beståndet är medelålders 

med mycket smalbladigt gräs i fältskikt, där även liljekonvaljen är mycket riklig. Lokalen är tidigare känd för sina lundsnäckor. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras om skogsbruket i området inskränks till plockhuggning så man ej exponerar markytan för hårt. 

  



 

 

 

Slätbakenförkastningen öster om Loddby  

Objektsnummer: 867515    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 En värdefull del av den geologiskt intressanta förkastningen mellan Asplången och Söderköping. Här finns stort inslag av senvuxna ekar och 

tallar och flera krävande arter förekommer. Området utgör en värdefull del av den riksintressanta Slätbakenförkastningen..   

 

Naturvärdesbeskrivning 

De sydvända sluttningarna och branterna vid Loddby norr om Göta kanal är trots viss påverkan av stort naturvärde. I brantens övre del är 

marken rikt småblockig, troligen en gammal svallad strandzon. Hela området domineras av ädellöv, främst ek som är senvuxen men ej 

jättegammal. De äldsta senvuxna träden kan vara drygt 150 år. I övrigt finns bland annat en del lind, lönn samt asp. Det är gott om hassel. 

Enstaka tallar finns men tallstubbar vittnar om att mer tall funnits förr. Viss utgallring av gran har gjorts i delar av området och nu är det ett i 

stort sett rent lövbestånd. I nedre delen mot kanalen finns en del något grövre ekar på rikare mark, några ingår i en beteshage.  Det finns gott 

om död ved i branten, främst klenare stammar och grenar. På block finns fällmossa, på en lodyta högt upp finns mossan porella och på en 

senvuxen ek påträffades gulpudrad spiklav och rostfläck. På den allra äldsta eken (250-300 år) i östra delen finns gul dropplav och lacksvart 

trädmyra. Förutom träd- och eventuella floravärden är den sydvända sluttningen/branten av stort värde för värmekrävande organismer, t ex 

kräldjur. Längs övre kanten finns bitvis gott om talltorrakor på bergkrönet.  Ca 3-500 meter öster om Loddby finns en intressant 

landsnäckfauna med arter som t ex Acanthinula aculeata och Vitrea contracta.  Tjuvklinten i objektets nordöstra kant höjer sig med vid utsikt 

över förkastningsbranten. Kring hällmarkerna dominerar senvuxna tallar men i sydbranten finns också stort inslag av senvuxna ekar. Stam- och 

grenar är delvis mossklädda. bl.a. förekommer guldlocksmossa. Rostfläck är en lav som visar på ek-kontinuitet på 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras troligen bäst om ekskogen i sluttningen lämnas orörd. I nedre kanten är dock bete värdefullt och brynen bör hållas öppna. 

Berget Tjuvklinten bör även i framtiden lämnas orört. Förkastningsmiljön i övrigt bör undantas ingrepp som 

  



 

 

 

Smedberget  

Objektsnummer: 865713    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt berg med gamla, men klena träd av främst ek samt klippängsflora och vida öppna hällar. En värdefull del av Söderköpings 

brantmiljöer som är ett återkommande inslag i den kustnära naturen.  Naturvärdesbeskrivning  Smedberget utgörs av en hällmarksplatå med 

vid utsikt samt branter och sluttningar ned mot vägen i sydväst. I den torra bergbranten växer bl a vippärt, hassel och en bland spridda och mer 

eller mindre senvuxna ekar. Ung tall är under uppväxande. På torrängshyllor finns små ytor med rikare flora bl a blodnäva, bergmynta, 

brudbröd och kungsmynta. I några klippskrevor finns buketter av lind. På en del av ekarna finns rika mossfällar av bl a alléemossa. I ett avsnitt 

finns blåsippa. Även ursvallade avsnitt med klappersten förekommer och visar havets inverkan när havsnivån gick upp hit.  Senvuxna ekar 

blandat med tall och enbuskar präglar även hällmarksplatån. Uppåt ett 30-tal låga och smala men gamla ekar finns här uppe. Miljön ger intryck 

av en ”urskogslik” miljö som haft denna karaktär mycket länge. Tallticka finns i västsluttningen och i nordsluttningen en del död granved. 

Norra delen av hällmarkerna kantas även av mycket asp. På östra kanten av bergstoppen finns en rik förekomst av lunglav på en senvuxen ek i 

tortt läge. Cirka 10 stora bålar och några mindre finns här och är till synes välmående. Utsikten är vid från topplatån.  Åtgärdsbehov  

Naturvärdet består om branten, krattskogen och den närmaste omgivningen kring hällmark och brant lämnas orörd. Var även rädd om de 

äldsta tallarna och vidkroniga ekar nedanför branten i nordväst.  ', 'Nr Namn . Klass 865714 Bäcken från Översättersdammen 4  

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

skonats från ingrepp under  senare år och börjat återgå till ett mer naturlikt tillstånd. Sträckan utgör en värdefull naturmiljö och strömmarna 

nyttjas tidvis som rast- och övervintringslokal av strömstare. Vattendraget är av lokalt intresse för naturvården.  

 



 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Smedberget utgörs av en hällmarksplatå med vid utsikt samt branter och sluttningar ned mot vägen i sydväst. I den torra bergbranten växer bl a 

vippärt, hassel och en bland spridda och mer eller mindre senvuxna ekar. Ung tall är under uppväxande. På torrängshyllor finns små ytor med 

rikare flora bl a blodnäva, bergmynta, brudbröd och kungsmynta. I några klippskrevor finns buketter av lind. På en del av ekarna finns rika 

mossfällar av bl a alléemossa. I ett avsnitt finns blåsippa. Även ursvallade avsnitt med klappersten förekommer och visar havets inverkan när 

havsnivån gick upp hit.  Senvuxna ekar blandat med tall och enbuskar präglar även hällmarksplatån. Uppåt ett 30-tal låga och smala men gamla 

ekar finns här uppe. Miljön ger intryck av en ”urskogslik” miljö som haft denna karaktär mycket länge. Tallticka finns i västsluttningen och i 

nordsluttningen en del död granved. Norra delen av hällmarkerna kantas även av mycket asp. På östra kanten av bergstoppen finns en rik 

förekomst av lunglav på en senvuxen ek i tortt läge. Cirka 10 stora bålar och några mindre finns här och är till synes välmående. Utsikten är vid 

från topplatån. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om branten, krattskogen och den närmaste omgivningen kring hällmark och brant lämnas orörd. Var även rädd om de 

äldsta tallarna och vidkroniga ekar nedanför branten i nordväst.  ', 'Nr Namn . Klass 865714 Bäcken från Översättersdammen 4  

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

skonats från ingrepp under  senare år och börjat återgå till ett mer naturlikt tillstånd. Sträckan utgör en värdefull naturmiljö och strömmarna 

nyttjas tidvis som rast- och övervintringslokal av strömstare. Vattendraget är av lokalt intresse för naturvården.  Naturvärdesbeskrivning  

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

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

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

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

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

ner i bäcken. Död ved finns bara i ringa omfattning i ån. Bredden är  en till två meter och djupet oftast någon decimeter. De nedre 140 

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

andra källor. Atgärdsbehov  Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnar igensatta med Alla åtgärder som kan skada områdets 

naturvärden bör undvikas. Träd och finkornigt material. Vid karteringen var vattnet kraftigt lergrumlat. buskar bör bli  vanligare längs bäcken 

för att öka skuggningen och tillförseln av död ved till vattendraget. För att minska risken för uttorkning bör Referenser Gustafsson, P. 2007: 

Biotopkarteringsdata (2007-06-14). Vuorinen, J. 2007: Sammanställning av uppgifter om strömstare, kungsfiskare och forsärla. Opublicerat 

material. 

  



 

 

 

Småskär  

Objektsnummer: 873302    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Småskär ligger strax öster om Missjö. Småskär uppvisar en mycket variationsrik natur med mestadels magra marker med tall och i sänkor en hel 

del ek. Småskär utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård och utgör den yttersta delen av det ekrika landskap som utbreder sig inåt 

Missjö-Tyrislöt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På ön Småskär dominerar en bergbunden hällmarkstallskog som har rikligt av senvuxna gamla träd som här och där bär fruktkroppar av 

tallticka. Insektsfaunan förefaller intressant på levande och dött substrat. Bland annat noterades bålgeting i några gamla hackspetthål på tall och 

kläckhål efter ett par andra rödlistade arter påträffades i tallbark och på en torraka. I eller i anslutning till mer eller mindre tydliga sprickdalar 

och sänkor på ön växer en delvis senvuxen skog med mycket ek. Enstaka krattekar finns även som inslag på de högre belägna hällarna. På en 

grovbarkig men klenstammig ek i anslutning till ett fuktigt avsnitt växer rikligt av den rödlistade laven rosa skärelav. Även den säregna 

eksvampen oxtungsvamp noterades på några spridda träd inom området. Den omväxlande och småbrutna terrängen innebär goda 

förutsättningar för en variations- och artrik flora och fauna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogen på Småskär lämnas orörd. 

  



 

 

 

Snärpan  

Objektsnummer: 873009    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull sydvänd bergbrant som troligen är mycket gynnsam för krävande insekter men här finns även en skuggföredragande flora tack 

vare beskuggande gran och asp. Det lilla området utgör en värdefull del av innerskärgårdens naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Bergbrant mot söder och mot den nedanför liggande Gropviken. De bitvis skarpa lodytorna är huvudsakligen västvända och beskuggas av en 

realativt högstammig aspblandad granskog. Nedanför branten finns gott om granlågor som i en del fall blivit hängande och fastkilade mot 

bergfoten. Ett par torra aspar med uthackade bohål står även här. I sluttningen finns en uttorkat bäck/sipperstråk där moränen är blottlagd. 

Denna är antagligen vattenförande åtminstone delar av året. Enstaka senväxt ek och en lönn växer i sluttningen. Några skuggkrävande 

signalarter som slanklav, fjädermossa och porella samt svart- och gaffelbräken uppträder på lodytorna. Kläckhål efter den rödlistade arten 

granbarkgnagare noterades på en levande gammelgran. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogen i och nedanför branten lämnas orörd. 

  



 

 

 

Snärptäppans barrskog  

Objektsnummer: 873003    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett stort område med äldre barrskogar som utgör en mycket värdefull del av kustzonens höga naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett område på norra sidan av Gropviken med en mosaik av högvuxen barrblandskog, gles hällmarkstallskog, skvattrammossar, starrkärr, 

vasskärr och öppna myrar. Det är ett omfattande gammelskogsområde med olikåldrig skog, en viss plockhuggning har skett inom vissa delar. 

Särskilt värdefullt är inslaget av träd i åldern 150-300 år. Området är av stort värde för bl a skogsfågelfaunan och i takt med ökad mängd död 

ved även för vedinsekter. Området ligger i den för tallmiljöer särskilt värdefulla kustzonen som är dokumenterat rik på rödlistade vedinsekter 

knutna till tall. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området sköts enligt det naturvårdsavtal som upprättats mellan Skogsstyrelsen och markägaren. Avtalet innebär att vissa 

ytor lämnas orörda, ingen kalavverkning ska ske men i delar av området får plockhuggning utföras om den ej 

  



 

 

 

Snöveltorp  

Objektsnummer: 867453    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt lövbestånd, delvis dominerat av ek. Enstaka vidkroniga träd finns i norra delen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En ekdominerad skog i ett nord-sydligt stråk i östra kanten av Snöveltorps fritidshusområde. I södra delen ett nästan rent ekbestånd i 

sydsluttning, underväxt av  ung asp och lönn. Trädskiktet är troligen välslutet under sommarhalvåret. Vårflora  med bl a vitsippor. Norrut ett 

östvänt och främst av björk igenväxt bryn med en del vidkroniga ekar och även några äldre björkar. En björk har nyligen fallit. I övrigt finns 

endast sparsamt med död ved, mest som nedfallna grenar. Väster om brynmiljön vidtar i norra delen berg i dagen omgivet av tall och markflora 

av blåbärsris. 

 

Åtgärdsbehov 

Litet åtgärdsbehov. 

  



 

 

 

SO Gäverstad  

Objektsnummer: 867456    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På sydsidan av kanalen en mycket värdefull ekhage med inslag av riktigt grova och ihåliga ekar. Här finns flera sällsynta lavar och spår av 

läderbagge. Vid Hornstull norr om kanalen en mycket värdefull och välhävdad hagmark med ek och inslag av ask och lind.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Gäverstad ekhage på södra sidan av Göta kanal är välhävdad och innehåller förutom grova ekar även stora kulturvärden. Ett gravfält med 29 

synliga gravar finns i området. Ekarna uppvisar en god åldersspridning, flera träd är riktigt grova, bland annat finns flera jätteekar nära 

parkeringsplatsen i väster. Ungefär mitt i området nära kanalen finns flera hålekar och en del död ved av nedfallna grova grenar. Även någon 

lind och ask. Naturvärdena i ekarna är mycket höga med bland annat fynd av spillning från läderbaggen samt förekomst av flera ovanliga lavar, 

t ex gul dropplav och grå skärelav.  Längs norra stranden av kanalen finns en ekhagmark som en del av en större, fornlämningsrik och till stora 

delar öppen hage. Träden är ganska tätt ställda och i blandad ålder. Ett tiotal träd är troligen ca 200-250 år. Enstaka ask och lind finns också. 

Håligheter förekommer och intill ett träd sågs ett nedfallet bo av bålgeting. Lavfloran är värdefull med bland annat brun nållav, hjälmbrosklav 

och gul porlav knutet till de äldsta ekarna. Även en typisk alléträdsart som kyrkogårdslav finns här på ek. En del död ved finns i form av någon 

eklåga och flera grova grenar.  På sydsidan av kanalen finns ytterligare en grov och krumvuxen ek. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdena består om betet fortsätter. Området är en del i ett större betesområde med stora öppna ytor. Detsamma gäller på norra sidan av 

kanalen. Hästar har tidvis betat i området, de kan orsaka barkgnag och skada ekarna men inga spår av detta 

  



 

 

 

SO Hörstorp  

Objektsnummer: 865313    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par åkerholmar med medelålders ekar av stort framtidsvärde. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydost om Hörstorp finns ett par åkerholmar med ekar och ekskog. Det västra  området utgörs av medelålders ek och en grässvål/lundflora. I 

norra kanten lite lodytor i berget. Lodytorna är mossklädda och där finns signalarten fällmossa.  Den östra åkerholmen är bevuxen med 

medelålders och äldre ekskog. I norra och västra kanten ett omfattande aspuppslag. På berget finns senvuxen ek i olika stadier av döda, 

avdöende träd. Floran är gammal grässvål med lågörter som starkt inslag. Ekarna är nu uppe i sådan dimension och ålder att de börjar bli 

intressanta ur 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekmiljöerna bevaras och utvecklas. Ekarna bör friställas lite mer. Viktigt att karaktären bibehålls. Det vore värdefullt om 

områdena åter kunde betas. 

  



 

 

 

SO Lilltomta äng  

Objektsnummer: 865614    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En igenvuxen ädellövhagmark med inslag av hagmarksekar. En värdefull miljö om lövet gynnas i framtiden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ädellövhagmark som växt igen med granskog. Här finns grövre (50-80 cm i diam.) ekar med hagmarkskaraktärer. På flera håll har grupper av 

gran dött för mellan 2-10 år tillbaka. Torrträden är mer eller mindre barklösa. Granen är uppväxt i höjd med ekarna. Ett underskikt av hassel 

och lövsly finns också. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena gynnas om biotopen sköts så de äldre ekarna gynnas till framtida jätteträd och att lövet överlag gynnas före barr. 

  



 

 

 

SO Nyttorp  

Objektsnummer: 867303    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par små men värdefulla hagmarker. I den södra finns rikt med en del slåttergynnade växter, i den norra förutom en rik flora även en grov 

ek.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydost om Nyttorp finns ett par små hagmarker. I den nordöstra finns bl a en grov ek  med över en meters diameter. Den hävdgynnade floran 

är rik med arter som ängsvädd, gullviva, hirsstarr, blekstarr och jungfrulin.  Det lilla området vid vägen i söder ger intryck av en gammal åker. I 

nuläget finns dock höga naturkvalitéer med bl a rikt förekommande slåtterindikatorer som ängsvädd och svinrot. Även grönvit nattviol 

förekommer rikligt och det finns fuktängsarter som smörboll och torrängsarter som gråfibbla. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt betes-, eller om möjligt slåtterhävd, samt att ytorna bör undantas alla åtgärder som kan skada naturvärdet 

såsom grävning, schaktning, uppförande av bebyggelse eller anläggningar. 

  



 

 

 

SO Solberga  

Objektsnummer: 867513    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett f.d hagmarksområde som sluter sig med hassel och ett övre skikt av äldre tall och ek. Området har naturvärden och kommer på sikt bli en 

än mer värdefull och skyddsvärd naturmiljö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Område med gammal tall och ek med ung hasselunderväxt, mot åkerbrynet finns mycket grov asp. Tallen och eken är mellan 25-60 cm i 

diameter, ofta grovgrenig och av sämre kvalitet. Hasseln är välsluten och skuggar nu effektivt marken. Fältvegetationen är av lågört och 

grästyp, delvis saknas den nästan också. Marken är långsamt sluttande åt söder och slutar mot åkermark. En del hässlen är riktigt grova och 

visar på hasselkontinuitet. Området har troligen varit halvöppet bete förr. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena gynnas av en fri utveckling. Då får hassellunden utvecklas ännu mer samt att ek och tall bildar jätteträd och döda träd. 

  



 

 

 

Spolstad hagmarker  

Objektsnummer: 866201    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Hagmarkerna kring Spolstad är i varierande hävd men har inslag av fornlämningar och en rik hävdgynnad flora. På flera platser finns ovanligt 

stort inslag av slåttergynnade arter. Hagmarkerna är av stort värde som en del i odlingslandskapet kring Gårdeby och det är viktigt att de även i 

framtiden kan hävdas med bete eller slåtter.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norr om Skärkindsvägen ligger en långsmal hage med några mindre dungar. Till träden hör bland annat asp, björk, ek och tall. I övrigt är det 

relativt öppet med spritt och varierande träd- och buskskikt. Till den värdefulla hagmarksfloran hör mycket jungfrulin och brudbröd samt 

gökärt, ljung, backtimjan, ängsvädd, knägräs och prästkrage. Området är rikt på fornlämningar bl a stensträngssystem.  Söder om 

Skärkindsvägen ligger en hage med inslag av slåttergynnade arter. Här finns även en del som ej betats på några år där den hävdgynnade floran 

att trivialiseras. Trädskiktet domineras av björk, där flertalet är gamla.  Söderut mot Möllebo ligger en långsträckt hage mellan åker och skog. 

Den är igenväxande, främst med tall och lövsly. I hagmarken finns ovanligt mycket svinrot, en slåttergynnad växt. Den förekommer t.o0.m. lite 

i de av gödsling påverkade partierna. Andra slåttergynnad arter är blåsuga, ängsvädd, gullviva och nattviol.  Vid Skärkindsvägen mot Åkerby 

finns en liten, öppen hage med stensträngar och ett par gravar. Större delen hyser hävdgynnad flora men med spår av röjgödslingseffekt. Här 

finns inslag av bl a jungfrulin. På andra sidan vägen finns ett ohävdat mindre avsnitt med värdefull flora. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Återupptagen hävd är angeläget i de ohävdade delarna. Slåtter kan övervägas bl a i objektet vid 

Möllebo. 

  



 

 

 

Spånghagen  

Objektsnummer: 866402    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ekmiljö med träd av hagmarkskaraktär där flera träd är mer än en meter i diameter. I området finns även äldre tall.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Spånghagen är delvis bevuxen med gammal ek som idag behöver friställas. Åt väster blir branten dominerande och tallen dominerar både 

nedanför och på krönet. Här finns en grupp mycket grova tallar som lågor och tortträd. Under ekarna i öster finns en lundflora med t ex 

ormbär samt hasselbuskar. Många ekar är över 1 m i diameter. De har en fin hagmarkskaraktär och till lavfloran hör brun nållav. Från norr 

kommer tät granskog (40-årig). 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de äldre ekarna och tallarna gynnas och gran ej kommer i någon härskande ställning. 

  



 

 

 

Spångsättersmossen våtmark 

Objektsnummer: 864351    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett våtmarks- och beteslandskap kring en relativt nyanlagd våtmark vid Spångsättersmossen. I väster en yngre ekhage som utgör ett vackert 

inslag i landskapet och som kommer att bli en än mer värdefull ekmiljö i framtiden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norr om Skräddarebacken ligger en yngre ekhage som utgör ett vackert inslag i landskapet. Trädskiktet innehåller träd i ca 75-150 års ålder. 

Fältskiktet är mestadels näringspåverkat men något mer artrikt i den öppna nederkanten. En våtmark har anlagts i sänkan nedanför 

(Spångsättersmossen). Syftet är troligen främst att gynna jakt men genom att området kring våtmarken betas har ett intressant våtmarks- och 

beteslandskap skapats. De betade lövträdsbackarna, öppen mark, buskage och våtmarken bildar en rik och omväxlande miljö. I sträcktid rastar 

mycket fågel här och då rör sig även havsörnen över området.  Norr om mossen finns en fin betesmark som innehåller avsnitt med en artrik 

hävdgynnad flora. Där emellan finns utmagrade, men av gödsling påverkade partierdär arterna håller på att vandra in. Här finns bl a rikligt med 

ängsvädd, revfibbla, gullviva och hirsstarr. I mitten en betad skogsdunge med viss karaktär av skogsbete. Här växer mest yngre tall och gran 

som står relativt glest. Det finns några stigar och  gläntor. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området runt våtmarken, ekbackarna samt betesmarken i norr hävdas med bete även i framtiden. Våtmarken har ett 

värde i sig oavsett hävden runt om, men de hävdade miljöerna i kombination med våtmarken ger ett stort mervärde. 



 

 

  



 

 

 

Spånviken  

Objektsnummer: 872004    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid havsfjärden Orrens innersta vik finns en ansamling av naturvärden knutna till betesmarker och ädellövbryn/ädellövskog. De hävdade 

markerna och inslaget av ädellövträd gör området till en värdefull och skyddvärd del av kustens naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Rosendalen-Varphagen och ned mot Spånviken finns flera värdefulla betesmarker och ädellövmiljöer. Vid Rosendalen i områdets norra del 

ligger en hagmark som slingrar sig runt en åker. Den är omväxlande och kuperad med trädskikt av björk, ek och tall. Buskskiktet med slån, en, 

nypon och hassel har tidvis brett ut sig. Vegetationen är varierad bl a beroende på olika grader av igenväxning och svag hävd. I södra delen 

finns fina hedartade partier med kattfotsmattor och i den igenskogade kanten står några slåtterfibblor. Floran är dels ängsartad av rödventyp 

samt av torrängstyp. Övriga arter i området är darrgräs, solvända, brudbröd, rödklint, gullviva, spenört, spåtistel, backnejlika och korskovall.  

Sydväst om Husängen finns en större hagmark på till stor del plan mark. En kuperad del i söder utgörs av en björkhage. Nedanför denna vidtar 

en fuktäng som i den södra delen är en havsstrandäng. Marken är sumpig och starkt tuvig. Den lågvuxna vegetationen domineras av krypven 

och har mot havet inslag av mer typiska havsstrandväxter som salttåg, havssälting, gulkämpar och strandkrypa. Den norra halvan består av 

tuvtåtelfuktäng och fläckvisa områden med tuvstarr. I den lite sidlänta sluttningen i västra kanten växer bl a smörbollar, ormrot och gullviva.  

Intill bebyggelsen längs landsvägen ligger Rosendalens lövlund som innehåller hassel och ekar. De tre grövsta ekarna står solitärt i hagmarken 

lite utanför lunden. Hasseln är delvis sluten. Fältvegetationen är av gräs- och örttyp och det finns spår av en rik vårflora. Delar av området 

betas. Till lavfloran på de gamla ekarna hör bland annat gul dropplav, hjälmbrosklav och brun nållav. Även den sällsynta tårtickan är uppgiven 



 

 

härifrån. Strax österut står Varphagens ek vid vägen. Det är ett grovt döende träd med mängder av insektshål och inuti en kraftig 

mulmbildning.  I öster ligger Spånviken och innanför denna finns ett omväxlande område med ädellövskogsbryn som betas och där en del ekar 

börjar få grova dimensioner. Det är ett omväxlande och kuperat område där ädellövet tagits fram på ett hänsynsfullt sätt. Till markfloran hör 

blåsippa, på block finns fällmossa. I betsbrynen är vanliga arter grå- och hagfibbla, ärenpris och gullviva. Ovanligt allmän är även slåtterfibbla.  

Spånviken är en värdefull marin miljö, 5-6 m djup och vänd åt söder. Viken är ca 1,5 m djup i mitten och exponerad. Påverkan är måttlig med 

båtar i och i anslutning till viken. Undervattensvegetationen innehåller bl a borstnate, hornsärv och axslinga. 

 

Åtgärdsbehov 

', 'Naturvärdet består om hagmarkerna även i fortsättningen hävdas med bete och undantas från t ex grävning och bebyggelse. Särskilt i norra 

delen är det angeläget med bättre betestryck som håller undan buskar av igenväxningskaraktär (ett visst 

  



 

 

 

Stegeborgs herrgårdsmiljö  

Objektsnummer: 865914    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Stegborgs herrgård omges av värdefulla ädellövmiljöer med bland annat många grova, gamla ekar. Området är en viktig del i det ekrika 

landskapet mellan Stegeborg-Herrborum och ekarna tillsammans med park- och alléemiljöernas träd bildar en mycket värdefull helhetsmiljö för 

arter knutna till gamla ädellövträd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Stegeborgs herrgård omges av mycket värdefulla ek- och ädellövmiljöer vilka utgör en del av eklandskapet vid Stegeborg-Herrborum. Nordväst 

om herrgården finns i sydväst- och nordostsluttningen av en bergknalle ädellövskog med relativt gamla ekar och lönnar av skogstyp. På dessa 

växer en rik kryptogamflora med bl a den rödlistade arten rosa skärelav samt trubbfjädermossa, porella och traslav. Ett par hundra meter öster 

om herrgården finns en ekskog med många ganska gamla och grova, mer eller mindre spärrgreniga ekar. Här finns en värdefull lavflora med bl 

a minst två rödlistade arter, blyertslav och rosa skärelav.  Dessutom finns några fristående gamla ekar längs vägen och i anslutning till ett bryn i 

öster. Längs vägen upp mot färjeläget finns en ek med särskilt värdefull lavflora, på stammen finns gul dropplav och gammelekslav. 

Tillsammans med park- och allémiljöernas träd bildas här en mycket värdefull helhetsmiljö för arter knutna till gamla ädellövträd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om granen huggs bort i skogspartierna, de mer spärrgreniga ekarna friställs och områdena 

sedan lämnas orörda. Naturvärdena knutna till de enskilda grova ekarna kommer att bevaras och på 



 

 

  



 

 

 

Steskär  

Objektsnummer: 876401    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mycket värdefulla ytterskärgårdsskär belägna långt ut i mycket exponerat läge. Fågelskären med sin särpräglade flora och fågelfauna är 

tillsammans med kringliggande kobbar och skär en viktig del av S:t Annas ytterskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Stora Lusskär, Inre och Yttre Spinken samt Stora Steskär bildar tillsammans med en mängd mindre kobbar och skär en exponerad grupp öar i 

S:t Anna norra ytterskärgård. Stora Lusskär är ett bergigt skär av närmast klipphedstyp. På toppen finns en björksvacka med bl a lundbräken 

och det finns även någon enstaka rönn på skäret. Inre Spinken är ett i huvudsak kalt skär. På toppunkter finns ganska rikligt med klibbglim. 

Yttre Spinken är ett lågt och typiskt utbildat fågelskär. I hällkar växer en representativ flora med t ex vanlig andmat, fackelblomster, 

tiggarranunkel och kvanne. I övrigt gul fetknopp, gräslök och strandbaldersbrå samt karaktäristiska fågeltoppar med brosklav och vägglav.Även 

Stora Steskär är ett slågt och flackt fågelskär med rik fågelhäckning. Särskilt de kala hällarna utåt havet är rikt fågelgödslade. Här finns rikt med 

kvanne och även vänderot på klapper. I hällkar bl a amerikansk dunört och gatkamomill och i övrigt på ön strandbaldersbrå, styvmorsviol, 

renfana och malört. Steskären hyser det rikaste fågellivet i området med bl a labb, tordmule, snatterand och en stor vitfågelkoloni. Tidigare har 

roskar] och skräntärna noterats häcka här. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om fågelskären undantas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön eller störa fågellivet. Spinkenöarna och Steskär 

omfattas av fågelskydd 1/2-15/8.  ', 'Objektkatalog Naturvårdsprogram för Söderköpings  kommun Remissupplaga juni 2008. 

  



 

 

 

Stickelskärområdet  

Objektsnummer: 873404    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Stickelskär med omgivande öar och grundområden bildar den sydostliga änden av S:t Anna skärgård. I området finns en värdefull fågelfauna 

och en typisk ytterskärgårdsnatur. Stickelskärområdet utgör en mycket värdefull del av S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Omkring 5 kilometer sydost om Missjö ligger Stickelskär med omgivande öar och grundområden. Tillsammans med Tällskären och Bockskär 

utgör öarna den sydostliga utposten av S:t Anna skärgård. I området runt Stickelskär-Storgården-Gårdingen finns ett rikt fågelliv med bl a 

häckande storskrake, strandskata och havstrut.  Stickelskär är ett långsträckt skär med mycket markerade stöt- och läsidesformationer. I norr 

rundade hällar, mot söder starkt sönderbrutet. Floran är överlag ganska mager av klipphedskaraktär med bl a kruståtel. På mindre ytor finns 

dock en mer varierad flora med t ex sänkor med kråkbär och ljung samt enstaka klibbglim i klippskrevor. Det finns även bergkårel samt enstaka 

vejde och i norr enstaka björk. Sedan längre tillbaka finns uppgifter om hönsbär och strandveronika på ön.  Gårdingen utgörs av två låga och 

flacka skär som i det närmaste hänger ihop. Till floran hör ganska rikligt med bergkårel samt vanlig nattviol och klibbglim. Hökbåden är ett litet 

fågelskär som även det hyser sparsamt med klibbglim. I ett hällkar blommar rikligt med gökblomster. Gräslök och fågeltoppsbrosklav sätter 

också sin prägel på skäret.  Bockskär är ett högt och klippigt skär med något rundad profil och även ett mycket fint fågelskär med en typiskt 

utbildad och rik fågelskärsflora. Särskilt intressant är den rika förekomsten av malört och det finns även rikligt med klibbglim. På fågeltopparna 

växer fågeltoppsbrosklav och det finns storvuxen styvmorsviol samt gräslök, strandbaldersbrå, gul fetknopp och kråkvicker. I fuktsvackor bl a 

fackelblomster och bredkaveldun samt glansnäva.Fågellivet domineras av en stor trutkoloni. Här häckar även skräntärna på ett av få ställen i 



 

 

länets skärgård samt några par silltrut. Storskarv har häckat här.  I väster ligger Tällskären som utgörs av Tällskär som är den större ön samt 

Lilla Tällskär sydost om denna. Mellan öarna finns ett smalt sund. I sundet finns en värdefull flora av undervattensväxter med bl a bandtång 

och hårsärv. Tällskären är ett 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda.  ', 'skärgård. 

  



 

 

 

Stickeludd  

Objektsnummer: 874218    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I området mellan Yxnö udde och Stickeludd på nordöstra Yxnö finns enstaka riktigt gamla ekar spridda i skogen. Ekarna utgör en mycket 

värdefull del av S:t Anna skärgård och det ekrika landskapet på Yxnö-Djursö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I området mellan Yxnö udde och Stickeludd på nordöstra Yxnö finns enstaka riktigt gamla ekar spridda i skogen. En grov, gammal ek står i en 

sydvästvänd sluttning några hundra meter söder om Yxnö udde. Trädet har en värdefull lavflora med bl a rikligt med blyertslav och det är med 

all sannolikhet ihåligt vilket gynnar sällsynta insekter.På den nordvästra, inre delen av Stickeludd står en ek med ca 75 cm diameter i en  svacka 

med lövrik barrblandskog. Eken har torr topp men en stor gren är ännu levande. Lavfloran utgörs av rikligt med gul mjöllav och det finns även 

gammelekslav, dock mycket sparsamt. Ekens största värde är dess håligheter, i utfallande mulm påträffas spillning av sällsynta vedinsekter.På 

sydsidan av Stickeludd står en minst metergrov ek som är ihålig och har en stor öppen hålighet vid basen. Eken är hög och reslig och till 

lavfloran hör rikligt med gammelekslav. Vid basen finns den sällsynta koralltickan. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna bevaras även i framtiden. Inget akut skötselbehov finns men på sikt kan frihuggning från gran bli aktuell kring 

ekarna. 

  



 

 

 

Stintorps hagmarker  

Objektsnummer: 865510    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mycket värdefulla betesmarker där bl a den sällsynta fältgentianan förekommer. Hagmarkerna utgör en värdefull del av kommunens 

odlingslandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längs vägen mot Östra Ryd ligger Stintorp. Där finns tre naturbetesmarker som var och en har sin karaktär men med ett förflutet som 

slåttermarker som gemensam nämnare.  Precis norr om gården sticker en vackert björkbevuxen bergknalle upp ur åkerlandskapet. Växttäcket 

präglas av hed- och i viss mån torrängsväxter där ljung, lingon- och blåbärsris, kattfot, ängshavre och solvända slår an tonen. Bitvis är det 

örtrikt med ymnig förekomst av arter som spenört, brudbröd, prästkrage, jungfrulin, gullviva, ängsskallra, ängsvädd, ängsskära och svinrot.  

Söder om gården mellan ett skogsbryn och en åker löper en långsmal enbuskprydd fålla som mynnar ut i en liten hage intill vägen. Marken är 

stenbunden och bitvis mossbelupen med varierande fuktighet, vilket visar sig i vegetationstyperna som finns i en gradient från fukt-  äng till 

torräng. Jämfört med föregående hage tillkommer flera arter som t ex  lundstarr, ögontröst, revfibbla och den sällsynta fältgentianan.  På andra 

sidan åkern finns ännu en trädrik hage där ek och björk dominerar trädskiktet. Hed- och torrängsväxter som ljung och spåtistel trivs här och 

även här finns slåtterindikatorn ängsskära i stor mängd. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

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

grävning, schaktning eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Stora Andskär  

Objektsnummer: 873317    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ramberskär och Stora Andskär ligger i östra änden av Finnfjärden. Öarna hyser en intressant ljunghed samt urkalkförekomster och en 

jättegryta. Dessutom en delvis typisk ytterskärgårdsflora. Ramberskär och Stora Andskär utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ramberskär och Stora Andskär ligger i östra änden av Finnfjärden och omges därför av stora öppna vattenvidder. På Ramberskär finns i norr 

ett flackt område som utgörs av utbredd ljunghed av för skärgårdsområdet ovanligt välutbildat slag. På denna karga hed märks vackra grupper 

av vanlig nattviol och i övrigt enbuskvegetation. Mot söder höjer sig skäret och på toppen finns ett svart kummel.  På Stora Andskär finns ett 

par skilda förekomster av urkalksten som dock ger litet utslag på floran. Stora Andskär är på det stora hela en klipphedsö som höjer sig i norr. 

Här finns rundhällar samt en svacka med en gammal ask och frodiga bestånd av träjon och lundbräken. I branten på västsidan finns en 

jättegryta och uppe på ön en sänka med björk, ljung och vitmossor. På norra halvan av ön finns en grupp om 5 st jättegrytor. Den största är 

0,95 m djup och 1,4 m i vidd medan den minsta har måtten 0,3 resp. 0,4 meter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ljungheden på Ramberskär bevaras och om Stora Andskär lämnas orörd och undantas från åtgärder som kan skada 

urkalkförekomster eller jättegryta. Ljungheden kan vara skötselkrävande för att bestå långsiktigt. 

  



 

 

 

Stora Fisklös våtmark  

Objektsnummer: 863503    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Stora Fisklös är en värdefull våtmark som ger ett relativt opåverkat intryck. Förutom en blöt och öppen karaktär med floravärden är den 

sannolikt av visst intresse för fågelfaunan, dessutom ett pedagogiskt exempel på hur en våtmark naturligt växer  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En blöt våtmark som illustrerar utvecklingen hos skogsvåtmarker som växer igen från en gungflyomgärdad göl, via en allt mindre myrgöl till ett 

kärromgärdat lösbotten-/gungflyområde. Gungflyet och även områdets namn tyder på en i sen tid igenvuxen sjö eller göl. Våtmarken är i stort 

sett öppen med ett bottenskikt av vitmossor. I övrigt finns tranbär, trådstarr, kråkklöver, tuvull, vattenklöver och spridda busakr av pors. I 

söder finns en kantskog av skvattramtyp med rakstammig tall. Stråk av myrtallar kommer upp även ute på myrytan, en del av igenväxningen. 

Ett större vassparti finns i den mittre östra delen liksom i nordost där även små fläckar med öppet vatten finns. I norra delen ger 

vitmossmattan intryck av lite rikare förhållanden genom inblandning av andra mossarter. Här växer även rikt med vitag samt småsileshår. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarken även i framtiden lämnas orörd och undantas från åtgärder som t ex markavvattning eller avverkning av 

brynet mot myren. 

  



 

 

 

Stora Fågelö  

Objektsnummer: 873313    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Stora Fågelö präglas av ett höglänt tallbestånd mitt på ön. På ön finns även en urkalkförekomst med värdefull flora. Stora Fågelö utgör en 

mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mitt på Stora Fågelö finns ett område med äldre tallskog. Här finns inslag av slätbarkiga tallar och utåt hällmarkerna torrakor och lågor. Större 

delen av skogen är ganska höglänt, det finns även sänkor med tätväxt en och diverse andra buskar. Skogen har säkert betats tidigare men någon 

tydlig betesprägel finns inte idag. På näset av udden i öster finns ett urkalkstråk med avvikande och mycket värdefull flora. Här finns t ex 

svartbräken, nattviol, hällebräken, traslav, flikig skinnlav, brudbröd, gaffelbräken, vildlin och Adam och Eva. Även tulkört, hirsstarr, brunört 

och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tallskogen lämnas orörd. Urkalkfloran gynnas av beteshävd, viss igenbuskning sker annars. 

  



 

 

 

Stora Gåsskär  

Objektsnummer: 875214    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Lilla Orrholmen finns en värdefull tallmiljö och på Stora Gåsskär finns en liten lindskog. Öarnas trädmiljöer är av stort värde främst för 

insekter och utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mellan Äspholm och Stora Rimmö ligger Lilla Orrholmen och Stora Gåsskär. På Lilla Orrholmen finns ett parti gammal tallskog längs södra 

sidan. Särskilt i väster finns  flera åldriga och grovbarkiga träd som har fruktkroppar av tallticka samt ett träd med flyghål av den rödlistade 

vedskalbaggen reliktbock. En tidigare hamlad lind är tämligen grov och har ihålig stam. Enstaka torrträd av klibbal står i strandkanten. På 

holmen  står några fritidshus. Det lilla skäret Stora Gåsskär har en yngre sluten lundskog av klenstammig lind. Ett flertal av träden har hamlats 

vid något tillfälle och har ihåliga stamdelar. Fältskiktet är artfattigt och mest framträdande är lundgröe. Andra arter är snärjmåra, getrams och 

stinknäva. Lundmiljön kan utvecklas till en intressant miljö för ovanliga arter, främst bland insekter. I väster finns öppna, fågelgödslade hällar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Lilla Orrholmen lämnas utan stora ingrepp och om död ved i form av grenar och fallna träd i ljusöppna lägen lämnas. 

På längre sikt kan återhamling vara gynnsamt på Stora Gåsskär. Annars lämnas skäret utan åtgärd. 

  



 

 

 

Stora Holmen  

Objektsnummer: 866804    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En ö i Slätbaken med värdefull skog, dels barrblandskog men även inslag av äldre  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På ön Stora Holmen i Slätbaken växer barrblandskog med inslag av relativt spärrgreniga ekar. Det finns gott om död ved i form av gran- och 

tallågor, torrakor och torrträd. På ekarna växer bl a laven rostfläck. Hällmarksdominerade partier finns 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Stora Hälla barrskogar  

Objektsnummer: 865706    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Området med gammal hällmarksskog på Stora Hällas bergshöjder har få motsvarigheter i länet med sin storlek och innehåll av gamla träd och 

död ved. Här finns även rika lågörtsgranskogar med bl a sårläka vilket också är mycket ovanligt. Skogsområdena utgör en mycket värdefull del 

av de omfattande naturvärden som finns i området kring sjön Strolången.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I söder ligger en stor gammal talldominerad barrnaturskog, till stor del av hällmarkstyp. Inslaget av mycket gamla pansarbarkstallar, tallågor och 

torrakor är stort. Det finns ställvis gott om senvuxna aspar. Spritt i området finns även enstaka mycket gamla senvuxna granar. Med den 

ovanliga koncentrationen av gamla träd och död ved finns sannolikt rödlistade insekter och kryptogamer i området. På en senvuxen ek har t ex 

den rödlistade arten rosa skärelav påträffats.  Norr om det stora hällmarksområdet finns en bergkant och liten nordsluttning med gran, uppåt 

bergen tall. I nordsluttningen finns en förekomst av sårläka och blåsippa. Växterna är kalkgynnade och utgör ett intressant och ovanligt inslag i 

barrskogen. I hällmarksskogen på bergkanten finns gamla tallar, några av dem med tallticka.  Vidare åt nordväst finns ett sammanhängande 

område med dels mossrik granskog i ca 80 - 100 års ålder i en sänka, samt höjder med gammal tallskog med slätbarkiga och senvuxna träd. 

Nära fastighetsgränsen finns rikt med blåsippa och längs den lilla (tidvis torra) bäcken som kommer från söder finns ännu ett bestånd av 

sårläka. I övrigt finns t.ex. brunört och ärenpris. Till denna miljö kan bland annat en artrik och hotad marksvampflora finnas knuten. På ett par 

av de fåtaliga barrträdslågor som finns växer rikt med långflikmossa. I området finns inslag av tall och i söder ett mindre alkärr.  Längst i norr 

finns gammal och orörd skog i anslutning till ett par bergstoppar. Här växer gammal och delvis grov tall men också rikt med senvuxen gran. 



 

 

Dessutom finns asp, delvis grov, främst i och nedanför branten i väster liksom gott om enbuskar runt hällmarkerna. Några enstaka senvuxna 

ekar finns, en av dessa står i sydväst och dess stam är rikt bevuxen med fällmossa. På marken förekommer vågig sidenmossa och på asp intill 

lodytor i norr växer fjädermossa. I bergsspringor är svartbräken vanlig.  Det är även gott om död ved, bland annat finns granlågor och torrakor. 

Ett annat karaktärsdrag är den rika förekomsten av hänglavar på främst gran. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om områdena med äldre skog lämnas orörda. Områdets storlek kan motivera att ett större skyddat område avsätts för att 

bevara en större helhetsmiljö för framtiden. 

  



 

 

 

Stora Hälla hagmarker  

Objektsnummer: 865712    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några mindre hagmarker med en typisk hävdgynnad flora, sammantaget artrikt. I en av hagarna finns den minskande arten kattfot. En 

värdefull del av traktens  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Tre stycken mindre hagmarksskiften ligger på Stora Hällas marker. I sydost en åkerudde som delvis är igenvuxen med ung asp. I övrigt finns 

relativt tätt med enbuskar. Hagen var vid inventeringstillfället hästbetad med en hävdgynnade flora bestående av bl a stor blåklocka, blåsuga, 

ängsvädd, gullviva, jungfrulin och lite svinrot.  Den mellersta hagen har mindre partier med hävdgynnad flora. Där finns arter som slåtterfibbla 

och stagg. I övrigt bl a röllika, rödklöver, liten blåklocka, gulmåra och kamäxing.  Nära gården i väster en öppen och kuperad hage med högt 

naturvärde. Stora delar är dock något gödslingspåverkade. Hällar går i dagen. Flertalet av de hävdgynnade arterna förekommer sparsamt, men 

trots det är antalet arter relativt stort. Ljung, revfibbla, ängsnejlika, knägräs, skallror och lite kattfot kan nämnas. 

 

Åtgärdsbehov 

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

schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

Stora Kalyvskär  

Objektsnummer: 875311    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Stora Kalvskär ligger några kilometer söder om Aspöja nära ytterskärgården. Ön präglas av ekskog och artrika bergbundna marker. Ön utgör 

en mycket värdefull del av det ekskogsrika stråket i norra S:t Anna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Stora Kalvskär finns längs östsidan en mosaikartad bergekskog rik på både tätare partier och små gläntor. Många av ekarna är senvuxna och 

en del börjar bli grova. Åldern ligger gissningsvis strax under 150 år för de äldsta träden. Floran är till största delen av lundkaraktär med stora 

mängder liljekonvalj, tandrot, vitsippa och gullviva. I gläntorna finns mer ljuskrävande arter som nattviol, grönvit nattviol, korskovall, smultron, 

brudbröd och kungsmynta. Mot kanterna växer en del gamla klibbalar och på en av dessa växer den sällsynta laven liten blekspik. Ekbeståndet 

bildar tillsammans med de ekrika öarna Skogböte och Arpsund ett mycket värdefullt ekområde som är unikt genom sitt läge nära 

ytterskärgården. Västra delen av Stora Kalvskär utgörs av bergbunden mark med ett glest trädskikt av främst tall men med enstaka ekar och 

björkar. Buskvegetation förekommer rikligt i form av en och rosor. Floran mellan berghällarna är rik och här förekommer nattviol, Adam och 

Eva, brudbröd, kungsmynta och vit fetknopp tillsammans med karaktärsarter som gul och liten fetknopp, styvmorsviol, gräslök, fårsvingel och 

knägräs. Ett hus finns på norra delen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet skulle gynnas av beteshävd, det gäller troligtvis även ekskogsdelen. 



 

 

  



 

 

 

Stora Lånjöholmen  

Objektsnummer: 874220    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Stora Lånjöholmen nordväst om Kallsö finns en fin ekmiljö i sydläge. Här finns även ett mindre parti betad barrskog. Ekmiljön och 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Stora Lånjöholmen nordväst om Kallsö finns en fin ekmiljö i sydläge med vidkroniga ekar som ofta är runt 150 år. En del senvuxna träd är 

antagligen äldre. Marken är småblockig och ursvallad med rik gräsväxt av främst smalbladiga gräs. Det är ganska artfattigt men naturvärdet 

knutet till träden i den betade miljön är högt. Den norra fliken är ett barrträdspräglat skogsbete med tall i blandad ålder, flera träd är troligen ca 

120-140 år gamla. Enbuskar är vanliga här medan de röjts bort i den ekdominerade delen. Det här är en vacker ekmiljö som är synlig på långt 

håll. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Stora Lånjöholmen även i framtiden hävdas med bete så att den ljusa och luckiga miljön bibehålls. 

  



 

 

 

Stora Marön  

Objektsnummer: 872105    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Stora Marön är en oexploaterad ö som helt domineras av ädellövskog. Trädskiktet är till stor del av skogstyp men i viss mån präglat av tidigare 

beteshävd och hamling. Ön är under senare år restaurerad. Stora Marön utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård och det för 

ädellövskogen viktiga kärnområdet runt Ängelholm.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Stora Marön är en ren lövskogsö med ganska nyligen gallrad, ekdominerad gles skog med rik gräsväxt främst av lundgröe. I gläntor finns en 

rikare flora med t ex knägräs, skallror, brudbröd, nattviol, svinrot och darrgräs. Av skogsarter finns vårärt och och tidigare inventeringar uppges 

även tandrot, sloknunneört, vårärt, blåsippa, gullviva och långstarr samt vid foten av en bergklack även ramslök. I ekskogen finns inslag av lind 

och lönn. En del grova hamlingsstubbar av lind har återhamlats. Bitvis har området karaktär av ekhage men kring uppstickande berg är träden 

mer av senvuxen typ och mot väster är trädskiktet bitvis tätare. De flesta ekar är ca 75-125 år och stammarna medelgrova, men en del träd är 

säkert äldre. På en senvuxen ek fanns ett litet ex av den rödlistade laven rosa skärelav. På smärre lodytor finns en intressant mossflora 

bestående av bl a fällmossa, guldlockmossa och porellor. Ett gallrat al-björkkärr finns mitt på ön i en sydväst-nordostlig sänka. I norr finns en 

svagt betad strandäng och här finns landförbindelse med välhävdade strandängar på fastlandssidan. På Marön är betet svagt eller obefintligt, 

möjligen för att landförbindelsen är lite väl fuktig och mjuk. Ön omges i övrigt av relativt stora vassar och omfattade grunda bottnar. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om Stora Maröns ädellövmiljöer bevaras och helst sköts med beteshävd. De gallringsåtgärder och återhamlingar som 

företagits har sannolikt haft en positiv effekt på naturvärdena. 

  



 

 

 

Stora och Lilla Lindholmen  

Objektsnummer: 873121    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Stora och Lilla Lindholmen ligger i Lindersfjärden sydväst om Svensmarö. Stora Lindholmen är till stor del naturskogsartad. Här finns såväl 

barrträd som lövträd inklusive några riktigt gamla ekar. Lilla Lindholmen präglas av gamla, för länge sedan hamlade lindar. Lindholmarna utgör 

en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Stora och Lilla Lindholmen ligger ca 1 kilometer sydväst om 

Svensmarö inom Svensmarö naturreservat. På Stora Lindholmen växer en blandskog av tall, gran, ek, lind och björk. Mot stranden växer även 

klibbal, ask och någon enstaka lönn. Här har varit orört länge varför det är gott om liggande och stående döda stammar. Detta gör att en del 

naturskogsarter trivs här. På en låga växer t ex den mycket sällsynta osttickan och på en annan växer vedticka. Längst i söder står tre gamla 

grova lindar som tidigare varit hamlade samt en handfull gamla grova ekar. Här finns också en mycket grov låga och högstubbe av ek. Vid 

basen av stubben växer den vackra tårtickan. På ekarna finns också en värdefull lavflora med gammelekslav, grå skärelav, skärelav och mjölig 

klotterlav samt ekoxe. Floran på ön är ganska örtrik med arter som gullviva, blåsippa, tandrot, trolldruva, brudbröd, bergs- och 

kungsmynta.Lilla Lindholmen är bevuxen med en skog av gamla lindar som tidigare varit hamlade. Detta var nu länge sedan och i dag är här 

vildvuxet och snårigt. Marken är mestadels bevuxen av kruståtel och lundgröe men det finns även ett litet inslag av örter som blåsippa, gullviva, 

blåsuga och tandrot. På de gamla lindarna växer en och annan intressant lav som toffellav och blyertslav. De ihåliga träden hyser sannolikt även 

en krävande insektsfauna.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om Stora Lindholmen lämnas orörd. På Lilla Lindholmen vore bete positivt och 

man kan överväga att återhamla en del lindar, åtgärden bör då ske stegvis med endast några träd åt gången.  ', 'Nr N amn Klass 873122 

Arholmen 1c  Naturvärdesbedömning Ärholmen är en vildvuxen men mångformig och artrik ö i sundet mellan Torön och Svensmarö. Årholm 

utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  



 

 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Stora och Lilla Lindholmen ligger ca 1 kilometer sydväst om Svensmarö inom Svensmarö naturreservat. På Stora Lindholmen växer en 

blandskog av tall, gran, ek, lind och björk. Mot stranden växer även klibbal, ask och någon enstaka lönn. Här har varit orört länge varför det är 

gott om liggande och stående döda stammar. Detta gör att en del naturskogsarter trivs här. På en låga växer t ex den mycket sällsynta osttickan 

och på en annan växer vedticka. Längst i söder står tre gamla grova lindar som tidigare varit hamlade samt en handfull gamla grova ekar. Här 

finns också en mycket grov låga och högstubbe av ek. Vid basen av stubben växer den vackra tårtickan. På ekarna finns också en värdefull 

lavflora med gammelekslav, grå skärelav, skärelav och mjölig klotterlav samt ekoxe. Floran på ön är ganska örtrik med arter som gullviva, 

blåsippa, tandrot, trolldruva, brudbröd, bergs- och kungsmynta.Lilla Lindholmen är bevuxen med en skog av gamla lindar som tidigare varit 

hamlade. Detta var nu länge sedan och i dag är här vildvuxet och snårigt. Marken är mestadels bevuxen av kruståtel och lundgröe men det finns 

även ett litet inslag av örter som blåsippa, gullviva, blåsuga och tandrot. På de gamla lindarna växer en och annan intressant lav som toffellav 

och blyertslav. De ihåliga träden hyser sannolikt även en krävande insektsfauna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Stora Lindholmen lämnas orörd. På Lilla Lindholmen vore bete positivt och man kan överväga att återhamla en del 

lindar, åtgärden bör då ske stegvis med endast några träd åt gången.  ', 'Nr N amn Klass 873122 Arholmen 1c  Naturvärdesbedömning 

Ärholmen är en vildvuxen men mångformig och artrik ö i sundet mellan Torön och Svensmarö. Årholm utgör en värdefull del av S:t Anna 

skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Ärholmen är en vildvuxen men blomsterrik ö alldeles väster om Svensmarö. Buskage av en, ros och slån 

håller på att ta över ön helt men ännu så länge finns gläntor med en rik hävdgynnad flora och gott om spärrgreniga tallar, ekar, björkar och en 

del gran och ask. Här finns även gott om gamla delvis döda rönnar. Buskskiktet är tätt men också artrikt. Här finns förutom ovan nämnda 

hagtorn, berberis, björnbär, hallon, getapel, vildapel och måbär.På öns norra del finns en del lågor och torrträd av gran och tall och här växer 

bland annat den sällsynta gränstickan. De blomsterrika delarna ligger i söder och öster. Här finns mycket gott om brudbröd, gullviva och 

sårläka samt inslag av korskovall, knägräs, stagg, tulkört, bergmynta, jungfrulin, rödklint, backlök, Adam och Eva, blåklocka och hässlebrodd.  

Åtgärdsbehov Naturvärdet består om ön sköts med buskröjningar och helst återupptagen hävd. 

  



 

 

 

Stora och Lilla Lysmark  

Objektsnummer: 874315    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Lysmarköarna i Kärrfjärden finns en artrik flora av ängstyp samt ett varierat träd- och buskskikt delvis präglat av igenväxning. 

Landsnäckfaunan innehåller sällsynta arter. Öarna utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Lysmarköarna ligger långt in i skärgården men har ändå ytterskärgårdens exponerade läge genom att de omges av Kärrfjärdens vattenytor. På 

båda öarna finns en rik flora av ängstyp. På Stora Lysmark finns på syd- och ostsidan en hedartad vegetation med utbredd ljung. I söder ligger 

ett fint ängsfragment med vanlig nattviol, brudbröd, renfana, jungfrulin, gulmåra, tulkört, rockentrav och äkta johannesört. I öster finns en 

flack ängsmark och i anslutning till denna förekommer vildapel samt en hel del asp, enbuskar och ask. I övrigt hällmark med spridda tallar. Den 

sällsynta ribbcylindersnäckan (Truncatellina costulata) har noterats på ön.  Även Lilla Lysmark uppvisar en vacker och örtrik ängsvegetation. 

Ön är igenväxande med nypon, slån och enbuskar. Ovanför albården i söder är det stenigt och här växer kungsmynta, småborre och tulkört. I 

ängsfragmenten uppe på skäret märks brudbröd, nattviol, smultron, vildlin, renfana, liten blåklocka, kattfot, ängsviol och toppfrossörtt. Av träd 

finns ask och vildapel. På nordsidan en hällmark. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna förblir oexploaterade. Floran gynnas troligen av röjning i gläntor och eventuellt bete men sträva efter att även 

bevara mångsidigheten i träd- och buskskiktet. 



 

 

  



 

 

 

Stora och Lilla Ramsö  

Objektsnummer: 875117    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Stora och Lilla Ramsö finns värdefulla lövskogsmiljöer samt ett odlingslandskap med åker, löväng och ekhage. På Lilla Ramsö dessutom en 

mycket fin urkalkförekomst. Ramsöarna utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård och Lilla Ramsö framstår som en av de mest 

värdefulla lundöarna i S:t Anna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om Djursö ligger Stora och Lilla Ramsö med delvis frodiga lövmiljöer och på Stora Ramsö ett varierat litet odlingslandskap omgärdat av 

stenmurar.  Stora Ramsö präglas nästan helt av odlingsmarker, bara några mindre barrskogsavsnitt på nordsidan samt runt delar av bebyggelsen 

avviker. Stengärdesgårdar löper utmed inägomarken. Mellan odlingarna och vattnet längst i söder finns en stenig och vacker ekhagmark med 

inslag av hassel och björk. Floran domineras av liljekonvalj men det finns även vippärt, spenört, svinrot, natt och dag, tandrot, gullviva och 

adam och eva. På hällarna nära vattnet finns en mindre urkalkförekomst. På öns nordsida finns ett stort betesskifte som präglas av rikedomen 

på hamlade träd. Här finns omkring ett 50-tal hamlingsträd av lind, ask och i öster även alm som återhamlats under 1990-talet. I några fall har 

kanske hamlingen varit kontinuerlig. Många av träden är grova och grovbarkiga. Mossfällar av alléemossa finns på många askar. Lindarna är de 

grövsta träden och det finns några träd nära en meters diameter. Längs sydkanten avgränsas objektet av en fin stenmur och den ålderdomliga 

bebyggelsen med ett par uthus inom hagmarken bidrar till en mycket fin helhetsmiljö. Brynet längs muren och en körväg i öster samt 

nordsluttningen ned mot havet är särskilt artrika delar med bl a gullviva, stagg och adam och eva. Nedre delen av nordsluttningen är fuktig med 

tågväxter och hirsstarr. Nordost om boningshuset finns en malmförande berghäll. Mot väster är det också rikt på hamlade träd och mycket 



 

 

berghällar i dagen.  Lilla Ramsö präglas av en frodig ädellövlund där lind, ek och hassel är mest framträdande. Här finns rikligt av gamla, 

medelgrova hamlingsträd av lind och i mindre omfattning ask. Även några mycket grova lindar finns spritt inom området. Här finns en rik 

markflora med natt och dag, hässlebrodd, spenört, tvåblad och det ovanliga gräset lundslok. Andra arter är tandrot, löktrav, sloknunneört, 

blåsippa, vitsippa, svalört, gullviva samt rödblära. Även lundgröe är framträdande och det finns äldre uppgifter om orkidén korallrot. Lavfloran 

innehåller några typiska arter som liten vaxlav, gul porlav och gulvit blekspik. I södra delen är skogen mer sluten genom ett tätare buskskikt av 

hassel. En odling har för länge sedan funnits på södra delen, odlingsrösen vittnar om detta och i nord-sydlig riktning löper en stengärdesgård. I 

väster finns en mer renodlad hassellund i en markant sänka där även lundsloken är vanlig. På Häradskartan från 1868 är större delen av ön 

brukad som löväng.  På nordsidan av Lilla Ramsö finns öppna hällar omgivna av en del tall. I branterna i  norr finns en urkalkförekomst med 

mycket välutbildade veckningsmönster. På de fina hällarna finns en bitvis rik urkalkflora med vit fetknopp, kungsmynta, harmynta,  duvnäva, 

tulkört, brudbröd, lundtrav, gräslök, klofibbla, vildlin och Adam och Eva.  Getrams är en karaktärsart och även grusbräcka förekommer. Till 

mossfloran hör bl a  ', 

 

Åtgärdsbehov 

stor klockmossa och kruskalkmossa. Klippormbunkarna är representerade av - Naturvärdet består om ädellövmiljöer och artrika lövhagar 

bevaras. Undvik ytterligare  svartbräken, gaffelbräken, hällebräken och stenbräken. _ exploatering på öarna. För att bevara miljön på Lilla 

Ramsö fordras i nuläget ingen  skötsel. Det utesluter inte att restuareringsåtgärder för att återställa den gamla  Ramsöarna är ett par mycket 

variationsrika och floramässigt intressanta öar. Lilla  Ramsö är en av de mest värdefulla lundöarna i S:t Anna. Stora Ramsö är med sina  öppna 

och hävdade marker ett stycke levande, äldre odlingslandskap. 

  



 

 

 

Stora och Södra Stickelvik  

Objektsnummer: 874222    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Södra Stickelvik är en liten vassbukt med mycket sparsam undervattensvegetation. Den norra viken, Stora Stickelvik, är en relativt djup och 

exponerad vik. Även denna hyser sparsam undervattensvegetation. Vikarna utgör värdefulla delar av de samlade undervattensmiljöerna i länets 

skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Södra Stickelvik är en liten vassbukt där mynningen är relativt bred och 2,5-3 m djup. I viken grundar det snabbt upp till ca 1 m. 

Exponeringsgraden är stor och viken klassas som ett exponerat grundområde. Viken är helt opåverkad och blandskog doiminerar på land. 

Vassbälten upp till 20 m bredd täcker stora delar av strandlinjen. Undervattensvegetationen är sparsam.Stora Stickelvik saknar mynningströskel 

och mynningsdjupet varierar mellan 3-3,3 m. Inne i viken är det relativt djupt, ca 2,5-2,8 m. Exponeringsgraden är hög och viken klassas som 

ett exponerat grundområde. Denna vik är också opåverkad och omgärdas av klipphällar och blandskog. Glesa vassbälten täcker drygt hälften 

av strandlinjen, undervattensvegetationen är sparsam. 

 

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 

  



 

 

 

Stora Rimmö  

Objektsnummer: 875101    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Stora Rimmö utgör en av de större öarna i S:t Anna innerskärgård utan landförbindelse. Här finns ett omväxlande odlingslandskap med mycket 

artrika betesmarker samt strandängar och en del ekmiljöer. Stora Rimmö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Stora Rimmö är en av de största öarna utan landförbindelse i S:t Anna. Här finns ett omväxlande odlingslandskap med mycket artrika 

betesmarker samt strandängar och en del ekmiljöer. Odlade eller beteshävdade marker upptar närmare hälften av öns yta varav huvuddelen 

återfinns på norra halvan. I friska till torra, magra marker liksom i artrika åkerrenar och längs gamla körvägar återfinns en lång rad hävdgynnade 

arter som ängsnejlika, darrgräs, brudbröd, jungfrulin, stagg, skallror, svinrot, hirsstarr, revfibbla, bockrot, gullviva, solvända samt korskovall och 

det sällsynta pukvetet.  De blomrika markerna ger förutsättningar för en rik insektsfauna och vid ett besök under högsommaren noterades bl a 

fjärilarna vitfläckig guldvinge, stor pärlemorfjäril, skogsvitvinge, liten tåtelsmygare, stor ängssmygare och allmän bastardsvärmare.  Innanför 

Flagen i nordväst öppnar sig en stor strandäng på ca fyra hektar. Här finns en typisk strandängsflora med dominerande krypven och salttåg 

samt inslag av smultronklöver, havssälting, gulkämpar, strandkrypa och gåsört. På Hönsholmen väster om strandängen finns en medelålders 

ekmiljö i anslutning till en tomt. Innanför strandängen, främst i norr, finns mycket artrika friskängar med rikligt med brudbröd. Bland 

ytterligare en mängd hävdgynnade arter finns även t ex småborre, vildlin och harklöver samt både korskovall och pukvete. Öster om en åker 

finns ohävdade eller svagt hävdade, artrika gräsmarker upp mot hällmarker i skogsbrynet. Floran domineras av ängshavretorrängar med 

klippängsartade partier där Adam och Eva, vit fetknopp och hällebräken uppträder. Högre upp är det mycket magert med inslag av renlavar. 



 

 

Intill den gamla körvägen som följer åkerkanten mot nordväst finns en stenmur. Buskar som nypon, slån, en, björnbär samt yngre tall breder ut 

sig.  Söder om berget som på kartan är markerat ”Jättekastet” efter en fornlämning finns  en mycket fin sydvästvänd sluttning med grunt 

jordtäcke, hällar och småblock. Viss gödselpåverkan finns i de nedre delarna mot gården. Nedre delen är öppen medan det i övrigt finns ett 

trädskikt av ganska ung björk, sälg, asp och tall. Den artrika floran kännetecknas bl a av rikedom på brudbröd.  Mitt på Stora Rimmös nordsida 

sydost om Skavik finns ytterligare en mycket artrik hagmark i svag sluttning mot havet. Artrik friskäng dominerar men mot sidorna finns även 

torräng med mycket gråfibbla. I ett fuktstråk växer bland annat tågväxter och hirsstarr. Området är en fd äng enligt häradskartan (1868). Idag är 

det en välhävdad betesmark, längs körvägen i söder betas det dock troligen mer sällan men här är också mycket artrikt med t ex rikt med 

brudbröd, gulmåra, blåklockor mm. En stensatt gammal körväg går ned till havet och utgör ett fint inslag.  ', 'En av uddarna nordväst om 

Skavik hyser en urkalkförekomst med tillhörande särpräglad flora. Den öppna, plana hällen uppvisar fina vittrings- och veckningsmönster. Här 

växer t ex vit fetknopp, duvnäva, knutnarv och ormbunkarna svart-, gaffel-, hälle- och stenbräken och även utbredd kruskalkmossa.  På Stora 

Rimmös nordöstra udde finns ett varierat område med betad skog. I söder artrika bryn och sluttningar med ekskog. Stora hällmarker finns på 

några platser. I sänkor finns dels igenvuxna betesmarker med ek, tall och björk och på andra ställen ek-tallskog som ofta innehåller senvuxna 

ekar som dock sällan är över 150 år gamla. Vissa partier med betestuktat blåbärsris har barrskogsprägel. Kring hällmarkerna finns gott om 

torrakor (tallved) och solbelysta äldre tallar och ekar som utgör mycket värdefulla miljöer för många insekter. En stenrensad gammal körväg 

leder österut till en gammal åker. Längs sydsidan av åkern finns lodytor och på dessa växer en artrik moss- och lavflora med t ex mossan 

porella, guldlocksmossa, fällmossa, rikligt med traslav och på ett ställe även bårdlav. Här växer även svartbräken och hela växtsamhället 

indikerar basiska bergarter i branten. Asp och ek samt en fd hamlad ask växer längs branten. I sydöstra delen av området finns ekskog i en 

starkt ursvallad, småblockig sluttning. Enstaka askar bär spår av hamling. Enbuskar. Längst ut på östudden finns artrika klippängar med t ex 

brudbröd och darrgräs och strax innanför finns i en sänka en samling vidkroniga ekar varav någon är nära metergrov. Som ett tecken på 

områdets stora värden för bland annat insektsfaunan har här setts bl a allmän poppelglasvinge, gulröd blombock (hällmark med tallågor) samt 

storfläckig pärlemorfjäril.  Södra udden på Stora Rimmö är i sin helhet betespräglad. Vid Österedsviken ligger en stor öppen strandäng som 

omges av ekrika bryn och avsnitt med öppen torr-frisk betesmark. Från brynen uppges sedan tidigare en artrik flora med spenört, korskovall 

och gullviva. Till strandängsfloran hör strandrödtoppa, smultronklöver, salttåg och gulkämpar. Uddens västra delar utgör en intressant 

trädklädd betesmark med ett ganska ungt men artrikt trädskikt. Inslag av bl a vidkroniga ekar och en del äldre tall. På en höjd ligger ett hus och 

i sluttningen nedanför detta står en mycket gammal 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

knotig, hamlad lind. Trädet har en genomgående stam vilket när det gäller hamlade Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden 

hävdas med bete eller slåtter.  träd är ovanligt i trakten. Ned mot havet märks artrika torrbacksbryn och i den Värna även om de artrika 

åkerkanterna och körvägarna. I skogsområdet i öster kan  nordvända sluttningen finns öppna urkalkhällar med en värdefull kärlväxt-, moss- 

och med fördel hällmarksområden med närmaste omgivning lämnas orörda. Lämna även  lavflora. Här finner man bl a rikt med vit fetknopp 

samt gaffelbräken, kruskalkmossa  och flikig skinnlav. I ett mindre stenbrott har sannolikt kalk brutits. På öns  sydvästspets finns en fin zon 

med vidkroniga ekar i betad skog.  ', ' 

  



 

 

 

Stora Ulvebo hagmarker  

Objektsnummer: 874061    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Området utgör några av de förnämsta hagarna i den lokala anhopning av magra och bergbundna betesmarker som finns söder om Bottna. 

Förutom en artrik och typisk betesmarksflora har här den ovanliga fältgentianan en av sina få lokaler i kommunen. Även den ovanliga 

trumgräshoppan finns i hagmarken. Större delen av området ingår i Natura 2000.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Stora Ulvebo ligger i ett omväxlande och vackert mellanbygdslandskap söder om Bottna i Skällvik socken. Den lågt liggande åkermarken är 

omgiven av bergbunden betesmark, öppen eller bevuxen med tall och ek. I väster vidtar ett större skogsområde dit djuren har tillträde.  Nära 

gårdsmiljön vid Stora Ulvebo finns flera värdefulla ekmiljöer. Precis runt gården och på ladugårdsplanen finns kanske de finaste ekmiljöerna. 

På ladugårdsplan står den grövsta eken och används sedan länge att stapla hässjestörar mot. Övriga delar av den gårdsnära hagen är delvis 

bergbunden och med ekar i spridd ålder. Markfloran är artrik med bland annat skallror och ljungtuvor. Öster om ladugården står ett par vackert 

vidkroniga ekar som är åtminstone 150-200 år gamla.  Ett par hundra meter väster om gården fortsätter ekmiljöerna i beteshagar omgärdade av 

bitvis småflikiga åkrar. Delvis står här ca 150-åriga ekar i den av ljung dominerade hagen. Till den hedartade floran hör även knägräs, brudbröd 

och darrgräs. Även solvända och korskovall har uppgivits här. Områdets klenod, trumgräshoppan, håller till här liksom i hagmarkerna vidare 

norrut och bort till Månberget.  Västerhage är betesmarken ca 500 m NV om gården. Här är betesmarken lång och smal skiljandes åker från 

skog. Det är mestadels plant och helt öppet men något kuperat och bevuxet med tall och någon ek. Marken är oftast mycket blockig och 

bevuxen med ljungrik hed. I den norra delen växer den ovanliga fältgentianan. Ur den artrika floran kan nämnas brudbröd, stagg, kattfot, 



 

 

solvända, ängsvädd och spåtistel. I en öppen torr hedbacke spelar den ovanliga trumgräshoppan.  Berghagen ligger längs infartsvägen till Stora 

Ulvebo och gör skäl för namnet. Det är en bergknalle med dungar av tallskog och lavklädda hällmarker. Vegetationen på den berg-bundna 

marken är hedartad av rödventyp ofta övergående i helt ljungdominerade partier. Bitvis förekommer fläckar av stagghedsvegetation. Även lite 

fuktäng av lågstarr- och tuvtåteltyp förekommer. Örtinslaget är överlag sparsamt, nämnas kan kattfot, jungfrulin, solvända och spåtistel.  

Månberget ligger öster om landsvägen och reser sig markant över den närmaste omgivningen, som består av ett mosaikartat landskap med 

mycket betesmark. Den  brantaste sidan vetter åt norr. Bergets topp är tämligen kal medan lägre delar bär  tallskog. Närheten till tallskogen 

färgar upplevelsen av den öppna, men smala  hagmarken som omger Månberget. Vegetationen i betesmarken är till allra största  delen ljungrik 

rödvenhed, ofta åt det torra hållet. Bitvis är ljungdominansen så stor att  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete och undantas påverkan av handelsgödsel eller tillskottsutfodring. 

Undvik åtgärder som kan skada naturvärdet såsom sprängning, schaktning, uppförande av bebyggelse eller dragning man kan tala om ljunghed. 

I väster bildar kattfot och gråfibbla mattor mellan ljungtuvorna och här växer spridda spåtistlar och slåtterfibblor. Enligt en bonde från trakten 

växer här Adam och Eva. Den torra hedmarken är också hemvist för den ovanliga trumgräshoppan. Av övriga hävdgynnade arter kan nämnas 

ängsvädd, jungfrulin och prästkrage. 

  



 

 

 

Stora Uppäng hagmark  

Objektsnummer: 874010    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Hagmark gränsande till Herrborums naturreservat. Med sin hävdgynnade flora är hagmarken en värdefull del av det rika betesmarkslandskapet 

i den gamla Skällviks socken.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Hagmarken öster om St Uppäng gränsar till Herrborums naturreservat och betesskiftet fortsätter inom detta. Hagen är en del av en mycket stor 

hage vid Herrborum. I delar av denna stora hage är tallen vanlig i trädskiktet. Där finns avsnitt med rödvenäng och  tuvtåtelfuktäng. Den 

senare med inslag av ängsvädd, darrgräs, stagg och revfibbla. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarken hävdas med bete även i framtiden. 

  



 

 

 

Stora Vassa  

Objektsnummer: 875221    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Stora Vassa är en opåverkad och grund vik på östra sidan av Risö. Här finns sparsam undervattensvegetation men viken är troligen av viss 

betydelse som fiskrekryteringslokal. Den grunda vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

Naturvärdesbeskrivning  Viken är belägen på sydöstra Risö, mellan Risö och Verkholmen. Viken är egentligen ett sund med en bred mynning i 

norr (djup 2,3 m) och ett smalt sund i söder som  dock är helt igenväxt med vass. Viken är relativt grund, drygt 1 m. Exponeringsgraden är 

måttlig och viken karaktäriseras som ett grundområde med liten vågpåverkan. Stora Vassa är helt opåverkad. Det södra, igenväxta sundet kan 

ha muddrats för länge sedan vilket flygfoton ger intryck av. Omgivningarna består av blandskog och klippor och vass täcker drygt hälften av 

strandlinjen. Undervattensvegetationen var relativt sparsam med främst borstnate.  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  ', 'Nr Namn u. Klass 875222 Sundsviken-Flagen på Aspholm 1c  

Naturvärdesbedömning  Denna relativt exponerade vik är något påverkad men troligen betydelsefull som fiskrekryteringslokal. Den grunda 

vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade undervattensvärdena i länets skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Denna nordvända vik är 

belägen på västra delen av Äspholm. Mynningen är bred och drygt 3 m djup. Inne i viken är det relativt djupt, 2-2,5 m. Exponeringsgraden är 

hög och viken beskrivs därför som ett exponerat grundområde. Vattnet var vid inventeringstillfället mycket klart i hela viken trots påverkan av 

de omgivande sex husen, två bryggor med fyra båtar, två båthus samt någon typ av fiskodlingskasse. Omgivningarna utgörs av tomtmark, 

blandskog, betade backar och klippor. Vass täcker drygt hälften av strandlinjen. Undervattensvegetationen var mycket varierad med åtta 

påträffade arter, bl a axslinga, borstnate, hornsärv, hårsärv och kransalgen Chara aspera. Högsta täckningsgraderna förekom nära land.  



 

 

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  ', 'Nr Namn 

u. Klass 875223 Viken på nordöstra Aspholm 1c  Naturvärdesbedömning  På nordöstra Äspholm finns en liten och relativt påverkad vik 

exponerad mot norr. Viken omges av fina strandängar. Den grunda vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade undervattensvärdena i 

länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Viken är belägen på sydöstra Risö, mellan Risö och Verkholmen. Viken är egentligen ett sund med en bred mynning i norr (djup 2,3 m) och ett 

smalt sund i söder som  dock är helt igenväxt med vass. Viken är relativt grund, drygt 1 m. Exponeringsgraden är måttlig och viken 

karaktäriseras som ett grundområde med liten vågpåverkan. Stora Vassa är helt opåverkad. Det södra, igenväxta sundet kan ha muddrats för 

länge sedan vilket flygfoton ger intryck av. Omgivningarna består av blandskog och klippor och vass täcker drygt hälften av strandlinjen. 

Undervattensvegetationen var relativt sparsam med främst borstnate. 

 

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  ', 'Nr Namn u. Klass 875222 

Sundsviken-Flagen på Aspholm 1c  Naturvärdesbedömning  Denna relativt exponerade vik är något påverkad men troligen betydelsefull som 

fiskrekryteringslokal. Den grunda vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade undervattensvärdena i länets skärgård.  

Naturvärdesbeskrivning  Denna nordvända vik är belägen på västra delen av Äspholm. Mynningen är bred och drygt 3 m djup. Inne i viken är 

det relativt djupt, 2-2,5 m. Exponeringsgraden är hög och viken beskrivs därför som ett exponerat grundområde. Vattnet var vid 

inventeringstillfället mycket klart i hela viken trots påverkan av de omgivande sex husen, två bryggor med fyra båtar, två båthus samt någon typ 

av fiskodlingskasse. Omgivningarna utgörs av tomtmark, blandskog, betade backar och klippor. Vass täcker drygt hälften av strandlinjen. 

Undervattensvegetationen var mycket varierad med åtta påträffade arter, bl a axslinga, borstnate, hornsärv, hårsärv och kransalgen Chara 

aspera. Högsta täckningsgraderna förekom nära land.  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  ', 'Nr Namn u. Klass 875223 Viken på nordöstra Aspholm 1c  Naturvärdesbedömning  På nordöstra 



 

 

Äspholm finns en liten och relativt påverkad vik exponerad mot norr. Viken omges av fina strandängar. Den grunda vattenmiljön utgör en 

värdefull del av de samlade undervattensvärdena i länets skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Denna lilla nordvända vik är belägen på nordöstra 

Äspholm. Mynningen är drygt 2 m djup och djupet minskar successivt inåt i viken. Mitt i viken är djupet 1,5-1,8 m. Viken har en måttlig till hög 

exponeringsgrad och kan karaktäriseras som ett exponerat grundområde. Hus, båtar, båthus och bryggor finns i området som därför är ganska 

påverkat. Betesmark i form av mycket värdefulla strandängar samt klipphällar och tomtmark omger viken. Vass täcker hälften av vikens 

stränder. Även blåsäv och havssäv förekommer. Undervattensvegetationen var sparsam i de yttre delarna och mer riklig i de inre delarna.  

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 

  



 

 

 

Storhagsudden tallskogar  

Objektsnummer: 874225    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla tallskogsmiljöer med rikt inslag av gamla pansarbarkstallar. Tallavsnitten utgör en viktig del av kustzonens gamla 

tallskogsmiljöer.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Det norra området vid Stora Stickelvik är en olikåldrig hällmarkskog med stort inslag av gamla tallar - mer än 200 åriga. I den norra delen som 

är en sluttning finns gamla grova vidkroniga pansarbarkstallar. Stora delar av beståndet gränsar mot havsstrand. Här har nyligen brunnit i en 

mindre skogsbrand. Flera av tallarna har tallticka och är innanrötade och det finns död ved i form av torrakor och en del lågor.  Vid Södra 

Stickelvik finns en olikåldrig lite luckig hällmarksskog eller strandskog, med produktiva svackor. Ett stort inslag av gamla pansarbarkstallar 

finns även i detta område. Här har förmodligen betats för länge sedan. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om det norra området lämnas orört. I det södra kan en plockhuggning kring grövre tallar öka naturvärdet. Lämna kvar alla 

riktigt gamla tallar samt död ved. 

  



 

 

 

Storklo skogsmiljö  

Objektsnummer: 866501    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En skogsmiljö med gammal tall och även asp. Området är av lokalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Storklo är en tall- och aspbevuxen bergknalle. I slänter och nedanför berget är det ungskog av tall och asp. Uppe på själva toppen är det bara 

gammal tall. Fler individer är mer än 200 år gamla och har överlevt en eller flera bränder. Även huggningar har förekommit i början på 1900-

talet och fram till 2:a världskriget. Efter det finns ej många spår av avverkning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogsmiljön lämnas orörd. 

  



 

 

 

Storskogen  

Objektsnummer: 865401    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I Storskogen finns ännu hällmarksavsnitt med god åldersspridning och inslag av gammal tall i upp till minst 200 års ålder. Skogen är värdefull 

för skogsfågelfaunan och trädbestånd med hög ålder är idag ovanligt i skogslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Storskogen nordost om Fyrby i Östra Ryd innehåller stora hällmarksområden. Delar  av hällmarksområdet är äldre eller har ett större inslag av 

gammal tall än andra delar. Så är fallet med ett avsnitt intill skogsbilsvägens slut ca 1,5 km nordost om Fyrby. I området finns inslag av gamla 

plattkroniga tallar i upp till minst 150 års ålder. Troligen är några ännu äldre. I sänkor finns inslag av gran som ofta är senvuxna och av 

signalarter finns blåmossa samt i granarna rikt med hänglavar. En skogsfågel  skrämdes upp.  På västra sidan av skogsbilvägen 900 m NNO 

Fyrby finns ett flackt område med ett fint tallbestånd av blåbärstyp med inslag av hällmarker. Tallbeståndet är ganska senvuxet med inslag av 

slätbarkiga och början till plattkroniga gammeltallar. Det är ont om död ved men det är den höga åldern (de äldsta träden troligen ca 200 åriga) 

som utgör det högsta värdet ur naturvårdssynpunkt. Tallticka förekommer. Viss granunderväxt finns och bidrar till en flerskiktad skog. Den 

flacka berggrunden ger upphov till en liten skvattrammosse och på flera ställen finns svällande vitmossmattor. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om markerade delar av hällmarkerna kan lämnas orörda vid ev skogsbruksåtgärder. I och i anslutning till kringliggande 

hällmarker kan man gärna lämna en hel del äldre tall som ”evighetsträd”. Lämna särskilt äldre och plattkroniga 



 

 

  



 

 

 

Storån från Venasjön  

Objektsnummer: 866506    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Storån är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots det en värdefull naturmiljö. Värdet betingas av den artrika fiskfaunan med 14 naturligt 

förekommande arter, bland annat havsvandrande öring, ål, stensimpa och  nissöga. Ån är en av länets artrikaste vattendrag. I vattendraget finns 

en limnisk nyckelbiotop och 7 potentiella limniska nyckelbiotoper som omfattar 1 respektive 25 % av vattendragets längd. Nyckelbiotoperna 

utgörs  av strömsträckor, lugnflytande till svagt strömmande sträckor kantade av betade fuktängar samt en meandersträcka och ett 

sammanflödesområde. Strömstare har häckat vid ån och nyttjar regelbundet vattendraget som  rast- och övervintringslokal. Även forsärla har 

häckat vid ån. Dessutom förekommer utter och den sällsynta musslan flat dammussla. Storån är av regionalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Vattendraget rinner genom Söderköping. Ån heter Storån, men delar av vattendraget kallas även Söderköpingsån. Storån rinner 

österut från Venasjön till utloppet i Söderköpingsån. Längden är 11,3 kilometer och fallhöjden  i storleksordningen 45 meter. Av detta är cirka 

25 meter indämt i  dammar. Två större tillflöden mynnar i ån. Båda heter Lillån och mynnar  1,5 respektive 6,3 kilometer upp längs 

vattendraget. Ån är biotopkarterad i sin helhet från Venasjön ner till utloppet i Söderköpingsån (Edlund 2007). Naturvärdesobjektet omfattar 

hela vattendraget.  Vattendragsbeskrivning  Åns lopp är mestadels rakt till ringlande. Drygt hälften av vattendraget är oskuggat eller nästan 

oskuggat. Resterande delar utgörs till 36 % av partier med medelgod skuggning. Endast 10 % är välskuggade. Död ved finns bara i ringa 

omfattning i ån. Åns medelbredd är oftast kring 5-10 meter. Vattenmiljön utgörs till övervägande del av lugnflytande sträckor med botten 

dominerad av finsediment. Svagt strömmande till strömmande vatten dominerar inom 19 respektive 10 % av vattendraget. Dessa sträckor finns 



 

 

främst inne i Söderköpings tätort, kring Hammarspången, nedströms Nybble, i Kattforsen nedströms Skäggestad kvarn samt kring 

Överstakvarn. Hammarspången ligger cirka 3 kilometer upp efter ån, Nybble 7  kilometer upp, Kattforsen och Skäggestad kvarn 8 och 

Överstakvarn 9 kilometer upp. Grövre bottenmaterial som grus, sten, och block finns företrädelsevis inom dessa sträckor. Lämpliga sträckor 

för öring finns inom 12-14 % av vattendragets längd. Den finaste sträckan är Kattforsen, men relativt fina sträckor finns även inne och kring 

Söderköpings tätort samt kring Överstakvarn.  I ån finns 1 limnisk nyckelbiotop och 7 potentiella limniska nyckelbiotoper. Dessa omfattar 1 

respektive 25 % av vattendragets längd.  ', 'Den nedersta potentiella nyckelbiotopen finns inne i Söderköpings centrala delar och utgör 

kärnområde för åns havsvandrande öring. Sträckan  omfattar området från Klosterkvarn och 750 meter nedströms och domineras av svagt 

strömmande till strömmade vatten. Ån är kanaliserad och  kantas av stensatta stränder, men har trots omfattande fysisk påverkan ett högt 

naturvärde.  Vid Bykvarn norr om Tyketorp och 2,5 kilometer uppströms  utloppet i Söderköpingsån finns ytterligare en strömsträcka som  

utgör en potentiell nyckelbiotop. Sträckan är 130 meter lång och kraftigt fysiskt påverkad av den kvarndrift som tidigare bedrivits i området. 

Trots påverkan är sträckan värdefull.  Nästa sträcka finns kring Hammarspångenoch är en 140 meter lång strömsträcka. Området var tidigare 

indämd av en  damm men är numera en värdefull strömvattenmiljö. Omedelbart uppströms vidtar ett 350 meter långt lugnflytande parti med 

ett ringlande lopp  som också utgör en potentiell limnisk nyckelbiotop. Stränderna är betade och har bitvis höga naturvärden.  En liknande 

sträcka finns kring Vikingberget  någon kilometer uppströms där ett 870 meter långt parti av ån  kantas av betade fuktängar. Fuktängarna är 

oftast smala men sträcker sig här och var längre in från strandlinjen.  Från sammanflödet med Lillån ochuppströms mot Nybble  finns 

ytterligare en potentiell limnisk nyckelbiotop.  Sträckan är omkring 600 meter lång och utgörs av sammanflödesområdet med Lillån och en 

ringlande till meandrande åsträcka i en djup nederoderad och vacker dalgång. Vattnet är mestadels svagt strömmande  ', 'och stränderna betade.  

Åns enda limniska nyckelbiotop utgörs av de nedre 130 metrarna av Kattforsen. Ån ringlar här fram i en nedskuren dalgång med branta slänter. 

På  en plats har ett litet skredärr bildats i slänten mot ån. Loppet är naturligt  och har inte varit utsatt för rensningar. Dalgången är bevuxen 

med klibbal, ek och hassel och vattendraget är välskuggat. Förekomsten av död ved är relativt god. Vattenhastigheten är varierande men 

domineras av strömmande partier. Bottenmaterialet består mest av grus, sten och block.  Blocken är stundtals riktigt stora. Bakom dessa har 

det i många fall bildats små avlänga öar. I de centrala delarna breddar ån ut och täcker större  delen av meanderplanet. Här finns också ett litet 

kvillområde där ån delar sig i tre fåror. Nedströms sträckan ansluter ett indämt och rensat parti av  ån som tidigare utgjorde den nedre delen av 

Kattforsen. Uppströms  sträckan fortsätter Kattforsen ytterligare 340 meter upp till Skäggestad kvarn. Denna del är påverkad av rensningar och 

tidigare kvarndrift och utgör en potentiell limnisk nyckelbiotop. Vattenhastigheten är något lägre här, men strömmande partier dominerar 

fortfarande. Längst upp delar sig  ån i tre fåror kring den gamla kvarnbyggnaden.  Uppströms vägbron vid Överstakvarn finns den sista 



 

 

potentiella limniska nyckelbiotopen. Sträckan är 260 meter lång och ringlar fram över ett brett och cirka 2 meter djupt nedskuret meanderplan. 

Svagt strömmande partier dominerar. Ån omges av betade fuktängar med bitvis höga naturvärden.  Växter och djur  Vid karteringen 

dominerades vattenvegetationen helt av övervattensväxter, men förekomsten var sällan särskilt riklig. Jättegröe och starr var de vanligaste 

arterna, men även gul svärdslilja, säv och sjöfräken hörde ställvis till de dominerande arterna. I området närmast nedströms Venasjön  ', 'fanns 

det dessutom en hel del bladvass. Andra arter som noterades  var fackelblomster, kråkklöver, kabbeleka, mannagräs, kalmus, bredkaveldun, 

strandlysing, vattenveronika, sjöranunkel, vattenklöver, svalting,  vattenblink, näckros, andmat, lånke och rostnate. Inom partier med högre 

vattenhastighet och grövre bottenmaterial dominerade näckmossa och  ställvis även fintrådiga grönalger. Här och var påträffades dessutom 

rödalgen strömtråd.  Flera olika arter av stormusslor har påträffats i ån, bland annat den sällsynta flata dammusslan. Övriga arter är spetsig 

målarmussla, större dammussla och allmän dammussla (Bergengren m fl 2007 och Edlund 2007). Fiskfaunan är mycket artrik och domineras av 

öring, mört och stensimpa. Dessutom förekommer abborre, ål, id, benlöja, braxen, vimma, björkna, gers, gädda, nissöga och lake. Utöver detta 

har regnbåge och lax påträffats. Arterna har fångats vid de femtiotalet elfisken som utförts i bäcken  under perioden 1991 till 2006 

(Fiskeriverket 2007 och Gustafsson 2007).  De två översta lokalerna låg vid Överstakvarn och i Kattforsen nedströms Skäggestad kvarn. Här 

fångades stensimpa, nissöga, gädda och abborre. Övriga lokaler låg i Söderköpings tätort 1,0 till 2,5 kilometer upp efter ån. Öring har fångats 

på samtliga dessa lokaler. Beståndet är havsvandrande  och tycks vara starkast i området från Rådhustorget och några hundratal meter 

nedströms. Såväl årsungar som äldre individer har fångats vid samtliga 18 fisken på denna sträcka. Från Rådhustorget och upp till Klosterkvarn  

är beståndet svagare. Här har öring påträffats vid 9 av 20 fisketillfällen.  Vid huvuddelen av dessa tillfällen har både årsungar och äldre  

individer noterats. Klosterkvarn kallas även Hospitalskvarn. På strömsträckan vid Bykvarn har öring påträffats vid 2 av 7 tillfällen. Vid ett av  

dessa tillfällen noterades årsungar.  ', 'De laxar och regnbågar som fångats är inte naturligt förekommande i ån  utan härstammar från förrymd 

eller utsatt odlad fisk.  Enligt lokalt boende ska det funnits en ursprunglig stam av öring i strömmarna kring Överstakvarn och Kattforsen så 

sent som på 1960-talet. Under 1970-talet planterades en främmande öringstam ut. Bestånden anses  vara utdöda sedan många år. Senaste 

observationen av öring i området  tycks vara från Kattforsen i början av 1990-talet.  Utter förekommer i bäcken. Spår observerades på flera 

platser 1999 (Bisther 2000) och 2007 (Edlund 2007). Vid det senare tillfället noterades även spår av bäver.  Strömstare har häckat vid ån och 

nyttjar regelbundet vattendraget som rast- och övervintringslokal. Även forsärla har häckat vid ån (Vuorinen 2007).  Påverkan  Storån är 

kraftigt fysiskt påverkad. 59 % av ån är omgrävd, kraftigt rensad eller indämd av dammar. Endast 6 % bedöms vara fysiskt opåverkade. Störst 

är påverkan i de nedre delarna i och kring Söderköpings tätort samt inom de övre 2 kilometrarna av ån. De översta 1,3 kilometrarna av ån är 

helt omgrävda. Detta skedde enligt lokalt boende på 1950-talet. Nedströms detta område rinner Storån över våtmarken Togöl. Spår av 



 

 

sänkningar  av vattennivån finns i anslutning till åns utlopp ur våtmarken, men  enligt lokalt boende ska någon sjö aldrig ha funnits på platsen. 

Nära nedströms Togöl finns också hårt rensade strömsträckor där det tidigare ska  ha funnits fasta ålfisken.  Det finns 6 dammar eller 

dammrester som hindrar eller försvårar passage av fisk och andra djurarter i vattendraget. Vid Nybrogatan 1,1 kilometer upp efter vattendraget 

finns en betongtröskel. Vid karteringen var fallhöjden  ', '1,2 meter men fallhöjden varierar sannolikt med vattenståndet i havet.  Tröskeln har 

modifierats för att underlätta passage men utgör fortfarande  ett partiellt vandringshinder för öring och ett definitivt hinder för mört och  andra 

arter med sämre passageförmåga. Tröskeln dämmer in området  närmast uppströms och skapar ogynnsamma förhållanden för 

strömvattenlevande  organismer. Höljan kan dock ha en viss betydelse för fisköverlevnad  under till exempel perioder med mycket låg 

vattenföring. 

 

Åtgärdsbehov 

Vid Klosterkvarn 1,8 kilometer upp från mynningen finns en betongdamm Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. 

Biotopvård  med 2,3 meters fallhöjd. En fiskväg i betong av bassängtyp finns förbi - bör utföras på rensade strömsträckor för att gynna 

strömvattenlevande  dammen, men funktionen är bristfällig. Fiskvägen byggdes på 1980-talet i organismer. Åns vandringshinder bör åtgärdas 

för att möjliggöra passage  samband med en ombyggnad av dammen. Innan ombyggnaden var dammen  i så dåligt skick och fallhöjden så låg 

att öring kunde passera. Numera  kommer öring sannolikt bara förbi under särskilt gynsamma förhållanden.  För mört och andra arter med 

sämre passageförmåga utgör dammen  och trappan ett definitivt vandringshinder. Uppströms dammen är en 0,6  kilometer lång sträcka indämd 

vilket skapar ogynnsamma förhållanden för  strömvattenlevande organismer. 

  



 

 

 

Storåns raviner  

Objektsnummer: 866505    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

De välutbildade ravinerna har få motsvarigheter i länet och utgör tillsammans med den värdefulla vattenmiljön en mycket värdefull och 

skyddsvärd naturmiljö. Värdefull landskapsbild. Sydväst om Nybbledammen finns värdefulla grova ekar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Storån med dess biflöde Lillån rinner fram genom jordbrukslandskapet väster om Söderköping. Åarna har skurit sig ned ca 5 meter, på några 

ställen 10 m, i finsedimenten. De öppna och delvis betade ravinsidorna kontrasterar skarpt mot den omgivande åkermarken.  Flera delar av 

ravinerna beteshävdas vilket betyder mycket för landskapsbilden och för att åskådliggöra ravinformerna. Längst i öster finns en hästbetad 

ekhage med slånbuskage på norra sidan ån. En översilad häll mitt i hagen har en intressant lavflora med slanklav, traslav och sipperlav. Av 

hävdgynnad flora förekommer bl a backnejlika, gulmåra, gullviva, knägräs och jungfrulin.  Vid Tälla finns en öppen, mycket välbetad hage. 

Gullvivor och brudbröd dominerar. Det finns även blåklockor, ängsvädd, revfibbla, darrgräs, rikt med gullviva samt lite kattfot.  I biflödet 

Lillån finns några särskilt värdefulla vattenmiljöer (potentiella limniska nyckelbiotoper). Den nedersta finns längst ner i vattendraget och utgörs 

av sammanflödesområdet med Storån och en meandersträcka i en ravin. 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.  Inom området 



 

 

finns även i Storån några särskilt värdefulla vattenmiljöer (potentiella limniska nyckelbiotoper samt en nyckelbiotop). En av dessa finns i 

Storåns delar av sammanflödesområdet med Lillån. Sträckan är omkring 600 meter lång och utgörs av en ringlande till meandrande åsträcka i 

en djup nederoderad och vacker dalgång. Vattnet är mestadels svagt strömmande och stränderna betade.  Åns enda limniska nyckelbiotop (dvs 

vattenmiljö av allra högsta klass) utgörs av de nedre 130 metrarna av Kattforsen uppströms dammen vid Nybble. Ån ringlar här fram i en 

nedskuren dalgång med branta slänter. På en plats har ett litet skredärr bildats i slänten mot ån. Loppet är naturligt och har inte varit utsatt för 

rensningar. Dalgången är bevuxen med klibbal, ek och hassel och vattendraget är välskuggat. Förekomsten ', 'av död ved är relativt god. 

Vattenhastigheten är varierande men domineras av strömmande partier. Bottenmaterialet består mest av grus, sten och block. Blocken är 

stundtals riktigt stora. Bakom dessa har det i många fall bildats små avlånga öar. I de centrala delarna breddar ån ut och täcker större delen av 

meanderplanet. Här finns också ett litet kvillområde där ån delar sig i tre fåror. Nedströms sträckan ansluter ett indämt och rensat parti av ån 

som tidigare utgjorde den nedre delen av Kattforsen.  Uppströms sträckan fortsätter Kattforsen ytterligare 340 meter upp till Skäggestad kvarn. 

Denna del är påverkad av rensningar och tidigare kvarndrift. Vattenhastigheten är något lägre här, men strömmande partier dominerar 

fortfarande. Längst upp delar sig ån i tre fåror 

 

Åtgärdsbehov 

kring den gamla kvarnbyggnaden. Naturvärdet består om ravinerna undantas från åtgärder  som kan skada naturvärdet  såsom schaktning, 

utfyllnad, anläggningar samt uträtning av åloppet. Frihuggning av Sydväst Nybbledammen står en grupp av metergrova ekar inväxta och 

trängda i ekarna vid Nybbledammen. barrskog. Ekarna är skyddsvärda och behöver friställas. Flera av ekarna är av sparbankstyp och har 

håligheter i olika grad. Till lavfloran hör brun nållav. I området runt om finns ytterligare medelgrova ekar. Det är viktigt att gynna även dessa 

för landskapsbildens skull. 

  



 

 

 

Strodammen  

Objektsnummer: 866601    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En omväxlande hagmark med torrbackar, bryn och lövträdsdungar samt vidkroniga hagmarksträd. En del av det värdefulla beteslandskapet 

kring Viggeby.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett beteslandskap längs norra sidan av Strodammen. Här finns torrbackar med berg i dagen omväxlande med plana avsnitt med fd åker. 

Vidkroniga hagmarksträd av tall och apel är vanliga och främst i öster finns flera holmar och bryn med asp och ek. I sydost finns flera 

vidkroniga ganska gamla ekar inväxta bland en och tall.  Marken är överlag gödselpåverkad men inslaget av en del torrängsarter samt hällmarker 

och hagmarksträd ger området ett högt naturvärde. Variationen gör att här sannolikt finns förutsättningar för bl a en rik insektsfauna. 

Torrängen är även ett tilltalande inslag i landskapsbilden och en del av det mycket omfattande betesmarkslandskapet vid Viggeby.  De 

torrängsarter man finner här är kamäxing, gråfibbla, liten blåklocka, vit fetknopp samt markväxande filtlav sparsamt med ängshavre. På en häll 

som troligen översilas ibland växer slanklav och eventuellt fler arter ur släktet Collema. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. 

  



 

 

 

Strutgärdet sumpskog  

Objektsnummer: 865520    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mindre blandsumpskog där inte minst alen, men även den orörda miljön i sig, har ett högt naturvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Blandsumpskog med rejäla socklar i laggkanten. Tallen är generellt äldre än gran och löv. En skiktning är på gång i biotopen som har tydliga 

men äldre spår av avverkningar. Det undre skiktet är gran och löv. Gamla diken finns också. Det börjar bildas lite död ved både som stående 

torrträd och som lågor. Alen är inte så speciellt gammal men skriftlaven på alstammarna visar att det funnits al här under mycket lång 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet gynnas av orördhet. 

  



 

 

 

Styrsö  

Objektsnummer: 874301    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Styrsö kännetecknas av rik förekomst av ek och andra lövträd. I bergiga avsnitt finns dock mager tallskog och på öns norra del även en orörd 

sumpskog. Betespåverkan märks främst på öns norra del. Ekarna på Styrsö är mestadels ganska klena men särskilt i söder finns en del grövre 

träd. Ön är en del i ett stråk av ekskogsrika öar i norra S:t Anna och utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Styrsö är en omväxlande ö som präglas av ett stort inslag av ek och andra lövträd. I bergiga avsnitt på cirka halva öns yta finns dock mager 

tallskog. På öns norra del även en orörd sumpskog.På nordöstra delen av Styrsö finns en ganska ung ekhagmark  med inslag av hassel. Ekarna 

är mestadels 75-150 år gamla, många är rakstammiga men enstaka vidkroniga träd finns och upp mot bergen en del senvuxna träd. Mot 

hagmarkens utkanter finns tall och i vissa partier finns betesskogsprägel. Olika gräs dominerar i fältskiktet, kruståtel, lundgröe, fårsvingel och 

Calamagrostis-arter. Artrikare gläntor finns med förekomst av t ex blåsuga, bockrot, gullviva, jungfrulin och knägräs.  En strandäng med typisk 

flora finns i öster, till floran hör höstfibbla, gulkämpar och gåsört och här flyger bl a allmän slåttergräsfjäril. Trädbundna värden överväger dock 

här liksom på övriga Styrsö. Vid en fd åker finns ett par odlingsrösen samt en kort skalmur på en bergklack. Från området rapporteras i 

litteraturen om rik förekomst av buskstjärnblomma och dessutom nämns tandrot, småborre och ängsnejlika.  På den södra fjärdedelen av 

Styrsö finns ännu en ekdominerad miljö med betesprägel. Här finns ganska glest stående ekar, många vidkroniga och en del ganska grova, upp 

till 80-90 cm i diameter. Även lågvuxna, krokiga och senvuxna träd förekommer. I området finns rikligt med enbuskar samt tall och lite björk 

och asp. En del ung tall och asp utgör hotande igenväxning. Rik blockighet. Inåt ön hällmarker. Triviala gräs dominerar och naturvärdet finns 



 

 

främst i det ekrika trädskiktet. På udden i sydväst finns dock artrik gräsmarksflora med inslag av brudbröd, gullviva, korskovall, svartkämpar 

och bockrot. Liten strandäng mot viken. Ekarna i området börjar få en värdefull lavflora med bland annat rostfläck och rosa skärelav. Även gul 

mjöllav och allémossa kan nämnas. I norra delen mot viken i väster finns ett fint alkärr och nordost om detta står de grövsta ekarna.  

Tallskogarna på Styrsö har ej avgränsats och naturvärdesklassats. De är delvis påverkade av plockhuggning men innehåller många gamla träd 

och bitvis gott om död 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den ekrika miljön på Styrsö bevaras. Restaurering har under 1990-talet utförts på nordöstra delen. Med god hävd kan 

naturvärdena utvecklas positivt. Eventuellt behövs röjning av ung tall och asp på sikt för att södra delen av  ', 'ved. De är av stort värde som en 

del av skärgårdens mycket värdefulla tallskogsmiljöer. 

  



 

 

 

Stämselviken  

Objektsnummer: 863916    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull våtmarksmiljö med vassar och grunda vattenområden. Våtmarken utgör en värdefull del av Nöstebosjön och gränsar till den 

mycket värdefulla Passdalsån. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

I östra delen av Nöstebosjön ligger Stämselviken som är en grund vassvik. Våtmarksmiljön med vassar, kanter med lövskog samt gräs- och 

starrvegetation upptar ca 12 ha, till detta kommer ytterligare arealer grunt vatten. Sammantaget bildar detta en mycket omväxlande och 

värdefull våtmarksmiljö av stort värde för bl a fågellivet. Den för havsöring mycket viktiga Passdalsån har sitt utlopp ur sjön i vikens 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarkerna lämnas intakta genom att området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning i 

strandmarker, muddring i vatten eller tillskapande av bebyggelse eller bryggor etc. 

  



 

 

 

Stångskärsklabbarna  

Objektsnummer: 873325    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par värdefulla fågelskär med ovanligt rik fågelfauna och fågelskärsflora för att vara ända inne vid Norra Finnö. Fågelskären utgör en mycket 

värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I norra delen av Västerfjärden ligger Stora Skorv, ett mindre skär mitt i fjärden mellan Missjö och yttre delen av Norra Finnö. Ett stycke 

västerut ligger Stängskärsklabbarna.På Stora Skorv dominerar gräs och lavar och det finns en viss fågelskärsflora. Fågellivet är förvånansvärt 

art- och individrikt för att vara ett så litet skär så långt in i skärgården. En vitfågelkoloni dominerar men det finns även vigg, roskar! och 

rödbena. På Stångskärsklabbarna finns en mindre fiskmåskoloni samt häckande vigg, grågås, knölsvan och skäggdopping. Tidigare har även 

ejder, svärta och fisktärna noterats häcka. På det smala skäret i nordost växer klibbglim, en lokal som ligger ovanligt långt in i skärgården. 

Vidare finns gräslök, vänderot, gul fetknopp 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om fågelskären lämnas orörda och ostörda. 

  



 

 

 

Sumpskog 1 km OSO Råssla  

Objektsnummer: 864416    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefull sumpskog. Området är av kommunalt värde för naturvården och utgör en värdefull del av skogslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En sumpskog som domineras av tall med inslag av björk och al. Laggen är välutveclad och här finns mycket död ved. Här finns mycket blodlav 

på alla typer av trädslag. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området lämnas orött. 

  



 

 

 

Sumpskog 400 m O Springartorpet  

Objektsnummer: 866802    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefull sumpskog med rik mossflora.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En liten alsumpskog med alarna på socklar. Här växer bl a grön sköldmossa. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om sumpskogen lämnas helt orörd och träd som dör eller faller lämnas kvar. 

  



 

 

 

Sumpskog NO Stora Eke  

Objektsnummer: 865412    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett fuktdråg med huvudsakligen lövskog. Den översilade markvattenmiljön och lövträdsinslaget utgör en värdefull del av skogslandskapet kring 

Östra Ryd. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

I sluttningen nordost om gården Stora Eke finns ett surdråg med översilningsmark. I öster en tall/björksumpskog som rinner ut i ett 

aldominerat al/tall/gran surdråg. Längst i väst är skogen ren lövskog och vattnet rinner sista biten i en mer utvecklad bäckfåra. Naturvärdena 

är knutna till markmiljön och vattnet. De består om inga körningar görs i surdråget. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består al och andra lövträd gynnas i skogsskötseln. Död ved lämnas kvar och dikning eller körskador bör undvikas. Det kan bli en 

fin lokal för skogshöns om den får utvecklas lite mer fritt. 

  



 

 

 

Sumpskog V Eriksvik  

Objektsnummer: 873104    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull liten sumpskog som utgör en värdefull del av kustzonens höga 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En kustnära fuktig sumpskog med klenstammig klibbal och glasbjörk på gamla socklar samt inslag av äldre tallar. Lövträden har uppkommit 

från stubbskott efter tidigare avverkning och har relativt måttlig ålder. De betydligt äldre socklarna och tallarna med inslag av död ved innebär 

ändå en viss kontinuitet som kan betraktas som värdefull för krävande arter. På lokalen noterades några signalarter samt den rödlistade mossan 

stubbtrådmossa. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena utvecklas och bevaras om skogen lämnas för fri utveckling. 

  



 

 

 

Sundhakens jätteask  

Objektsnummer: 874161    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket grov ask i havsnära läge på Yxnö. Asken utgör en värdefull del av naturen i S:t Anna innerskärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Vid 

Sundhaken på nordvästra Yxnö står ett jätteträd av ask med en stamdiameter på 180 cm. Asken växer i nedre delen av en flack sluttning mot 

stranden. Trädet visar tecken på tidigare hamling även om detta ligger långt tillbaka i tiden. Kraftiga rötter breder ut sig kring stammen och 

grenverket har talrikt med äldre och yngre skott. Signalarten lönnlav växer på stammen.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om asken lämnas 

kvar och sannolikt skulle moss- och lavfloran på trädet gynnas och kunna hysa mer krävande arter om asken kunde friställas ytterligare.  ', 'Nr 

Namn . Klass 874164 Tallmiljö på Oudden 1c  Naturvärdesbedömning  En värdefull tallmiljö på Öudden i S:t Anna innerskärgård. Området 

utgör en värdefull del av skärgårdens höga tallskogsvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Sundhaken på nordvästra Yxnö står ett jätteträd av ask med en stamdiameter på 180 cm. Asken växer i nedre delen av en flack sluttning 

mot stranden. Trädet visar tecken på tidigare hamling även om detta ligger långt tillbaka i tiden. Kraftiga rötter breder ut sig kring stammen och 

grenverket har talrikt med äldre och yngre skott. Signalarten lönnlav växer på stammen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om asken lämnas kvar och sannolikt skulle moss- och lavfloran på trädet gynnas och kunna hysa mer krävande arter om 

asken kunde friställas ytterligare.  ', 'Nr Namn . Klass 874164 Tallmiljö på Oudden 1c  Naturvärdesbedömning  En värdefull tallmiljö på 



 

 

Öudden i S:t Anna innerskärgård. Området utgör en värdefull del av skärgårdens höga tallskogsvärden.  Naturvärdesbeskrivning  På Öudden 

som är den norra delen av Uggelö på nordöstra Torön, finns en västvänd bergsluttning mot fjärden. Här är till stor del kala hällar och ett glest 

trädskikt av gammal tall. En del död ved förekommer på grenar av senvuxna tallar samt i form av barklösa och solexponerade lågor. Kläckhål 

efter svart praktbagge och talltickor på gamla furor indikerar särskilt höga naturvärden.  Åtgärdsbehov Naturvärdet består om skogen på den 

magra marken får utvecklas fritt i framtiden. 

  



 

 

 

Sundviken  

Objektsnummer: 872207    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par relativt exponerade vikar med viss påverkan men som troligen är betydelsefulla som fiskrekryteringslokaler. De grunda vattenmiljöerna 

utgör en värdefull del av de samlade undervattensvärdena i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På östsidan av Södra Finnö ligger två grunda vikar och ytterligare en alldeles söder om dessa. Den sistnämnda ligger dock i Valdemarsviks 

kommun. Den norra viken har en lång öppning som är 2-4 m djup och mynnar åt sydost. Viken är långsmal med ett  djup på 1-3 meter och 

sträcker sig i mynningens längdriktning. Viken har en mycket hög exponeringsgrad och domineras av grus- och sandbottnar. Påverkan är 

måttlig  och utgörs av ett hus och en brygga samt vid inventeringstillfället tre båtar. Blandskog och klippor omger viken och halva vikens 

stränder täcks av vass. Undervattensvegetationen är måttlig och domineras av blåstång. Även borstnate, ålnate och borststräfse förekommer.  

Den södra viken är långsträckt i ost-västlig riktning och mynnar åt öster. Myningen är 2,5-3 m. Inne i viken grundar det snabbt upp till ca 1 m. 

Även denna vik klassas som ett exponerat grundområde som vid inventeringen 2003 hade ett gott siktdjup. Här är  påverkan hög med flera 

bryggor, båtar och hus vid viken. Tomtmark, betesmark,  blandskog och åker omger viken och vass täcker hälften av strandlinjen.  

Undervattensvegetationen innehåller minst fem arter, bl a blåstång och borstnate. 

 

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 

  



 

 

 

Sunnantill jättegryta  

Objektsnummer: 874229    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Jättegrytor är säregna bildningar som utgör ett viktigt spår av inlandsisen. Jättegrytor har ett stort skyddsvärde och utgör en mycket värdefull 

del av de geologiska naturvärdena i kommunen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid viken Sunnantill söder om Vrångö finns en jättegryta med 0,7 meters djup och ungefär samma vidd. Avgränsningen är hämtad från 

geologiska kartbladet och ej avstämd i fält. En grov ek finns i närområdet, se eget objekt. Inom det geologiska kartbladet Torönsborg (Sveriges 

Geologiska Undersökning, 1923) finns jättegrytor i anmärkningsvärt antal. Jättegrytorna uppträder ofta gruppvis och de verkar finnas i stråk 

som följer isräfflornas riktning. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området med jättegrytan och ett väl tilltaget skyddsområde kring detta undantas från åtgärder som kan skada berget och 

grytorna såsom sprängning, anläggande av väg eller byggnad, övertäckning etc. 

  



 

 

 

Sunnantill S Vrångö  

Objektsnummer: 874221    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Sunnantill är en måttligt påverkad vik med sparsam vegetation. Viken utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets 

skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sunnantill är belägen på nordöstra Yxnö, söder om Vrångö. Viken mynnar österut via en bred och 3 m djup mynning. Inne i viken är det 

relativt djupt, ca 2,5 m mitt i och 1-1,5 m vid vasskanten. Exponeringsgraden är stor och viken klassas som ett exponerat grundområde. I 

vikens närområde finns ett hus men även bryggor bidrar till en viss grad av påverkan. Blandskog dominerar på land. Vassbälten (max 25 m 

breda) förekommer endast på norra sidan och den täcker totalt hälften av hela vikens strandlinje. Även havsvsäv finns medan 

undervattensvegetation förekommer 

 

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 

  



 

 

 

Svallholm  

Objektsnummer: 874167    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Svallholm finns gammal gran- och tallskog samt inslag av asp och en jätteek. Den gamla skogen på Svallholm utgör en värdefull del av S:t 

Anna innerskärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Svallholm är en barrdominerad ö mitt i Lagnöströmmen norr om Lagnöbron. Öns skogsbestånd har genomgallrats under sen tid men 

fortfarande finns ett högt naturvärde genom förekomsten av många gamla träd. I södra delarna finns en något näringsrikare jordmån i 

sluttningsläge mot stranden. Här växer en idag bitvis gles barrblandskog med gammal tall och gran samt mot väster inblandning av olikåldrig 

asp. På flera granar finns flyghål efter en liten rödlistad vedskalbagge - granbarkgnagare. I halvslutet läge närmare stranden växer en jätteek av 

imponerande grovlek. Stamdiametern är 1,8 meter. På den djupfårade skorpbarken finns bl a den rödlistade laven gammeleklav med ett flertal 

bålar. Norra delen av ön utgörs av en kargare lavrik typ med inslag av blåbärsrismattor. I östra delen är denna skog mindre påverkad och utgörs 

av gles tallskog. Många av furorna är gamla med typisk s k pansarbark och har stora fruktkroppar av signalarten tallticka. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den gamla skogen på södra och östra Svallholm lämnas orörd. 

  



 

 

 

Svartbådarna  

Objektsnummer: 874406    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Sex kilometer sydost om Aspöja ligger Svartbådarna med ett mycket exponerat läge. Skären har en sparsam flora. Undervattensmiljön runt 

skären med ett relativt stort grundområde innehåller troligen värdefulla hårdbottnar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sex kilometer sydost om Aspöja ligger Svartbådarna med 6-7 skär och ett antal mindre kobbar och hällar. Södra Svartbådarna utgörs av en 

långsmal, nord-sydlig klipprygg. Till stora delar är skäret kalt men på toppunkten förekommer bl a dansk skörbjuggsört, en ytterskärgårdsväxt. 

Övriga skär hyser endast lav-vegetation. Fågellivet är sparsamt men innehåller t ex häckande tobisgrissla samt några trut- och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda. De två nordligaste öarna ingår i S:t Anna naturreservat. I öster tangerar ett stort 

sälskyddsområde Svartbådarna. Där råder tillträdesförbud hela året. 

  



 

 

 

SV Danstorp Mogata  

Objektsnummer: 866702    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Sandmiljö med fynd av rödlistad stekel.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En värdefull liten sandmiljö med fynd av bl a den rödlistade insekten finmovägstekel (Arachnospila abnormis). 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om sandmiljön bibehålls med kontinuerlig förekomst av öppen sand. 

  



 

 

 

Svedbackens beteslandskap  

Objektsnummer: 866526    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Långbacken är genom sin storlek och sin lövrikedom, bl a ett flertal äldre och senvuxna ekar, ett mycket värdefullt inslag i landskapet. Det 

kulturhistoriska värdet är stort bl a genom förekomsten av stensträngssystem. Svedbacken är en liknande  miljö, båda är genom den 

mosaikartade blandningen av träd- och betesvärden mycket värdefulla med få motsvarigheter i kommunen.  Naturvärdesbeskrivning  

Långbacken är namnet på en stor hagmark strax söder om gården Lund i Drothems socken. Backen utgörs av ett komplex av bergkullar med 

ett trädskikt av främst ek och björk. I västra delen av den mosaikartade Långbacken står en hagmarksskog där ek, tall, björk och asp utgör 

trädskiktet. Mindre partier har även en välutvecklad hasselunderväxt. Här finns även grova och/eller senvuxna ekar av hagmarkstyp. Längs 

södra halvan av området finns också grov ek som ofta är senvuxen samt hassel i grupper. Ekarna har bitvis en rik lavflora med bl a gulpudrad 

spiklav. Även längst i öster finns senvuxen äldre (50-100 år) ek i yngre barr- och lövskog. Ekarna har ofta en spärrgrenig krona.  På en del av 

den bästa jorden mellan höjderna har det varit åker. Däremellan finns halvöppna delar med framförallt mycket hassel. Hagen är omväxlande 

och lummig och hagmarksfloran bitvis rik men delvis påverkad av gödsling och beskuggning. Vegetationen är ängsartad av rödventyp 

övergående i skogsnävetyp. Intressant är den rika förekomsten av svinrot och smörboll i nordsluttningen i hagens västra del. Andra arter av 

intresse är bl a korskovall, gullviva, ängsskära och solvända.  Att detta är gammal kulturmark vittnar fornminnen om i form av stensträngar. En 

grov lind mäter 3,6 m i omkrets. Den verkar frisk och är frodigt grön. Stammen delar sig ett par meter upp till en huvudstam uppåt och grova 

liggande sidostammar. Den kan ha varit hamlad en gång i tiden.  En likartad vegetation finns på den närbelägna Svedbacken i öster. Det är en 

kuperad hage med medelgrova ekar i den västra delen. Äldre ekstubbar visar ekens kontinuitet i området. Gran och tall har på ett hänsynsfullt 

sätt tagits bort under 1990-talet. Det finns en riklig buskvegetation som främst består av en och hassel. Den östra delen  mer öppen. 



 

 

Hagmarksfloran innehåller korskovall, revfibbla, ängsvädd, darrgräs, gullviva, ormrot, prästkrage och smörboll. Även i denna hagen finns 

fornminnen.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består med fortsatt beteshävd som bibehåller den mosaikartade strukturen som är så värdefull och 

numera ovanlig. En utglesning av trädskiktet där yngre träd tas bort och ek samt hassel gynnas kan dock behövas. I östra delen av Långbacken  

', 'Nr N amn Klass 866527 Adellöv SV Falktorpet 4  Naturvärdesbedömning  Ett par ädellövmiljöer som genomhuggits men där krokvuxna 

och äldre ekar lämnats liksom rikt med död ved. Ekytorna är av lokalt värde för naturvården och viktiga framtidsmiljöer i det ekrika landskapet 

i trakten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Långbacken är namnet på en stor hagmark strax söder om gården Lund i Drothems socken. Backen utgörs av ett komplex av bergkullar med 

ett trädskikt av främst ek och björk. I västra delen av den mosaikartade Långbacken står en hagmarksskog där ek, tall, björk och asp utgör 

trädskiktet. Mindre partier har även en välutvecklad hasselunderväxt. Här finns även grova och/eller senvuxna ekar av hagmarkstyp. Längs 

södra halvan av området finns också grov ek som ofta är senvuxen samt hassel i grupper. Ekarna har bitvis en rik lavflora med bl a gulpudrad 

spiklav. Även längst i öster finns senvuxen äldre (50-100 år) ek i yngre barr- och lövskog. Ekarna har ofta en spärrgrenig krona.  På en del av 

den bästa jorden mellan höjderna har det varit åker. Däremellan finns halvöppna delar med framförallt mycket hassel. Hagen är omväxlande 

och lummig och hagmarksfloran bitvis rik men delvis påverkad av gödsling och beskuggning. Vegetationen är ängsartad av rödventyp 

övergående i skogsnävetyp. Intressant är den rika förekomsten av svinrot och smörboll i nordsluttningen i hagens västra del. Andra arter av 

intresse är bl a korskovall, gullviva, ängsskära och solvända.  Att detta är gammal kulturmark vittnar fornminnen om i form av stensträngar. En 

grov lind mäter 3,6 m i omkrets. Den verkar frisk och är frodigt grön. Stammen delar sig ett par meter upp till en huvudstam uppåt och grova 

liggande sidostammar. Den kan ha varit hamlad en gång i tiden.  En likartad vegetation finns på den närbelägna Svedbacken i öster. Det är en 

kuperad hage med medelgrova ekar i den västra delen. Äldre ekstubbar visar ekens kontinuitet i området. Gran och tall har på ett hänsynsfullt 

sätt tagits bort under 1990-talet. Det finns en riklig buskvegetation som främst består av en och hassel. Den östra delen  mer öppen. 

Hagmarksfloran innehåller korskovall, revfibbla, ängsvädd, darrgräs, gullviva, ormrot, prästkrage och smörboll. Även i denna hagen finns 

fornminnen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd som bibehåller den mosaikartade strukturen som är så värdefull och numera ovanlig. En utglesning 



 

 

av trädskiktet där yngre träd tas bort och ek samt hassel gynnas kan dock behövas. I östra delen av Långbacken  ', 'Nr N amn Klass 866527 

Adellöv SV Falktorpet 4  Naturvärdesbedömning  Ett par ädellövmiljöer som genomhuggits men där krokvuxna och äldre ekar lämnats liksom 

rikt med död ved. Ekytorna är av lokalt värde för naturvården och viktiga framtidsmiljöer i det ekrika landskapet i trakten.  

Naturvärdesbeskrivning  Sydväst om Falktorpet i utkanten av odlingsbygden söder om Söderköping finns ett par ekrika, mindre områden som 

utnyttjas för skogsbruk men som ändå har en del naturvärden knutna till bland annat eken. Den norra kullen är huggen för ett par år sedan då 

barr togs bort och ek gallrades. Kvalitetseken togs bort och nu står en luckig och ojämn ekskog kvar. Utmed åkerkanterna finns ett bryn med 

buskar och asp- och eksly i olika åldrar från 5-20 år. På krönet och kullens ganska flacka topp finns döda stående mindre ekar. Mycket av 

kronorna lämnades kvar vid avverkningen varför död ved i riklig mängd är den största karaktären i biotopen. De krokiga och spärrgreniga 

ekarna är en annan.  Det södra området är en ekbevuxen hagmarkskulle som gränsar till en nyckelbiotop med tall-ek (höjden längst i sydost). 

Området är nyligen kraftigt genomhugget men en del naturvärden finns kvar i form av kvarlämnade träd och den stora mängden rötade 

stamdelar, grenar och toppar som lämnats kvar vid avverkningen.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består och kommer på sikt att öka om ytorna 

lämnas orörda. Alla rötade stamdelar, grenar och toppar liksom träd och grenar som dör eller faller i framtiden bör lämnas kvar. 

  



 

 

 

Svedholmen  

Objektsnummer: 874214    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Gränholm finns en värdefull gammal odlingsmiljö med artrik flora och på Svedholmen en grupp gamla ekar i sydkanten. Öarna utgör en 

mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Gränholmen är en liten ö som till större delen upptas av en fd odling som omges av en stengärdesgård. Här finns även odlingsrösen. På toppen 

ligger ett fritidshus. Den tidigare åkern är numera en örtrik ängsmark med kungsmynta, bergmynta, brudbröd, johannesört, vildlin, gullris, 

renfana och röllika. Ängen sluttar mot öster. I kanterna är det bitvis lundartat, särskilt i norr där det förekommer tandrot och gullviva. Till träd- 

och buskskiktet hör berberis, rönn, ask och getapel. Öppna hällar finns i väster.På sydsidan av Svedholmen finns en gles grupp ekar av olika 

ålder och grovlek. Några träd är gamla och i två fall grova (närmare en meter i diameter). Träden har grovfårad bark och döda grenar och den 

ganska ovanliga knappnålslaven kornig nållav växer på stammen av en ek. I den närmaste omgivningen finns en nyligen genomgallrad, ljus 

tallskog. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den gamla odlingsmiljön på Gränholm bevaras. Många av växtarterna gynnas av att det hålls öppet, gärna med bete eller 

slåtter. Ekarna på Svedholmen bör i framtiden hållas fortsatt friställda och tillåtas nå hög ålder. 

  



 

 

 

SV Ekhult  

Objektsnummer: 872101    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett alkärr där översilning av mark och förekomst av skriftlav på gammal al visar höga naturvärden.  Naturvärdesbeskrivning  Ett alkärr med 

översilande ytvatten. Det är delvis påverkat genom avverkning/gallring men gamla alar står kvar på mindre socklar. De är rikt klädda med 

skiftlav i stambaserna vilket visar på lång trädkontinuitet i området.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet bevaras bäst genom fri utveckling eller svaga 

plockhuggningar samt att beståndet får förbli odikat.  ', 'Nr Namn u. Klass 872102 Adellövlandskapet SV Angelholms skola 1  

Naturvärdesbedömning  Ett mycket värdefullt större och sammanhängande område med ädellövskog i mosaik med strandängar och f.d 

åkermark som till större delen ännu betas. I sydväst finns en del ekmarker som ej beteshävdas och som innehåller ett större inslag av hällar och 

gammal tall. De omfattande ädellövmarkerna och strandängarna bildar tillsammans med det övriga Ängelholmsområdet ett 

innerskärgårdslandskap med få eller inga motsvarigheter längs Östgötakusten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett alkärr med översilande ytvatten. Det är delvis påverkat genom avverkning/gallring men gamla alar står kvar på mindre socklar. De är rikt 

klädda med skiftlav i stambaserna vilket visar på lång trädkontinuitet i området. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras bäst genom fri utveckling eller svaga plockhuggningar samt att beståndet får förbli odikat.  ', 'Nr Namn u. Klass 872102 

Adellövlandskapet SV Angelholms skola 1  Naturvärdesbedömning  Ett mycket värdefullt större och sammanhängande område med 



 

 

ädellövskog i mosaik med strandängar och f.d åkermark som till större delen ännu betas. I sydväst finns en del ekmarker som ej beteshävdas 

och som innehåller ett större inslag av hällar och gammal tall. De omfattande ädellövmarkerna och strandängarna bildar tillsammans med det 

övriga Ängelholmsområdet ett innerskärgårdslandskap med få eller inga motsvarigheter längs Östgötakusten.  Naturvärdesbeskrivning  

Delområde Ekhult-Stora Högsjö  I området Ekhult-Stora Högsjö finns är skogspartierna helt ädellövpräglade och har höga naturvärden. 

Skogsavsnitten åtskiljs av åkrar som genom sin öppenhet knyter samman skogsmiljöerna. Längst i söder ligger Ekhult med en för 

skärgårdslandskapet typisk formation. En brant och kalspolad berghöjd med en svans av morän som vätter mot sydost, avlagrad av inlandsisen. 

På berget växer enstaka gamla tallar och här finns gott om grov tallved. Nedanför branter och i den småblockiga sydsluttningen växer främst ek 

med ett ökande inslag av gran i ett f.d skogsbete. Ekarna är i många fall påväxta av bl a allémossa.  Sydväst om Stora Högsjö finns en gles 

ekdominerad skog men tunt jordtäcke. Markfloran är sparsam och inslaget av äldre och senväxta ekar utgör de värdefulla inslagen. På en grövre 

ekstam finns en rik lavflora med bl a gul dropplav och gulpudrad spiklav. Öster om Stora Högsjö genomkorsar landsvägen en eklövholme. 

Träden står glest förutom mindre partier som är flerskiktade med hassel och yngre  löv. Relativt grova ekar med skrovlig barkstruktur finns och 

den rosa skärelaven växer på ett flertal träd. Söder om vägen växer ett fint bestånd av natt 0 dag.  Nordost om Stora Högsjö upp mot 

våtmarken Maren ligger ett långsträckt berg med öppna berghällar på toppen. I sluttningarna växer en olikåldrig ekdominerad skog. Bergets 

ostsida är brant och har skuggiga och fuktiga lodytor. Det finns inslag av enstaka äldre gran och i höjdlägen gammal tall. Ekens barkstruktur 

gynnar en rik lavflora. Ett flertal signal- och rödlistade arter uppträder på bl a ek och lodytor.  Delområde Maren-Toppenborg  Maren är en i 

sen tid avsnörd gammal havsvik, idag förbunden med havet av ett dike. Vattenutbyte med havet sker troligen ej. Viken är dels en värdefull 

illustration på den uppgrundande skärgården men sannolikt även en viktig fågelmiljö med vidsträckta vassar och grund vattenmiljö. Nordost 

om Maren finns längs grusvägen en fin betad skog med ek-hassel och uppåt bergen tall. Det är en relativt ung skog (75-100 år) men den 

gräsrika gläntiga skogen har ett stort framtidsvärde.  Delområde Ekhagaområdet  Ekhagaområdet är den rika betesmosaiken mellan Maren och 

vattnen innaför Ängelholm. Här finns ekmarker med inslag av bergryggar omväxlande med bryn och i öster övergår det i ett vidsträckt 

strandängslandskap.  ', 'Rakt söder om Maren och på sydsidan av diket från våtmarken ligger en gles lövlund med främst ek i sluttningar runt 

ett trädlöst bergimpediment. Ekarna är överlag relativt unga men det finns inslag av en del senvuxna träd. Öster om diket ligger en fin ek-

hassellund med en hällmarksglänta i söder. Området betas och har gräsmarksluckor. I större delen står dock de vidkroniga ca 150-åriga ekarna 

inväxta bland hassel och björk samt ung ek. En matta av blåsippor visar på rik mark.  I söder vid avtagsvägen till Ängelholm ligger en 

bergknalle omgiven av ek. Slån intar de grunda jordfickor som finns på berget och det finns hassel och apel. Ekarna är unga till medelålders 

upp till ca 150 år och mer eller mindre vidkroniga. Torrgrenar och torrträd höjer det biologiska värdet. Mot sydost är skogen resligare på den 



 

 

moränsvans som isen avlagrat i lä av berget. Här växer spenört allmänt och i övrigt liljekonvalj och lundgröe. I söder vid Fiskartorpet finns en 

samling grov ek med minst fem träd över en meters diameter och som grövst 550 cm omkrets.  Österut mot Marsundet vidtar den vidsträckta 

mosaiken av omkring 150-åriga ekmarker som växlar med f.d åkerytor och strandängar utåt viken. Mot Kalkbodaviken finns en del grovbarkiga 

träd. Floran är typisk för ekmarker med spenört, vippärt, gullviva, jungfrulin. I något avsnitt förekommer även darrgräs och kattfot. 

Strandängen har en varierande hävd med en bitvis ganska bred bård av vass innanför vattnen. Inåt land är ett stort område bevuxet med 

tuvtåtel och veketåg. Stora ytor har en värdefull strandängsflora med arter som krypven, havssälting, gulkämpar och blåsklöver.  Upp mot 

Ekhaga finns ytterligare avsnitt med betad ek och lindskog med mycket hasselbuketter i. Beståndet är en välutvecklad lund men de riktigt grova 

träden har Åtgärdsbehov avverkats för länge sedan. Här finns en rik lundflora med vårärt, spenört, blåsippa, vippärt och gullviva som de mest 

framträdande. Bitvis är det även rikt med natt och Naturvärdet består om området även i framtiden förblir ett beteslandskap där den dag och 

tandrot. I ett hasselområde nära vattnet dominerar lundslok. oerhört rika mosaiken av öppna strandängar och betade ädellövmarker bibehålls. 

De ädellövholmar i sydväst som ej beteshävdas kan skötas så att grovbarkiga ädellövträd Delområde Ox vassarna Vid Oxvassarna finns 

vidsträckta strandängar innanför Mörköfjärdens våtmarksmosaiker (se angränsande objekt). De vidsträckta strandängarna är något typiskt för 

inneskärgården. Vid Ängelholm finns ett av de större områdena med hävdade strandängar i Östgötaskärgården. Typiska växter är t ex gåsört, 

strandkrypa, krypven och blåsklöver. 

  



 

 

 

Svensmarö  

Objektsnummer: 873120    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Svensmarö uppvisar en mycket omväxlande natur med barrskogsklädda högre delar i norr. De centrala delarna uppvisar ett odlingslandskap 

med åkrar, strandängar och ekhagar i en vacker blandning. I söder ligger Sanningsholmen med delvis urskogsartad barrskog. Svensmarö är 

naturreservat och utgör en mycket värdefull och representativ del av innerskärgårdslandskapet i S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Svensmarö uppvisar en mycket omväxlande natur där norra halvan utgörs av barrskogsklädda högre delar. Tvärs över ön finns ett stråk av lera 

där den största åkerarealen finns. På sydsidan ligger gården och öster och norr om denna en ekhagmark som tillsammans med andra ekrika 

bryn sätter ekprägel på öns centrala och sydöstra delar. I väster, öster och sydost finns strandängar och i bryn mycket artrika torra-friska 

gräsmarker. Några mindre hyggen och någon granplantering ingår också i det norra barrskogsområdet. I söder ligger Sanningsholmen med 

delvis urskogsartad barrskog.  Öudden ligger längst i öster på Svensmarö. Här växer urskogsartad, grov talldominerad skog. Mot norr är 

graninslaget stort och i söder finns ett betydande ekinslag. I den norra delen finns även ett litet bestånd med gammal asp. Här finns en stor del 

av urskogens flora och fauna kvar tack vare den rika förekomsten av gamla grova träd och död ved. Här finns hela 13 rödlistade arter noterade 

där ostticka, gammelekslav och reliktbock kanske är de mest intressanta. Sänkan på inre delen av Öudden är tidigare avverkad. Västerut längs 

öns nordsida finns en gammal, bitvis naturskogsartad barrskog rik på vindfällen av tall och gran. Här finns även en del silvergrå torrträd. Många 

tallar är höga och mycket grova. I nordsluttningen finns små fuktiga lodytor med värdefull lavflora. På lågor kan man hitta krävande mossor 

som stubbspretmossa, långfliksmossa, flagellkvastmossa och vedtrappmossa och på en tallåga syns kläckhål efter den sällsynta skalbaggen 



 

 

raggbock.  Längs nordsidan av åkersänkan som tvärar över ön och i nordväst ned till havet finns ett småluckigt och trevligt skogsbete. Tall och 

gran dominerar men ner mot den öppna marken i söder är ekinslaget stort och på en före detta åker växer asp. I gläntorna är floran rik på 

hävdgynnade arter som gråfibbla, stagg, knägräs, blåklocka, blåsuga, brudbröd och bockrot. Mot söder finns även ängsnejlika och jungfrulin.  

På och innanför Krusudden i väster finns ännu ett vackert, luckigt skogsbete bestående av yngre tall med inslag av gamla knotiga tallar och 

grupper av gammal grov gran. I några svackor växer klibbalskog. Mot vattnet längst i söder och öster finns gott om grova granlågor där bl a 

den ovanliga ulltickan växer. På levande granar lever granbarkgnagare. I gläntorna finns en mycket rik kärlväxtflora, i synnerhet längst i öster 

där betet är som mest öppet. Här finns rikligt med hävdgynnade arter som ängsnejlika, brudbröd, gråfibbla, revfibbla, bockrot, knägräs, 

ärenpris, stagg, blåklocka, gullviva, solvända och Adam och Eva. Norr om Krusudden finns fina strandängar mellan fd åkrar och havet. Mellan 

strandängarna och upp mot skogen finns fina, artrika kanter med frisk- och torrängsflora med t ex brudbröd, ängsnejlika, ', 'jungfrulin och 

darrgräs.  Mitt på Svensmarö finns ekdominerade hagmarker av varierande slutenhet. Öppna, artrika bryn är vanliga där bland annat är 

ängsnejlika är allmän. Vid Ängsviken i öster ligger en större strandäng med tuvtåtelfuktäng innanför. Förutom ek finns en rik 

trädslagsblandning i området. Enbuskar är vanliga, särskilt i den halvöppna marken mellan gården och Ängsviken. De flesta ekar är ca 100-150 

år gamla men något äldre träd finns säkert också. Allémossa och gul porlav indikerar att en värdefull moss- och lavflora finns här. 

Fortsättningen av betesmarkern sydost om bebyggelsen längs viken mot Sanningsholmen innehåller bergpartier med tall och nedåt brynen allt 

större ekinslag. Hagen är mycket artrik både vad gäller flora och fauna. Här finns gott om spärrgreniga ekar och tallar samt någon äldre ask. 

Längs stranden i söder står även en bård med klibbal. Delar av hagen håller på att sluta sig med enbuskar och yngre tall. Den hävdgynnade 

floran består av bland annat brudbröd, darrgräs, ängsnejlika, ängshavre och Adam och Eva. Till ekarna finns en rik flora lavar och svampar 

knuten. Här finns bland annat oxtungsvamp, mjölmusseron, skärelav, hjälmbrosklav och den mycket sällsynta arten liten parasitspik. Längst i 

väster står två mycket grova gamla ekar varav den ena är helt död. Här lever bland annat ekoxe och olika guldbaggar samt krävande lavar som 

gulpudrad spiklav och brun nållav. På gamla tallar i öster kan man se gnagspår efter reliktbock och på torr tallved växer ladlav.  Söder om 

Ängsviken ligger en betad skog som tidigare varit betydligt öppnare. Här finns gott om riktigt gamla knotiga tallar och ekar och några gamla 

granar. Mellan dessa står ganska tätt med yngre tall och ek. I gläntor främst i söder finns en artrik hävdgynnad flora. På de gamla ekarna växer 

en rik lavflora med bland annat blyertslav och skärelav och på barken av gamla granar syns gnagspår efter granbarkgnagare. Ner mot 

strandängen i öster står även en bård med gamla alar och på ett par av dessa växer den ovanliga laven glansfläck.Innanför Knäpelholmen finns 

en större strandäng och på näset en igenväxt miljö med vidkroniga ekar. Längs brynen finns bitvis mycket artrika gräsmarker. Längs stränderna 

på Knäpelholmen växer gammal tallskog med inslag av gamla senvuxna granar och ekar. Många av tallarna är mycket grova. På enstaka tallar 



 

 

växer tallticka och på ekar växer krävande lavar som mjölig klotterlav, rosa skärelav och skuggorangelav. På gamla granar kan man hitta spår 

efter skalbaggen granbarkgnagare.  Sanningsholmen är förbunden med Svensmarö genom ett vassområde som åtminstone vid lågvatten kan 

passeras på något ställe. ÖOstra Sanningsholmen utgörs av en bergknalle bevuxen med en mycket gammal och grov tallskog. I nordsluttningen 

är  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om stora delar av Svensmarö precis som idag hävdas med bete  även inslaget av gran stort och här finns även inslag av ek. 

Den rikliga förekomsten av som bibehåller de värdefulla strandängarna, brynen och betesskogarna. Barrskogen  grova lågor och tortträd ger ett 

urskogsartat intryck. Många tallar är fulla av - lämnas orörd, de yngre delarna kan kräva viss skötsel för att snabbast möjligt uppnå  håligheter 

bland annat efter spillkråka. De gamla träden och den döda veden är mycket  viktiga för insektslivet. Här finns bland annat svart praktbagge, 

granbarkgnagare och  bronshjon som alla är rödlistade. På enstaka granlågor växer ullticka.  Västra Sanningsholmen är ett skogsbete med inslag 

av gamla grova tallar och ekar. Många av ekarna är ihåliga. Här finns också en del grova gamla torrakor och lågor av både tall och gran. I väster 

står även en gammal hamlad lind tillsammans med en del yngre lindar. Genom området löper små sänkor i nord-sydlig riktning. Dessa har 

  



 

 

 

Svensmarös grunda vikar  

Objektsnummer: 873126    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ängsvike och vikarna vid Sanningsholmen utgör värdefulla vattenmiljöer i anslutning till Svensmarö belägna inom Svensmarö naturreservat.. 

De har troligen viss betydelse för fiskreproduktion och höga naturvärden bland annat tack vare låg påverkan. Värdefulla strandängar angränsar. 

Vikarna är en viktig del av naturreservatet liksom av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ängsviken på Svensmarö är stor och bred med en ostvänd mynning som är mellan  4-5 m djup. Inne i viken är det i huvudsak 2,5-3,5 m djupt. 

Viken är exponerad men i övrigt opåverkad och omgiven av blandskog och betesmark. Vass av varierande täthet täcker stora delar av 

strandlinjen. Undervattensvegetationen är sparsam med förekomst av ålnate, borstnate, axslinga och lånke. Vid Sanningsholmen finns 

ytterligare två grunda vikar i anslutning till det tidigare sundet här. Den västra viken är i mynningen 3 m djup och vänd åt väster. Inne i viken 

grundar det upp successivt och mitt i viken är det ca 1,5 m djupt. Exponeringsgraden är hög men viken är helt opåverkad och omgiven av 

blandskog och betesmark. Vass täcker större delen av strandlinjen. Undervattensvegetationen är måttlig till sparsam med förekomst av ålnate, 

borstnate, blåstång och vitstjälksmöja. Vättande österut mot Lilla Skaftösundet finns en liknande vik med något lägre exponering. Även denna 

vik är helt opåverkad och omgiven av blandskog och betesmark. Gles vass täcker större delen av viken. Undervattensvegetationen liknar den i 

den västra viken. 

 

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 

  



 

 

 

Svensöarna  

Objektsnummer: 873312    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mansö, Svensöarna och Skogsbirkskär är tallskogsöar långt ut i skärgården sydost om Missjö. Förekomst av naturhamnar och närheten till 

farleden gör dem välbesökta. Tallskogar är en särskilt värdefull naturtyp i länets skärgård och öarna utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mansö, Svensöarna och Skogsbirkskär är relativt stora tallskogsöar som ligger långt ut i skärgården några kilometer sydost om Missjö. På 

Mansös norra del växer en tämligen sluten och senvuxen ”trolltallskog” som är förhållandevis orörd under senare decennier. Träden är ofta 

krokväxta och har rikligt med spretande döda grenar. Hänglavar av skägg- och tagellavar växer ymnigt på dessa. På marken, som har ett tjockt 

mosstäcke, ligger många klenare tallågor som är av hög ålder. Flertalet av dessa är i en sen nedbrytningsfas och är delvis överväxta av mossor. 

Särskilt i sydvästra delen finns dessutom flera rotvälta tidigare torrakor. Signalarten tallticka uppträder rikligt på levande träd inom skogen. Det 

är en representativ tallskogsmiljö som har goda förutsättningar att hysa rödlistade arter av främst insekter. Stora Svensö täcks till större delen av 

en lågvuxen tämligen gammal tallskog på karga berghällar. Denna skog saknar ännu riktigt gamla träd, rikligt av död ved samt arter som 

indikerar högre naturvärden. Endast signalarten tallticka finns på enstaka träd. I den sydvästra delen av ön finns en avvikande och rikare miljö i 

en blockig nordsluttning. Här bildar en liten grupp av bl a äldre lindar, björk och rönn en lövrik oas med tämligen fuktiga förhållanden. 

Lindarna och en vårtbjörk har gamla hamlingsspår. Intressanta epifytiska lavar växer på lindarnas slätbark, t ex de rödlistade arterna blyertslav 

och ekspiklav. På en grov och död enbuskstam fanns även signalarten kattfotslav. På Lilla Svensö växer gles hällmarkstallskog som i vindutsatta 

delar har krypande stammar och grova utspärrade grenverk. Den grovfårade barken vittnar om en hög ålder. I östra delen finns en fuktigare 



 

 

skvattrambeväxt svacka där trädskiktet har inblandning av gran. Flertalet granar utgörs av döende torrträd och barkspruckna fallna lågor. Ett 

par äldre levande granar finns även. På ön förekommer kläckhål av de sällsynta vedinsekterna granbarkgnagare, barrpraktbagge och bronshjon. 

Skogsbirkskär har på sin västra halva en olikåldrig och till stor del långsamväxande tallskog med inslag av riktigt gamla furor. Död ved 

förekommer mycket sparsamt i form av enstaka torrträd och lågor. Även på denna ö finns spår efter ett par rödlistade vedskalbaggar. Enstaka 

fruktkroppar av tallsvamparna tallticka och grovticka indikerar också höga värden. Runt Lilla Svensö och Skogsbirkskär finns ett större 

grundområde inramat av de mindre öarna Eriksskär, Runnskär och Petsundsklabb i norra delen samt ytterligare en ö med namnet Runnskär 

sydost om Skogsbirkskär. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tallskogen på Mansö, Lilla Svensö och Skogsbirkskär lämnas orörd liksom området under branten på sydvästra Svensö. 

På resten av Stora Svensö vore värdefullt om en del tallar tillåts bli riktigt gamla och om all död ved lämnas kvar. 

  



 

 

 

SV Hultdammen  

Objektsnummer: 864814    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En alsumpskog med naturvärden som ingår i Holmen skogs nyckelbiotopsinventering. Källa: Skogsstyrelsen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Område av högt naturvärde med alsumpskog. Data kommer från Skogsstyrelsen: ”Skogens källa”. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras troligen bäst om området lämnas orött. 

  



 

 

 

SV Hummelsätter  

Objektsnummer: 864309    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par gamla tallskogsberg varav det norra även hyser en fornborg. På bergen finns såväl gammal tall som död ved och de utgör ett värdefullt 

inslag i landskapet runt den fina sjön Hövern.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I skogen vid kommungränsen sydväst om Hummelsätter ligger en fornborg på en bergplatå. Det är rejäla branter åt alla håll. Platån är bevuxen 

med tallskog med inslag av väldigt senvuxna, 10-30 cm grova ekar och aspar. Tallågor i många olika nedbrytningsstadier finns. Den norra 

branten är till större delen en rejäl lodvägg med gammal betes-granskog nedanför. Stora delar av lodytorna är mossklädda.  Ett stycke längre 

söderut finns ytterligare en bergknalle med mycket gamla tallar. En del död ved av tall finns både som stående träd och lågor. Även nedanför 

branten finns gammal och grov barrskog. De äldsta tallarna är minst 200 år gamla och kan vara lämpliga boträd.  Mellan bergen finns en mosse 

med skyddat läge. Den är dikad på grannmarken, vilket har medfört bärighet i hela mossen men skogen är gammal med tall och en bra andel 

död ved som torrträd och lågor. På några lågor växer den skugg- och fuktighetskrävande långflikmossan. I söder gränsar mossen mot 

bergbranten ovan. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras bäst om skogsmiljöerna lämnas orörda. 

  



 

 

 

SV Lindholmsveken  

Objektsnummer: 865918    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Lindholmsviken finns en samling grova, gamla ekar som har ett mycket högt värde i det ekrika landskapet mellan Stegeborg-Herrborum.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Närmast Lindholmsveken står ett knappt tiotal grova, spärrgreniga ekar med en värdefull kryptogamflora, här finns bland annat grå skärlav och 

oxtungsvamp. Även en del yngre, spärrgreniga ekar finns. Sydväst om detta område finns ytterligare ett par grova ekar omgivna av yngre 

planterad gran. Även dessa hyser flera ovanliga eklavar som gul dropplav, rosa skärelav och skuggorangelav. 

 

Åtgärdsbehov 

   

  



 

 

 

SV Lötkärret  

Objektsnummer: 865707    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett område med inslag av yngre men vidkroniga ekar som har ett stort framtidsvärde om de får utvecklas till gamla vidkroniga träd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Lötkärret finns en bergknalle omgiven av åkrar. Här finns många relativt unga, spärrgreniga ekar, en del gamla tallar och hålaspar 

samt ung hassel. Ekarnas naturvärde kan med rätt skötsel öka och i framtiden göra området till en än mer värdefull miljö. En del död ved finns. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om träd och sly huggs bort runt de spärrgreniga ekarna till minst två meter utanför 

ekkronornas yttre gräns. All gran huggs bort och området i övrigt lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas 

  



 

 

 

SV Munkhammaren  

Objektsnummer: 866416    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En liten hagmark som nyligen röjts. Med sin hävdgynnade flora utgör hagmarken ett värdefullt inslag i det småbrutna landskapet i trakten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära vägkorset sydväst om Munkhammaren finns en nyröjd hage med viss negativ påverkan av tidigare beskuggning. Här finns dock en rad 

hävdgynnade arter representerade, bl a gökärt, ängsvädd, darrgräs och hirsstarr. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagen hävdas även i framtiden och om området undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, 

anläggningar, täkt. 

  



 

 

 

SV Pettersberg  

Objektsnummer: 864709    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett litet, numer ohävdat område, där en artrik och av gödsel eller jordbearbetning ej utarmad flora kunnat fortleva. Vegetationen har en 

intressant och lite särpräglad sammansättning och ytan utgör en mycket värdefull del det ekrika odlingslandskap som breder ut sig i trakten av 

sjön Strolången.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett litet objekt som sticker ut som en halvö i den uppodlade slätten. Delar av ytan är gammal åkermark men i ett par slänter och i viss mån 

också längs skogskanten finns den ursprungligare gräsmarksfloran bevarad. Området är numera ej stängslat och har stått utan bete flera år. Det 

är dock ej mycket igenväxt och hävdgynnad flora finns kvar.  Den intressantaste delen är något sidlänt (fuktig) med bitvis hed- men mest 

ängsvegetation i en blandning av friskäng och gräs-lågstarrfuktäng med mycket stagg, ängsvädd, svinrot och lundstarr. Andra arter är 

backsmörblomma, nattviol och ängsskära. En annan slänt ligger runt en kulle med en ensam ek och har en torrare flora med stort inslag av 

ängshavre och brudbröd, men också solvända och gullviva. I öster är det bitvis igenväxt med ung tall. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om bete återupptas så snart som möjligt och om området undantas från åtgärder som kan skada naturvärdena såsom 

grävning, schaktning och bebyggelse.Det är brådskande med restaureringsåtgärder om naturvärdet ska bestå. 

  



 

 

 

Svängbrinkens ekar  

Objektsnummer: 873007    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några ekjättar och en ekhögstubbe som utgör en mycket värdefull del av eklandskapet i S:t Anna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längs Lagnövägen vid Svängbrinken står åtminstone fem ekjättar med omkrets från 3,5 meter till nära 6 meter. Den västra av ekarna är sedan 

länge bara en högstubbe. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna och ekhögstubben bevaras och hålls frihuggna. 

  



 

 

 

Sydbrant vid Bysjön  

Objektsnummer: 864503    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Bergbrant med tall och asp och visst inslag av död ved. Brantmiljön med sina äldre träd utgör ett värdefullt inslag i det brukade 

skogslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En sydvänd bergbrant med tall och asp som dominerande trädslag. Nedanför bergbranten finns ett återskapat viltvatten. Branten har troligen 

ingått i skogsbete tidigare. Gamla tallar och aspar finns relativt gott om. Även lågor och hålträd 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och utvecklas om branten lämnas orörd. Här kan framför allt värmekrävande arter (insekter) beroende av död ved gynnas. 

  



 

 

 

Sänkviks beteslandskap  

Objektsnummer: 872113    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mellan Sänkvik och de grunda vikarna norr om Ängelholm finns värdefulla områden med ädellövskog av ek, lind och hassel. Här finns ofta en 

artrik lundflora och i en del kanter mer ljusgynnade arter. Det ädellövdominerade landskapet med betespåverkan  utgör en mycket värdefull del 

av kust- och skärgårdsområdets naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Sänkvik på norra sidan av de vidsträckta grunda vattnen vid Ängelholm finns ett stort område med betesmosaik av såväl strandängar, 

hassellundar, torrbackar i en del högre lägen samt långa brynzoner. Innaför Sänkviken finns värdefull ädellövskog med bland annat ek, lind och 

hassel. På och innanför Fårhagsudden finns ett större lövskogs- och hassellundsområde. Över hela området betas marken. Hasselbuketter finns 

överallt men är inte så grova i stammarna. Trädskiktet består mest av ek, björk och asp, men även lite barrträd. Plockhuggning bland de högre 

träden har bitvis skett vilket gynnat hässlena. Från tidigare inventeringar uppges en artrik lundflora med t ex vårärt, vippärt, spenört och 

nässelklocka.  Ännu en hassellund ligger rakt innanför Sänkviken, den är välutvecklad med meterstora baser på hässlena. Enskilda stammar kan 

vara upp till 25 cm i diameter. Hasseln sluter själv krontaket och ger marken ständig skugga. Blåsippa, harsyra, skogssallat och andra lundväxter 

återfinns där marken ej saknar fältskiktet helt. Det finns även öppna ängsytor och där återfinns rikligt med gullvivor. På högre mark 

torrbacksflora med mandelblom, solvända och lite Adam och Eva. I brynen slån. Det finns gott om död ved i områdets hasselbuketter.  

Havsstrandängar finns längs områdets hela längd. Strandängen är oftast smal och strandskogens klibbal och slån tränger på, men den är 

sammantaget vidsträckt genom sin längd. Floran innehåller gulkämpar, strandkrypa, gåsört och smultkronklöver. Utanför tar bladvassen vid 



 

 

ganska snart. I områdets västra del vid Byviken finns en tämligen välbetad sumpig strandäng utanför en strandskog av klibbal. Den fortsätter 

med en arm ner till Nötudden. Vegetationen är den för naturtypen normala med en strandnära tuvtåtelzon som oftast är svagt betad och trivial. 

Sedan följer den övre landstrandsvegetationen av salttåg-rödsvingeltyp.  Inåt land finns ytterligare trädbevuxna betesmarker som i västra delen 

till en del har inslag av gamla björkar. Delar är nyröjda och i området förekommer förutom den  tidigare nämnda floran även natt och dag, en 

ganska typisk art i skärgårdsområdets rika lövlundar. Några stycken ekar med diameter över en meter finns i området.  Fårhagsudden omfattas 

av ett naturvårdsavtal på ca 9 ha. 

 

Åtgärdsbehov 

', 'Naturvärdet består områdena hävdas med bete även i framtiden så att den värdefulla mosaiken av öppna och halvslutna miljöer behålls. Det 

är en allt ovanligare naturtyp som minskat mycket kraftigt. Adellövskogen bör gynnas. Var rädd om grova 

  



 

 

 

Sätra  

Objektsnummer: 866301    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I landskapet nordost om Gårdeby finns många värdefull miljöer med ädellövträd. Lövsätters fornborg är en av dessa med en mängd gamla träd 

av lind och ek. Borgmiljön förstärker helhetsvärdet. Vid Sätra finns en av länets största lindar samt en hagmark med slåttergynnad flora. Det är 

viktigt att naturmiljöerna bevaras och fortsatt hävdas samt att det öppna åkerlandskapet i området består.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Lövsätter fornborg ligger ca 1,5 km nordost om Gårdeby kyrka. På en nord-sydlig bergknalle ligger fornborgen på toppen åt norr. I de branta 

sidorna finns mycket rasstenar, mossklädda block, lodytor mm. Berget och slänter intill är bevuxna med ek- och linddominerad skog och berg, 

block och träd tillsammans bildar en rik naturmiljö. Många senvuxna träd. Ute på de öppna betesytorna står solitära grova ekar. I området finns 

en rad arter knutna till de gamla ädellövträden, bl a lavarna gulpudrad spiklav, brun nållav och rostfläck samt mossorna fällmossa och 

guldlocksmossa. Det är ovanligt med en sådan trädslagsblandning och så mycket lind. Många av lindarna är gamla och senvuxna. I buskskiktet 

märks hassel men i brynen även en. Även innanför borgmuren finns stenplockade ytor, ”ängsgläntor”? På högsta toppen finns ett stort röse 

som kan vara en grav. Runt denna står flera mycket gamla, senvuxna ekar.  På en liten åkerholme nära Sätra står en av länets allra grövsta 

lindar. Ett magnifikt jätteträd med ca 2 meters diameter. Trädet skickar 4 st nära metergrova grenar från huvudstammen. Från sidogrenarna 

skickas ytterligare 6-7 grova grenar uppåt. Trädet har säkert varit hamlat för mycket länge sedan. På stammen och grova grenar växer bland 

annat rikligt med gul dropplav, en art som annars finns på riktigt gamla ekar. I en av trädets håligheter häckar stare.  En värdefull hagmark 

finns mot brynen söder om åkerlandskapet där linden står. I den relativt öppna hagen är floran rik med ovanligt mycket svinrot, ängsskära, 



 

 

ängshavre och brudbröd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området kring fornborgen samt hagmarken SV Sätra även i forstättningen betas. Lämna dock trädskiktet kring 

fornborgen orört. Jättelinden kräver i nuläget ingen skötsel men det är viktigt att det öppna åkerlandskapet som 

  



 

 

 

Sävestorps gamla tomt  

Objektsnummer: 864315    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par ekrika höjder med inslag av grova och vidkroniga ekar. Ekförekomsten är en värdefull del av ett stråk av lövmiljöer som knyter an 

eklandskapet öster om Linköping med eklandskapen kring Hällerstadsjön.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Det västra delområdet är en bergshöjd med vidkroniga ekar nedanför lodytor. På bergplatån ovanför växer blandat ek och tall. De äldsta ekarna 

är ca 150 år och det finns en mängd yngre ekar. Markfloran domineras av olika gräs t ex lundgröe men det finns även liljekonvalj och gullviva. 

Kullen är under igenväxning, ännu mest av lövsly men enstaka gran kommer.  I det östra delområdet finns en del värdefulla träd. Området är 

gläntrikt men halvslutet och finast är en metergrov ek mitt i. Ett antal yngre ekar i 100-150 års ålder finns också. I söder en bergklack med litet 

inslag av ängshavre och gullviva från betesepoken. I vägkanten finns även natt och dag, en kovall-växt som tycks spridd i området kring 

Björkvik. Den hittas annars främst i skärgården. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om brynet runt kullarna hålls öppet så att större och medelstora ekar kan stå ljusöppet. Den stora eken i östra området 

behöver frihuggas. 

  



 

 

 

Sågarängen  

Objektsnummer: 864324    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några mycket värdefulla ekar i en bergbrant. Träden är starkt hotade av uppväxande granar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Tre grova ekar som växer i en bergbrant med söderläge. Alldeles inunder ekarna och branten är den gamla åkern igenplanterad. De nu ca 30-

åriga granarna växer in i ekarnas kronor och kommer att konkurrera ut dem och de kommer också att skugga 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna frihuggs så att minst 5 meters radie kring kronan är fri från grenar. 

  



 

 

 

Söderkrog strandäng  

Objektsnummer: 865922    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mindre strandäng som utgör en värdefull del av de samlade ek- och strandängsmiljöer som kännetecknar Stegeborgsområdet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Strandäng nära Skällviks kyrka som efter tid av ohävd åter hävdas. På ganska stora områden finns den för havsstrandängen typiska lägre 

vegetationen kvar med arter som salttåg, krypven, agnsäv, havssälting och strandkrypa. Fastmarksdelen har ingen speciell flora men ett värde ut 

fågelsynpunkt. 

 

Åtgärdsbehov 

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

eller bebyggelse. 

  



 

 

 

Södra Missjö odlingslandskap  

Objektsnummer: 873303    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Södra Missjö uppvisar ett lövrikt och mycket varierande odlingslandskap med ekrika bryn, skogspartier med ek-tall samt långsmala fd åkrar 

ibland omgivna av stenmurar och odlingsrösen. Missjö utgör ett av de mest värdefulla odlingslandskapen i S:t Anna skärgård och en viktig del 

av det ekrika landskap som utbreder sig i området Missjö-Olsundöarna-Tyrislöt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Missjö är den största ön i den södra delen av S:t Anna om man undantar Norra Finnö. Ön präglas av tallskog i ganska höglänt terräng på öns 

norra del och av ekomgärdade odlingsmarker på södra delen. Det finns även värdefulla betade skogar. De ekpräglade odlingsmarkerna bildar 

mosaikartade och artrika miljöer. Här finns ekrika bryn, strandängspartier, kanter med frisk- och torrängar samt skogspartier med ek-tall och 

öppna långsmala fd åkrar. Den sydöstra udden på Missjö är omväxlande och betespåverkad med fd åkrar och ängar i ett nord-sydligt stråk. 

Kring bergpartier växer rikligt med ekar som ibland senvuxna och uppåt ca 200 år gamla. Här finns även asp och tall. Mot havet i sydost har 

området delvis karaktär av ekhage och längs stranden finns små strandängsavsnitt. Delar av de fd åkrarna har en artrik flora med t ex nattviol 

och jungfrulin men upp mot bebyggelsen i nordväst är grässvålen ganska artfattig. Filtlav finns dock bland gräset vid en uppstickande häll och 

indikerar att gödsling inte förekommit på länge. Längs västra kanten finns åkerpartier som är så gamla att de övergivits innan 1940-talets 

ekonomiska karta gjordes. Stenröjda ytor som möjligen är fd ängsytor finns i sydöstra delen och längst i söder finns fina odlingsrösen. 

Bergkanter och block på sydöstra udden uppvisar en rik moss- och lavflora. Här finns bland annat fällmossa och bårdlav. Bårdlaven växer vid 

en ruin av en jordkällare som finns längs stråket av åkrar. Norr om viken vid Isaks stenar vätter östvända lodytor och 5-6 meter höga, delvis 



 

 

branta bergssidor ned mot den öppna marken. Här växer ett aspbestånd med inslag av ganska gamla och ibland senvuxna träd. På berget växer 

rikligt med guldlocksmossa och bland mossorna finns ovanligt stora mängder traslav samt lite bårdlav. Traslaven finns längs hela sluttningen. 

På ett ställe växer slanklav (Collema flaccidum) direkt på berget. Markfloran utgörs av liljekonvalj och träjon, i söder även hässlebrodd som är 

mindre vanlig i skärgården. Skalbaggen Grynocharis oblonga är påträffad på murken ekved.På den sydvästligaste udden ned mot Smörtappen 

finns ett ganska orört område med omväxlande hällmarkshöjder och bördigare sänkor med lövskog. Sänkorna har för länge sedan 

(Häradskartan 1868) utnyttjats som äng. Nu växer här i öster mager ekskog med lundgröe - liljekonvalj och i västra sänkan en blandskog av 

klibbal, ek, asp, björk och lite tall. Västra sänkan är fuktig, bitvis finns älggräs och även ett bestånd av hässlebrodd. I sydväst finns ännu ett 

ängslikt parti ned mot Smörtappen. Här finns rikt med korskovall. Korskovall finns också i sydost mot Isaks stenar där det även växer rikligt 

med nattviol. På det stora bergkrönet i nordost finns en del äldre tall och i fuktsänkor på berget lite björk och en markflora av vitmossor, 

kråkris och tuvull. Även längst i väster finns äldre tall- och enbuskpartier. Längst i söder en mindre stuga. Vid viken i norr finns strandängsflora 

längs en stig med gulkämpar, havssälting och rikt med ormtunga.Sydväst om begyggelsen vid Södreudden på Missjö finns en blockig 

nordsluttning med senvuxna ekar, gamla askar samt lite tall. Trädstammarna ', 'är ofta rikt mossbevuxna med fällmossa och lite alléemossa, av 

lavar finns gott om porlav och lite gul porlav. Fällmossa finns även på block och sten vilket visar på lång tids beskuggning. Markfloran 

domineras av lundgröe och det finns också träjon samt i öster hässlebrodd. Det variationsrika odlingslandskapet fortsätter norrut med ekrika 

bryn kring gamla långsmala åkrar som den främsta karaktären. Vid Husfjärden finns en större strandäng. I bryn och på torrbackar finns ibland 

en riktigt artrik flora med t ex bockrot, gullviva, jungfrulin, brudbröd, stagg, knägräs, Adam och Eva, stor blåklocka, skallror, nattviol, 

korskovall, svinrot och på strandängsavsnitt gulkämpar och havssälting. Norrut från bebyggelsen vid Södreudden finns en restaurerad 

betesmark runt en fuktig fd åker. I brynen finns rikligt med ek varav en del träd är senvuxna och gamla (upp till ca 150-200 år) men ekar i 50-

100 års ålder dominerar. I 

 

Åtgärdsbehov 

öster ligger ett berg med äldre tallar. Norr om den fuktiga åkern finns mosaikartade Naturvärdet består om odlingslandskapet på Missjö även i 

framtiden hävdas med marker med ekrikt trädskikt samt hällmarkspartier med gles tallskog. Artrika torra till _ bete. Lämna bergpartier orörda. 

I lägre delar kan det på sikt bli aktuellt att glesa ut friska gräsmarker finns främst i brynen mot strandängen vid Husfjärden samt i trädskiktet. 

Naturvärdet på den sydvästra udden ned mot Smörtappen bevaras troligen nordväst ganska nära viken Klörkroken. Partier med stenmurar 

bildar vacker inramning på några ställen och det förekommer även odlingsrösen. En av Missjös allra äldsta ekar står i gles betad skog ca 300 



 

 

meter nordväst om bebyggelsen vid Södreudden. Det är en grovbarkig, flerhundraårig ek med mycket rik och värdefull lavflora med flera 

sällsynta arter bland annat rikt med gammelekslav samt lite parknål, ekspik och skuggorangelav. 

  



 

 

 

Södra Städsholmen  

Objektsnummer: 874307    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Södra Städsholmen ligger i mellanskärgården ca 4 kilometer sydväst om Aspöja. På ön finns en gammal tallskog som utgör en mycket värdefull 

del av skogsmiljöerna i S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Södra Städsholmen växer en gammal gles tallskog på och runt omkring hällmarker. Ön är delvis igenväxt av yngre lövträd och buskar. 

Naturvärdet är främst kopplat till den gamla tallgenerationen och den relativt sparsamma förekomsten av döda stående och liggande träd. I 

strandzonen i västra delen står en klen solexponerad klibbalstubbe som har kläckhål efter den ovanliga vedskalbaggen alpraktbagge. Några 

mycket grova tallar på östra sidan har rikligt med stora fruktkroppar av tallticka. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de gamla tallarna och all död ved som uppkommer sparas. 

  



 

 

 

Tallbrant på Holma  

Objektsnummer: 873151    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På västsidan av Holma norr om Korsfjärden finns en värdefull brant med vindpinad äldre tallskog. Tallbranten utgör en för skärgården typisk 

naturmiljö som är av stort värde i de fall gamla, senvuxna eller grova träd finns kvar. Branten på Holma utgör en värdefull del av S:t Anna 

skärgårds tallskogar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ön väster om Bråtholmen saknar namn på kartan. På ön ligger en gård som heter Holma. På västsidan av ön finns en skarp sluttning med 

branter mot Korsfjärden. En mycket gles och vindpinad äldre tallskog växer i sluttningen. De äldsta träden står i den branta delen. Skogen är 

påverkad av tidigare plockhuggningar och merparten av den döda veden utgörs av fällda tortträd. De gamla och lågväxta tallarna har dock 

rikligt av torra och vridna grenar. På dessa noterades enstaka exemplar av den rödlistade laven sydlig ladlav. Den döda veden är också värdefull 

för olika insekter. Det är en ljus skogsmiljö som trots påverkan bedöms som betydelsefull för en 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om branten lämnas orörd. 

  



 

 

 

tallmiljö  

Objektsnummer: 866528    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ek-tallmiljö med gamla och ihåliga ekar med rik lavflora. Området är av regionalt värde för naturvården och en viktig del av det 

ekrika landskapet i trakten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En bergknalle med omgivande gammal tallskog. På bergknallen växer gamla tallar, senvuxna gamla ekar och enstaka gamla aspar. Nedanför 

bergknallen växer ganska spärrgreniga gamla ekar av hagmarkstyp insprängda i tallskogen. Många av ekarna i hela nyckelbiotopen är ihåliga och 

möjligheten är stor att dessa hyser rödlistade insekter. På ekarna växer dessutom en värdefull lavflora med bl a grynig filtlav och lunglav. På 

lodytor växer bl a korallav, piskbaronmossa och torsklav. Det finns en hel del död barrved, främst lågor och torrgranar. 

 

Åtgärdsbehov 

De höga naturvärdena kommer att bevaras om området lämnas helt orört med undantag för att unga barrträd som växer in i ekkronorna röjs 

bort. Träd och grenar som dör eller faller ska lämnas kvar. 

  



 

 

 

tallmiljö vid Bockviken  

Objektsnummer: 865806    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En tall-ekmiljö med såväl senvuxna ekar som grova, vidkroniga träd. Området ligger  Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata (2005-10-11). nära 

det värdefulla eklandskapet kring Stegeborg.  Fiskeriverket 2007: Utdrag ur elfiskeregistret 2007-01-08.  Hjälte 2005: Elfiskeprotokoll daterat 

2005-08-29. Naturvärdesbeskrivning  Nartorp-Börrums hembygdsförening. 2008: Kvarnar och masugnar. Avhandling, En impedimentartad 

bergknalle med gamla tallar och talltorrakor i den övre delen och  författad av byggmästare Anton Andersson, Björkliden, Nartorp, 

Söderköping. senvuxna ekar i den nedre. Under bergknallen finns också ett antal grova spärrgreniga  www.nartorp.se 2008-04-01. ekar. På 

dessa växer bl a den rödlistade arten violettbrun skivlav. På torrakorna växer  bl a den rödlistade arten ladlav.  Åtgärdsbehov  Naturvärdena 

kommer att bevaras om området lämnas orört med undantag för att de spärrgreniga ekarna nedanför branten bör hållas fria från andra träd och 

sly till två meter utanför ekkronornas yttre gräns. Träd som dör eller faller bör lämnas kvar.  ', 'Nr Namn i Klass 865807 Skogsområden SV 

Alhult 2  Naturvärdesbedömning Värdefulla hällmarksskogar med mosaik-karaktär. För trakten stort område med äldre skog som utgör en 

mycket värdefull del av de kustnära tallskogarna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Ålhult finns ett större skogsområde på ca 12 hektar med äldre hällmarkspräglad skog. Större delen av området är en mosaik av 

hällmarker, bördigare tjusor samt några mindre starr- och skvattrammossar. Tall dominerar men ett inslag av gammal asp, björk och senvuxen 

gran finns. I sydöstra kanten även senvuxna ekar. Skogen är åtminstone i norra delen brandpräglad och spår finns av brandstubbar och lyror. 

Tallarna är gamla, cirka 150 åriga och äldre. Det finns relativt gott om död ved i form av lågor och torrakor. Spår av signalarten svart 



 

 

praktbagge finns allmänt på de gamla tallarna.  I södra och västra delen märks ett stort inslag av död tallved i form av grova grenar, lågor och 

torrakor. En hel del gamla, senvuxna aspar finns och även en del död aspved.  Ca 350 meter söder om Ålhult finns ännu ett område med äldre 

skog. Detta omfattar bara ca 1 hektar i form av en bergsklack och en nordvänd sluttning. Här finns gammal tall på bergsklacken och 

övervägande granskog i sluttningen. Ett inslag av gammalt löv finns också och sparsamt med död ved i form av lågor. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras om området lämnas orört med undantag för att de spärrgreniga ekarna nedanför branten bör hållas fria från 

andra träd och sly till två meter utanför ekkronornas yttre gräns. Träd som dör eller faller bör lämnas kvar.  ', 'Nr Namn i Klass 865807 

Skogsområden SV Alhult 2  Naturvärdesbedömning Värdefulla hällmarksskogar med mosaik-karaktär. För trakten stort område med äldre 

skog som utgör en mycket värdefull del av de kustnära tallskogarna.  Naturvärdesbeskrivning  Sydväst om Ålhult finns ett större skogsområde 

på ca 12 hektar med äldre hällmarkspräglad skog. Större delen av området är en mosaik av hällmarker, bördigare tjusor samt några mindre 

starr- och skvattrammossar. Tall dominerar men ett inslag av gammal asp, björk och senvuxen gran finns. I sydöstra kanten även senvuxna 

ekar. Skogen är åtminstone i norra delen brandpräglad och spår finns av brandstubbar och lyror. Tallarna är gamla, cirka 150 åriga och äldre. 

Det finns relativt gott om död ved i form av lågor och torrakor. Spår av signalarten svart praktbagge finns allmänt på de gamla tallarna.  I södra 

och västra delen märks ett stort inslag av död tallved i form av grova grenar, lågor och torrakor. En hel del gamla, senvuxna aspar finns och 

även en del död aspved.  Ca 350 meter söder om Ålhult finns ännu ett område med äldre skog. Detta omfattar bara ca 1 hektar i form av en 

bergsklack och en nordvänd sluttning. Här finns gammal tall på bergsklacken och övervägande granskog i sluttningen. Ett inslag av gammalt 

löv finns också och sparsamt med död ved i form av lågor.  Åtgärdsbehov  Naturvärdena bevaras om gammelskogarna lämnas orörda. Ett 

biotopskydd om ca 7 ha har inrättats på norra halvan av det större skogsområdet. 

  



 

 

 

Tallmosse SV Göstorp  

Objektsnummer: 865206    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Sydväst om gården Göstad finns en tallmosse med vissa naturvärden i form av en relativt orörd central del rik på död ved samt inslag av äldre 

klibbal. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Göstad ligger en äldre tallmosse med lövdominerad laggkant runt om. Centrala delen innehåller död ved av tall. Laggen består mest 

av glasbjörk med en stor andel klibbal i södra och västra delen. I norr och öster finns tall, gran och björk i laggen. Spår av gallringar finns men 

de är gamla. Naturvärdena i laggen har dock påverkats kraftigt och är låga idag. Kvar finns dock skriftlav på en del klibbalar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena gynnas av en fri utveckling på hela området och speciellt laggen. 

  



 

 

 

Tallskog N Rövareberget  

Objektsnummer: 864404    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mindre område med äldre tallskog. Området med sina gamla träd utgör ett värdefullt och skyddsvärt inslag i det brukade skogslandskapet.  

lavar på den grova barken. Stammen är dock lite beskuggad.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På en höjdrygg i skogarna söder om Östra Ryd finns ett äldre skogsavsnitt med gamla, säkert mer än 150 åriga tallar. De flesta tallarna står på 

produktiv mark och är grova. I östra kanten ingår även en liten tallmosse. På några tallar sågs spår av den rödlistade svarta praktbaggen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området lämnas orört. Träd som faller bör lämnas kvar. 

  



 

 

 

Tallskog NV Rigagärdet  

Objektsnummer: 864311    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Bergshöjder med gammal tall och asp strax öster om Björkvik. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Tre bergknallar som stupar mer eller mindre brant åt väster. Det ger upphov till många och stora lodytor åt alla håll utom öster. Här finns 

asprik skog i de ravinartade sluttningarna mellan bergen. I asparna finns håligheter här och där. Uppe på krönen och toppar växer gammal tall. 

En del av tallarna har brandspår och bedöms vara ca 200 år gamla. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras och gynnas med att skogen får fortsätta utvecklas fritt utan ingrepp. 

  



 

 

 

Tallskog O Enkullen  

Objektsnummer: 872203    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mitt på Södra Finnö finns några mindre partier med äldre tallskog kvar. Förekomster av äldre tallmiljöer är ett av skärgårdens särdrag och 

största värden och skogspartierna på Södra Finnö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mitt på Södra Finnö finns ett par partier med äldre tallskog, små rester av de äldre skärgårdstallskogar som en gång funnits. Det västra området 

är en gammal tallskog med stort inslag av ca 150-åriga träd. I delar av området finns även en del död ved. Här finns många träd som är eller 

snart kommer att bli lämpliga för rödlistade vedskalbaggar. I öster finns ytterligare ett parti gammal tallskog med gott om 150-åriga träd. Vissa 

tallar är säkert ännu äldre. Här finns ett ganska stort inslag av död ved, både torrträd och lågor särskilt på berget i södra delen av området. På 

ett par torrträd sågs kläckhål av praktbaggar. På levande gamla tallar finns på flera ställen kläckhål av den rödlistade svarta praktbaggen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogspartierna lämnas orörda. 

  



 

 

 

Tallskog på Hästö  

Objektsnummer: 873208    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Hästö söder om Tyrislöt finns en värdefull tallskog som är olikåldrig och uppvisar spår av en artrik insektsfauna. Tallskogen på Hästö utgör 

en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På västra delen av Hästö, strax utanför Tyrislöt, växer en lågvuxen gammal tallskog. Marken är mager med berghällar och tunt jordtäcke i 

svackor. Skogen är föga påverkad av tidigare skogsbruksåtgärder. Spår i form av enstaka stubbar vittnar dock om tidigare plockhuggningar eller 

vedtäkt. Tallskogen är olikåldrig med en stor andel gamla och senväxta träd som är grova vid stambasen och har utvecklade grenverk redan på 

låg höjd. På döda grenar och bark av levande träd samt på lågor och annan död ved finns rikligt av kläckhål och larvgångar efter olika 

vedskalbaggars gnag. Här finns bl a spår efter de rödlistade arterna reliktbock och barrpraktbagge samt på gran 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tallskogen lämnas orörd. 

  



 

 

 

Tallskog på Korsholmen  

Objektsnummer: 873261    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett avsnitt med äldre tallskog finns på öns östra sida. Tallskogen utgör en värdefull del av kustzonens höga naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En gles tallskog i östvänd sluttning mot Finnfjärden. Liksom flertalet liknande skärgårdsöar i S:t Anna har även denna ö en historik som 

skogsbete, även om det var länge sedan. Strax utanför området växte den betespräglade växten svinrot. Tallarna är gamla och på några träd 

noterades signalarten tallticka. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet kan förväntas öka om skogen lämnas orörd. 

  



 

 

 

Tallskog SV Kärringebrink  

Objektsnummer: 864809    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull tallskog som utgör en värdefull del av kustzonens tallskogar. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

På en bergshöjd i skogarna norr om norra Finnö-vägen finns en gammal hällmarkstallskog med visst inslag av gamla tallar och grov död 

barrved. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om området lämnas orört. 

  



 

 

 

Tallskog vid Härsberg  

Objektsnummer: 866313    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett avsnitt med äldre tallskog med träd upp till 250 års ålder. De gamla träden utgör ett mycket värdefullt inslag i landskapet där riktigt gamla 

träd blivit en stor bristvara. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Intill väg 215 ligger att avsnitt med gammal tallskog på frisk mark. Enligt en skogvaktare är en del tallar ca 250 år idag. Brandljudsliknande 

rotveck finns på många tallar. Dessa tallar med sin grova dimension och karaktär i kronor och pansarbark långt upp på stammen är en ovanlig 

biotop i dessa trakter. Tallticka förekommer. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om granen hålls efter. Efter eventuellt uttag av gran kan en skiktning av tall eftersträvas genom att yngre individer släpps 

upp. All äldre tall bör lämnas. 

  



 

 

 

Tallskog vid Parsen  

Objektsnummer: 863405    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Öster om sjön Parsen finns ett område med äldre tallskog med inslag av riktigt gamla  träd av främst tall, även asp och gran. Den gamla skogen 

utgör ett mycket värdefullt  inslag i det brukade skogslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På sjön Parsens östra sida finns ett berg med gammal hällmarkstallskog med inslag av  riktigt gamla tallar och en del död ved. I norra delen 

finns en platå med gles och luckig granskog med inslag av tall och grupper av grova aspar. Många av granarna är riktigt gamla och senvuxna. 

Längst i norr ingår också en blockig NO-vänd brant med äldre granar. Flera rödlistade arter har hittats i området. Svart praktbagge på tall, 

granbarkgnagare på gran och dvärgbägarlav på tallved. Ytterligare ett litet område med gammal tall och gamla senvuxna granar finns i öster. På 

en av de grövsta granarna hittades spår av den rödlistade skalbaggen granbarkgnagare. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området lämnas orört. Träd som faller bör lämnas kvar. 

  



 

 

 

Tallskog vid Yttergårda  

Objektsnummer: 873109    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En äldre tallskogsmiljö vid Yttergårdsviken. Skogsområdet utgör en värdefull del av kustzonens höga naturvärden. Skärgårdsområdet är en 

särskilt utpekad värdetrakt för tallskogsvärden i Östergötland.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett berg med riktigt gamla tallar i sluttningen mot Yttergårdsviken. En del av dem har pansarbark och är lämpliga för rödlistade insekter. 

Enstaka torrakor och lågor finns i området och på tall växer talltickan. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området lämnas orört. På sikt kan kanske en del gran behöva tas bort. 

  



 

 

 

Tallsluttning S Bolltorp  

Objektsnummer: 865703    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull sluttning med äldre tall. Gamla träd är en bristvara i dagens 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Strax söder om Bolltorps gårdscentrum finns en nordväst-vänd bergssluttning med grova gamla tallar samt yngre och medelålders lövskog i 

övrigt. Det är tallarna med sin karaktär som utgör det främsta naturvärdet. Här finns också en del död ved av tall. I lövskogen förekommer 

hålträd och senvuxna träd som gynnar fågel- och insektsliv. Riktigt grova lövträd saknas dock. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogsbeståndet sköts med sikte på att bevara de gamla tallarna i första hand, samt ek och övrigt löv. Bibehåll ett 

trädskikt så att stark solinstrålning undviks på de lodytor med mossor som finns i berget. 

  



 

 

 

t Anna gamla kyrka  

Objektsnummer: 873024    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En brant med bland annat senvuxna ekar. Området är med sitt ekinslag av stort värde som en del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En östvänd brant med gamla senvuxna ekar och några gamla tallar. I norra delen finns en grov ekhögstubbe. 

 

Åtgärdsbehov 

De höga naturvärdena kommer att bevaras om yngre gran hålls efter och området i övrigt lämnas kvar. 

  



 

 

 

t Anna kyrka  

Objektsnummer: 873053    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I området runt S:t Anna kyrka finns ett ganska stort antal gamla, grova och vidkroniga ekar. Många av träden är trängda av igenväxning. Ekarna 

har mycket stora värden som en del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård och de är symboliskt belägna kring sockenkyrkan.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Området öster om S:t Anna kyrka har enligt Häradskartan 1868 varit en tämligen trädlös utmark tidigare. Här finns idag 15-20 grova, 

vidkroniga ekar spridda i en ung skog av främst triviala lövträd. Ekarna har mycket stora värden, dels kultur- och landskapshistoriskt men även 

som hemvist för många lavar och insekter. I området finns de sällsynta eklavarna gul dropplav och brun nållav.  Ytterligare ett par mycket 

värdefulla gammelekar står sydväst om kyrkan ned mot Blindsvik. Den norra är en grov, gammal ek som står inne i en lövskog. Den södra står 

nedanför en lodyta och är mycket grov och även högvuxen. Den är trängd av en granplantering i öster. På ekens sydsida växer omkring 10 cm2 

av den sällsynta laven ekspik. Strax söder om denna ek står två stor ekar ytterligare i kanten av tomtmarken vid Blindsvik. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de gamla ekarna frihuggs så att varje träd får 5 meters fritt spelrum kring kronan. Beteshävd är troligen ett lämpligt 

alternativ för att därefter hålla området halvöppet med ljusluckor kring ekarna. Naturvärdet hos ekarna sydväst om 

  



 

 

 

Tegeltorps betesmark  

Objektsnummer: 874064    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull betesmark som tyvärr är övergiven och igenväxande. En del av området är utpekat i Natura 2000 och det är angeläget att 

bete återupptas så att det kan förbli en del av det värdefulla beteslandskapet vid Stora  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En övergiven hage med en rik flora under ett numera täckande fältskikt av örnbräken och ett tilltagande trädskikt med främst björk och asp. 

Lämplig att återta som bete. Här finns bl a rikligt med ängsvädd samt blåklockor, knägräs, hirsstarr, svinrot och ängshavre. Ytan gränsar till 

Månbergets hagmark med sin förekomst av trumgräshoppa. En mindre yta i den nu övergivna hagen har pekats ut i Natura 2000 då dess 

kvalitéer är i klass med Månberget. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med röjningar av igenväxningsvegetation. 

  



 

 

 

Tillflöde till Ytterbyån  

Objektsnummer: 864907    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Tillflödet till Ytterbyån är bland annat påverkat av rensningar. Trots ingreppen har bäcken kvar en mycket av sina naturliga karaktärer och 

utgör fortfarande en värdefull naturmiljö. Vattendraget är av lokalt intresse för naturvården.  Naturvärdesbeskrivning  Orientering  

Vattendraget ligger en knapp mil öster om Ringarum i sydöstra delen av Söderköpings kommun. Bäcken saknar namn på lantmäteriets kartor, 

men kallas här Tillflöde till Ytterbyån. Bäcken saknar källsjö och har sina källflöden i området väster och norr om Sjögerum. Från 

sammanflödet med diket från Sjögerum är den 1,7 kilometer lång och har en fallhöjd på i storleksordningen 10 meter.  Vattendragsbeskrivning  

Bäcken rinner i en dalgång som i de övre delarna blir allt trängre. Loppet är varierande med såväl raka och ringlande som meandrande delar. 

Meandrande partier finns främst i de nedre delarna där dalgången är bredare. Större delen av bäcken är välskuggad eller relativt välskuggad. 

Klibbal är vanligast närmast bäcken, men det finns även en del ek, asp, hassel och gran. Död ved förekommer bara i ringa omfattning i vattnet. 

Strömmande partier förekommer här och var och är vanliga inom knappt 500 meter  av bäcken. Bredden är oftast en till två meter och djupet 

några få decimeter. Botten domineras av olika typer av finsediment. Bland grövre bottenmaterial är sand och sten vanligast, men även grus och 

block förekommer här och var.  Det finns två särskilt värdefulla avsnitt av bäcken som sammanlagt utgör 35 % av vattendraget. Den nedre är 

340 meter lång och ligger omkring 0,6 kilometer uppströms utloppet i Ytterbyån. Här har bäcken ett naturligt meandrande lopp med varierande 

strömförhållanden. Sträckan är välskuggad och omges till stor del av halvslutna betesmarker.  Den övre är 150 meter lång och ligger i områdets 

övre delar. Bäcken har här ett ringlande lopp och rinner fram i en trång dalgång med yngre grandominerad produktionsskog. Närmast bäcken 

dominerar klibbal. Vattenmiljön är varierande. Svagt strömmande vatten dominerar, men det finns även en hel del strömsträckor och en del 

lugnflytande partier. Sten är det vanligaste bottenmaterialet.  Växter och djur  Vattenvegetationen dominerades vid karteringen av olika 



 

 

övervattensväxter. Skogssäv, sjöfräken och olika starrarter var vanligast. Inom de nedre delarna tillkom en hel del rörflen och bladvass och 

inom partier med högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial dominerade näckmossa. Dessutom påträffades bredkaveldun och bäcklav.  

Vid karteringen noterades stora mängder märlkräftor i bäcken.  ', 'Bäcken har elfiskats vid ett tillfälle. 2005 provfiskades en lokal cirka 600 

meter uppströms utflödet i Ytterbyån. Ingen fångst rapporterades (Hjälte 2005). Enligt lokalt boende stiger dock stora mängder id upp i 

Ytterbyån under vårarna. Det är tänkbart att de även går vidare upp i denna bäck. Havsvandrande öring har säkerligen funnits tidigare men 

arten är sannolikt utslagen sedan många år. Relativt lämpliga lek- och uppväxtområden för öring finns inom de båda potentiella limniska 

nyckelbiotoperna.  Bäcken nyttjas sporadiskt som rast- och övervintringslokal av strömstare (Vuorinen 2007).  Påverkan  Bäcken är tydligt 

påverkad av rensningar, men graden av påverkan är ställvis svårbedömd. Uppströms naturvärdesobjektet är betydande delar av huvudfåran och  

dess tillflöden kanaliserade. Detta innebär att vattenregimen kraftigt avviker från opåverkade förhållanden: Tillsammans med det lilla 

avrinningsområdet innebär detta att uttorkningsrisken sannolikt är hög.  Bäcken 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. Atgärdsbehov  Referenser - Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Träd och buskar  Edlund, J. 

2005: Biotopkarteringsdata (2005-10-12). bör bli vanligare längs ån för att öka skuggningen och tillförseln av död ved till  Hjälte, U. 2005: 

Elfiskeprotokoll daterat 2005-08-30. vattendraget. För att minska risken för uttorkning bör tillrinningsområdets  Vuorinen, J. 2007: 

Sammanställning av uppgifter om strömstare, kungsfiskare och forsärla. Opublicerat material.  ', 'Nr N amn Klass 864908 Örby tallskog 3  

Naturvärdesbedömning Ett värdefullt avsnitt med mycket gamla tallar. Området utgör en värdefull del av kustzonens tallskogsnaturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Vattendraget ligger en knapp mil öster om Ringarum i sydöstra delen av Söderköpings kommun. Bäcken saknar namn på 

lantmäteriets kartor, men kallas här Tillflöde till Ytterbyån. Bäcken saknar källsjö och har sina källflöden i området väster och norr om 

Sjögerum. Från sammanflödet med diket från Sjögerum är den 1,7 kilometer lång och har en fallhöjd på i storleksordningen 10 meter.  

Vattendragsbeskrivning  Bäcken rinner i en dalgång som i de övre delarna blir allt trängre. Loppet är varierande med såväl raka och ringlande 

som meandrande delar. Meandrande partier finns främst i de nedre delarna där dalgången är bredare. Större delen av bäcken är välskuggad eller 

relativt välskuggad. Klibbal är vanligast närmast bäcken, men det finns även en del ek, asp, hassel och gran. Död ved förekommer bara i ringa 

omfattning i vattnet. Strömmande partier förekommer här och var och är vanliga inom knappt 500 meter  av bäcken. Bredden är oftast en till 

två meter och djupet några få decimeter. Botten domineras av olika typer av finsediment. Bland grövre bottenmaterial är sand och sten 



 

 

vanligast, men även grus och block förekommer här och var.  Det finns två särskilt värdefulla avsnitt av bäcken som sammanlagt utgör 35 % av 

vattendraget. Den nedre är 340 meter lång och ligger omkring 0,6 kilometer uppströms utloppet i Ytterbyån. Här har bäcken ett naturligt 

meandrande lopp med varierande strömförhållanden. Sträckan är välskuggad och omges till stor del av halvslutna betesmarker.  Den övre är 

150 meter lång och ligger i områdets övre delar. Bäcken har här ett ringlande lopp och rinner fram i en trång dalgång med yngre grandominerad 

produktionsskog. Närmast bäcken dominerar klibbal. Vattenmiljön är varierande. Svagt strömmande vatten dominerar, men det finns även en 

hel del strömsträckor och en del lugnflytande partier. Sten är det vanligaste bottenmaterialet.  Växter och djur  Vattenvegetationen dominerades 

vid karteringen av olika övervattensväxter. Skogssäv, sjöfräken och olika starrarter var vanligast. Inom de nedre delarna tillkom en hel del 

rörflen och bladvass och inom partier med högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial dominerade näckmossa. Dessutom påträffades 

bredkaveldun och bäcklav.  Vid karteringen noterades stora mängder märlkräftor i bäcken.  ', 'Bäcken har elfiskats vid ett tillfälle. 2005 

provfiskades en lokal cirka 600 meter uppströms utflödet i Ytterbyån. Ingen fångst rapporterades (Hjälte 2005). Enligt lokalt boende stiger 

dock stora mängder id upp i Ytterbyån under vårarna. Det är tänkbart att de även går vidare upp i denna bäck. Havsvandrande öring har 

säkerligen funnits tidigare men arten är sannolikt utslagen sedan många år. Relativt lämpliga lek- och uppväxtområden för öring finns inom de 

båda potentiella limniska nyckelbiotoperna.  Bäcken nyttjas sporadiskt som rast- och övervintringslokal av strömstare (Vuorinen 2007).  

Påverkan  Bäcken är tydligt påverkad av rensningar, men graden av påverkan är ställvis svårbedömd. Uppströms naturvärdesobjektet är 

betydande delar av huvudfåran och  dess tillflöden kanaliserade. Detta innebär att vattenregimen kraftigt avviker från opåverkade förhållanden: 

Tillsammans med det lilla avrinningsområdet innebär detta att uttorkningsrisken sannolikt är hög.  Bäcken 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.  

 

Åtgärdsbehov 

Referenser - Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Träd och buskar  Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata (2005-

10-12). bör bli vanligare längs ån för att öka skuggningen och tillförseln av död ved till  Hjälte, U. 2005: Elfiskeprotokoll daterat 2005-08-30. 

vattendraget. För att minska risken för uttorkning bör tillrinningsområdets  Vuorinen, J. 2007: Sammanställning av uppgifter om strömstare, 

kungsfiskare och forsärla. Opublicerat material.  ', 'Nr N amn Klass 864908 Örby tallskog 3  Naturvärdesbedömning Ett värdefullt avsnitt med 

mycket gamla tallar. Området utgör en värdefull del av kustzonens tallskogsnaturvärden.  Naturvärdesbeskrivning  I en brant sluttning ovanför 



 

 

innersta Gropviken växer en mycket gammal tallskog. Många av tallarna har pansarbark och grova döda grenar. Enstaka torrakor och  

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

  



 

 

 

Tjärholm  

Objektsnummer: 873006    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I de sydvända branterna sydost om S:t Anna kyrka finns på flera ställen inslag av riktigt gamla tallar, bitvis även rikt med död ved och enstaka 

grov ek och lind. Tallbestånden liksom ädellövträden utgör mycket värdefulla delar av skärgårdens  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I nordväst vid Blindsviken finns en västvänd svårtillgänglig brant med riktigt gamla tallar. Här finns också gott om död tallved och troligen en 

rik insektsfauna. Nästa sluttning ligger innanför Kalvholm och är en brant sluttning med bitvis glest ställda gamla tallar. En del av tallarna är 

eller blir snart tillräckligt gamla för att hysa rödlistade insekter. I branten står också ett par riktigt gamla ekar. Ytterligare ett par grova ekar finns 

nära ett åkerbryn strax norr om branten.  Y tterligare ett stycke österut nära Tjärholm ligger en bergig udde med hällar och branta sluttningar 

ner mot vattnet. Här växer gammal tallskog med gott om död ved, både stående och liggande samt många riktigt gamla tallar med pansarbark. I 

en av dessa hittades kläckhål av den rödlistade reliktbocken. I nordväst finns en nordvänd brant med senvuxna gamla granar och en lind. Av 

signalarter har påträffats tallticka, gammelgranslav och kattfotslav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tallmiljöerna lämnas orörda. I branten innanför Kalvholm bör helst yngre lövträd och gran hålls efter men området i 

övrigt lämnas orört. Gamla träd som faller bör lämnas kvar. Akern med gamla ekar nära brynet är ett gynnsamts 

  



 

 

 

Tomtaholm  

Objektsnummer: 865615    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Norr om Vispolen finns en rad värdefulla skogsmiljöer med såväl gammal hällmarkstall, strandskog och äldre hagmarksek inväxt i lövskogar. 

Området som helhet är mycket mångformigt och utgör en mycket värdefull och skyddsvärd  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På nordsidan av Vispolen nära Tomtaholm finns en ansamling av värdefulla skogsområden med en sammanlagd yta om ca 30 hektar. I öster 

finns lövdominerade ytor varav några har mer eller mindre stort ekinslag. Dessa områden är tidigare betesmarker där hävden upphörde för 

länge sedan. Apelbacken är en sådan miljö där betet upphört för ca 50 år sedan och ingen gjort något sedan dess. Asp och gran har 

självföryngrats under lite äldre ekar. Idag en asp- och granskog med inslag av ek och tall runt bergknallar. Självgallring är på flera håll i full gång 

och några spår av avverkning finns ej. Många aspar är också hålträd redan.  Söder om Båtviksgärdet finns ett växlande område med grova, 

gamla hagmarksträd av gran, tall och ek. Här har varit en halvöppen hagmark förr. Nu är det igenväxt med gran och löv samt en 

hasselunderväxt. Området har en rik trädslagsblandning och stor olikåldrighet samt skiktning som starka karaktärer. Markfloran är rikare än 

genomsnittet med bland annat ormbär och vippärt.  Västringe kyrka är en bergklack med utsikt över Vispolen. Det är ett kuperat område med 

barrskog på västsidan och lövskog på östsidan. Det är också en lång strandlinje med brynskog. Östsidan är bevuxen med asp och ek. Här finns 

många hålträd och en del döda träd av asp. Området har betats förr och aspen är gallrad för ca 10 år sedan. Ett par hundra meter norr om 

Västrings kyrka finns en bergtopp bevuxen med tall och ek. Tallen dominerar åt väster. Ek samt några lindar förekommer på östsidan. På en ek 

strax nedanför toppen växer lunglav.  Längst i öster finns ett område på ca 2,5 hektar med naturskogsartad lövskog.  Mot nordväst från 



 

 

Västringe kyrka ligger Svarta Berg, en bergbrant med en smal bård av gran/tall och ekskog nedanför mot sjön. På krönet och en bit in i 

Herrgårdshagen går ett hällmarksområde. Här växer gammal tall och här ligger rikligt med gamla lågor av tall. De verkar ha fallit vid samma 

tidpunkt. Mängden lågor och avsaknaden av huggningsspår gör området ovanligt.  Norrut från berget finns en nordvänd bergbrant med grov 

granskog som övergår till  ett översilningskärr med alskog. I branten finns också ek som det växer lunglav på. På gran växer gammelgranlav och 

även lite kattfotslav. Skriftlaven finns på hasselbuskar  i slänten. Alkärret är något påverkat. Kråkön är en klippa med fin utsikt över Vispolen. 

Kråkön och området norrut utmed sjökanten är lövrik barrskog med rik  hasselunderväxt längst i norr. Särskilt utmed sjökanten och på klippan 

finns äldre träd och en mer opåverkad karaktär. Grova gamla ekstubbar finns kvar.  ', 

 

Åtgärdsbehov 

En del av områdena i öster är skyddade med biotopskydd och naturvårdsavtal. Av övriga områden vore det ur naturvårdssynpunkt värdefullt 

om stora delar lämnades orörda. I vissa avsnitt bör löv gynnas på bekostnad av barrträd. Grova, gamla träd naturmiljö. 

  



 

 

 

Tomtsätter betesmark  

Objektsnummer: 865608    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull betesmark vid Fillingerumeån med inslag av värdefulla framtidsekar. Genom området och angränsande till detta finns värdefulla 

vattenmiljöer i ån.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En variationsrik betesmark med högt naturvärde. Betesmarken gränsar till den bitvis slingrande Fillingerumeån men mot sydost finns ett par 

mindre, avskilda avsnitt. Det östra av dessa är helt öppet. I hagen växer unga till medelgrova ekar. I fuktiga områden finns antydan till 

tuvbildning. Till betesmarksfloran hör bl a nattviol, blåsuga, slåtterfibbla, gullviva och jungfrulin.  Den 540 meter långa meandersträcka som 

passerar betesmarken är en viktig vattenmiljö,  en potentiell limnisk nyckelbiotop. Ån rinner mestadels oskuggad genom fuktängarna. Inga 

betydande ingrepp har gjorts inom området men rensningar omedelbart nedströms sträckan har inneburit att vattennivån har sänkts och ån 

numera rinner på en lägre nivå.  Nedströms betesmarken fortsätter den fina vattenmiljön i en 500 meter lång varierande strömsträcka med 

förhållandevis låg påverkansgrad (se även under objektet Fillingerumeån). Vattnet är mestadels välskuggat och kantas av klibbal och gran. Såväl 

svagt strömmande som strömmande partier är vanliga. Delar av området betas. I de övre delarna rinner vattendraget förbi den trånga 

dalgången Tjurhålet där branta klippor och svahällar omger bäcken. De nedre delarna av objektet är tydligt påverkade av sänkningar nedströms 

vilket har inneburit att ån har eroderat sig ner till en djupare nivå och numera kantas av branta och delvis blottlagda stränder. De direkta fysiska 

ingreppen inom sträckan bedöms dock som små. Ett undantag är längst upp på 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning eller 

uppförande av bebyggelse. Vattendraget lämnas ostört. Träd och buskar bör bli vanligare längs ån för att öka 

  



 

 

 

Torpavikens strandlandskap  

Objektsnummer: 872001    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mycket värdefullt strandängslandskap med vidsträckta strandängar i mosaik med ekrika backar. Naturvärden finns knutna till strandängen 

med flora och fågelliv, en bitvis rik torrängsflora samt bitvis rikt inslag av gamla ekar. Ett mycket värdefullt och skyddsvärt landskapsavsnitt 

med vacker landskapsbild.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I södra änden av Sandfjärden ligger ett större betesmarksområde bestående av Torpavikens strandängar och anslutande skogsdungar. 

Omgivningen utgörs av mindre åkrar och större sammanhängande skogspartier. Själva strandängen är vidsträckt och avgränsas inåt av svagt 

betad tuvtåtelfuktäng. Till själva strandängen räknas här de delar som domineras av krypven och agnsäv. Bitvis är också starrinslaget stort. De  

inre delarna med tuvtåtel är dock lika värdefulla för fågellivet och för landskapsavsnittet som helhet. Betestrycket är och har dock varit för 

svagt för att hålla vassen borta och den öppna strandängen är mindre än vad den borde.  I norra delen ligger ett skogigt område kring 

uppstickande berghällar. Mot stranden till finns hällmarker med torrängspartier som dock är igenvuxna med enbuskar. Fläckvis är det rikt med 

den kustbundna växten natt och dag och av torrängsflora finns t ex Adam och Eva, jungfrulin, brudbröd och getrams. Det dominerande är en 

ek-tallskog där ekar och en del tallar är lite äldre. I en del av området har ekarna blivit friställda. Det finns även inslag av lind och på en grov 

lindstam påträffades den ovanliga lunglaven som även hittats på ek i området.  I söder finns ekhagepartier vid Katrineberg på ömse sidor om 

vägen. Norra delen betas till en del. Det är relativt slutet men torrängsytor finns med mycket ängshavre och brudbröd men även kattfot, 

solvända och slåtterfibbla. På mer frisk mark växer bland annat natt och dag, gullviva, svinrot och darrgräs. Söder om vägen finns igenväxande 



 

 

marker med inslag av artrika klipphällar med brudbröd och adam och eva. Bitvis mycket slån och apel men även enbuskar och unga tallar ökar i 

mängd i brynen. Vid Katrineberg står områdets äldsta ek, en ihålig jätte med smal krona. I övrigt flera mycket gamla, senvuxna ekar med en 

värdefull flora och fauna med bl a bålgeting och gul dropplav.  På några bergbackar nordost om Katrineberg finns inslag av flerhundraåriga, 

senvuxna ekar. Ett betespräglat buskskikt av björnbär, slån och nypon utgör ett värdefullt 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om strandängslandskapet, ekhagarna och skogsbackar hävdas med bete även i framtiden. Hela området bör bevaras som ett 

intakt landskap utan ytterligare bebyggelse och anläggningar. Söder om vägen finns akut behov av 

  



 

 

 

Torrängsflora 1 km V Skälboö  

Objektsnummer: 864718    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par åkerholmar med värdefull torrängsflora, bl a med den ovanliga säfferoten samt korskovall.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I åkermarken väster om E22 och ca 1 km V Skälboö finns ett par åkerholmar med intressant torrängsflora. Backarna uppmärksammandes 

redan vid inventering av stäppängsmiljöer 1977 (”Stäppängar i Östergötland”, rapport Länsstyrelsen Östergötland). Här förekom säfferot 

relativt rikt samt även korskovall, ängshavre, brudbröd och rockentrav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om åkerholmarna skyddas från gödselpåverkan. Området bör fältbesökas och lämplig skötsel bedömas. 

  



 

 

 

Torstorp betesmark  

Objektsnummer: 866521    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En betesmark med en hel del hävdgynnade arter som dock är koncenterade till en mindre del av hagmarken. Området är värdefullt ur 

landskapsperspektiv som en del av det kringliggande odlingslandskapet.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett stort gårdsnära hästbete på öppen och relativt flack mark. Här finns en diffus svag gödselpåverkan i norr och ett rikt uppslag av slån i 

torrbacken i söder. Den rikaste floran är koncentrerad till ca 0,5 ha av skiftet och här finns den rikaste förekomsten  av hävdgynnad flora, bl a 

gökärt, rödklint, backtimjan, ängsvädd, bockrot, jungfrulin, knägräs och rikt med gulmåra. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och fornlämningarna 

såsom bebyggelse, grävning eller chaktning. Om ytterligare näringspåverkan undviks kommer den värdefulla 

  



 

 

 

Torsvallabacken  

Objektsnummer: 865602    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mycket värdefullt ädellövbestånd som på håll förefaller ungt men som innehåller gamla träd, delvis med hamlingsspår. Rik moss-, lav- och 

svampflora.Trädskiktet präglas av ek och ett ovanligt stort inslag av lind. Torsvallabacken utgör en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En fd betesbacke intill den gamla järnvägsbanken Söderköping-Valdemarsvik. Trädskiktet domineras av ädellöv som i branter utgörs av gamla 

och senvuxna träd. Branterna innehåller den största mängden äldre träd i området.  Branter och bergbackar karaktäriserar området men mellan 

dessa finns planare jord- och moränfyllda ytor. I branterna finns ett stort inslag av lind medan ganska rakstammig och medelålders ek 

dominerar i övrigt. Eken är vanligen kring 100 år men 150-åriga och äldre träd förekommer. En del ekar börjar få en värdefull lavflora med gul 

mjöllav, gul porlav.  På block finns fällmossa och i de beskuggade västbranterna finns traslav, guldlocksmossa och västlig hakmossa. På hassel 

skriftlav och på en gammal ekstubbe oxtungsvamp. Unga hasselbuskar finns i rik mängd samt igenväxning i form av ung  björk, asp och ek 

medan barrträden saknas eller är urhuggna.  Det rika inslaget av den svårföryngrade linden samt gamla ekstubbar vittnar om att här funnits 

ädellövträd under mycket lång tid. Markfloran domineras av piprör med inslag av liljekonvalj. I hällmarker tulkört. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ett ädellövbestånd kan upprätthållas på platsen och om branterna lämnas orörda. Ett visst ekskogsbruk i områdets 

låglänta delar (uttag och uppdrivande av rakstammig ek) bör i övrigt vara förenligt med och troligen gynnsamt 



 

 

  



 

 

 

Torönsborgs storäng  

Objektsnummer: 874001    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ekhagmark samt spridda grova eller mycket grova ekar i närområdet. Här finns även ett angränsande större område vid 

Dragsviken med såväl gammal tall som inblandning av gran, ek och andra lövträd. Dessa skogsmiljöer, ekhagen och grova eksolitärer utgör 

mycket värdefulla delar av S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längs stora vägen mot Tyrislöt ligger en ekhagmark som restaurerats efter att ha stått ohävdad många år. Marken är mager med många 

uppstickande berghällar. De äldsta ekarna är omkring 250 år och därunder är åldersspridningen god. Några sällsynta eklavar förekommer i små 

mängder, det är gulpudrad spiklav, skuggorangelav och gammelekslav. På en ek finns även lite lunglav.  I nordost ligger ett varierat område 

med barrträdsprägel. Det är en mosaik av hällmarkskog, bördiga kjusor, sluttningar och branter ned mot havet. I den nordvästra delen 

dominerar ek i olika åldrar med inslag av tall, gran och asp samt avsnitt med hasselunderväxt. I den östra delen och ned mot havet dominerar 

gammal tallskog. Skogen är olikåldrig med ett stort inslag av mycket gammal tall med pansarbark och gamla grovbarkiga ekar. Längst i söder 

finns en grov aspskog med inslag av gamla grova ekar, här finns inslag av yngre ask, al, björk och lönn. Död ved i form av torrakor och lågor 

finns i riklig mängd över hela området. På ek finns bl a brun nållav och på granlågor ullticka. I brynet vid grusvägen är ekarna vidkroniga och 

stammarna väl solbelysta, vilket gynnar ett rikt insektsliv och en artrik lavflora.  Söder om Torönsborgs storäng finns en ekdunge och längs 

landsvägen ett stråk av äldre ekar. I sydväst en ganska låg men mycket grov ek i ett slånbuskage och i sydkanten av åkermarken står en cirka 1,5 

meter grov ek med cirkelrund, vacker stam. Gammelekslav och gulpudrad spiklav förekommer i små mängder. I nordväst finns ett friliggande 



 

 

delobjekt i Storängens västbryn med några gamla grova ekar. Flera av dem är i stort behov av frihuggning.  Söder om landsvägen ligger en höjd 

med hällmarker, omgivna av gles skog. Vid sydöstra kanten av hällmarken står några gamla lindar. Sydligaste delen är igenvuxen med ung lind 

och gran. Höjdens ostsluttning är småblockig med mycket asp i trädskiktet. Här växer den sällsynta igelkottsröksvampen och gräset lundslok. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd i ekhagen längs vägen. De flesta övriga vidkroniga ekar i närområdet är i akut behov av frihuggning. I det 

stora området i nordöst kan ekarna i den västra delen frihuggas, en del av ekarna kan ochså gallras 

  



 

 

 

Trollnäset  

Objektsnummer: 864305    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Äldre tallskog på Trollnäset i Hövern. De äldre träden har ett högt naturvärde men även ett värde för landskapsbilden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Trollnäset växer en äldre tallskog med stort inslag av asp och ek. Troligen har området betats för länge sedan. Ett mindre antal tallar i norr 

visar på ännu högre ålder. De spår av avverkning som finns är gamla men det är ont om död ved. Området utgör en fin del i landskapsbilden i 

Hövern. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras bäst om tallskogen på Trollnäset lämnas utan skogliga åtgärder. 

  



 

 

 

Trädmiljö vid Börrum  

Objektsnummer: 863927    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull gårdsnära trädmiljö med grov lind och ask. Området är en del av det rika ädellövlandskapet i trakten och av kommunalt värde ur 

naturvårdssynpunkt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Börrums gård finns en värdefull trädmiljö med en kombination av park- och alléträd samt en sluttning av mer naturlig karaktär. Här finns 

äldre träd av främst lind men även ask och någon bok. En del av sluttningen ovanför tomtmarken ingår i betesmark. Av lind finns ett flertal 

träd som är nära metergrova och ca 10 träd är kring 2,5 meter i omkrets. Av ask finns 3 st över metergrova träd, det grövsta 408 cm i omkrets 

och den grova boken mäter 240 cm i omkrets (Länsstyrelsens 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om trädmiljön vårdas och föryngra som tidigare men det är värdefullt om även gamla och ihåliga träd kan tillåtas står kvar 

där de ej utgör fara eller missprydnad. Fortsatt bete i sluttningen är mycket positivt. 

  



 

 

 

Tränkärr  

Objektsnummer: 872206    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett våtmarksområde med en rad typiska våtmarksväxter. Trots viss påverkan har området ett lokalt intresse då kärr- och mossar är ett ovanligt 

inslag i  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En myrmark med en blandning av typiska kärr- och mossearter. I kanterna skvattram och hällmarker med tall som angränsar i norra delen. Av 

växter dominerar topplösa samt blåsstarr, dessutom finns tranbär, kärrviol, kråkklöver, gråstarr, vattenklöver, sjöfräken, ängsull, blåtåtel samt i 

bottenskiktet björn- och vitmossor. I söder är kärret al- och björkbevuxet och omges av björk-gransumpskog.  Längst i väster en lövsumpskog 

med starr-arter mellan lövsocklarna. Trädskikten är förhållandevis ungt och verkar ha varit avverkat. Angränsande brukade skogsbestånd går 

ända ut i sumpskogskanten. Sumpskogen hyser ändå naturvärden i form av de få äldre granar och lövträd som finns kvar i och runtom i 

kanterna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarken får utvecklas fritt och om de äldre träden runtom lämnas till evighetsträd. 

  



 

 

 

Trännöhalsen  

Objektsnummer: 874042    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Trännöhalsen finns höga naturvärden tack vare basiska jordarter som ger förutsättningar för en rik kärlväxtflora även i granskog. Här kan en 

värdefull svampflora förväntas och i området finns även en mängd gamla träd av gran, tall och ek och främst på ek flera rödlistade arter. 

Området utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård och ingår i Uggelö naturreservat.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Trännöhalsen är en utskjutande udde nordost om Herrborum och utgör den västligaste delen av Uggelö naturreservat. Halva ytan är i nuläget 

av ganska trivial natur medan övriga delar främst längs sydsidan och mitt på har betydande naturvärden. I sydväst ligger ett litet område med en 

ekdominerad lövskog med rik flora. Här finns gott om de ovanliga växterna lundslok och sårläka tillsammans med lite vanligare lundväxter som 

hässlebrodd, gullviva, blåsippa, vårärt, vitsippa, vippärt samt någon enstaka tandrot och tvåblad. Ekarna börjar bli gamla och hysa krävande 

lavar. Bland annat finns här rosa skärelav. Miljöer som denna hyser ofta en rik svampflora.  Trännöhalsens centrala del utgörs av en mycket 

bördig granskogssänka bevuxen med gammal grov gran, enstaka ekar, alar och någon alm. Mot söder avgränsas området av en nordvänd brant. 

Den del av området som ligger i nordsluttning ner mot Arentorpsviken är inte lika gammal men förhållandena i övrigt är likartade. Floran är 

mycket örtrik. Blåsippa och sårläka dominerar stora delar och här och var kan man hitta den sällsynta lundsloken och purpurknipprot. 

Trolldruva, kärrviol, vårärt och gullpudra förekommer fläckvis. Bland lite ovanligare kryptogamer kan guldkremla och västlig hakmossa 

nämnas.  Trännöhalsens södra del består av gammal barrskog dominerad av jättetallar med inslag av gamla ofta ihåliga ekar och några gamla 

granar och aspar. Här finns gott om gamla grova tallågor och torrakor. Floran är även här mycket örtrik med arter som vippärt, gökärt, sårläka, 



 

 

blåsippa, gullviva och i norr knärot. Området är mycket artrikt och hyser en rad rödlistade arter (minst 10 arter). Här finns bland annat den 

starkt hotade vedsvampen tallharticka och de mycket sällsynta lavarna rosa lundlav och blå halmlav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om lövskogen i sydväst och granskogen lämnas orörda. Ett massivt uppslag av införd ädelgran finns på uddens yttre del 

vilket utgör ett stort hot mot de mycket höga naturvärdena här. Några av de stora ekarna är invuxna av bland 

  



 

 

 

Tväråns ravin  

Objektsnummer: 866606    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Åravinen är en mycket växlingsrik naturmiljö som slingrar sig genom åkerlandskapet. Den beskuggade vattenmiljön har ett stort värde för fisk 

och i strandbrinken förekommer kungsfiskare.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Från strax nedströms Strodammen till utloppet i Storån har Tvärån kvar en hel del av sitt naturliga lopp. På en kilometerlång sträcka har ån 

skurit ut en upp till 20 m djup ravin. Närmast dammen är ån rätad och stenskodd. Den ursprungliga ravinformen är dock bevarad åtminstone 

på södra sidan. Sidoraviner och erosion kan iakttas. I strandbrinken har kungsfiskaren sitt bo.  I ravinen växer bl a klibbal och lönn samt pil. 

Upp mot Fullerstad gård finns en lövhagmark med 100-150 årig ek och lönn med karaktären av engelsk park.  Ett stycke nedströms dammen är 

norra ravinsidan betad medan sydsidan är en igenväxande buskmark med slån. Nere vid ån en bård av klibbal. Den beteshävdade delen ger en 

god bild av den mäktiga ravinen. På sydsidan finns grupper av asp och björk här och var. Närmare Storån avtar successivt ravinens djup och 

övegår till en ganska rak å beskuggad av träd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om beteshävden fortsätter med minst dagens omfattning. Beskuggande träd bör finnas i kanten av ån för att gynna 

vattenlevande organismer, bl a fisk. I övrigt bör alla åtgärder som kan skada naturvärdet undvikas såsom 

  



 

 

 

Tväsäck  

Objektsnummer: 874118    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På ön Tväsäck finns ett antal gamla lindar med spår av hamling. De gamla lindarna på Tväsäck utgör en mycket värdefull del av den på lind rika 

norra delen av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På den lilla holmen Tväsäck sydost om Trännö finns ett 10-tal grova och gamla lindar som har hamlingsspår. Flera av lindarna har håligheter 

med fuktig mulm (trämjöl) av stort värde för hotade vedinsekter och på en lind växer den rödlistade gammelekslaven. I övrigt utgörs 

trädskiktet av en måttligt gammal gran- tallskog med inslag av vårtbjörk. I buskskiktet finns här och där yngre hasselbuketter. Ett par riktigt 

gamla pansartallar står mot strandkanten i söder. Under lindarna är vegetationen lundartat frodig med bl a båsippa och tandrot. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena är främst knutna till hamlingsträden. Dessa är ej i akut behov av skötselåtgärder men riskerar på sikt att knäckas av ett övertungt 

grenverk. En återhamling av vissa träd liksom försiktiga röjningar av inväxande yngre gran kan 

  



 

 

 

Tyrislöts urkalkberg  

Objektsnummer: 873206    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Tyrislöt finns några mindre urkalkförekomster med artrik flora av delvis kalkgynnade arter. Skärgårdens urkalkförekomster och dess flora 

utgör ett mycket värdefullt inslag i skärgårdsnaturen.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Tyrislöts hamn och camping finns några urkalkförekomster med rik klippängsflora. Helt nära Tyrislöts hamn finns en buskrik hällmark 

med rik flora på små terrassartade partier i den sydexponerade branten. Här växer rikligt med gaffelbräken samt svartbräken, vit fetknopp, 

brudbröd, lundtrav, kungsmynta, Adam och Eva och murruta. Ormbunken murruta har endast en ytterligare känd lokal i skärgården. Ännu en 

bergbacke på urkalksten finns vid tillfartsvägen till Tyrislöt på nordsidan av vägen. Här finns spridda nyponbuskar och en och på ängsartade 

hyllor rikt med Adam och Eva samt kungsmynta, tulkört, vårklynne, vit fetknopp, duvnäva, brudbröd samt gaffelbräken och svartbräken. 

Kalkpåverkad flora märks även på berget nära småbåtshamnen och badplatsen på norra sidan Norra Finnö. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om kalkhällarna undantas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön såsom t ex schaktning, sprängning eller bebyggelse. 

Buskröjning och hävd vore troligen positivt för floran. 

  



 

 

 

Tärnerör  

Objektsnummer: 876309    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Mitt i vattenvidderna i Aspöjafjärden ligger det lilla skäret Tärnerör med häckande fågel och en relativt rik fågelskärsflora. Tärnerör utgör en 

värdefull del av S:t Anna 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Tärnerör är ett litet, runt och övervägande kalt skär. Lösa stenar och block finns på hällarna. På toppunkten växer sparsamt med klibbglim och 

ett klapperstensfält domineras helt av renfana. I övrigt är det gott om vänderot och dessutom strandveronika. En gråtrutkoloni dominerar 

fågellivet och här häckar även något par vardera av silltrut och havstrut. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas orörd och ostörd. 

  



 

 

 

Tärnslund  

Objektsnummer: 867351    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Två värdefulla och för trakten gamla ekar med relativt skrovlig bark. Hotade av igenväxning.  Naturvärdesbeskrivning  Nära åkerbrynet strax 

nordväst om Tärnslund står två ca 80 cm grova ekar med relativt grov bark. De omges av ung tall, gran och asp som börjar växa upp i kronan. 

Ekarna hyser sannolikt en värdefull lavflora även om det inte kan påvisas på stammens nedre, ganska beskuggade delar. Allémossa växer på 

grenarna.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om ekarna frihuggs ut till ca 5 meter utanför yttersta grenspetsarna, dvs ända ut till åkerbrynet i 

norr.  ', 'Nr Namn . Klass 867401 Förkastningsbranten Snöveltorp-Örkällan 1  Naturvärdesbedömning  Den långsträckta och mäktiga 

Slätbakenförkastningen med sin intressanta geologi, växtlighet och fauna utgör en mycket värdefull och skyddvärd naturmiljö med få 

motsvarigheter i Östergötland. En del av branten NO Gäverstad utgör biotopskydd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära åkerbrynet strax nordväst om Tärnslund står två ca 80 cm grova ekar med relativt grov bark. De omges av ung tall, gran och asp som 

börjar växa upp i kronan. Ekarna hyser sannolikt en värdefull lavflora även om det inte kan påvisas på stammens nedre, ganska beskuggade 

delar. Allémossa växer på grenarna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna frihuggs ut till ca 5 meter utanför yttersta grenspetsarna, dvs ända ut till åkerbrynet i norr.  ', 'Nr Namn . Klass 

867401 Förkastningsbranten Snöveltorp-Örkällan 1  Naturvärdesbedömning  Den långsträckta och mäktiga Slätbakenförkastningen med sin 



 

 

intressanta geologi, växtlighet och fauna utgör en mycket värdefull och skyddvärd naturmiljö med få motsvarigheter i Östergötland. En del av 

branten NO Gäverstad utgör biotopskydd.  Naturvärdesbeskrivning  Slätbakenförkastningen är en av länets mest framträdande förkastningar. 

Den bryts på många håll av tvärgående sprickdalar och består därför av en serie bergbranter av skiftande längd. Mest utpräglad är branten på 

norra sidan Slätbaken (Norrköpings kommun) där den bitvis höjer sig ca 70 meter över vattnet (och sannolikt mer än 100 m över Slätbakens 

botten). Öster om Asplången finns en av de västligaste delarna av förkastningen som här och var höjer sig omkring 50 meter över 

odlingslandskapet nedanför.  Vid sidan av förkastningens stora geologiska egenvärde finns flera förekomster av gammal skog gynnad av 

brantens bitvis svårbrukade karaktär. En knapp km väster om Gäverstad finns en fornborg på brantens krön. Här växer hällmarkstall som 

plockhuggits ibland och för länge sedan. Sparsamt med död ved. Enstaka håliga björkar och aspar finns. Gamla spår av brand syns på flera håll 

på tallarna. Längs krönet av hällmarken nedanför fornborgen finns riktigt gamla tallar och gott om död ved. Många torrträd och lågor. Nästan 

alla lågor är soligt liggande vilket gynnar insektsfaunan som det finns gott om spår efter. Flera senvuxna lövträd finns här också.  Längs en väg 

upp i sluttningen nordväst om Gäverstad finns en källa. Det rinner upp vatten på flera ställen i marken. Skogen är blandad med tall, gran och 

lövträd. På al växer skriftlav. Troligen har man utnyttjat tillgången av vatten för att ha betesdjur här.  Nordost om Gäverstad finns en sydvänd 

sluttning och brant. Här växer blandskog av ek, asp, tall och gran i västra delen. I östra delen dominerar granen över de andra trädslagen. Här 

finns särskilt i övre delen av branten många gamla, senvuxna ekar. Det är bitvis gott om död ved främst av gran både stående och liggande träd. 

I västra  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om skogsmiljöerna i huvudsak lämnas orörda. Vissa punktinsatser, t.ex. frihuggning av ekar kan 

dock behövas. Undvik körskador i källmiljön. Generellt bör brantmiljön längs hela sträckningen undantas från avverkning i branter och på 

  



 

 

 

Uggelholmarna  

Objektsnummer: 874203    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 På Uggelholmarna finns mycket värdefulla ädellövmiljöer med främst ek men även en  hel del tall. Knutet till ekar och andra lövträd finns en 

mycket värdefull lavflora och  insektsfauna. Ön har också en mycket rik markflora och är en del i det stråk av ekskogsrika öar som finns i norra 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Omkring en kilometer sydost om Risö ligger Stora och Lilla Uggelholmen. Här finns mycket värdefulla ädellövmiljöer med främst ek samt även 

en hel del tall. Det finns även lönn, ask och lind och tidigare hamlade lönnar utgör ett säreget inslag på några platser.  Tvärs över Stora 

Uggelholmen från sydvästudden mot ost-nordost går en lerfylld sänka. På ön finns även avsnitt med morän och sand. Jordlagren är därmed 

djupare än på de flesta jämförbara öar vilket säkert är en viktig förklaring till den frodiga lövvegetationen.I nordsluttningen på nordvästra delen 

av ön växer äldre tallskog. Tallarna är äldre än 150 år och här finns relativt gott om lågor och torrträd. Det finns även en och annan gammal ek. 

På ek växer rosa skärelav och på gammal tall syns gnagspår efter den rödlistade skalbaggen svart praktbagge. På en torraka växer sydlig ladlav.  

På öns centrala och norra del finns en sluten lövskogslund med gott om gamla grova lövträd. Ek, lind, alm, lönn, ask, asp och björk är de 

viktigaste trädslagen men ner mot stranden dominerar klibbal. Ett stort antal träd bär spår av hamling. Till de gamla träden finns en lång rad 

rödlistade lavar knutna och sannolikt även rödlistade insekter. Vid en undersökning av insektsfaunan i hålträd påträffades fragment av bl a 

kolsvart kamklobagge (Prionychus ater), bålgeting och brun trädmyra. Floran i området är mycket rik med arter som ramslök, tandrot, nästrot, 

vårärt, underviol, spenört, tvåblad, ängsruta, nattviol, gullviva och vårärt.  En på ön mer utbredd naturtyp är den av bete tydligt präglade 



 

 

skogen som finns på södra och sydvästra delen. Gamla grova ekar förekommer rikligt och dessa hyser en lång rad rödlistade arter. Bland annat 

finns här lavarna parknål, gammelekslav och parasitsotlav. På gamla grova tallar syns spår efter reliktbock och svart praktbagge. I området finns 

även lönnar och askar samt någon alm som bär spår av hamling. Floran är rik med en blandning av både hävdgynnade arter och lundarter. Här 

finns t ex rikligt med buskstjärnblomma, vippärt, vårärt, lundslok, blodnäva, Adam och Eva, nattviol och kungsmynta.  Lilla Uggelholmen 

består i sin helhet av skog präglad av bete även om gräset växte högt vid inventeringsbesöket. Fältskiktet domineras av gräs som t ex lundgröe 

men har även ett ganska rikt inslag av örter som tandrot, brudbröd, buskstjärnblomma, gullviva och Adam och Eva. Trädskiktet är varierat 

men ek och tall är de vanligaste trädslagen. Äldre träd finns även av gran och klibbal. På äldre ekar växer krävande  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om den stora andelen ädellövträd består och om öarna hävdas med bete eller på annat sätt bibehåller den delvis halvöppna 

karaktären. Den gamla  tallskogen lämnas orörd. Uggelholmarna är naturreservat.  lavar såsom den rosa skärelaven och gulpudrad spiklav och 

på en gran syns  Sida 714 av 891 

  



 

 

 

Uggeltorps barrskog  

Objektsnummer: 864909    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

tallskogsnaturvärden. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ett relativt stort område (7 ha) med en delvis impedimentartad, gammal hällmarkstallskog med en liten barrskogsbrant i väster. Det finns gott 

om gamla pansarbarkstallar och en del lågor och torrakor. Trädskiktet blir något yngre mot öster. Av signalarter förekommer tallticka och 

blåmossa som karaktäristiska gammeltallskogsarter. På block i skuggigt läge finns korallav och på äldre gran gammelgranslav. I området finns 

även västlig hakmossa. 

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

Uggeludden  

Objektsnummer: 874165    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Innanför Uggeludden finns ett mycket värdefullt lund- och lövängsområde som restaturerats under 1990-talet. Här finns en värdefull flora av 

lundväxter och en mängd hamlade träd. Området är ett av de mer värdefulla ädellövskogs- och lövängsområdena i innerskärgården och utgör 

en mycket värdefull del av S:t Anna  Naturvärdesbeskrivning  Uggeludden är ett nyligen restaurerat ädellövskogs- och lövängsområde. Man har 

sparat ek och lind, samt några enstaka andra träd. Uppskattningsvis ett femtiotal lindar har ny- eller omhamlats. Eken och linden sluter nästan 

krontaket på stora delar av området. All underväxt är dock borta så marken får ändå mera ljus är tidigare. En mindre yta är helt öppen sånär 

som på de hamlade lindarna. Närmast vattnet ligger en stenig ekhagmark med inslag av lind. Markfloran är typisk för skärgården med arter som 

gullviva, Adam och Eva och liljekonvalj. Enbuskar ger prägel åt delar av området. Det restaurerade lundområdet vidtar österut med 

dominerande lind och inslag av hassel, ek och lönn. Här påträffas en artrik flora, speciellt i hasselavsnitten i slänterna ner mot vattnet. Här 

växer rikligt med lundslok samt vårärt, vippärt, blåsippa, hässlebrodd, tandrot, trolldruva, långstarr samt lundgröe och måbär. I öster nära en 

mindre körväg finns storblockig terräng och rasmark. Här växer bl a löktrav.  Åtgärdsbehov Naturvärdet består om karaktären bibehålls och 

lindarna omhamlas regelbundet.  ', 'Nr N amn Klass 874166 Angsudden-Kalvvik 1b  Naturvärdesbedömning  Vid Ängsudden-Kalvvik på 

Lagnö finns mycket värdefulla områden av lövängskaraktär. Området har öppnats upp och många träd har återhamlats på senare år. 

Lövängarna vid Ängsudden utgör en mycket värdefull del av naturvärdena i S:t  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Uggeludden är ett nyligen restaurerat ädellövskogs- och lövängsområde. Man har sparat ek och lind, samt några enstaka andra träd. 



 

 

Uppskattningsvis ett femtiotal lindar har ny- eller omhamlats. Eken och linden sluter nästan krontaket på stora delar av området. All underväxt 

är dock borta så marken får ändå mera ljus är tidigare. En mindre yta är helt öppen sånär som på de hamlade lindarna. Närmast vattnet ligger 

en stenig ekhagmark med inslag av lind. Markfloran är typisk för skärgården med arter som gullviva, Adam och Eva och liljekonvalj. Enbuskar 

ger prägel åt delar av området. Det restaurerade lundområdet vidtar österut med dominerande lind och inslag av hassel, ek och lönn. Här 

påträffas en artrik flora, speciellt i hasselavsnitten i slänterna ner mot vattnet. Här växer rikligt med lundslok samt vårärt, vippärt, blåsippa, 

hässlebrodd, tandrot, trolldruva, långstarr samt lundgröe och måbär. I öster nära en mindre körväg finns storblockig terräng och rasmark. Här 

växer bl a löktrav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om karaktären bibehålls och lindarna omhamlas regelbundet.  ', 'Nr N amn Klass 874166 Angsudden-Kalvvik 1b  

Naturvärdesbedömning  Vid Ängsudden-Kalvvik på Lagnö finns mycket värdefulla områden av lövängskaraktär. Området har öppnats upp 

och många träd har återhamlats på senare år. Lövängarna vid Ängsudden utgör en mycket värdefull del av naturvärdena i S:t  

Naturvärdesbeskrivning  Sydväst om gården Ängen på nordligaste delen av Lagnö finns ett större område som präglas av hamlade träd. Enligt 

Häradskartan från 1868 har området tidigare utgjort äng, löväng och i de höglänta delarna trädklädd utmark. Området präglas av lind, ek och 

hassel samt i en del av gran och tall. Ängsudden i norr, som gränsar till strandängar och våtmarker i norr, är en hävdad och nyhamlad lind-

hassel-ekäng som restaurerats under 1990-talet. Innan dess var området nästan en sluten skog och senaste hamlingen låg närmare 50 år tillbaka 

i tiden. En del lindar är också nyhamlade. Särskilt i söder och öster märks kraftiga, hamlade lindar, mot norr övervägande ek. Innan 

restaureringen fanns en välutvecklad lundflora i området som nu delvis ersatts av hävdgynnade öppenmarksväxter som brett ut sig. Lundfloran 

innehöll rikligt med svalört, blå- och vitsippor, lundgröe, ormbär, tandrot, hässlebrodd, vårärt, sloknunneört, tvåblad, sårläka, desmeknopp och 

spridda bestånd av lundslok. I nordost vid gården Ängen finns ett mindre område av liknande karaktär. I söder finns en mindre hassellund med 

bl a långstarr. Här står även några äldre, hamlade lindar. Ekinslag kring gården. Norrut ligger ett alkärr och en ekskogssluttning ned mot Övre 

Yxnö glo. Här växer bl a natt och dag, liljekonvalj och stinksyska.Mellan Ängsudden och Kalvvik finns en höjd med äldre tall- och granskog 

samt ett fåtal hamlade lindar. En mindre del är tallungskog. Större delen är tallskog och granen är troligen planterad på de en gång öppna 

betesytorna. Vid någon gallring har sedan flera grova hamlade lindar tagits bort och idag finns bara en handfull kvar liksom en och annan ek. I 

östra och södra kanten går en fin stengärdesgård.Sydsluttningen mot Kalvvik och vidare österut är en restaurerad äng med gott om hamlade 

träd, främst lind. Här är örtrikt särskilt i hasselpartierna i en relativt stenig brant. Till floran hör lundslok, blåsippa, vårärt, vippärt, tandrot, 



 

 

liljekonvalj, skogsvicker, sårläka, ormbär och spenört. Inslag av lönn. Möjligen har lundväxterna gått tillbaka och mer ljusgynnade växter ökat 

efter restaureringen. I anslutning till odlingsmarken österut finns ekskog i kanterna med inslag av hassel. Här växer natt och dag, gullviva, 

vippärt, blåsippa och långstarr.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består och utvecklas om lövängsmiljöerna hävdas med bete och regelbunden 

omhamling. Lundfloran kan säkras i partier som tillåts vara mer slutna, en mosaikartad miljö.I tall- och granskogspartiet är det viktigt att vid 

kommande 

  



 

 

 

Uggelviksundet  

Objektsnummer: 874119    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Uggelviksundet är egentligen ett före detta sund som idag är en relativt djup och måttligt exponerad vik. Undervattensvegetationen är sparsam 

och viken är troligen av viss betydelse som lek- och uppväxtmiljö för fisk.Viken utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i 

länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den nordvända viken väster om Uggelö, benämnd Uggelvikssundet, är belägen i södra delen av Trännöfjärden. Det är en relativt stor vik med 

bred och djup mynning (ca 5 m). Den nordöstra delen präglas av branta klippstränder. Viken är relativt djup, ca 6,5 m som djupast, vilket 

innebär att den är svagt trösklad. Den är måttligt exponerad och kan betraktas som ett grundområde med liten vågpåverkan. Påverkan är 

måttlig med ett fåtal hus, bryggor och bojar i området. Markanvändningen består av åkermark och blandskog och vassbälten täcker större delen 

av vikens sidor. Undervattensvegetationen är relativt sparsam och ålnate, hjulmöja, en lånke-art samt 

 

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 

  



 

 

 

Uggelö naturreservat  

Objektsnummer: 874116    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 Uggelö naturreservat med inslag av gammelskog av gran och tall samt grova ädellövträd och kalkbarrskogar utgör en mycket värdefull del av 

Östergötlands  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Uggelö naturreservat omfattar udden Trännöhalsen vid Herrborum och ett vattenområde med tillhörande öar österut. På öarna finns gammal 

barrskog och inslag av gamla ekar. Simpholmen är en renodlad ekmiljö. För beskrivning se objekten: Trännöhalsen, Simpholmen, Uggelö-

öarna och Arentorpsviken i 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området sköts enligt fastställd skötselplan som finns hos Länsstyrelsen. 

  



 

 

 

Ullstorps hagmark  

Objektsnummer: 864409    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull hagmark med rikt med fornlämningar, sannolikt gravar. Sammantaget  utgör hagen ett värdefullt inslag i landskapet söder om 

Östra Ryd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Hagmarken vid Ullstorps gård höjer sig något över omgivningen. Området har särskilt höga kulturvärden genom sina fornlämningar. Mellan 5-

10 stensättningar av både rund och kvadratisk form finns i hagen. Det finns även en hävdgynnad flora, den är fläckvis utbredd i hagens västra 

del. Här finns bl a lite stagg, ängsvädd, harstarr, ljung och jungfrulin. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Området bör undantas andra verksamheter som kan skada naturvärdet och fornlämningarna såsom 

grävning, schaktning, bebyggelse etc. 

  



 

 

 

Urkalk vid Gjutan  

Objektsnummer: 872110    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Gjutan finns ett par kalkhällar som ger upphov till en särpräglad flora av högt 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Helt nära stugan uppe i sluttningen finns en mindre förekomst av urkalksten. Strax sydost om detta märks en rikare flora med duvnäva, 

harmynta, svart- och gaffelbräken samt rikt med Adam och Eva. Längre ned i sluttningen finns ännu en kalkhäll med vit fetknopp, grusbräcka, 

vårarv mm. Omkring hällen finns ängsartade torrbackar med gullviva, Adam och Eva, brudbröd och lundtrav. Längst i öster finns en drygt 

metergrov ek omgiven av barrskog. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om urkalkförekomsten med sin speciella flora bevaras genom att området undantas från ingrepp av alla slag. Eken bör 

hållas frihuggen. 

  



 

 

 

Utfallsö  

Objektsnummer: 874201    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Utfallsö är en relativt stor och variationsrik ö med främst lövträdsvärden och en delvis luckig betad skog även om tall utgör det vanligaste 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Utfallsö är en mellanstor ö strax nordost om Kallsö. Ön är mager utan lösa avlagringar av betydande djup. På västsidan och i nordost har några 

mindre ängslyckor funnits. Öns västra del utgörs av talldominerad skog där tallarna generellt är förhållandevis måttligt gamla med undantag av 

enstaka gammelfuror på främst magra berghällar. De höga naturvärdena finns på senvuxen och i flera fall sannolikt tämligen gammal ek som 

förekommer spridd inom skogen. I vissa delar är lövandelen högre och variationsrikare med inslag av bl a rönn, asp, ask och hassel. Så är det 

bland annat i en något fuktig och skyddad öst-västligt orienterad svacka i berget samt inom ett flackt lundartat avsnitt på nordvästra sidan av 

ön. På de senväxta ekarnas stammar uppträder ett par rödlistade skorplavar - rosa skärelav och blyertslav - i relativt stor mängd och med 

välutvecklade lavbålar. Den östra delen av ön har en skogsbetesprägel och har luckhuggits/gallrats i lagom omfattning så att ljuset tränger ner 

mellan träden. Trädskiktet utgörs av äldre tall med inslag av yngre ek, rönn och gran. Inom en mindre del finns yngre hasselbuketter. 

Grässvålen är bäst framträdande i den norra delen. Av mer eller mindre hävdgynnade växter kan nämnas knägräs, stagg, ärenpris, brudbröd och 

vårbrodd. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består på öns västra del om vissa skötselåtgärder som förhindrar att en del av ekarna blir igenväxta av t ex enbuskar och barrträd 

genomförs. Eventuella insatser bör detaljplaneras och alltid föregås av ett samråd. För öns östra halva är bete 

  



 

 

 

Utterfjärd  

Objektsnummer: 875323    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 Utterfjärd utmärks av klart vatten och riklig och varierad undervattensvegetation med dominans av kransalger. Viken är dessutom trösklad 

(klassas som en flada), belägen i ytterskärgården och bedöms tillhöra en av ett 15-tal vikar i länet som är särskilt betydelsefulla för 

fiskrekytering. Naturvärdena bedöms som mycket höga. De grunda vattenmiljöerna utgör en mycket värdefull del av de samlade 

undervattensmiljöerna i länets skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Utterfjärd ligger vid Aspöjas sydöstra delar och utgör en mycket värdefull undervattensmiljö med riklig vegetation och ett läge nära 

ytterskärgården. Området är sannolikt av stor betydelse för fiskrekytering. Fjärden består av en stor öppen vattenyta med en liten vasstäckt 

delbassäng i öster. Vikens huvudmynning, som är belägen i söder, utgörs av en långsmal passage som är omgiven av klipphällar och småskär. 

Här är djupet ca 1,5 m. Inne i viken är djupet ca 1 m i hela den västra delen medan det är djupare (1,3-1,8 m) längs med Ekholm upp mot själva 

Aspöja. Exponeringsgraden är måttlig och viken bedöms som en flada (trösklad vik). Hus, bryggor och båtar i mindre mängder gör att 

påverkansgraden bedöms som måttlig. Betesmark, blandskog och klipphällar omger viken. Gles vass och havssäv täcker tillsammans ungeför 

hälften av vikens stränder. Undervattensvegetationen var riklig i hela viken med dominans av borststräfse, rödsträfse och hårsträfse. Dessutom 

fanns borstnate och havsnajas. 

 

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 

  



 

 

 

Uvmarö barrskog  

Objektsnummer: 873201    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 Uvmarö barrskog på Norra Finnö är ett av skärgårdens största sammanhängande områden med äldre barrskog. Här finns i första hand 

tallskogar men även inslag av riktigt gamla granar. Uvmarö barrskog utgör en av de mest värdefulla skogarna i S:t Anna skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Uvmarö ligger på sydvästra sidan av Norra Finnö. Mot nordost in mot mitten av Norra Finnö ligger ett relativt plant skogsområde på mellan 

15-25 meter över havet. Här finns ett sammanhängande område med äldre barrskog som är över 50 hektar stort. Det är därmed ett av de 

största kvarvarande områdena med äldre barrskog i skärgårdsområdet och skogar med det här utseendet och storleken börjar nu bli mycket 

ovanliga i hela landskapet. Områdets östra hälft består av naturskogsartad barrskog som varit orörd under lång tid. Här finns gott om riktigt 

gamla granar och tallar och gott om död ved både torrträd och lågor. I västra delen och längst i öster finns sumpskogar. Här är mycket goda 

förutsättningar för en rad rödlistade arter bl.a. insekter och lavar. I områdets centrala delar finns gammal hällmarksrik tallskog. Här är tämligen 

orört, enstaka träd och död ved har tidigare plockats ut. Många av tallarna är snart lämpliga för rödlistade insekter. På döda granar i norra 

kanten syns spår av skalbaggen bronshjon. I övriga delar finns omväxlande hällmarker med äldre skog, barrblandskog, skvattrammossar och 

mindre partier med lite rikare sumpskogar. En del träd har åldersbestämts och en senvuxen gran var hela 210 år gammal och det finns en hel 

del tallar mellan 150-200 år. Av signalarter förekommer t ex gammelgranslav och kattfotslav förutom de spår av sällsynta vedinsekter som 

noterats på den döda veden. 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om barrskogen lämnas orörd och undantas från andra åtgärder som kan skada naturmiljön eller påverka områdets 

oexploaterade karaktär. 

  



 

 

 

Uvmarö Skaftö  

Objektsnummer: 873210    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Uvmarö Skaftö finns grova och yvigt greniga tallar samt en del äldre ekar. I närheten finns även ett par jätteträd av lind och ask. På 

Klubbsudden finns en typiskt och vackert utbildad klippängsflora. Området vid Uvmarö Skaftö utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Uvmarö Skaftö är förbunden med Uvmarö av ett smalt näs, Djupekroksedet. Här finns en fin mindre bergknalle med större stenblock i 

sluttningen. Söderut finns flera mindre kullar bevuxna med ek och tall som är gamla och flerstammiga. Dessutom finns yngre träd av såväl ek 

och tall som av de flesta andra lövträd. Området verkar ha varit betat förr. Lundflora. Vid nordvästsidan av Ängviken står en enorm lind som 

växer i en blockig kant. Den har en krypande bas som går upp i flera mer eller mindre grova stammar. De grövre är sedan gammalt hamlade 

men nu är det ett 30-tal år sedan sist. Troligen är alla stammar en enda individ. Håligheterna bland rötterna och stenblocken är många. I 

nordost uppe vid vägen står ytterligare ett jätteträd. Det är en ask som har bohål och är grovbarkig. Troligen har trädet hamlats långt tillbaka. 

På stambasen växer två signalarter - vitskivlav och guldlockmossa. Klubbsudden sticker ut mitt för Uvmarö Skaftö. Det är en hög bergudde 

med klippängsvegetation. Här finns bergknallar med lavtäcke omväxlande med jordfyllda sänkor där fårsvingel dominerar. Här växer även 

rikligt med Adam och Eva samt tulkört, hällebräken och gaffelbräken. Här finns glest stående enbuskar samt rönn, getapel, oxel, ek, slån och 

nypon. Berget sluttar brant och utsikten är fin. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om de gamla grova träden på Uvmarö Skaftö bevaras. Det är bra för naturvärdena om de grova träden kan friställas. För att 

gynna linden bör den befrias från konkurrens genom lätt friställning samt omhamlas. Asken är ej akut hotad 

  



 

 

 

Vagnsmossen  

Objektsnummer: 867502    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Den stora och i stort sett opåverkade Vagnsmossen med sin kalmosse med strukturer av tuvor och höljor utgör en mycket värdefull och 

skyddsvärd naturmiljö. Vagnsmossen har få motsvarigheter i Östergötland och är unik genom sitt läge så  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Myren är belägen på gränsen mellan Norrköpings och Söderköpings kommuner. Den är i norr,öster och söder omgiven av 30-40 meter höga 

berg med barrskog. I väster finns jordbruksmark. Mossen är mycket svagt störd på mosseplanet och har något kraftigare störning i det 

omgivande laggsystemet. I söder finns en angränsande grustäkt och i norr finns ett dike på mosseplanet.  Det öppna mosseplanets tuvor och 

strukturer domineras av ljung och kråkris. Det finns rikligt med rosling, tranbär och hjortron. I bottenskiktet är rostvitmossa, tallvitmossaoch 

myrbjörnmossa vanliga. Det finns även glest med grå och gulvit renlav. Mellan tuvorna domineras fastmattan av tuvull och i övrigt samma arter 

som på tuvorna. Höljorna består av både mjukmatta och fastmatta. Där återfinns dystarr, vitag, storsileshår, rundsileshår och glest med rosling. 

I bottenskiktet finns flytvitmossa, ullvitmossa, flaggvitmossa, rubinvitmossa och grön flytvitmossa.  I sydost finns det i kanten av mosseplanet 

mellan mossetuvorna tydliga indikatorer på rik näringshalt, eventuellt källpåverkan. Där växer bl a rikligt med guldspärrmossa, kärrbryum, 

källkvastmossa och mellankrokmossa. Den senare är en indikator för rikkärr som vanligen är kalkpåverkade. I det begränsade området växer 

rikligt med ängsnycklar, snip, pors och ärtstarr.  Runt mossen finns en diffus randskog som ofta gradvis flyter ihop med laggen. Randskogens 

trädskikt består av ca fyra meter höga tallar och fältskiktet består av bl a ljung, kråkris, tuvull och tranbär. I bottenskiktet växer tallvitmossa, 

rostvitmossa, grodvitmossa, krokvitmossa och räffelmossa. Ju mer fastmarksvattnets påverkan ökar, desto mer ökar frekvensen av meterhöga 



 

 

glasbjörkar, knagglestarr och pors.  I den skogsklädda laggen finns ca sju meter hög glasbjörk samt lite glesare förekomst av tall, klibbal och 

gran. I fältskiktet växer rikligt med vass, pors, vattenklöver, sjöfräken och topplösa. I bottenskiktet finns myrbjörnmossa, husmossa, 

klubbvitmossa, uddvitmossa och sumpvitmossa.  Till myrens fågefauna hör bl a storspov, skogssnäppa, ängspiplärka, orre och gulärla. 

Vagnsmossen har ett mycket högt värde eftersom det är unikt med så stora och Välbehållna koncentriska mossar i denna naturgeografiska 

region. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området undantas från ingrepp som t ex dikning, gödsling, täkt och avverkning. Brynet kring myren bör ej avverkas. 

Mossen ingår i  Myrskyddsplanen för Sverige samt i Natura 2000 

  



 

 

 

Vallbergs ö  

Objektsnummer: 865503    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid nordöstra Vispolen finns flera värdefulla lövskogsmiljöer. Ek- och aspmiljöerna vid Vallbergs ö är ett par av dessa och de utgör en mycket 

värdefull del av det rika Vispolen-området.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vallbergs ö ligger vid sjön Vispolen. I främst östra delen av området finns många riktigt gamla och senvuxna ekar. Träden är ej så grova men 

här finns en rik lavflora med bl.a. den praktfulla lunglaven och den rödlistade skuggorangelaven. På en ek längre västerut hittades den 

rödlistade kärntickan. I väster finns även en hel del grov asp med inslag av död ved.  I ett sydvästvänt bryn vid en åker i närheten finns en 

blockrik rasbrant. Här finns ett vildvuxet bestånd med mycket lövträd i grövre dimensioner. Asp och björk dominerar. Flera gryt finns bland 

alla block i området. Stenblocken och bergväggarna är ofta rikt mossklädda med bl a signalarten fällmossa. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna på Vallbergs ö frihuggs och om andelen gran i området minskas. Området vid åkermarken lämnas helst orört. 

  



 

 

 

Varpviken  

Objektsnummer: 872125    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Varpviken är en grumlig vassbukt med sparsam vegetation. Den utgör dock en värdefull del av undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Varpviken är en vassbukt på östra sidan av Ängelholm i Dalsfjärden. Viken vetter mot öster och har en ö i mynningsområdet vilket medför en 

nordlig och en östlig mynning, vilka båda är ganska breda. Viken är exponerad och saknar mynningströskel, djupet är ca 2 m. Blandskog, 

betesmark och åkermark omger denna i övrigt opåverkade vik. Glesa vassbälten täcker i stort sett hela strandlinjen. Av fyra påträffade arter 

dominerar borstnate. 

 

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 

  



 

 

 

Varpö betesmarker  

Objektsnummer: 872204    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett område med strandängar och grunda vassvikar. Längs kanterna även artrika bryn och backar med bl a ovanligt koncentrerade förekomster 

av Adam och Eva. Torrbackar, strandängar och vassvikar i området utgör en värdefull del av S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norr om Grövik finns en brant torrbacksslänt och lite berghällar ner mot en större strandäng och vassbevuxen vik. Här växer tall, ek, 

enbuskar, nypon och slån i kanterna. På ett tunt jordlager i slänten finns en mycket rik och koncentrerad förekomst av Adam och Eva. Det 

finns vidare rikligt med brudbröd samt vit fetknopp, femfingerört, vårbrodd, äkta johannesört, kärleksött, duvnäva, getrams, gulmåra, nattviol 

och svartkämpar.  Innanför den grunda vassviken Glo finns en relativt stor strandäng. Hävden är bitvis lite svag och bladvassen breder ut sig. I 

väster intill torpet står en grov ek i behov av frihuggning. Området innehåller en hel del fuktmarks- och strandängsväxter som strandlysing, 

vattenmåra, förgätmigej, blåsäv, kärrkavle, havssäv, salttåg, platt- och hundstarr.  Söderut mot Varpö finns en slänt mellan berget och långsmala 

åkern i öster med fin flora. Trädskiktet skulle behöva öppnas upp. I söder finns ännu en öppen strandäng innanför en liten havsvik. Hävden är 

något svag. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om slänten och strandängen även i framtiden hålls öppna med bete eller på strandängen ev slåtter. Trädskiktet i den 

östvända slänten ned mot Varpö behöver öppnas upp. 



 

 

  



 

 

 

Vena  

Objektsnummer: 866401    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Storåns utlopp ur Hällerstadsjön är ett värdefullt och mosaikartat våtmarksområde med rik fågelfauna. Fågelskyddsområde. På fastmarken som 

omger ån och dess mader finns ett flertal värdefulla ekmiljöer. De äldsta och mest artrika träden finns i väster men de största arealerna i öster. 

En del ytor har varit ohävdade men 2002 betades mycket av ekmarken och en del av våtmarken åter.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Kring Storåns lopp från norra Hällerstadsjön till Venasjön utbreder sig vidsträckta kärrmarker. Ån kantas till största delen av bladvass, grenrör, 

gul svärdslilja, fackelblomster och videört. I väster växer omfattande al- och videbuskage utanför vasszonen. Åloppet närmast Venasjön omges 

av öppna starrkärr där bete nyligen återupptagits (2002). Floran präglas av bl a vass-starr och blåstarr samt en tuvtåteläng. Bland områdets 

fåglar kan nämnas: storspov, vattenrall, rörhöna, sothöna, kricka, årta, skäggdopping, enkelbeckasin och skogssnäppa. Kring åns utlopp ur 

Hällerstadsjön finns ett fågelskyddsområde sedan 1966. Tillträdesförbud råder mellan 1/3-30/6. Utter och allmän dammussla förekommer. 

Det kan även noteras av såväl Hällerstadsjön som Venasjön är sänkta.  Se även rapporten ”Naturvärdesbedömning av vattendrag inom 

Söderköpingsåns avrinningsområde 2007” av Jonas Edlund.  I samma område finns ett stråk av värdefulla ekmiljöer som en del av 

eklandskapet som omger Hällerstadsjön. Vid Krogen finns en ganska stor betesmark med ett par kullar med ek. Här finns även rikligt med 

enbuskar, varav en del är grova, och vackra gamla åkerstrukturer bevarade. De flesta ekarna är kring 150 år men ett par äldre ekar finns i 

närområdet. På de äldsta ekarna finner man en rik lavflora med med brun nållav, gul dropplav, gulpudrad spiklav, blyertslav och den starkt 

hotade laven ekspik samt blekticka.  Väster om Vena finns fler värdefulla, medelålders ekmiljöer längs sydsidan av de stora våtmarkerna. 



 

 

Hagmarksområdet är bevuxet med grupper av ek och träden är mellan 40-120 cm i diameter. Betet har återupptagits (2002) efter en period av 

igenväxning med en, asp, björk, gran och rönn. Även här finns en rik lavflora som påvisar lång kontinuitet av ek. Öster om vägen, nära 

Venasjön, finns ännu en svagt hävdad ekkulle med hagmarksek. Inslag av tall. Markfloran är fin med hävdgynnade arter som kattfot, jungfrulin, 

solvända och knägräs i sparsam mängd. På sydsidan av sjön, 400 m öster om Vena, står två stora ekar i brytningen mellan åkermark och vatten. 

Den grövsta eken har en omkrets om 474 cm och hör därmed till de större i trakten. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekbackar och delar av maderna hävdas med bete (för madernas del om möjligt slåtter). Vissa ekar är i behov av 

frihuggning. Området brö undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom exploatering, bebyggelse, täkter 

  



 

 

 

Verkholmen  

Objektsnummer: 875207    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Verkholmen ligger sydost om Risö. På ön finns inslag av gamla grova ekar samt även värden knutna till bl a gammal tall samt grovbarkig björk. 

Verkholmen ligger i nära anslutning till andra värdefulla naturmiljöer på Risö m fl öar och utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Verkholmen sydost om Risö finns en varierad natur. På öns norra del har en ängsmark funnits enligt häradskartan från 1868. En lada finns 

ännu kvar i södra kanten. I omgivningen finns en blandskog med variationsrik trädsammansättning på örtrik och ställvis småblockig mark. 

Skogen har sannolikt ett ursprung som lövträdsbärande hagmark och flera grova jätteträd och senväxta individer av ek finns spritt inom 

området. Jätteträden hyser bland annat en värdefull lavflora med gammeleklav och gul dropplav. I fältskiktet finns rikligt av buskstjärnblomma, 

tandrot och olika lundgräs. Äldre uppgifter talar även om bl a natt och dag, blåsippa och spenört. Delar av området är kraftigt igenväxta av 

gran och en del ekar är starkt trängda.  På Verkholmens sydöstra del finns äldre tallskog med enstaka lövinslag av bl a vårtbjörk, senvuxen ek 

och asp. Här finns en relativt god tillgång på gamla barklösa tallågor och torrakor. Särskilt innanför strandlinjen i sydost är tallarna mycket 

gamla med pansarbark och grova stambaser. Flera av träden har stora fruktkroppar av tallticka och ett par ovanliga vedskalbaggar har här 

lämnat arttypiska kläckhål i barken och på barklösa lågor. På grovfårade ekar uppträder bl a gul mjöllav, vinfläck och blyertslav. I västra delen 

står en äldre lind som bär gamla hamlingsspår men som idag har ett överslutande grenverk.  I sydväst finns en tämligen gles blandskog av 

enskiktad tall och vårtbjörk. Gran förekommer i mindre omfattning men med en del äldre vindfällda träd, naturstubbar och lågor. Tallarna är 

måttligt gamla medan björkarnas grovbarkiga stambaser tyder på hög ålder. I östra delen finns ett mycket blött kärr med klibbal och asp. Här 



 

 

finns några intressanta lövlågor i fuktigt läge. Fältskiktet utgörs av en bredbladig typ och har en anmärkningsvärt rik förekomst av 

buskstjärnblomma och tandrot. På fnösketickor 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om förekomsterna av gamla träd och död ved på Verkholmen bevaras. Skogen runt den tidigare ängsmarken i norr utgör ett 

värdefullt stycke natur med naturvärden knutna till den gamla hävden och skötselinriktningen bör åtminstone 

  



 

 

 

Viggeby allé  

Objektsnummer: 866614    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull lindallé främst genom sin omfattning om ca 100 träd. Allén utgör ett såväl vackert som för naturvården värdefullt inslag i 

landskapet. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Längs den raka vägen mellan Söderköping och Viggeby finns en lindallé med ca 100 träd. Allén är troligen omkring 100 år gammal. På träden 

finns en artrik alléträdslavflora utan att några sällsynta arter påträffades vid besöket. Troligen är en del träd ihåliga och värdefulla för 

hålträdslevande insekter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om allén behålls och träden tillåts bli så gamla och grova som möjligt. 

  



 

 

 

Vik  

Objektsnummer: 867305    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På norra sidan Asplången i en sluttning som geologiskt är en utlöpare av Slätbakens förkastning finns ett antal mindre skogsobjekt med äldre 

träd samt en värdefull betesmark. Naturmiljöerna representerar företeelser som hagmarksflora, gamla träd och död ved som alla är alltmer 

ovanliga i dagens produktionslandskap. De utgör därmed värdefulla och skyddsvärda naturmiljöer.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På norra sidan Asplången i en sluttning som geologiskt är en utlöpare av Slätbakens förkastning finns ett antal mindre skogsobjekt med äldre 

träd samt en värdefull betesmark. Betesmarken intill vägen är nyligen restaurerad och en trevlig flora har börjat återta kala ytor. Objektet har en 

flack yta i mitten och den värdefulla floran växer på sluttningarna nedanför. Brudbröd, gullviva, jungfrulin och blåsuga kan nämnas. Närmare 

sjön finns en bäckmiljö med svagt meandrande bäckfåra. Bäckområdet är i söder bevuxet med al och asp och längre upp kommer äldre ekar 

och hasselunderväxt. På stenblocken i norra änden växer även lind och tall.  Kring bergtoppen och i dess övre östra sluttning dominerar tall 

men här finns gott om senvuxna ekar och granar. Flera granar är torrträd. Gammelgranslav, rostfläck och lunglav har påträffats på gran 

respektive ek. Mot sydost övergår miljön i ett bergkrön med hyllor och lodytor. På krönet åt söder står en dunge med björk, asp och gran. Flera 

hålaspar och senvuxna ekar finns. Närmare vattnet i sydost står äldre granskog på mycket bördig mark. Den är luckig och har ett rikt lövinslag 

av al och björk. Utmed gränsen i östra delen finns ett översilningsområde. På den rika marken trivs bl a vårärt och ormbär. Skriftlav finns på 

alstammar. Alen växer förvånansvärt långt upp i sluttningen.  Nära vattnet söder om höjden står en metergrov ek med spärrgrenig krona. Den 

är trängd av ung lövskog. Området har varit betat förr och öppet till halvöppet. Alldeles intill vid sjökanten finns ytterligare halvgrova ekar. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd av betesmarken. Lövträden i bäckmiljön bör gynnas även i framtiden och bäcken bör ha ett skuggande 

trädskikt. Miljön vid bergstoppen bör i huvudsak lämnas orörd men eventuellt kan någon ek behöva 

  



 

 

 

Vikarna nordväst Inre Olsön  

Objektsnummer: 873212    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vikarna på västsidan av Inre Olsön markerar nordkanten av de tidigare sunden som skiljt Olsön från Norra Finnö. Vikarna utgör en värdefull 

del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Dessa små vikar är belägna nordväst Inre Olsön, längst 

österut på Norra Finnö. Vikarna åtskiljs av en klippudde. Mynningsdjupen är ca 2 m medan det är något djupare (2,5 m) inne i vikarna. De är 

således trösklade. Exponeringsgraden är måttlig och vikarna klassas som grundområden med liten vågpåverkan. Påverkan utgörs av 4 hus och 

två bryggor vid viken. Tomtmark, klipphällar och blandskog angränsar och smala vassbälten täcker hälften av strandlinjen. 

Undervattensvegetationens täckningsgrad är ca 50 % med dominans av 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  ', 'Nr N amn Klass 873213 SV Albovik 1b  Naturvärdesbedömning  

Sydväst om Ålbovik ligger en opåverkad klippvik med lite vass men riklig bottenvegetation som medför att viken troligen har stor betydelse 

som rekryteringsmiljö för fisk. Viken är en viktig del av den mosaikartade och mångformiga naturen vid Inre Olsön liksom av de samlade 

undervattensmiljöerna i  Naturvärdesbeskrivning  Denna vik är belägen mellan Inre Olsön och den ostligaste delen av Norra Finnö. 

Mynningen är bred och kuperad med ytliga klipphällar och djup ner mot 2 m. Inne i viken är djupet ca 2 m över stora delar av viken. 

Exponeringsgraden är måttlig och viken klassas som ett grundområde med liten vågpåverkan. Vass förekommer sparsamt i denna opåverkade 

vik. Söder om viken finns dock en stor mängd fritidshus i nära anslutning till vattnet. Undervattensvegetationen var mycket riklig i hela viken 

med dominans av borstnate men även ålnate, axslinga och knoppslinga. I närområdet finns mycket värdefulla naturmiljöer, inte minst en 

möjlighet att studera olika stadier av avsnörning av grunda vikar såsom Yttre och Inre Käfte samt Ålbovik.  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  ', 'Nr N amn Klass 873214 Amteviken 1c  

Naturvärdesbedömning  Ämteviken är en av bebyggelse och bryggor starkt påverkad vassvik som dock troligen är värdefull för fiskrekrytering. 

Den stora och grunda viken är en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård och hyser även angränsade mycket fina 

strandängsmiljöer.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Dessa små vikar är belägna nordväst Inre Olsön, längst österut på Norra Finnö. Vikarna åtskiljs av en klippudde. Mynningsdjupen är ca 2 m 

medan det är något djupare (2,5 m) inne i vikarna. De är således trösklade. Exponeringsgraden är måttlig och vikarna klassas som 

grundområden med liten vågpåverkan. Påverkan utgörs av 4 hus och två bryggor vid viken. Tomtmark, klipphällar och blandskog angränsar 

och smala vassbälten täcker hälften av strandlinjen. Undervattensvegetationens täckningsgrad är ca 50 % med dominans av 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  ', 'Nr N amn 

Klass 873213 SV Albovik 1b  Naturvärdesbedömning  Sydväst om Ålbovik ligger en opåverkad klippvik med lite vass men riklig 

bottenvegetation som medför att viken troligen har stor betydelse som rekryteringsmiljö för fisk. Viken är en viktig del av den mosaikartade 

och mångformiga naturen vid Inre Olsön liksom av de samlade undervattensmiljöerna i  Naturvärdesbeskrivning  Denna vik är belägen mellan 

Inre Olsön och den ostligaste delen av Norra Finnö. Mynningen är bred och kuperad med ytliga klipphällar och djup ner mot 2 m. Inne i viken 

är djupet ca 2 m över stora delar av viken. Exponeringsgraden är måttlig och viken klassas som ett grundområde med liten vågpåverkan. Vass 

förekommer sparsamt i denna opåverkade vik. Söder om viken finns dock en stor mängd fritidshus i nära anslutning till vattnet. 

Undervattensvegetationen var mycket riklig i hela viken med dominans av borstnate men även ålnate, axslinga och knoppslinga. I närområdet 

finns mycket värdefulla naturmiljöer, inte minst en möjlighet att studera olika stadier av avsnörning av grunda vikar såsom Yttre och Inre Käfte 

samt Ålbovik.  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  ', 'Nr N amn Klass 873214 Amteviken 1c  Naturvärdesbedömning  Ämteviken är en av bebyggelse och bryggor starkt påverkad 



 

 

vassvik som dock troligen är värdefull för fiskrekrytering. Den stora och grunda viken är en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i 

länets skärgård och hyser även angränsade mycket fina strandängsmiljöer.  Naturvärdesbeskrivning  Ämteviken har mynningen vänd norrut 

och utgör norra änden av det tidigare sundet som skiljt Gränsö från Norra Finnö. Den inre delen av viken saknar mynningströskel och 

mynningsdjupet är ca 2 m. Inne i viken är djupet 1-1,5 m. Den inre delen är måttligt exponerad och klassas som ett grundområde med liten 

vågpåverkan. En stor mängd hus, bryggor och båtar finns runt viken vilket medför en hög påverkansgrad. Runt viken finns tomtmark, 

betesmark och blandskog. Vass täcker stora delar av strandlinjen. Undervattensvegetationen är relativt sparsam men viken är troligen av viss 

betydelse för lekande fiskar. Den ligger dessutom angränsande till mycket höga naturvärden på land; bl a strandängar, ekskog och hamlade träd.  

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 

  



 

 

 

Vikar runt Stora Marön  

Objektsnummer: 872123    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Runt Stora Marön strax väster om Södra Finnö finns utbredda grundområden. Det är två stora vassrika flador med intressant och varierad 

sammansättning och undervattensvegetation. Vikarna är mycket viktiga som reproduktions- och uppväxtlokaler för många fiskarter. Betydelsen 

för fisk samt den bitvis rika undervattensvegetationen gör naturvärdena mycket höga och vikarna utgör en viktig del av undervattensmiljöerna i 

länets skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  Runt Stora Marön finns utbredda grundområden som genom sin grad av avsnörning och sitt 

skyddade läga karaktäriseras som flador. Den södra fladan ligger mellan St Marön och St Getholmen. Viken består av en relativt stor central del 

samt två avlånga delbassänger, en österut och en åt nordväst. Båda dessa slutar i täta vassar som ej går att forcera med båt. Viken har flera 

mynningar. Inne i viken är djupet mycket varierande och maxdjupet är 3,5 m. Åkermark finns i liten utststräckning i närområdet, i övrigt 

dominerar blandskog. Ett hus med tillhörande båt och brygga är beläget i viken. Mer eller mindre breda vassbälten täcker större delen av viken.  

Undervattensvegetationen uppvisade mycket stora variationer i utbredning och täckningsgrad. I de centrala delarna dominerar borstnate med 

mycket påväxtalger och i de klara inre delarna dominerar havsnajas och hornsärv, i regel helt utan påväxt. Viken visar påverkan av övergödning. 

Den norra fladan är belägen mellan Äspö, St Marön och fastlandet, nära bron till Södra Finnö. Viken kan indelas i två delbassänger. Den västra 

är 0,5-1,2 m djup medan den östra är 1,5-2,4 m. Flera mynningar finns och samtliga verkar vara muddrade. Påverkansgraden bedöms därför 

som hög och båttrafik med småbåtar är förmodligen frekvent genom viken. Tomtmark, blandskog och betesmark omger viken och vassbälten 

av varierande bredd täcker större delen av strandlinjen. Undervattensvegetationen är relativt sparsam med dominans av 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  ', 'Nr N amn 



 

 

Klass 872124 Aspö 1c  Naturvärdesbedömning  Värdefulla marker med ädellövträd, berghällar och urkalkförekomst samt typiska strandängar. 

Naturmiljöerna på norra Äspö utgör en värdefull del av S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Runt Stora Marön finns utbredda grundområden som genom sin grad av avsnörning och sitt skyddade läga karaktäriseras som flador. Den 

södra fladan ligger mellan St Marön och St Getholmen. Viken består av en relativt stor central del samt två avlånga delbassänger, en österut 

och en åt nordväst. Båda dessa slutar i täta vassar som ej går att forcera med båt. Viken har flera mynningar. Inne i viken är djupet mycket 

varierande och maxdjupet är 3,5 m. Åkermark finns i liten utststräckning i närområdet, i övrigt dominerar blandskog. Ett hus med tillhörande 

båt och brygga är beläget i viken. Mer eller mindre breda vassbälten täcker större delen av viken.  Undervattensvegetationen uppvisade mycket 

stora variationer i utbredning och täckningsgrad. I de centrala delarna dominerar borstnate med mycket påväxtalger och i de klara inre delarna 

dominerar havsnajas och hornsärv, i regel helt utan påväxt. Viken visar påverkan av övergödning. Den norra fladan är belägen mellan Äspö, St 

Marön och fastlandet, nära bron till Södra Finnö. Viken kan indelas i två delbassänger. Den västra är 0,5-1,2 m djup medan den östra är 1,5-2,4 

m. Flera mynningar finns och samtliga verkar vara muddrade. Påverkansgraden bedöms därför som hög och båttrafik med småbåtar är 

förmodligen frekvent genom viken. Tomtmark, blandskog och betesmark omger viken och vassbälten av varierande bredd täcker större delen 

av strandlinjen. Undervattensvegetationen är relativt sparsam med dominans av 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  ', 'Nr N amn 

Klass 872124 Aspö 1c  Naturvärdesbedömning  Värdefulla marker med ädellövträd, berghällar och urkalkförekomst samt typiska strandängar. 

Naturmiljöerna på norra Äspö utgör en värdefull del av S:t Anna innerskärgård.  Naturvärdesbeskrivning  På norra Äspö finns ekmarker som 

omger en ganska omfattande fritidsbebyggelse. Floran innehåller rikligt med natt och dag samt sårläka, Adam och Eva, ängsskära, gullviva, 

vippärt och spenört. Det är delvis lundartat och i lägre delar återfinns en del albestånd. Även vildapel är vanligt liksom inslag av berghällar.  

Längs viken i väster finns en typisk Östersjöstrandäng. Vassen håller på att breda ut sig upp mot land till följd av för lågt betestryck. Man ser 

dock väl den typiska zoneringen med ett brett vassbälte ut mot vattnet, därefter salttågsbälte med havssälting och gulkämpar och längst in 

friska partier med hundkex och småbuskar av slån och nypon. Förutom arterna ovan finns en rad starr-arter som plattstarr, norskstarr, 



 

 

hundstarr och blekstarr.  Sydost om strandängen finns ett hällmarksområde med gräsytor. Ytan är igenväxande med slån, ek, tall, björk och en. 

En hålig ek med gott om skalbaggs-spillning finns här. Markfloran är rik med bl a natt och dag, Adam och Eva, slåtterfibbla och darrgräs.  

Längst i sydväst ett svagt hävdat betesområde med blandade marker, bl a strandängsavsnitt. Där finns en representativ strandängsflora.  Den 

sydligaste fliken utgör ett litet område med urkalksten. Här finns en speciell flora med gul och vit fetknopp, harmynta, tulkört, Adam och Eva, 

kruskalkmossa samt flera arter klippormbunkar.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om strandängarna även i framtiden hävdas med bete. Det 

är även värdefullt om ekskogsbryn och hällmarker betas. I övriga delar är det värdefullt om lövskogen bibehålls och om en del träd får 

utvecklas till gamla, grova träd. Bete är 

  



 

 

 

Viken innanför St Enskär  

Objektsnummer: 874232    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull grund vassvik skyddad av en rad mindre öar. Innaför viken finns en betad strandäng. Området utgör en värdefull del av 

skärgårdens naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På östsidan av Marö finns en skyddad grund vik innanför Stora och Lilla Enskär. Den skyddade viken med ett vassbälte innanför ger ett 

opåverkat och exploaterat intryck. En grund vik värms upp tidigt på året och kan ha stor betydelse för bl a fiskrekrytering. Innanför viken finns 

en liten havsstrandäng som betas ihop med ett mycket stort område av får (2002). Betestrycket är svagt och liggande fjolårsvass fanns vid 

inventeringstillfället. Floran är dock i grunden fin med bl.a. mycket dvärgarun och en del blåsklöver. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden fortsätter på strandängen och om stränderna och öarna undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön 

såsom grävning, schaktning eller bebyggelse. I vattenmiljön är det olämpligt att uppföra bryggor eller andra 

  



 

 

 

Vitmossen  

Objektsnummer: 864501    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Den lilla Vitmossen har stora naturvärden eftersom det är ovanligt med tydliga strukturer (tuvor och höljor) på ett mosseplan.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vitmossen är en liten mosse med tydliga strukturer av tuvor och höljor (blöta avsnitt).  Det öppna mosseplanet är alldeles för litet för att kunna 

uppvisa några större strukturer. Den omgivande terrängen är kuperad och barrskogsklädd. Delar av skogen söder om mossen har nyligen 

avverkats ända fram till mossekanten. Den norra laggen är dikad.  Mosseplanet omges av en diffus randskog av skvattramtallskog. 

Mosseplanets strängar  är omväxlande trädbevuxna med fem meter höga tallar och öppna tuvor med ris och rostvitmossa. Mellan strängarna är 

det till största delen fastrnattemosse som domineras av tuvull med rikligt av hjortron, rosling och tranbär. I bottenskiktet finns rostvitmossa 

och rubinvitmossa samt den vanliga men sällan nämnda levermossan myrmylia.  I mjukmattehöljorna växer rufsvitmossa och flaggvitmossa 

samt ett lite mindre antal rubinvitmossa. Ett gammalt halvt förfallet taggtrådsstängsel går tvärs över mossen i 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarken lämnas orörd och undantas från åtgärder som kan  skada naturvärdet såsom dikning i anslutning till myren, 

avverkning av bryn mot myren etc. 

  



 

 

 

Vituddens hällmarksskog  

Objektsnummer: 872112    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt skogsområden med hällmarkstallskog. Skogen utgör en mycket värdefull del av kvarvarande äldre skärgårdstallskogar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordost om Vitudden ligger ett hällmarksområde kring en tallmosse. Här finns gammal naturskogsartad tallskog med inslag av riktigt gamla 

slätbarkiga tallar. Här har varit orört länge och det finns särskilt i västra delen av området gott om död ved t.ex.  grova tallågor och torrakor. 

Senvuxna lavhängda granar och enbuskar är ett regelbundet inslag. I norra kanten av mossen hittades de ovanliga arterna grön sköldmossa och 

kornknutmossa på en tallåga. I området finns även bl a nästlav, 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området lämnas orört och undantas från ingrepp som kan skada naturmiljön såsom avverkning, dikning, grävning eller 

uppförande av byggnader. 

  



 

 

 

V Lilla Uppäng  

Objektsnummer: 874014    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Väster om Lilla Uppäng finns en mycket grov ek och en samling gamla vidkroniga ekar. Ekmiljöerna är värdefulla delar av eklandskapet som 

fortsätter utåt 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Kring ett hällmarksparti söder om Lagnövägen växer ett antal vidkroniga ekar, som mest omkring 200 år gamla. Det som nog tidigare varit en 

hage är nu igenvuxet med gran, tall och lövsly. Norr om vägen finns en mycket grov, spärrgrenig ek tätt omsluten av sly nära skogsbrynet. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de vidkroniga träden frihuggs. Bäst vore om alla barrträd gallrades ur hela ekmiljön. 

  



 

 

 

Vrångholmen  

Objektsnummer: 872106    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vrångholmen hyser vissa naturvärden knutna till en yngre ekskog på sydsidan och en lundartad nordsida. Vrångholmen utgör en värdefull del 

av S:t Anna skärgård och det för ädellövskogen viktiga kärnområdet runt Ängelholm.  Naturvärdesbeskrivning  På sydsidan av Vrångholmen 

växer en ung och gles ekskog i relativt stenig och bergig terräng. Här finns inslag av slån samt av växter bl a gullviva och Adam och Eva. 

Toppen av berget mitt på ön utgör en fin utsiktspunkt där man kan överblicka Ängelholmsområdet. På bergsplatån finns ängsartade partier av 

friskare slag med spridda grupper av Adam och Eva. Öns nordsida är lundartad med blåsippor, tandrot och vitsippor. I de lägsta partierna finns 

lönn, gran och hassel. Längst i väster på ön förekommer en del grova hällmarkstallar.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om i första hand 

lövträdsmiljöerna på Vrångholmen gynnas och om ön ej exploateras ytterligare.  ', 'Nr N amn Klass 872107 Aspö 3  Naturvärdesbedömning  

På norra delen av Äspö finns en förhållandevis stor strandäng. I trädskiktet på norra Äspö finns en del ek och delvis en rik kärlväxtflora. 

Naturmiljöerna på Äspö utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På sydsidan av Vrångholmen växer en ung och gles ekskog i relativt stenig och bergig terräng. Här finns inslag av slån samt av växter bl a 

gullviva och Adam och Eva. Toppen av berget mitt på ön utgör en fin utsiktspunkt där man kan överblicka Ängelholmsområdet. På 

bergsplatån finns ängsartade partier av friskare slag med spridda grupper av Adam och Eva. Öns nordsida är lundartad med blåsippor, tandrot 

och vitsippor. I de lägsta partierna finns lönn, gran och hassel. Längst i väster på ön förekommer en del grova hällmarkstallar. 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om i första hand lövträdsmiljöerna på Vrångholmen gynnas och om ön ej exploateras ytterligare.  ', 'Nr N amn Klass 

872107 Aspö 3  Naturvärdesbedömning  På norra delen av Äspö finns en förhållandevis stor strandäng. I trädskiktet på norra Äspö finns en 

del ek och delvis en rik kärlväxtflora. Naturmiljöerna på Äspö utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  På 

nordvästra sidan av Äspö finns en ganska stor strandäng. Vassen håller på att breda ut sig upp mot land eftersom betestrycket varit lite för 

svagt. Ut mot vattnet finns ett brett vassbälte, därefter salttågsbälte med havssälting och gulkämpar och friska partier med hundkex och 

småbuskar av slån och nypon. Ännu längre upp finns inslag av slåtter- och betesgynnade växter på fast mark. Här växer slåtterfibbla och rikligt 

med jungfrulin, brudbröd och svinrot. I kanten finns även ormtunga. På norra Äspö finns även en del ek och här bitvis en artrik flora med t ex 

natt och dag, sårläka, ängsskära och spenört. På berget vid Arvsudden finns en mindre urkalkförekomst.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om 

strandängen hävdas även i framtiden och om det ekrika trädskiktet bevaras. 

  



 

 

 

Vrångöviken  

Objektsnummer: 875217    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vrångöviken är en ganska kraftigt påverkad vik mellan Vrångö och Yxnö udde på de nordligaste delarna av Yxnö. Den grunda vattenmiljön 

utgör trots påverkan en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vrångöviken sträcker sig i nord-sydlig riktning med mynningen vänd mot norr. Djupet vid mynningen är 2,8 m medan djupet centralt i viken är 

2,6 m. Mot vassen grundar det upp till 1 m. Viken är relativt skyddad och utgör ett grundområde med liten vågpåverkan. I vikens södra del 

finns en småbåtshamn. Påverkan är stor med ca 20 hus och omkring 40 båtar runt viken. Troligtvis har även viss muddringsverksamhet 

förekommit. Tomtmark, vägbank och barrskog dominerar omgivningarna. Vassen söder om båthamnen i vikens innersta del är relativt bred, 

undervattensvegetation 

 

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 

  



 

 

 

V Skällviks kyrka  

Objektsnummer: 865921    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla gamla och grova ekar med förekomst av sällsynta och hotade lavar samt ett äldre barrbestånd med senvuxna tallar och granar. 

Området är en del av eklandskapet kring Stegeborg som har få motsvarigheter i länet. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Innanför skogsbrynet och längs Östgötaleden strax väster om Skällviks kyrka finns ett stort antal äldre ekar. De gamla träden har en värdefull 

lavflora, bl a minst tre rödlistade arter. Under och mellan ekarna finns ett tätt uppslag av främst bok. Söder och väster om området finns yngre 

ekar.  På en höjd lite åt väster står en gammal barrblandskog med stort inslag av död ved, främst lågor och torrträd. Lågor finns i olika 

nedbrytningsstadier liksom senvuxna tallar och granar samt enstaka aspar. 

 

Åtgärdsbehov 

De höga naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från ekstammarna till minst två meter utanför ekkronornas yttre 

gräns. Låt gärna yngre framtidsekar i området utvecklas till vidkroniga träd. För barrträdsområdet bevaras de 

  



 

 

 

V Trännöhalsen  

Objektsnummer: 874011    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull betesmark som tidvis hävdats lite svagt. Med sin hävdgynnade flora är hagmarken en värdefull del av det rika 

betesmarkslandskapet i den gamla Skällviks socken.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En del av en större fålla som betas svagt varför arter som indikerar svag hävd breder  ut sig. Den sällsynta ljungsnärjan finns här, även utanför 

det inventerade området. Den övriga hävdgynnade floran finns mer eller mindre tätt spritt i hela hagen och innehåller bl a revfibbla, ängsvädd, 

darrgräs, backnejlika, gullviva, knägräs och solvända. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området betas även i framtiden, helst med bättre betestryck. 

  



 

 

 

Väderkvarnsbacken  

Objektsnummer: 874003    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt mindre område med delvis grova och gamla ekar. Området utgör en värdefull del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En sluttning med ett antal grova och gamla ekar som står ganska tätt. På en lite  klenare ek hittades den hotade gammelekslaven. Till lavfloran 

hör också blyertslav och hjälmbrosklav. I norra delen finns riktigt gamla tallar. Mot söder i riktning mot godset finns ytterligare 4 över 

metergrova ekar i en lövrik skog. 

 

Åtgärdsbehov 

De höga naturvärdena kommer att bevaras om granarna huggs bort i delar av området. I övrigt bör området lämnas orört. 

  



 

 

 

Vänsö Bastö  

Objektsnummer: 874209    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På östra delen av Vänsö Bastö finns ett parti gammal tallskog samt ett mindre brandfält. I anslutning till detta finns även en mycket fin 

urkalkhäll av stort värde. På Vänsö Bastö finns även en strandäng där hävden nyligen upphört samt i övrigt tallskog med spår av skogsbete. 

Den varierade naturen med bl a gammal tallskog, brandfält och urkalkförekomst utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordöstra delen av Vänsö heter Vänsö Bastö. Den yttersta udden mot öster heter i sin tur Österbastudd. Namnet ”bast” brukar förekomma 

där det finns lind men halvön är i huvudsak barrträdspräglad. På Österbastudd dominerar en olikåldrig talldominerad skog. Här finns stort 

inslag av gamla levande tallar och i mindre omfattning torrakor, lågor och döende barkspruckna träd. De solbelysta stammarna har tämligen 

gott om flyghål efter svart praktbagge, en rödlistad vedskalbagge. Tallticka är en karaktärsart i gamla skärgårdstallskogar och uppträder på de 

äldsta träden. Den gamla och förhållandevis ljusexponerade skogsmiljön är av stort värde inte minst för insektsfaunan.  Allra längst ut på udden 

finns en mindre tallbränna. Branden har skett under senare tid och är enligt uppgift orsakad genom mänskligt slarv. Elden har svett tallarnas 

stambarkbaser och rötter. Död torrved och lågor har förkolnat mer intensivt. Ett fåtal granar samt yngre plantor och enbuskar har dött av 

branden men flertalet tallar har överlevt tack vare sin tjockare bark och högt uppsatta barrkrona. Den rika tillgången på delvis solexponerad 

kolad bark och i mindre omfattning även död ved är ovanligt i dagens skogslandskap och har ett stort naturvärde åtminstone ett par decennier 

framåt  i tiden. Biotopen kan bl a locka till sig högt specialiserade och värmekrävande insekter som föryngrar sig i den brända veden eller 

barken.  En liten bit in i skogen innanför viken väster om Österbastudd finns ett mycket fint urkalkstensberg. Det är en välvd och öppen, 



 

 

starkt söndervittrad häll. Hällen är rikt klädd med kalkmossor, främst kruskalkmossa, samt flera lavar bl a av släktet Leptogium. Av kärlväxter 

är vit fetknopp vanlig samt klippormbunkar som svartbräken, gaffelbräken och stenbräken. Vildlin, duvnäva, knutnarv och grusbräcka har 

också noterats. På tunn jord i skogsbrynen intill finns en artrik flora med t ex solvända, brudbröd och Adam och Eva. En urkalkförekomst 

finns även nära vattnet på Grytsholmen 500 meter norrut. Här finns bl a fina vittringsmönster.  Vid viken Öja på nordsidan av halvön finns en 

igenväxande men artrik hagmark övergående i strandäng mot viken. Enbuskar, slån och nypon breder ut sig på fastmarken medan strandängen 

ännu är öppen och i stort sett fri från vass. På fastmarken finns även klibbal, apel, björk och tall. Brynet mot väster är mycket artrikt, annars är 

stora delar fuktig-tuviga med tuvtåtel. Närmare strandängen ökar frekvensen av bl a gåsört. Strandängen hyser i övrigt en typisk flora med t ex 

blåsklöver, gulkämpar och havssälting. Delar av skogen västerut har kvar karaktär av skogsbete och innehåller spridda värden i form av 

gräsmarksgläntor och en del gamla  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet i den åldriga och ännu tämligen ljusexponerade skogsmiljön på Osterbastudd består om skogen får utvecklas fritt. På längre sikt 

kan buskröjning och upptagande av små luckor i skogen fordras för att bevara just den ljusa karaktären.  tallar. 

  



 

 

 

Vänsö odlingslandskap  

Objektsnummer: 874219    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På nordöstra delen av Vänsö finns ett odlingslandskap med ekmiljöer och artrika öppna betesmarker. Åker, betesmark och bebyggelse bildar en 

värdefull helhetsmiljö. Odlingslandskapet på Vänsö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På norra halvan av Vänsö finns ett öppet odlingslandskap med plana åkermarker och flera fina betesmarker i brynen mot skogen. Ett par av 

områdena är ekpräglade med flera gamla och vidkroniga träd.I väster ligger en ekpräglad betesmark. I dess östra del märks en bergbunden 

backe som är rik på buskar och träd. Yngre ekar dominerar här tillsammans med en- och nyponbuskar. Lundgröe trivs i skuggiga avsnitt men i 

gläntor finns en ljus- och hävdgynnad flora. Mellan bergbackarna finns en del små, gamla åker eller ängslyckor som omges av små odlingsrösen 

vilka utgör fina kulturspår. Västerut finns en fuktäng på fd åkermark och ut mot havet ett ekparti med bl a en av öns grövsta ekar. Det är en 

vidkronig vacker ek som är väl synlig från Hålfjärden.  Mellan åkern och skogen i öster ligger en mycket fin öppen hagmark. Tyvärr är området 

ohävdat och igenväxande sedan några år. Ett stort uppslag av björk, slån och ung tall finns därför men det är ännu bara unga skott. Ett 

fuktdråg med tågväxter bidrar till variationen och det finns även inslag av berg i dagen i form av rundhällar. Stora ytor uppvisar en mycket 

artrik torr-friskängsflora. Intill ett bergparti finns ett avsnitt med fuktig stagghed och bitvis i södra delen mycket fina brudbröd- och 

gråfibbleytor. Andra arter är gullviva, rikligt med Adam och Eva samt skallror, svartkämpar, hirsstarr, vit fetknopp, nattviol, revfibbla, 

jungfrulin och gåsött.  Lite längre norrut finns ytterligare en mindre, öppen ängs- och betesyta som hålls öppen med röjning eller bete. Ett 

fuktdråg med bl a stagg samt en hel del uppstickande berghällar ger stor variation inom det lilla området. Slånuppslag förekommer. Ett hus är 



 

 

under uppförande alldeles i kanten av det värdefulla området. Mitt i åkerlandskapet  finns en ekhagmark med några äldre vidkroniga ekar i 

öster. Ett träd är över metergrovt. I övrigt finns här ca 75-150 åriga ekar. I väster märks berg i dagen. Även detta område står ohävdat och 

björksly börjar uppträda i gläntorna liksom en del slån. Floran är mest av smalbladig grästyp men med inslag av hävdgynnade arter som gökärt, 

gullviva och Adam och Eva. Särskilt västra halvan hyser fin flora och bland bergklackarna växer Adam och Eva i stor mängd tillsammans med 

bl a brudbröd.  Vid gården strax öster om hagen finns ytterligare några vidkroniga ekar varav någon  hyser brun nållav som påvisar ett artrikt 

och värdefullt lavsamhälle knutet till äldre ekar.Söder om odlingslandskapet på de centrala delarna av Vänsö finns en liten  bergknalle med 

branta sidor mot väster. Det glesa och ojämna trädskiktet på  berghällen utgörs av olikåldrig lågväxt tall. Några av tallarna har en slät 

pansarbark  vilket tyder på mycket hög ålder. Ett par vedsvampar - tallticka och grovticka - som  växer på stammarna uppträder endast på träd 

som nått en ålder av minst 150 år.  Några enstaka senvuxna ekar står i och nedanför sluttningen. Strax öster om  bergknallen står en grov ek i 

halvöppet läge i kanten av en öppen berghäll. Trädet är  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hagmarkerna hävdas även i framtiden. Hävden bör så snart som möjligt återupptas i den södra ekhagen och i brynet i 

öster, ännu är floran helt intakt. Tallskogen på bergknallen i söder växer på mark av impedimentkaraktär och  80 cm i diameter. På den relativt 

grovbarkiga stammen växer bl a gul mjöllav och rikligt av den rödlistade laven blyertslav. 

  



 

 

 

Värlesjön  

Objektsnummer: 865622    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefull och mycket omväxlande våtmarksmiljö kring den grunda Värlesjön. Sjön utgör ett mycket värdefullt inslag i en våtmarksfattig del av 

kommunen. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

En värdefull våtmarksmiljö med den grunda Värlesjön närmast omgiven av flytande vegetation, längre ut sumpskogar och kärr med spridda 

buskar. En relativt stor andel öppna kärr bidrar sannolikt till att sjön är värdefull för fågellivet. Sjöns karaktär är förmodligen en följd av 

sjösänkning. Ytterligare inventeringar angelägna för att beskriva sjöns naturvärden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om sjön bibehålls utan ytterligare nivåsänkning samt om våtmarker och sumpskogar till en del lämnas orörda och i annat 

fall tillåts innehålla en del död ved. 

  



 

 

 

Värskär  

Objektsnummer: 875309    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värskär strax sydost om Aspöja uppvisar ett stråk av urkalksten. Urkalkförekomster är relativt sällsynta och alla lokaler har ett mycket högt 

skyddsvärde såväl geologiskt som för den särpräglade floran av växter, mossor och lavar.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Värskär strax sydost om Aspöja finns ett stråk med urkalksten som har fint framträdande vittringsmönster. Av kalkflora har hittills endast 

noterats kruskalkmossa. Till floran i övrigt hör bl a gul fetknopp och gräslök. I öster finns ett långsmalt hällkar som är helt bevuxet med vass. I 

kanterna växer bl a ormtunga. Delar av skäret är ängsartade med inslag av gulmåra och fläckvis är det gott om strandveronika. I söder ett 

hällkar med havs- och blåsäv. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Värskär undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och urkalkförekomsten. 

  



 

 

 

Väster om Kohagsgärdet  

Objektsnummer: 864314    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mindre område strax öster om Björkvik med några äldre ekar och aspar. Miljön är starkt hotad av igenväxning med gran.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Väster om Kohagsgärdet står fyra grövre ekar samt ett 20-tal klenare ekar och aspar i en 20-årig granåker. Närområdet har varit åker eller äng 

förr i tiden. Den grövsta eken står mycket trängd av gran som planterats alldeles intill och som nu är uppe i kronan. De övriga har fritt under 

kronorna. Fältvegetationen är en örtrik grästyp med lite lJundkaraktär t ex bergslok. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena knutna till ek och asp gynnas med frihuggning så kronorna har en frizon till närmaste gran. På sikt behöver även aspsly under 

kronorna röjas. 

  



 

 

 

Västerön  

Objektsnummer: 873305    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Västerön ligger sydväst om Missjö med utsidan exponerad mot Finnfjärden. Ön är förhållandevis stor och utgörs till en större del av höglänta 

tallhällmarker med inslag av gamla senvuxna ekar. På mellersta delen finns ett par sänkor med större inslag av gammal ek och lind. Västerön 

utgör en värdefull del av det ekrika området Missjö-Olsundöarna-Tyrislöt.  Naturvärdesbeskrivning  Västerön är förhållandevis stor och utgörs 

till en större del av höglänta tallhällmarker med inslag av gamla senvuxna ekar. På mellersta delen finns ett par sänkor med större inslag av 

gammal ek och lind. På Västeröns norra del växer en bergbunden hällmarkstallskog som i stort sett utvecklats fritt sedan lång tid. Tallarna är 

lågväxta, spärrgreniga och i regel av hög ålder. Här finns rikligt av död ved, främst av gamla barklösa tallågor. Centralt på ön och längs med den 

östra strandsidan finns inslag av gamla lövträd. Främst senvuxen ek men även enstaka asp. Vissa av lövträden växer i smala 

förkastningssprickor där luftfuktigheten är högre. Lavfloran är intressant med t ex rosa skärelav och ladlav. Larvgångar och kläckhål efter den 

rödlistade och ovanliga vedskalbaggen grön aspvedbock påträffades på en fallen gammal asp. På öns mellersta del finns en halvöppen till gles, 

tidigare beteshävdad lövängsrest med talrika måttligt stamgrova, men säkerligen tämligen gamla ekar. I västra delarna inslag av lindar med 

gamla hamlingsspår. Den lövrika miljön ligger i en flack och bitvis fuktig till blöt sänka mellan omgivande tallskogbeväxta berg. 

Markvegetationen är varierande och inom ett mindre släntparti hedartat med ljungmattor. I östra delen gränsar biotopen mot ett sekundärt 

uppkommet alkärr med ganska trivialt utseende och ålder. Luftfuktigheten som alstras från kärret är dock sannolikt betydelsefull för lokalens 

flora. Även i sydvästra delen finns ett mer opåverkat och blött kärr. Här förekommer flera ovanliga och rödlistade lavar på gamla ekar och en 

grov lind, bl a gammelekslav, rosa skärelav och blyertslav. På öns sydvästra halva finns hällmarker som är kuperade med nedskurna trånga 

svackor där senvuxna äldre lövträd av främst ek växer. På hällarna dominerar en lågväxt gammal tallskog som ger ett intryck av lång 



 

 

trädkontinuitet. I botten av de nord - sydligt orienterade sänkorna är det ställvis fuktigt med stillastående vattensamlingar. De senvuxna ekarna 

hyser en intressant kryptogamflora med bl a rosa skärelav och vinfläck. En gammal grov ek i södra delen har en stamhålighet som innehåller 

rikligt med mulm, vilket ofta utgör ett värdefullt habitat för hotade vedskalbaggar.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om de höglänta, 

tallpräglade delarna lämnas orörda. Den lövrika miljön på öns mitt är på längre sikt beroende av att den halvöppna karaktären kan bibehållas. 

Detta sker lämpligast med betande djur. Enstaka förekommande granar bör  ', 'Klass  Nr Namn 873306 Tallskog på västra Missjö 1c 

Naturvärdesbedömning  Västra och norra delen av Missjö präglas av hällmarkstallskog. Ett avsnitt med  mycket mager hällmarksskog ligger 

längs västsidan. Skogsområdet utgör en värdefull del av Missjös äldre tallskogar. Tillgången på gammal tallskog är ett av särdragen och ett av de 

största värdena hos S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Västerön är förhållandevis stor och utgörs till en större del av höglänta tallhällmarker med inslag av gamla senvuxna ekar. På mellersta delen 

finns ett par sänkor med större inslag av gammal ek och lind. På Västeröns norra del växer en bergbunden hällmarkstallskog som i stort sett 

utvecklats fritt sedan lång tid. Tallarna är lågväxta, spärrgreniga och i regel av hög ålder. Här finns rikligt av död ved, främst av gamla barklösa 

tallågor. Centralt på ön och längs med den östra strandsidan finns inslag av gamla lövträd. Främst senvuxen ek men även enstaka asp. Vissa av 

lövträden växer i smala förkastningssprickor där luftfuktigheten är högre. Lavfloran är intressant med t ex rosa skärelav och ladlav. Larvgångar 

och kläckhål efter den rödlistade och ovanliga vedskalbaggen grön aspvedbock påträffades på en fallen gammal asp. På öns mellersta del finns 

en halvöppen till gles, tidigare beteshävdad lövängsrest med talrika måttligt stamgrova, men säkerligen tämligen gamla ekar. I västra delarna 

inslag av lindar med gamla hamlingsspår. Den lövrika miljön ligger i en flack och bitvis fuktig till blöt sänka mellan omgivande tallskogbeväxta 

berg. Markvegetationen är varierande och inom ett mindre släntparti hedartat med ljungmattor. I östra delen gränsar biotopen mot ett 

sekundärt uppkommet alkärr med ganska trivialt utseende och ålder. Luftfuktigheten som alstras från kärret är dock sannolikt betydelsefull för 

lokalens flora. Även i sydvästra delen finns ett mer opåverkat och blött kärr. Här förekommer flera ovanliga och rödlistade lavar på gamla ekar 

och en grov lind, bl a gammelekslav, rosa skärelav och blyertslav. På öns sydvästra halva finns hällmarker som är kuperade med nedskurna 

trånga svackor där senvuxna äldre lövträd av främst ek växer. På hällarna dominerar en lågväxt gammal tallskog som ger ett intryck av lång 

trädkontinuitet. I botten av de nord - sydligt orienterade sänkorna är det ställvis fuktigt med stillastående vattensamlingar. De senvuxna ekarna 

hyser en intressant kryptogamflora med bl a rosa skärelav och vinfläck. En gammal grov ek i södra delen har en stamhålighet som innehåller 

rikligt med mulm, vilket ofta utgör ett värdefullt habitat för hotade vedskalbaggar. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de höglänta, tallpräglade delarna lämnas orörda. Den lövrika miljön på öns mitt är på längre sikt beroende av att den 

halvöppna karaktären kan bibehållas. Detta sker lämpligast med betande djur. Enstaka förekommande granar bör  ', 'Klass  Nr Namn 873306 

Tallskog på västra Missjö 1c Naturvärdesbedömning  Västra och norra delen av Missjö präglas av hällmarkstallskog. Ett avsnitt med  mycket 

mager hällmarksskog ligger längs västsidan. Skogsområdet utgör en värdefull del av Missjös äldre tallskogar. Tillgången på gammal tallskog är 

ett av särdragen och ett av de största värdena hos S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  På västsidan av Missjö växer mager tallskog på 

hällar och mark av blåbärs- och skvattramtyp. Trädskiktet är tämligen gammalt men överlag klenstammigt. Vedsvampen tallticka förekommer 

frekvent över hela området. Död ved finns endast i blygsam mängd och riktigt gamla tallar saknas ännu. Skogen har dock stora förutsättningar 

att utvecklas mot en mycket värdefull miljö. Ett par rödlistade lavar påträffades, dels på en döende ek (blyertslav) och på en ljusexponerad 

torraka i  Åtgärdsbehov Naturvärdet består och utvecklas om den äldre tallskogen lämnas orörd. 

  



 

 

 

Västra Aspöja  

Objektsnummer: 875320    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Västra Aspöja är liksom huvuddelen av ön starkt präglad av långvarig beteshävd som skapat ett mer eller mindre öppet landskap med en 

mosaik av betade ytor och hällar samt träddungar och buskar. Fältskiktet är artrikt och uppvisar basmineralpåverkan. Urkalkstråk förekommer 

också. Odlingslandskapet på Aspöja utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård av såväl natur- som kulturhistoriskt värde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Västra Aspöja är i huvudsak präglad av bete i mosaikartade miljöer med mycket hällmark, fuktiga strandnära delar, träddungar och urkalkstråk 

samt spridd bebyggelse. Norra delen är en varierande och kuperad betesmark med en bergig sida mot havet. Överlag är ek ett dominerande 

trädslag men även andelen oxel är stor. Trädskiktet har ett högt värde, främst genom det stora antalet gamla och ihåliga oxlar. Många vällagda 

stenmurar korsar hagen och flera av dem används för fållindelning. Markfloran utgörs till stor del av torra till friska artrika marker. Även i 

hällmarker finns inslag av en artrik flora med t ex betad ljung, stagg och jungfrulin.  Mitt i området ligger Aspöja slåtteräng med stora mängder 

av gullviva, brudbröd och skallror. Här finns även en hel del Adam och Eva, jungfrulin, korskovall och svinrot. Träd- och buskskiktet 

innehåller många blommande träd och buskar. Slåtterängen är en av mycket få brukade ängar i skärgårdsområdet.Den mellersta delen runt Inre 

Brännbötekrokarna är varierad. I norra delen finns en hel del tomter. I övrigt en hel del hällmarker som till stor del är öppna och däremellan en 

hel del partier som vuxit igen med träd och buskar de senaste 30-40 åren. Al, tall, oxel, rönn, apel och enbuskar är dominerande.  Delar av 

Brännbötekrokarna är idag uppgrundade till hävdade strandängar medan andra delar är bevuxna med vass. Vällagda stenmurar i 

fastighetsgränser avgränsar objektet.  På Askholm i väster finns ett urkalkstråk vars fortsättning kan iakttas på Lindholmen i väster. Här märks 



 

 

en speciell flora med t ex kruskalkmossa, svartbräken, harmynta samt vit fetknopp.I söder ligger ett sydväst-nordostligt skifte som också det är 

varierat och innehåller mycket hällar. Här finns även flera mindre alkärr. En större fuktäng finns mitt i denna del. Det är ont om äldre träd. I 

fältskiktet finner man av hävdgynnade arter t ex darrgräs, jungfrulin, spåtistel, kattfot, stagg och brudbröd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om det betespräglade landskapet på Aspöja även i framtiden sköts med bete.  ', ' 

  



 

 

 

Västra Gärdsholm  

Objektsnummer: 875057    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Västra Gärdsholm hyser en lindskog med inslag av många hamlade träd som på senare år återhamlats. Ön är välbesökt tack vare 

skärgårdskyrkan Capella Ecumenica och med sitt lindbestånd utgör den en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Västra Gärdsholm är mest känd för sin skärgårdskyrka, Capella Ecumenica. På ön finns även värdefulla naturmiljöer. Ön domineras av en 

förhållandevis ung lindskog som delvis bär spår av hamling. På senare år har många träd återhamlats och miljön har blivit avsevärt öppnare. 

Tidigare dominerades markfloran av Jundarter och här fanns t ex svalört, lundgröe, liljekonvalj, tandrot, desmeknopp, sloknunneört och 

vitsippa. Markfloran har troligen förändrats betydligt efter hamlingen. På hällmarksudden i norr häckar mås. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om lindskogen med inslag av hamlade träd bibehålls. Beteshävd kan krävas för att hålla tillbaka slyuppslag tills en halvsluten 

lövängsmiljö åter finns här. 

  



 

 

 

Västra Husby betesmark  

Objektsnummer: 866408    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En betesmark med artrik hävdgynnad flora i direkt anslutning till samhället. Området är av kommunalt naturvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En mindre betesmark som ligger i nära anslutning till Västra Husby samhälle. Hävden i området är svag men det är mycket artrikt. Här 

påträffas t ex svinrot, gökärt, grönvit nattviol, blåsuga, gullviva, jungfrulin, ängshavre och brudbröd. Det tätortsnära läget är ett extra värde. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet såsom bebyggelse, 

grävning eller chaktning. 

  



 

 

 

Västra Rimmösundet  

Objektsnummer: 875124    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Längs Rimmösundets västra sida finns en relativt öppen vassvik med grumligt vatten. Viken kan vara av stor betydelse som 

fiskrekryteringslokal. Den grunda vattenmiljön utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Viken är belägen på östra Djursö i Rimmösundet som löper mellan Djursö och Rimmö. Viken har en bred mynning norrut (2-2,4 m djup), och 

en smal och grund mynning i sydost (ca 0,5 m djup). Inne i viken är djupet ca 2 m. En ö som är naturreservat avgränsar viken i öster. 

Exponeringsgraden är måttlig och viken karaktäriseras som ett grundområde med liten vågpåverkan. Viken är helt opåverkad och vassbälten 

täcker stora delar av stränderna. I de södra delarna är vassen bred och gles med flera öppna partier. Undervattensvegetationen är riklig i de inre 

delarna där borstnate dominerar medan ålnate är den vanligaste arten längre ut. 

 

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 

  



 

 

 

Västra Risö  

Objektsnummer: 875206    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Risö är en av de större öarna utan landförbindelse i S:t Anna. Här finns ett vackert odlingslandskap och i bergiga partier gammal 

hällmarksskog. Betade skogar och bitvis stort ekinslag är andra mycket värdefulla inslag i den mycket omväxlande naturen på ön. Risö utgör en 

mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Risö 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 gårdsmiljön. I de öst-västliga sänkorna finns den odlingsbara jorden medan skogen mestadels är en mager kontrast som till 

stor del utgörs av bergiga områden med hällmarkstallskog. Det finns dock även betydande ytor betespräglad skog i övergången till öppnare 

mark och framför allt i öster ett stort inslag av ek. Betesdriften på i stort sett hela ön ger även upphov till fina stråk av strandängar på öns alla 

låglänta stränder. En större avverkning under 1980-talet på öns nordöstra fjärdedel är den enda större påverkan som märks  på Risö.  På västra 

Risö ligger gården och all övrig bebyggelse vilket gör att denna sida av ön är levande och rymmer en stor andel öppet landskap. Det är ändå 

nära till gamla urskogslika hällmarksskogar som står i skarp kontrast till det öppna landskapet. Nordväst om gården finns ett högt bergparti 

med bitvis grov hällmarkstallskog med rikligt av pansarbarkstallar och grova tallågor. Många tallar är troligen äldre än 150 år med vridna 

stammar och krokigt grenverk. Ungtall och enbuskar bidrar till flerskiktning. Mellan hällmarkerna finns svackor med blåbärsris och i den något 

bördigare nordsluttningen finns inslag av gran. Tallticka är vanlig i området.  Maren är en ännu inte helt avsnörd vik, till större delen 

vassbevuxen. Innanför viken vidtar en stor strandäng med typisk flora, bl a finns salttåg, gulkämpar, strandkrypa, gåsört, havssälting, krypven, 



 

 

kustarun och smultronklöver. Även knutnarv och vildlin är funna i anslutning till strandängen.  På Lickersholmen finns åtminstone tre ekar 

som är mycket gamla och grova. En ek med omkretsen 303 cm var vid åldersbestämning drygt 300 år gammal. Ett par av ekarna är sannolikt 

kring 400 år. Träden hyser flera rödlistade lavar som blyertslav, gulpudrad spiklav, gul dropplav, gammelekslav och hjälmbrosklav. Ett stycke in 

i skogen söder om Sandkroken finns ytterligare en grov, gammal ek.  Mitt på Risö ligger ett stort skogsområde med stort inslag av grova och 

gamla träd. Särskilt påfallande är inslaget av grov tall i anslutning till stråken av hällmarker. I östra änden av området är de flesta tallar äldre, 

troligen >120 år. Här finns även några grova gamla granar och en mycket grov granhögstubbe. I norra halvan av området finns ett stort 

graninslag. På några ställen syns spår av luckhuggning annars är det en skog  som rörts lite de senaste årtiondena.  Söder om det övertvärande 

åkerstråket på Risö finns ett par markanta väst-östliga bergryggar som når till som mest ca 20-25 möh. På bergryggarna växer gammal ', 

'tallskog med stort inslag av slätbarkiga tallar där många träd säkert är mer än 150 år gamla. Inslag av små skvattrammossar. Den norra av 

bergryggarna går från Tjärudden till Sörängen. De lägre delarna i brynen mot åkrarna har viss betesprägel. Det märks främst i östra delen där 

sluttningen ned mot Sörängen är gräsrik och har ett 

 

Åtgärdsbehov 

glest, luckigt trädskikt. I det norra brynet finns inslag av ekar. Mellan bergryggarna Naturvärdet består om västra Risö även i framtiden är ett 

levande odlingslandskap  finns en sumpskog vilket är en sparsamt förekommande naturtyp i skärgården. Den _ med betande djur. 

Hällmarkshöjderna med sina krokvuxna gamla träd bör till större  södra av bergryggarna går från Strömskären till Birkudden. Förutom den 

gamla delen lämnas orörda men i övrigt finns goda möjligheter att kombinera ett småskaligt  tallskogen finns inslag av gamla senvuxna granar, 

torrakor och i sydsluttningen ett  flertal senvuxna ekar. Ekarna har en värdefull moss- och lavflora med bl a alléemossa  och gul mjöllav. 

Sluttningen mot havet utgörs i några partier av en ursvallad  blocksluttning med jämnstora block. I sydsluttningen nedanför hällmarkerna nära  

torpet vid Tjärudden står tre lindar som hamlats förr i tiden. 

  



 

 

 

Våtmarker vid södra Hällerstadsjön  

Objektsnummer: 865316    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

De omfattande, mångformiga kärrmarkerna kring Hällerstadsjön med sitt rika fågelliv utgör en värdefull och skyddsvärd naturmiljö.  

Naturvärdesbeskrivning  Kring södra delen av Hällerstadsjön utbreder sig vidsträckta kärrmarker. Området upptas till största delen av ett 

starrkärr med dominanten trådstarr. Sprängört förekommer rikligt. Mellan kärret och sjön utbreder sig stora arealer med jättegröe och norr om 

Hällerstad växer blåtåtel, slåtterblomma och pors i ett mindre kärrområde. Nedanför Gummetorp finns starrkärr och videbuskage. En något 

större tuvtåteläng finns i sydligaste spetsen av området och här ligger även en ekbevuxen kulle med mycket ängsskära. Bland områdets fåglar 

kan nämnas: storspov, vattenrall, rörhöna, sothöna, kricka, årta, skäggdopping, enkelbeckasin och skogssnäppa. Huvuddelen av området är 

sedan 1966 fågelskyddsområde, vilket innebär att det under tiden 1/3-30/6 är förbjudet att vistas inom skyddsområdet. Stora delar av 

våtmarken betas eller slås årligen vilket är av stor betydelse för att bibehålla de fågelrika markerna.  I nordost ligger Ekudden som delvis präglas 

av vidkroniga ekar i ca 150 års åldern. Här är floran särskilt artrik, bland annat i torrbackar där kattfot och jungfrulin förekommer.  Längs 

områdets västsida finns en väl utvecklad hassellund med glest trädskikt över hasseln. Hässlena är stora och gamla med mycket död ved i sig. 

Lundkaraktären är mest påtaglig i östra delen ner mot Hällerstadsjön. I västra halvan är inte betesfloran borta riktigt än och hasseln är överlag 

lite yngre. Mycket lundväxter finns dock i hela biotopen. Lundgröe, lungört, vitsippor och liljekonvalj finns i mängder. I trädskiktet finns en hel 

del hålträd främst av asp.  Åtgärdsbehov  Naturvärdena kommer att bestå om området undantas från ingrepp som t ex dikning, invallning, 

uppodling och bebyggelse.  ', 'Nr N amn Klass 865317 Ohagen 3  Naturvärdesbedömning  Öhagen vid Hällerstadsjön är ett värdefullt område 

med betesskog och yngre ekhagar. Markfloran är rik särskilt i de sydvända brynen och på senvuxen ek och asp finns den ovanliga lunglaven.  

 



 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Kring södra delen av Hällerstadsjön utbreder sig vidsträckta kärrmarker. Området upptas till största delen av ett starrkärr med dominanten 

trådstarr. Sprängört förekommer rikligt. Mellan kärret och sjön utbreder sig stora arealer med jättegröe och norr om Hällerstad växer blåtåtel, 

slåtterblomma och pors i ett mindre kärrområde. Nedanför Gummetorp finns starrkärr och videbuskage. En något större tuvtåteläng finns i 

sydligaste spetsen av området och här ligger även en ekbevuxen kulle med mycket ängsskära. Bland områdets fåglar kan nämnas: storspov, 

vattenrall, rörhöna, sothöna, kricka, årta, skäggdopping, enkelbeckasin och skogssnäppa. Huvuddelen av området är sedan 1966 

fågelskyddsområde, vilket innebär att det under tiden 1/3-30/6 är förbjudet att vistas inom skyddsområdet. Stora delar av våtmarken betas eller 

slås årligen vilket är av stor betydelse för att bibehålla de fågelrika markerna.  I nordost ligger Ekudden som delvis präglas av vidkroniga ekar i 

ca 150 års åldern. Här är floran särskilt artrik, bland annat i torrbackar där kattfot och jungfrulin förekommer.  Längs områdets västsida finns 

en väl utvecklad hassellund med glest trädskikt över hasseln. Hässlena är stora och gamla med mycket död ved i sig. Lundkaraktären är mest 

påtaglig i östra delen ner mot Hällerstadsjön. I västra halvan är inte betesfloran borta riktigt än och hasseln är överlag lite yngre. Mycket 

lundväxter finns dock i hela biotopen. Lundgröe, lungört, vitsippor och liljekonvalj finns i mängder. I trädskiktet finns en hel del hålträd främst 

av asp. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bestå om området undantas från ingrepp som t ex dikning, invallning, uppodling och bebyggelse.  ', 'Nr N amn 

Klass 865317 Ohagen 3  Naturvärdesbedömning  Öhagen vid Hällerstadsjön är ett värdefullt område med betesskog och yngre ekhagar. 

Markfloran är rik särskilt i de sydvända brynen och på senvuxen ek och asp finns den ovanliga lunglaven.  Naturvärdesbeskrivning  Vid 

sydöstra delen av Hällerstadsjön ligger Öhagen. Områdets norra kanter och sluttningar utgörs av äldre skogsbeten med gott om stigar och 

gläntor. Det finns även små partier med hävdgynnad hagmarksflora. Kring några bergkullar finns en del senvuxna ekar på vilka bland annat 

lunglav växer. Det finns även gammal senvuxen tall och asp i området.  I sydsluttningen finns en nyligen restaurerad och ganska stor hagmark 

med ekprägel. Ekarna är överlag ganska unga (75-100 år) men enstaka träd är säkert upp mot 150 år, bland annat i bergpartier. Bitvis finns gott 

om hasselbuskar som ibland är grova. Det finns även spridda enbuskar samt björk. Markfloran är bitvis artrik. Området är variationsrikt och 

kuperat med bitvis uppstickande berg. Det finns även gott om äldre kulturspår som t ex gamla åkrar. Åkerholmen i Storängsgärdet betas årligen 

efter att åkern runt omkring är skördad. Där finns en fin hävdgynnad flora och flera äldre björkar.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består med 

fortsatt hävd av betesmark och betsskogar samt om området undantas ytterligare exploatering (hus etc). 



 

 

  



 

 

 

Yddetorp och Havretäppan betesmarker  

Objektsnummer: 865621    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Artrika hagmarker som trots fläckvis påverkan av tidigare gödsling uppvisar mycket artrik flora och har lång kontinuitet i hävden. Vid 

Havretäppan finns bl a den sällsynta fältgentianan, kattfot och de kalkgynnade arterna vildlin och spåtistel.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Yddetorp strax väster om E 22:an ligger Havretäppan. Här finns en betesmark som omväxlande består av kultur- och naturbete samt 

skogsdungar med främst tall och björk. I buskskiktet är det gott om, och ställvis allt för täta, snår av slån, al eller björk. Vegetationen är 

uppdelad på flera typer av hed, torräng, friskäng och fuktäng, floran blir därmed särskilt artrik. De mest intressanta delarna av hagen är ganska 

små ytor av örtrik friskäng som hyser 25-talet växtarter som indikerar långvarig hävd genom bete och slåtter. Bland dessa finner man den ex 

klusiva fältgentianan, stora mängder spåtistel, vildlin, jungfrulin, ängsvädd, välbetad ljung, brudbröd, ögontröst, revfibbla, kattfot, darrgräs, 

knägräs, gullviva och prästkrage. Hävden är bitvis alltför svag och igenväxning hotar om inte hävd och röjning intensifieras. Vid inventering 

2002 var en del ytor åter öppnade.  Vid Yddetorp ligger en mindre hage som är påverkad närmast ingången, men sedan mer eller mindre artrik. 

I hagen finns dessutom flera äldre björkar med sotlav. Av hävdgynnade arter kan nämnas revfibbla, nattviol, blåsuga, svinrot, ängsvädd och 

kattfot. 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består med fortsatt bete. Ev förbättrad hävd och ytterligare röjning vid Havretäppan. Området bör undantas åtgärder som kan 

skada naturmiljön såsom grävning, schaktning och bebyggelse. 

  



 

 

 

Yntholm  

Objektsnummer: 875119    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Yntholm finns värdefulla lövskogsmiljöer i form av en ekmiljö och en hassellund. Lövträdsmiljöerna på Yntholm utgör en värdefull del av 

S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Yntholm är en tidigare friliggande ö väster om Djursö. I nordost finns en vacker ekhagmark med bl a natt och dag och liljekonvalj. Ekmiljön 

övergår söderut i en slänt med hassel där det bl a växer tandrot och tvåblad. Innanför viken finns flera grova aspar. På sydvästra delen av 

Yntholm finns en hassellund med ett övre trädskikt av tall och medelgrov ek. I västra delen finns mer lövinslag med bl a ask och lind. I 

fältskiktet återfinns blåsippa, natt och dag, vispstarr, tandrot och kranshakmossa. Hasselrunnorna är bitvis ganska utbredda och har grövre 

döda och levande stammar vilket tyder på relativt hög ålder och kontinuitet. På döda grenar finns signalarten hasselticka och på marken enstaka 

hasselsopp. Stubbar av fällda granar syns här och 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekhagmarken och hassellunden bibehålls. Stubbar av fällda granar syns här och där i hassellunden och sådan 

plockhuggning är positiv och nödvändig för att bevara lundkaraktären inom området. Ytterligare uttag av 

  



 

 

 

Ytterbyån  

Objektsnummer: 864906    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ytterbyån är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots detta en värdefull naturmiljö. Bäcken nyttjas som reproduktionslokal för id, men området 

har sannolikt betydelse som lek-, uppväxt- och födosökslokal för fler fiskarter. Vattendraget är av lokalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Y tterbyån ligger en mil öster om Ringarum i sydöstra delen av Söderköpings kommun. Vattendraget saknar namn på 

lantmäteriets kartor, men kallas Ytterbyån. Bäcken har sina källflöden i området kring Ormestorp där den i stora stycken är kulverterad. Från 

utloppet ur kulverten vid Ormestorp ner till utflödet längst in i Gropviken är bäcken 5,7 kilometer lång och har en fallhöjd på i 

storleksordningen 20 meter.  Vattendragsbeskrivning  Bäcken har ett rakt till småringlande lopp. Ett drygt 400 meter långt meandrande parti 

finns dock cirka två kilometer upp efter ån. 90 % är helt oskuggat eller bara skuggat av enstaka träd och buskar. Partier med bättre skuggning 

finns enbart inom de övre dryga 300 metrarna av naturvärdesobjektet. Död ved i vattnet finns bara i ringa omfattning. Medelbredden är oftast 

kring 1,5 till 2 meter och djupet några decimeter. Vattenmiljön utgörs till största delen av lugnflytande sträckor som dominerar inom 95 % av 

vattendraget. Inom dessa delar finns dock en del svagt strömmande partier och enstaka kortare strömsträckor. Resterande 5 % av vattendraget 

domineras av strömmande vatten. Dessa delar ligger i områdets övre delar. Den vanligaste bottentypen är olika typer av finsediment. Grövre 

bottenmaterial finns främst inom de övre strömmande partierna.  De nedre 360 metrarna av bäcken rinner över en betad havsstrandäng med 

höga naturvärden (Se egen beskrivning av beteslandskap). Området närmast utloppet är igenvuxet med bladvass medan övriga delar är 

välhävdade. De finaste partierna av bäcken är de övre 330 metrarna av naturvärdesobjektet. Här finns en hel del strömmande partier med 



 

 

grövre bottenmaterial och skuggningen är bitvis riktigt bra. Påverkansgraden är också betydligt lägre än inom övriga delar.  Växter och djur  

Vid karteringen dominerades vattenvegetationen helt av övervattensväxter. Skogssäv, bladvass, rörflen, sjöfräken och starr var de vanligaste 

arterna. Inom partier med högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial dominerade näckmossa och bäcklav. Andra arter som noterades var 

besksöta, veketåg, bredkaveldun, igelknopp, strandlysing, lånke, gul svärdslilja och andmat.  Bäcken har elfiskats vid ett tillfälle. Provfisket 

utfördes 2005 på en lokal vid Solbacken cirka tre kilometer uppströms utloppet i Gropviken. Ingen fångst rapporterades  (Hjälte 2005). Enligt 

lokalt boende stiger stora mängder id upp i bäckens nedre delar  under vårarna. Troligtvist nyttjas de nedre delarna även av andra fiskarter.  ', 

'Havsvandrande öring har säkerligen funnits tidigare men arten bedöms vara utslagen sedan många år. Relativt lämpliga lek- och 

uppväxtområden för öring finns inom fallsträckan vid Solhem i områdets övre del.  Påverkan  Bäcken är kraftigt fysiskt påverkad. Sannolikt är 

hela bäcken påverkad av rensningar, men graden av påverkan är ibland svårbedömd. Påverkan har bedömts vara minst inom fallsträckan längst 

upp men även detta parti är sannolikt rensat. 70 % av vattendraget har bedömts vara omgrävt, 28 % kraftigt rensningspåverkat och resterande 

3 % försiktigt rensat. Bäckens vattennivå är sänkt och rensningsvallar syns här och var längs stränderna. Vid Ytterå finns det gamla flodplanet 

fortfarande kvar och spår av den ursprungliga naturfårans meanderslingor framträder här och var i terrängen. I övrigt är flodplanet 

huvudsakligen utfyllt och stränderna mer eller mindre branta upp till omgivande mark. Långa partier är av dikeskaraktär medan andra delar 

delvis har börjat återgå mot ett mer naturliknande tillstånd.  Även uppströms naturvärdesobjektet har påverkan varit omfattande. Såväl i 

huvudfåran som i tillrinnande vattendrag har det mesta grävts om eller rensats. Sammantaget leder detta till att vattenregimen kraftigt avviker 

från opåverkade förhållanden vilket bland annat innebär att uttorkningsrisken ökar. Det finns även två vandringshinder i bäcken. 

 

Åtgärdsbehov 

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

del igensatta Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Träd och buskar med finkornigt material. Vid karteringen var 

vattnet kraftigt lergrumlat. bör bli betydligt vanligare längs ån för att öka skuggningen och tillförseln av död ved. Bäckens vandringshinder bör 

åtgärdas för att förbättra passagemöjligheterna för fisk  Referenser Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata (2005-10-12). Hjälte, U. 2005: 

Elfiskeprotokoll daterat 2005-08-30. 

  



 

 

 

Y ttergårdsviken med omgivningar  

Objektsnummer: 873124    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Yttergårdsviken hyser en värdefull undervattensmiljö som kan ha stor lokal betydelse som fiskrekryteringsmiljö. I den vidsträckta grunda viken 

finns dessutom en rik fågelfauna och viken kantas av strandängar vilket tillsammans ger ett mycket värdefullt och skyddsvärt våtmarks-område. 

Trots en viss påverkan utgör Yttergårdsviken en mycket värdefull del av naturen i S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Yttergårdsviken och angränsande grunda vikar på sydöstra Torön är ett av de större och mer värdefulla grundområdena i länets innerskärgård. 

Yttergårdsviken, som är den mest avsnörda delen av grundområdet, är en vassrik gloflada med grumligt vatten och sparsam 

undervattensvegetation. Här finns ett rikt fågelliv med arter som sothöna, knölsvan, vigg, gräsand och knipa. Viken omges av en blandskog rik 

på ek och delvis av hagmarkskaraktär och kantas dessutom av en bård av beteshävdad strandäng av stort värde. Viken värms upp snabbt på 

våren varför den troligen är av stor betydelse som reproduktions- och uppväxtområde för fisk. Särskilt det vassrika mynningsområdet torde 

vara viktigt där också stora mängder fisk påträffades vid undersökningstillfället. Påverkan är dock ganska hög eftersom muddringsverksamhet 

och närliggande åkermark medför stort närsalttillskott till viken. Även tomtmark och blandskog omger viken och flera hus, en brygga och en 

liten båt finns i vikens närområde.  Viken är relativt stor och har en mynning i söder via en smal kanal i vassen. Denna kanal förefaller vara 

muddrad med djup mellan 1-2,5 m. Viken, som är ca 1 m över stora delar, har en låg exponeringsgrad och kan trots att viken ej är trösklad 

betraktas som en gloflada med tanke på det utsträckta mynningsområdet. Breda vassbälten (5-50 m) finns längs hela viken liksom i hela det 

långa mynningsområdet. Mycket stora mängder abborre, löja och mört sågs i kanalen in till viken.  Yttergårdsviken övergår söderut i en stor 



 

 

sydvänd vassvik med sparsam undervattensvegetationen. Viken har en bred mynning i söder (3-6 m djup), en smal vassrik öppning i nordväst 

(1 m) och en smal vasskanal mot Yttergårdaviken. Viken är ett exponerat grundområde med måttlig påverkan bl a av närliggande åkermark. 

Vassbälten, 5-30 m breda, täcker i princip hela strandlinjen. Undervattensvegetationen är sparsam och endast axslinga och hjulmöja påträffades.  

Åt nordväst ligger en opåverkad vassvik öster om Stora Björkholmen med stora arealer barbotten. Viken är sydvänd och med en bred mynning 

i söder. Inne i viken är djupet ca 2 m och viken är måttligt exponerad med liten vågpåverkan. Viken är helt opåverkad och blandskog 

dominerar omgivningarna. Vassbälten täcker vikens stränder. Längst i nordväst ligger en mindre vassbukt med sparsam 

undervattensvegetation. Den är relativt jämndjup från mynningen och in mot vasskanten (1,5-2 m). Utanförliggande område är relativt skyddat 

varför vikens exponeringsgrad är måttlig. Blandskog och åkermark omger viken och vassbälten, upp  ', 

 

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 

  



 

 

 

Yttre Brunnskär  

Objektsnummer: 875403    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Yttre Brunnskär ligger i ytterskärgården öster om Aspöja. Ön är ett av de bäst utbildade björkskären i Östgötaskärgården  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Yttre Brunnskär ligger i ytterskärgården ca 3 km öster om Aspöja. ÖOn domineras av björk, i smala sänkor växer vackert vitstammiga björkar. 

I björksänkorna förekommer hönsbär, hjortron, kråkbär, videört, brakved och lundbräken. Övrig växtlighet utgörs av krypande enbuskar uppe 

på skäret. Yttre Brunnskär är med sin markflora och trädskikt ett av de bäst utbildade björkskären i Östergötlands skärgård. Till fågelfaunan 

kring ön hör bland annat knölsvan, strandskata och vitfågel. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas orörd och undantas från åtgärder som kan skada markflora, trädskikt eller berghällar. 

  



 

 

 

Yttre holme  

Objektsnummer: 874202    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Yttre holme finns flera gamla och grova ekar samt även tidigare hamlade träd av ask och lind. Knutet till ekar och andra hålträd finns en 

värdefull lavflora och insektsfauna. Ön är en del i ett stråk av ekskogsrika öar i norra S:t Anna och utgör en mycket värdefull del av S:t Anna 

skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Yttre holme är en avlång ö strax nordost om Kallsö. På västra delen av ön växer ädellövskog på den blockrika moränen i sydostsluttningen. 

Miljön är lundartad, en igenvuxen före detta löväng, med stort inslag av hamlad lind och enstaka ask. Här finns mellan 10 och 15 grova ekar. 

Flera av dem har en mycket värdefull lavflora med bl a gammelekslav, grå skärelav och blyertslav. På basen av en ek växer dessutom silverlav, 

en art som är sällsynt i inlandet och som i skärgården främst finns på öppna klippor i ytterskärgården. På ask finns den sällsynta knappnålslaven 

brunskaftad blekspik. En ek med omkretsen 316 cm åldersbestämdes till ca 235 år. Den grövsta eken är 492 cm i omkrets. På senare år har 

västra Yttre holme öppnats upp till en halvöppen miljö.  Vid en insektsundersökning påträffades fragment av ett flertal sällsynta 

hålträdslevande skalbaggar på ön, t ex avlång flatbagge (Grynocharis oblonga), knäpparna Ampedus hjorti, Procraerus tibialis och Elater 

ferrugineus, alpraktbagge (Dicerca alni), kolsvart kamklobagge (Prionychus ater) samt en levande individ av Phloeophagus thomsoni. Från en 

tidigare inventering uppges buskstjärnblomma, gullviva och tandrot växa här.  I sydvänt läge på östra delen av Yttre holme står fyra spridda, 

grova jätteträd av ek. Träden som har en stamdiameter på mellan 1 och 1,2 meter utgör ett värdefullt inslag i det ekrika landskapet i norra S:t 

Anna. De stora träden har ett stort framtidsvärde 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ädellövmiljön på västra delen av Yttre holme även i framtiden hålls gles och ljusöppen. Ekarna på östra delen av ön bör 

också hållas frihuggna. 

  



 

 

 

Yttre Käfte  

Objektsnummer: 873205    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Yttre Käfte är en mindre, avsnörd havsvik som sannolikt har en värdefull undervattensflora. Viken övergår söderut i en strandäng och 

betesmark. Havsviken och betesmarksmiljön utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På yttersta delen av Norra Finnö ligger den avsnörda havsviken Yttre Käfte. Den är förbunden med havet av en sannolikt muddrad kanal och 

omgiven av vassbälten. Mer eller mindre avsnörda havsvikar av typen glon eller gloflader 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. Söderut övergår våtmarksmiljön i en 

välhävdad strandäng med typisk flora. Här växer t ex havssälting, krypven, salttåg och gulkämpar och längre uppåt land tuvtåtel. Väster om 

strandängen finns en mindre ekhagmark med ett tiotal vidkroniga, medelgrova ekar. Till floran hör bland annat stagg, vit fetknopp, gråfibbla 

och gökärt. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området även i framtiden hävdas väl med bete. Vattenmiljön måste skyddas från all form av förorening. 

  



 

 

 

Yttre och Inre Gråholm  

Objektsnummer: 873326    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I inre delen av skärgården ligger Yttre och Inre Gråholm strax utanför Norra Finnö.  På öarna finns värdefulla tallskogsmiljöer. Tallbestånden 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Yttre Gråholm är en tallskogsö som hyser en gammal, relativt grovstammig men lågvuxen tallskog. Torrakor och lågor finns i sparsam mängd. 

På levande träd finns dock många döda grenar. Tre senvuxna ekar står på öns östra del. Vedsvampen tallticka och den rödlistade vedskalbaggen 

svart praktbagge påvisar höga naturvärden. Den centrala delen av den likaledes tallskogbeväxta ön Inre Gråholm har ett större inslag av gamla 

träd än omgivningen. Det återspeglas även i artsammansättningen med fynd av tallticka samt ett par krävande och rödlistade vedskalbaggar. 

Arterna fordrar tallar som är minst 150 år och vad gäller insekterna även ljusexponerade lägen. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tallskogarna lämnas orörda. 

  



 

 

 

Yttre ön  

Objektsnummer: 875208    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

I området sydost om Risö finns värdefulla tallskogsmiljöer på öarna Mörkholmen, Högholm och delar av Yttre ön. Äldre tallskog är ett av de 

viktigaste naturvärdena i skärgårdsområdet och öarna utgör därför en mycket värdefull del av S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mörkholmen är en glesväxt tallskogbevuxen ö som i norra delen har ett gammalt  av en björklåga påträffades larver av den rödlistade 

jättesvampmalen. _ trädskikt med grovbarkiga stammar. Södra delarna har ett märkbart ursprung som  tidigare mer öppen och beteshävdad 

mark. Tallarna är överlag mindre gamla och här  står även några senvuxna ekar som har vridna stammar och grov bark som tyder på  högre 

ålder. På ekarna växer flera olika skorplavar bl a gul porlav och blyertslav. På de  äldre ljusexponerade tallarnas bark finns kläckhål av 

åtminstone ett par ovanliga  vedskalbaggar - reliktbock och svart praktbagge.  På Högholm finns ett ojämnt trädskikt av olikåldrig tall. En del 

äldre träd över 150 år förekommer men i övrigt är det mest yngre träd. Vedsvampen tallticka finns med enstaka fruktkroppar på de äldsta 

tallarna. I söder står en tämligen gammal ek i halvslutet läge.  På östsidan av Yttre ön finns en gles, delvis gammal och lågvuxen tallskog på 

berghällar med mager lav- och ljungvegetation. I södra delen övergår floran i blåbärsris och här finns inslag av gamla granar, lågor och 

björkstubbar. På gamla tallar och granar noterades kläckhål efter ett par rödlistade vedskalbaggar - svart praktbagge och granbarkgnagare. Från 

norra delen av Yttre ön finns äldre uppgifter om rik markflora i ett parti med inslag av ek. Här växer buskstjärnblomma, blåsippa, 

 

Åtgärdsbehov 



 

 

Naturvärdet består om skogen på Mörkholmen och Högholm lämnas orörd. Naturvärdena på östsidan av Yttre ön är knutna till de gamla 

barrträden och inslaget av död ved. Genom att bevara ett kontinuerligt trädskikt med gamla barrträd och tillåta 

  



 

 

 

Yxeltorpa vik  

Objektsnummer: 865851    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Yxeltorpa vik är en påverkad vassvik med relativt stor båthamn. De grunda vattenmiljöerna utgör dock en värdefull del av de samlade 

undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Yxeltorpa vik ligger i sydöstra Slätbaken. Den är bred och nordvänd med en svårdefinierad mynning som är 2,5-3,5 m djup. Viken är 2-3 m 

djup över större delen. Exponeringsgraden är måttlig och viken klassas som ett exponerat grundområde. En stor brygga med ca 40 båtar finns 

längst in i viken där även ett mindre vattendrag mynnar. I vikens närområde finns en stugby och ett hamnområde. Åkermark och blandskog 

omger viken som bedöms ha en hög påverkansgrad. Vass täcker större delen av strandlinjen. Undervattensvegetationen ökar mot vasskanterna 

där axslinga dominerar och även ålnate påträffas.  De breda vassbältena bedöms ha ett stort värde för fågellivet. Innanför vassarna finns 

våtmarker, f.d strandängar, som ännu är relativt öppna. 

 

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 

  



 

 

 

Yxnö gloar  

Objektsnummer: 874102    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Övre och Nedre Yxnö Glo är två grunda vikar på Yxnö i olika stadier av igenväxning. De grunda vikarna hyser ett värdefullt fågelliv och 

sannolikt höga värden i faunan och floran under vattenytan. Övre och Nedre Yxnö Glo utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nedre Yxnö Glo är en grund havsvik som klassas som en s.k flada (begränsat utbyte med havet). Den befinner sig i ett övergångsstadie mellan 

brack- och sötvattenmiljö och har ett rikt växt- och djurliv. De grunda vikarna med mjukbottnar har stor betydelse för fisk och fågel som drar 

nyttan av den höga produktionen av växter och smådjur. Nedre Yxnö Glo är bl a ett viktigt tillhåll för änder och vigg. Gravand har iakttagits 

här. I yttre delen ligger Älskär med ett lövbestånd.  Nedre Yxnö Glo består av två delbassänger åtskilda av vassar/öar/skär. Den södra 

bassängen är 0,5-1 m djup medan den norra är 0,6-1,1 m djup. Viken är troligen påverkad av lång tids odling i omgivningen (näringspåverkan). 

Det finns flera hus, bryggor och båtar i viken. Vassbälten med bredder varierande mellan 5-100 m täcker hela viken och täckningsgraden av 

undervattensvegetationen är hög men varierande i viken. I den södra bassängen är havsnajas vanligt förekommande. I vikens centrala och östra 

delar är vegetationen mer sparsam med axslinga, hornsärv och borstnate som karaktärsarter. I den inre norra delen växer bl a hårsträfse, 

borststräfse samt rödsträfse. Stora stim av årsyngel och vuxen fisk noterades vid inventeringstillfället 2003.  Övre Yxnö Glo är en rest av 

sundet mellan Lagnö och Yxnö. Sundet var farbart med båt för ungefär 100 år sedan. Glon är idag ett nästan helt vassbevuxet område med rikt 

fågelliv. Knölsvan, sothöna och skäggdopping tillhör häckfåglarna. På sydsidan finns hävdade strandängar. Inre delen av viken mynnar åt väster 

via en smal kanal i vassen. Innanför den smala kanalen öppnar sig en rundformad vik, helt omgärdad av vass. Här är djupet 1-1,5 m. Från viken 



 

 

löper ytterligare en kanal i vassen österut till en mindre öppning i ett stort vasshav. I denna bassäng är djupet ca 0,5 m. Ytterligare öppna 

vattenytor finns österut inne i vasshavet. Viken har en låg exponeringsgrad och kan betecknas som en glo-flada. Närområdet domineras av täta 

vassbälten och markerna präglas av åkermark och blandskog med lövträdsdominans. Undervattensvegetationen domineras i de inre delarna av 

havsnajas, med mycket höga täckningsgrader. Totalt fem undervattensarter förekommer liksom stora stim med 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om gloarna lämnas opverkade och skyddas från föroreningsutsläpp. De angränsande strandängarna är en viktig del av 

helhetsmiljön och det är viktigt att de även i framtiden förblir hävdade. 

  



 

 

 

Yxnö hage  

Objektsnummer: 874168    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En mycket värdefull och vacker ekhagmark med blandad ålder och även en del gamla, grova ekar med värdefull lavflora. Områdets storlek och 

de utpräglat vidkroniga träden i den välhävdade miljön har få eller inga motsvarigheter i skärgården. Yxnö hage utgör en mycket värdefull del 

av S:t Anna skärgård och hör till kärnområdena i skärgårdens eklandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Övre Yxnö finns en imponerande vidsträckt ekhagmark på mestadels plan mark. I södra delen finns bergpartier. Området är 

välhävdat med glest stående ekar i varierande ålder. Många ekar är av medelålder men det finns ett antal mer än metergrova träd och i öster en 

fritt stående ek med drygt 1,5 meters diameter. Markfloran är måttligt artrik som den ofta är i ekhagar men det finns artrikare torrängspartier. 

Ekarna hyser en värdefull lavflora med lite gammelekslav på den grövsta eken och i övrigt gul dropplav, hjälmbrosklav, rosa skärelav och 

gulpudrad spiklav på flera träd. På något träd vardera har påträffats parasitsotlav, grå skärelav och blyertslav. Längs västra sidan finns en 

strandängsbård som är välhävdad ända ut 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om området hävdas även i framtiden. 

  



 

 

 

Yxnö udde tallskogar  

Objektsnummer: 875224    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par avsnitt med olikåldrig hällmarktallskog med produktiva kjusor och mindre sumphål. Stora delar gränsar mot havet i form av branter.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

I det större området i öster finns ett stort inslag av gamla, mer än 200 - åriga pansarbarkstallar och ett inslag av gammal senvuxen gran. 

Gammal grov tall och gran finns i de mer produktiva delarna. Spår av svart praktbagge finns på gamla tallar och av granbarkgnagare på gamla 

granar. Några riktigt grova aspar finns också centralt i området. Död ved finns i form av torrakor och lågor.  Det västra området är en sluttning 

och ett parti med hällmarkskog. I sluttningen växer gamla grova tallar och granar. Tallarna har pansarbark och är vidkroniga och det finns spår 

av rödlistade insekter. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogsavsnitten lämnas orörda. 

  



 

 

 

Yxnö Västerskog  

Objektsnummer: 874108    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På västligaste delen av Yxnö finns några mindre partier med äldre tallskog. Äldre tallskogar är ett av de utmärkande naturvärdena i skärgården 

och tallskogarna på västra Yxnö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På höjder i Västerskog på västra Yxnö och i sluttningarna mot Uggelö-sundet finns flera värdefulla tallskogspartier. En hällmarksskog ligger på 

höjderna söder om Tösnäsviken. Det är en lavklädd bergknalle med gammal tallskog på. Det finns gott om äldre och grövre lågor i torra lägen. 

Tallarna är i allmänhet korta och grovgreniga. Några av tallarna har brandljud. Det syns inga spår efter avverkning utom lite i södra änden och 

skogen vittnar om kärva och vresiga förhållanden.Söder om Lilla Brunkvik finns en västvänd sluttning på bergssidan med magra lavklädda 

hällar. Trädskiktet är glest med en gammal och senvuxen tallskog. I norra delen pågår en tallföryngring under gamla överståndare. Torra och 

ljusexponerade tallågor liksom död ved på grenar och torrakor finns i stor mängd i sluttningen. På dessa syns talrika vedgnag och kläckhål efter 

insekter. Arten allmän praktbagge observerades och kläckhål efter svart praktbagge noterades på en gammal tall. Flera fruktkroppar av 

grovticka och tallticka är också en god indikation på de höga naturvärdena. Även på Klumpudden finns en liten hällmarksskog på mager mark. 

Skogen utgör ett representativt exempel på en värdefull äldre tallskogsmiljö med gamla senvuxna träd, inslag av gammal torr ved och 

karaktärsarterna tallticka och blåmossa. 

 



 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om tallskogarna lämnas orörda. 

  



 

 

 

_ Björnvik tallar och ädellöv  

Objektsnummer: 863926    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

tidigare skyddat Ädellövträden är beroende av viss skötsel för att deras värden ska bestå. som naturreservat med beslutet upphävdes 1993. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Den nordvästra ytan är ett litet område med gamla tallar, flera med pansarbark. Inga Referenser _ lågor eller torrakor finns här. Innanför 

Björnviks brygga finns ett område med värdefulla träd. Här står en grov ask och en handfull grova, spärrgreniga ekar tätt  Edlund, J. 2005: 

Biotopkarteringsdata (2005-10-22 och 23). Fiskeriverket 2007:  omslutna av slån- och nyponbuskar. Ett hundratal meter österut står en grov,  

Utdrag ur elfiskeregistret 2007-01-08. spärrgrenig ek. Även denna är tätt omsluten av slån och nyponbuskar. På eken växer  Institutionen för 

miljöanalys. 2007: Databank för bottenfauna.  http://infol.ma.slu.se/db.html 2007-01-30.  

 

Åtgärdsbehov 

Goedkoop, W. 2004: Utvärdering av bottenfaunadata (1986-2003) i nationella och  regionala sjöar och vattendrag i Östergötlands län. 

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

Ädellövmiljöns naturvärden  Gustafsson, P. 2007: Östergötlands läns elfiskeprogram. Delrapport år 2006. - kommer att bevaras om de grova 

träden frihuggs, träd och buskar huggs bort från  Göthberg, A & Karlsson, J. 2006: Fiskfaunan i rinnande vatten i Östergötland  2003-2005.  



 

 

Isberg, P-A. 2001: Fiskevårdsprogram 2001-2005. Söderköpings kommun.  Vuorinen, J. 2007: Sammanställning av uppgifter om strömstare, 

kungsfiskare och  forsärla. Opublicerat material.', ' 

  



 

 

 

_ Bäcken från Bogsten  

Objektsnummer: 866510    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

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

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Åtgärdsbehov 

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

dåligt skuggade delar. Detta gäller Bisther, M. 2000: Utterinventering i Östergötland 1999. Underlagsmaterial. även  uppströms objektet. 

Näringstillförseln till vattendraget bör minska.  Edlund, J. 2007: Biotopkarteringsdata (2007-07-20). Vuorinen, J. 2007: Sammanställning av 

uppgifter om strömstare, kungsfiskare och forsärla. Opublicerat material. 

  



 

 

 

_ Ekbacken slåtterängsflora  

Objektsnummer: 864720    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefull betesmark med slåttergynnad flora. Objektet är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En liten betesmark med slåttergynnad flora, mest tydlig i södra delen. Av hävd- och slåttergynnade arter finns korskovall, gullviva, klasefibbla, 

brudbröd och svinrot. Norra delen var trädgård under 1950-talet och eventuellt har västra delen påverkats av E22:ans breddning efter 

inventeringen 2002. Ett par medelgrova ekar finns också i 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Särskilt värdefullt vore om slåtterängshävd kunde återupptas. 

  



 

 

 

_ Fillingerumeån  

Objektsnummer: 865606    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Fillingerumeån är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots det en värdefull naturmiljö. Potentiella limniska nyckelbiotoper finns på 9 platser  

längs ån och omfattar sammanlagt 16 % av vattendraget. Värdekärnorna utgörs främst av strömsträckor men här finns även ett värdefullt 

meandrande parti. Strömstare har häckat vid ån och nyttjar regelbundet vattendraget  som rast- och övervintringslokal. Dessutom förekommer 

utter. Fillingerumeån är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Fillingerumeån ligger sydväst om Mogata i centrala delen av Söderköping kommun. Övre delen av ån ligger i Valdemarsviks 

kommun. Delar av ån kallas även Kullaån. Ån rinner i nordlig riktning från Ken till den del av Söderköpingsån som kallas Hällaån. Längden är 

14,4 kilometer och fallhöjden uppskattningsvis 33 till 35 meter. Ån är biotopkarterad i sin helhet  (Edlund 2007). Naturvärdesobjektet omfattar 

hela vattendraget.  Vattendragsbeskrivning  Ån har ett mestadels rakt till ringlande lopp, men meandrande partier finns på några platser. 

Skuggningen av vattendraget varierar. Relativt välskuggade till välskuggade partier dominerar inom 61 respektive 14 % av  sträckningen medan 

resterande delar är sämre skuggade. Död ved finns  bara i ringa omfattning i vattnet. Medelbredden är oftast 3,5 till 5 meter. Vattenmiljön 

utgörs till allra största delen av lugnflytande partier som dominerar inom 86 % av bäcken. Svagt strömmande och strömmande sträckor finns 

dock på många håll och dominerar inom 6 respektive 7 %  av bäcken. Forsar är betydligt ovanligare men finns på flera platser. Den vanligaste 

bottentypen är finsediment som dominerar inom 88 % av vattendraget medan sten dominerar inom 10 %.  Potentiella limniska nyckelbiotoper 

finns på 9 platser längs ån och omfattar sammanlagt 16 % av vattendraget.  Det nedersta området ligger vid det gamla tegelbruket vid Bolltorp 



 

 

och utgörs av en fallsträcka med forsande, strömmande och svagt strömmande vatten. Centralt i objektet faller vattnet över en brant sluttande 

häll. Området har tidigare nyttjats för kraftproduktion och spår av verksamheten  syns på flera håll. Sträckan är 60 meter lång och har sannolikt 

kallats Kattforsen.  3,4 kilometer uppströms inloppet i Söderköpingsån, vid platsen för Bolltorps gamla järnvägshållplats, finns nästa område. 

Objektet utgörs av en  90 meter lång varierande strömsträcka med stendominerad botten. Sträckan är sänkt men har kvar många av sina 

ursprungliga värden.  ', 'Drygt 500 meter längre uppströms ligger nästa potentiella limniska nyckelbiotop. Området utgörs av en 100 meter lång 

fallsträcka dominerad av  strömmande vatten. I de övre delarna har det tidigare funnits en kvarn  eller liknande och det är gott om lämningar 

efter verksamheterna. Här  finns också en brant sluttande häll som vattnet faller över. Botten är sänkt  i de nedre delarna av området.  Mellan 

Kulla och Tomtsätter, cirka 5 kilometer uppströms inloppet i Söderköpingsån, finns ytterligare ett område. Objektet består av en 500 meter 

lång varierande strömsträcka med förhållandevis låg påverkansgrad. Vattnet är mestadels välskuggat och kantas av klibbal och gran. Såväl svagt 

strömmande som strömmande partier är vanliga. Delar av området betas. I de övre delarna rinner vattendraget förbi den trånga dalgången 

Tjurhålet där branta klippor och svahällar omger bäcken. De nedre delarna av objektet är tydligt påverkade av sänkningar nedströms vilket har 

inneburit att ån har eroderat sig ner till en djupare nivå och numera kantas av  branta och delvis blottlagda stränder. De direkta fysiska 

ingreppen inom sträckan bedöms dock som små. Ett undantag är längst upp på sträckan där rensningar för att sänka nivån uppströms har 

utförts.  Omedelbart uppströms strömsträckan finns en 540 meter lång meandersträcka som också utgör en potentiell limnisk nyckelbiotop. Ån 

rinner  mestadels oskuggad över svagt hävdade fuktängar. Inga betydande ingrepp har gjorts inom området men rensningar omedelbart 

nedströms  sträckan har inneburit att vattennivån har sänkts och ån numera rinner på  en lägre nivå.  300 meter söder om Tomtsätter finns en 

90 meter lång strömsträcka som rinner i en betad skogsbevuxen dalgång med klibbal och gran. Sträckan är påverkad av rensningar men utgör 

fortfarande en värdefull strömvattenmiljö. Nästa potentiella limniska nyckelbiotop ligger väster om Mosko och 1,9 kilometer nedströms 

utloppet ur Ken. Sträckan är 140 meter lång och varierande avseende vattenhastighet, djup och bredd. Svagt strömmande vatten med 

sandbotten dominerar. Sträckan är påverkad av rensningar  inom eller nedströms området och har ett sänkt lopp, men har återgått mot  ', 'ett 

mer naturliknande tillstånd.  Omkring en kilometer nedströms utloppet ur Ken ligger nästa område.  Objektet utgörs av en 620 meter lång och 

relativt opåverkad sträcka vid  Fillingerum. Ingrepp har gjorts på sträckan men spåren är ganska få. Ån är välskuggad av klibbal, ask, lönn och 

hägg och det är förhållandevis gott  om död ved i vattnet. Större delen av sträckan är lugnflytande med finsedimentbotten,  men 

vattenhastigheten ökar successivt uppåt och miljön  övergår till svagt strömmande med en sand- och grusdominerad botten. Strömmande 

partier med grövre bottenmaterial finns inom de översta delarna.  Den översta potentiella limniska nyckelbiotopen ligger drygt 200 meter 

nedströms utloppet ur Ken. Sträckan är 100 meter lång och ligger vid Kvarngårdens nedlagda kvarn. De nedre delarna är vegetationsrika med  



 

 

ett svagt strömmande vatten och en sanddominerad botten. Vattenhastigheten ökar successivt uppåt för att domineras av strömmande vatten 

med  grus-, sten- och blockbotten i de övre delarna. Stränderna är delvis stensatta  i de översta delarna närmast kvarnen där påverkan från 

kvarndriften  är påtaglig.  Växter och djur  Vid karteringen var vattenvegetationen förhållandevis artrik och utgjordes till största delen av 

övervattensväxter. Bladvass, starr och säv var de vanligaste arterna, men även skogssäv, mannagräs, jättegröe, bredkaveldun, igelknopp, lånke, 

rostnate och gul näckros dominerade inom vissa  partier. Andra arter som påträffades var gul svärdslilja, kalmus, sjöfräken, besksöta, blomvass, 

svalting, vattenmärke, sjöranunkel, kabbeleka, strandlysing, topplösa, rörflen, nålsäv, vattenblink, kransalgen matt- eller  glansslinke, andmat 

och stor andmat, dyblad, gäddnate, trubbnate och ålnate. Inom områden med högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial dominerade 

näckmossa, men där påträffades även bäcklav, rödalgen strömtråd och fintrådiga grönalger.  ', 'I bäcken förekommer allmän dammussla och 

spetsig målarmussla (Bergengren 2007 m fl). Spår av utter noterades på flera platser längs ån vid biotopkarteringen (Edlund 2007). Strömstare 

har häckat vid bäcken och nyttjar regelbundet vattendraget som rast- och övervintringslokal (Vuorinen 2007).  Påverkan  Fillingerumeån är 

kraftigt fysiskt påverkad. 90 % av ån är omgrävd, kraftigt rensad eller indämd av dammar. Fysiskt opåverkade delar saknas i  princip. Delar av 

ingreppen hänger samman med sänkningen av sjön Vispolen i slutet av 1800-talet. Än rann tidigare genom sjön men genom omfattande 

sänkningar och kanaliseringar av 2,7 kilometer av ån sänktes sjöns nivå så mycket att endast en mindre del numera återstår. Vid samma tid 

gjordes också flera andra omfattande sänkningar och uträtningar, bland annat inom området omedelbart uppströms Vispolen.  Det finns 9 

vandringshinder i ån som hindrar eller försvårar passage av fisk och andra djurarter i vattendraget. Två av dessa är naturliga medan resterande 

är artificiella. Uppskattningsvis 18 % av vattendragets längd och 8,5 meter av fallhöjden är indämd av dammar.  Det nedersta vandringshindret 

ligger öster om Bolltorp 0,8 kilometer uppströms inloppet i Söderköpingsån. Det är en relativt nybyggd enkel  damm med en meters fallhöjd 

som utgör ett definitivt vandringshinder för  fisk och andra djurarter. Dammen dämmer in minst 180 meter av ån vilket skapar ogynnsamma 

förhållanden för strömvattenlevande organismer.  Väster om Bolltorp, cirka 800 meter uppströms dammen, finns resterna av ytterligare en 

förhållandevis nybyggd damm. Den är byggd av stora betongplattor och har en viss indämmande effekt men utgör inget vandringshinder.  Vid 

det gamla tegelbruket, 2,3 kilometer uppströms inloppet i Söderköpingsån, finns ytterligare två definitiva hinder. Här har det tidigare funnits  

kvarn eller liknande och det är gott om lämningar efter verksamheterna.  Det nedre hindret består av en fors där vattnet faller 3,2 meter utför 

en brant sluttande häll. Hindret är sannolikt naturligt. Det övre hindret utgörs  ', 'av en betongdamm med 1,4 meters fallhöjd. Från dammen 

rinner vattnet i två fåror varav den östra med den branta hällen bedöms vara ursprunglig. Den västra fåran är delvis sprängd genom berget och 

rinner ihop med ursprungsfåran nedströms hällen. Dammen dämmer in uppskattningsvis 1,0 kilometer ån.  Öster om Kulla och 4,0 kilometer 

uppströms inloppet i Söderköpingsån finns nästa hinder. Här har det tidigare funnits en kvarn eller liknande och det är gott om lämningar efter 



 

 

verksamheterna. Det nuvarande hindret bedöms dock som naturligt och består av en fors där vattnet faller 2,5 meter utför en brant sluttande 

häll. Hällen utgör ett definitivt vandringshinder för fisk och andra djurarter.  

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Åns Det femte hindret utgörs av en vägtrumma och en enkel trädamm i 

direkt vandringshinder bör åtgärdas för att möjliggöra passage av fisk och andra anslutning till trumman. Hindret ligger vid Klinten 2,4 

kilometer nedströms _ djurarter i  vattendraget. Dammarnas indämmande effekt bör också minska.  utloppet ur Ken och utgör ett definitivt 

hinder. Trädämmet dämmer in uppskattningsvis 450 meter av ån.  600 meter längre upp efter ån ligger nästa hinder. Här finns en relativt 

nybyggd betongdamm med cirka en meters fallhöjd. Vid karteringstillfället dämde dammen in åtminstone 300 meter av vattendraget men 

vattennivån låg två decimeter under dämningströskeln. Anledningen till den låga  nivån var ett troligt dammbrott söder om utskovets landfäste. 

Avrinningen 

  



 

 

 

_ Hagmark S Långsätter  

Objektsnummer: 865308    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

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

 

Åtgärdsbehov 

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

  



 

 

 

_ 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 

  



 

 

 

_ Skärgårdsvik  

Objektsnummer: 875123    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Skärgårdsvik ligger på västsidan av Djursö, en ö som omgärdas av många grundområden. Flera av dessa torde vara av betydelse för 

fiskrekryteringen i området och Skärgårdsvik kan vara en av de viktigare i detta sammanhang. Den grunda vattenmiljön utgör en mycket 

värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Skärgårdsvik är belägen på västra Djursö i Trännöfjärdens östra del. Viken är långsmal med en bred mynning åt väster. Djupet är här ca 3 m 

medan större delen av viken är 2-2,5 m djup. Exponeringsgraden är måttlig och viken karaktäriseras därför som ett grundområde med liten 

vågpåverkan. Blandskog och i viss mån betesmark omger viken som i övrigt är opåverkad. Vassbälten, 2-15 m breda, täcker drygt hälften av 

vikens stränder. Den södra stranden präglas av en hel del klippstränder. Undervattensvegetationen är sparsam med dominans av ålnate. 

 

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 

  



 

 

 

_ Våtmark vid Sävestorp  

Objektsnummer: 864313    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En relativt påverkad våtmark som i vissa delar har kvar en naturlig struktur och ett stort lokalt värde för fåglar och vilt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

SO om Sävestorp finns ett dikat och genomströmmat kärr med bitvis täta videsnår. Trots dikning finns blöta avsnitt och åtminstone tidigare 

har det funnits rikt med vattenklöver. I södra myrdelen en tallrismosse. I öster finns öppna delar som på flygbild ger ett opåverkat intryck. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarken undantas från ytterligare dikning och tillåts vara ett impediment som gynnar fåglar och vilt. 

  



 

 

 

__ Bäcken från Ottesättersgölen  

Objektsnummer: 864415    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

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

Vattendraget är av lokalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

 

Åtgärdsbehov 

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

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

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

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

  



 

 

 

__ Fågeleke  

Objektsnummer: 864225    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mindre ekområde med relativt unga träd. Högt framtidsvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid östra kanten av en åker ligger en fd hagmark med ek. Allt utom eken är borthugget och området är nu en fin ekbacke återigen. En fin 

kärlväxtflora finns säkert här. Ekarna är ännu inte så grova men området har framtiden för sig. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att öka om eken även i fortsättningen gynnas.  den 4 juni 2008 

  



 

 

 

__ Hållstad hagmark  

Objektsnummer: 864410    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

svinrot, revfibbla och rikt med ängsvädd. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse etc. 

  



 

 

 

__ Storån från Ottestorpesjön  

Objektsnummer: 864317    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Storån är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots det en värdefull naturmiljö. Värdet betingas främst av de hävdade fuktängarna kring nedre  

delen av ån (Hällerstadsjön, se även annat objekt) samt förekomsten av utter. Bäcken nyttjas också som häckningslokal för strömstare. 

Dessutom finns två korta men potentiellt värdefulla  strömsträckor. Vattendraget är av kommunalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Vattendraget ligger i västra delen av Söderköpings kommun och rinner genom Östra Ryd. Det saknar namn på lantmäteriets 

kartor, men kallas lokalt för Storån. Bäcken rinner norrut från Ottestorpesjön till Hällerstadsjön. Längden är 9,7 kilometer och fallhöjden 17,4 

meter. Cirka 4,7 kilometer  upp längs ån mynnar bäcken från Ottesättersgölen i Storån. Ån är biotopkarterad i sin helhet från Ottestorpesjön 

till Hällerstadsjön (Edlund 2007). Naturvärdesobjektet omfattar hela vattendraget.  Vattendragsbeskrivning  Åns lopp är huvudsakligen rakt till 

ringlande. Skuggningen är mestadels  relativt dålig och domineras av glest stående klibbal och en del videbuskar.  Dödved finns bara i ringa 

omfattning i ån. Medelbredden är 4 meter. Vattenmiljön utgörs till övervägande del av lugnflytande sträckor med en botten  dominerad av 

finsediment. Svagt strömmande partier finns här och var  och dominerar inom 25 % av vattendraget. Grövre bottenmaterial som grus, sten och  

block finns främst på sträckor med högre vattenhastigheten, huvudsakligen från Ostra Ryd och uppåt.  Potentiella limniska nyckelbiotoper 

finns på tre platser längs bäcken.  Cirka 300 meter uppströms Hällerstadsjön börjar en 1,2 kilometer lång sträcka kantad av öppna  fuktängar. 

Fuktängarna är till stor del betade och har höga naturvärden.  Området svämmar över på vårarna och är en viktig rast- och häckningslokal  för 

våtmarksknutna fåglar. De nedre 500 metrarna är kanaliserade  medan de övre 700 metrarna är påverkade av sänkningarna nedströms och  



 

 

möjligtvis försiktigt rensade.  Nedströms Backa kvarn finns en 60 meter lång strömsträcka. Kvarnen drevs in på 1960-talet och sträckan bär 

tydliga spår av verksamheten. Trots hög grad av fysisk påverkan bedöms sträckan  som värdefull.  Nedströms Bubbetorp kvarn finns finns en 

drygt 200 meter lång liknande strömsträcka som också bedöms som särskilt värdefull i vattendraget. Kvarnen drevs in på 1950-talet.', ' Växter 

och djur  Vid karteringen dominerades vattenvegetationen helt av övervattensväxter.  Jättegröe, starr, säv, bladvass och gul näckros var 

vanligast, men även  igelknopp, rörflen, fackelblomster, strandlysing, vattenmärke, mannagräs,  svalting, gul svärdslilja, bredkaveldun, lånke, 

besksöta, andmat, korsandmat  och dyblad noterades. På sträckor med högre vattenhastighet och  grövre bottenmaterial växte näckmossa 

tillsammans med rödalgen  strömtråd och fintrådiga grönalger.  Enligt lokalt boende vandrar fisk från Hällerstadsjön upp i ån på vårarna  för 

att leka i bäcken. Stora mängder gädda och abborre brukar samlas på strömsträckan nedströms Backa kvarn, men även sutare har observerats  

här. I detta område noterades en stor benlöjelek 2007 (Edlund 2007).  Utter förekommer i bäcken. Spår observerades 1999 (Bisther 2000). 

Strömstare har häckat vid bäcken och nyttjar tidvis vattendraget som rastoch övervintringslokal (Vuorinen 2007).  Påverkan  Vattendraget är 

kraftigt fysiskt påverkat. I princip är hela ån omgrävd eller kraftigt rensad. Endast 700 meter har bedömts som försiktigt rensade. Påverkan är 

störst från Backa kvarn och upp till Ottestorpesjön. I princip är hela denna sträcka omgrävd och sänkt. De största ingreppen har gjorts vid 

Sandfors cirka 3,2 kilometer nedströms Ottestorpesjön där bäcken sänkts uppskattningsvis 4 meter och bitvis rinner i en sprängd kanal med 

branta kanter omgiven av vallar med sprängsten. Enligt lokalt boende sänktes ån första gången 1870. Innan dess ska ån ha runnit genom en 

eller flera sjöar som numera är torrlagda.  Den senaste sänkningen vid Sandforsgenomfördes på 1970-talet. Rensningar har gjorts in på 1990-

talet. Nedre delen av ån är även påverkad av Hällerstadsjöns sänkning. På häradsekonomiska  kartan från senare hälften av 1800-talet går sjöns 

strandlinje cirka  0,5 kilometer längre söderut än idag vilket innebär att de nedre delarna av ån rinner på gammal sjöbotten. Denna sträcka är 

helt kanaliserad.  Det finns två dammar som båda utgör definitiva vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. Den nedersta är 

Backa kvardamm och den andra ligger vid Bubbetorps kvarn. Fallhöjden vid dammarna är 2,1 respektive 4,7 meter. Ingen av dammarna nyttjas 

för närvarande.  Ån är recipient för Östra Ryds avloppsreningesverk, men påverkas även  av näringsläckage från jordbruksmark och andra 

källor. Sedimenttransporten är också hög och de grovkorniga bottnarna till stor del igensatta med finkornigt material. Vid karteringen var 

vattnet tydligt lergrumlat längs större delen av ån. De övre delarna hade dock ett betydligt klarare vatten utan lergrumling.  Signalkräfta är 

inplanterad och observerades på flera platser i ån 2007 (Edlund 2007). Signalkräfta är en främmande art för landet. Enligt lokalt', 'boende fanns 

ett starkt bestånd med flodkräfta fram på 1950-talet.  Referenser  Bisther, M. 2000: Utterinventering i Östergötland 1999. Underlagsmaterial. 

Edlund, J. 2007: Biotopkarteringsdata (2007-07-02 och 2007-07-19).  Vuorinen, J. 2007: Sammanställning av uppgifter om strömstare, 

kungsfiskare och forsärla. Opublicerat material. 



 

 

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Dammarna bör åtgärdas så att faunapassage möjliggörs. Träd och buskar bör  

bli vanligare längs ån för att öka skuggningen och tillförseln av död ved  till vattendraget. Näringstillförseln till vattendraget bör minska.  Skydd 

Vid inloppet till Hällerstadsjön råder fågelskydd med tillträdesförbud under perioden 1/3 till 10/7 

  



 

 

 

öarna  

Objektsnummer: 874044    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

 Östra delen av Uggelö naturreservat utgörs av barrskogspräglade öar. Flertalet av öarna präglas till stor del av gran, ofta på rik mark med 

mycket rik örtflora för att vara i granskog. Även gammal tall samt enstaka grova ekar och andra lövträd förekommer också. Området utgör en 

mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Östra delen av Uggelö naturreservat utgörs av barrskogspräglade öar. Rikedomen av gamla granmiljöer på rik mark är påfallande och av stort 

värde.  Längst i söder finns en liten ö sydväst om Svedholm. Den är bevuxen med mycket gammal och grov tallskog med inslag av ett par 

gammelekar. Grova lågor finns av både tall och ek. Tallticka förekommer på gammal tall och på de gamla ekarna växer rutskinn och 

gammelekslav.  Svedholmen är bevuxen med gammal grandominerad barrskog som fläckvis är örtrik med arter som blåsippa, hässlebrodd, 

tulkört, bergsslok, bergmynta och gullviva. Längst i söder dominerar grov tall och här finns inslag av grova torrakor. Lågor av främst gran är 

det mycket gott om på ön och ulltickan förekommer på enstaka av dessa.  Styrsholm är vid sidan av Älgholm den största av öarna. På 

Styrsholm finns grandominerad äldre barrskog med stort inslag av björk och i väster tall. En del granar och tallar är riktigt gamla. Enstaka 

gamla aspar och sälgar står i ostsluttningen. Området är rikt på kullfallen gran vilket bland annat gynnar ulltickan. Floran är fläckvis ganska 

örtrik även på denna ö, bl a påträffas knärot.  Smissören är en mindre ö med blandskog dominerad av tall med inslag av gran ek och björk. Här 

finns ganska många jättetallar utspridda och på södra halvan finns ett par stora eklågor. Busholms östra del utgörs av örtrik granskog med 

inslag av björk och någon asp. Floran är mycket rik för att vara i en granskog. Här finns örter som blåsippa, vitsippa, gullviva, violer, tandrot, 



 

 

vispstarr, liljekonvalj och ormbär. Här finns en hel del gamla granar och björkar och det finns grova lågor och högstubbar av båda arterna. I 

väster talldominerad äldre skog med inslag av lite gran och björk.  Älgholm hyser i öster örtrik granskog rik på grova högstubbar och lågor i 

olika nedbrytningsstadier. Här finns inslag av lönn, ask, alm, al, björk och ek i trädskiktet. Här finns en ek och en alm som är mycket gamla och 

grova. Fältskiktet är örtrikt med gott om blåsippa, tandrot, ängskovall och gullviva. Hässlebrodd, bergsslok och bergmynta förekommer också. 

En annan art att nämna i sammanhanget är den ganska ovanliga guldkremlan. På den gamla grova eken växer flera sällsynta lavar som blek 

kraterlav, grå skärelav och gammelekslav. På Älgholm finns i övrigt barrblandskog dominerad av tall och gran med partier av hällmarkstallskog 

på toppen. Här är gott om gamla träd, lågor och torrträd. På träden finns många kläckhål av insekter och på en låga finns fullt av kläckhål efter 

den sällsynta raggbocken.  ', 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Uggelö-öarna lämnas orörda. 

  



 

 

 

Örsätter skogsbete  

Objektsnummer: 866524    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett relativt stort skogsbete. Området är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Välutvecklat skogsbete med stor olikåldrighet i träden och uttag av virke genom plockhuggning. I sydöstra kanten en grupp grövre ekar. I 

övrigt är biotopen barrbevuxen. Skogsbete är en skyddsvärd biotoptyp som försvinner alltmer. Området är rikt på fornlämningar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om betet kan fortsätta och skogsskötseln inriktas på att behålla olikåldrigheten. 

  



 

 

 

Östra Aspöja  

Objektsnummer: 875321    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Östra Aspöja är liksom huvuddelen av ön starkt präglad av långvarig beteshävd som skapat ett mer eller mindre öppet landskap med en mosaik 

av betade ytor och hällar samt träddungar och buskar. Delar har igenväxande prägel. Fältskiktet är ofta artrikt och uppvisar 

basmineralpåverkan. Odlingslandskapet på Aspöja utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård av såväl natur- som kulturhistoriskt 

värde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På östra Aspöja finns omfattande betesmarker som är mer eller mindre öppna, ibland med träddungar och buskar. Välbevarade stenmurar är 

ett karaktärsdrag. En artrik flora märks såväl i hällmarkernas betade jordfickor som på friskare mark i sänkor. I hällmarker växer t ex 

tjärblomster, brudbröd och jungfrulin. De båda senare kan sägas vara karaktärsarter på Aspöja. Det förekommer även bl a skallror, gullviva, 

korskovall, darrgräs, Adam och Eva och kattfot. Strandnära partier har inslag av strandängsväxter som havssälting, strandkrypa och gåsörtt. I 

södra delen mot Utterfjärd finns ett av dessa variationsrika områden med såväl hällmark med inslag av gräspartier som gamla åkrar och en 

strandremsa. Träd- och buskskiktet är förhållandevis tätt.  Skiftet väster och nordväst om Bosunda har stort inslag av artrik grässvål med Vissa 

delar av hagen har dock igenväxningskaraktär. En grov, vidkronig ek finns i området och till dess lavflora hör bl a gul dropplav. Norra delen 

utgörs till största delen av träd- och buskbärande marker. Här finns flera unga till medelgrova och något äldre ekar.  De gräsbeväxta partierna 

varierar från friska förhållanden till hällmarkernas torra miljö. I väster in mot Aspöjas centrala delar finns ett mycket varierat område med en 

relativt stor strandäng i söder. Strandängen övergår i ett friskt till torrt trädbevuxet område  med övervägande tall. I det trädklädda området 



 

 

finns en hel del berghällar med  torrmarksflora. I den norra delen är det övervägande torr mark med mycket  berghällar. Gamla utmagrade 

åkerpartier finns också inom området. De börjar att få en hävdgynnad flora och i anslutning till åkerpartiet finns ett litet kärr med gul 

svärdslilja. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om det betespräglade landskapet på Aspöja även i framtiden sköts med bete. 

  



 

 

 

Överstakvarn torrängar  

Objektsnummer: 866523    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par hagmarksmiljöer, den ena nyrestaurerad, den andra en torräng. Båda präglas av det tunna jordtäcket.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Överstakvarn finns öster om vägen ett varierat bete med skogsbryn och berghällar. Området håller på att restaureras (2002) och har delvis 

dålig grässvål och både spritt ris och vedhögar finns, även skrot. Stora berghällar i dagen präglar området där det finns en hel del hävdgynnade 

arter som darrgräs, gullviva, jungfrulin och svinrot.  Väster om vägen ligger en liten torräng med naturvärde. Här finns förutom arterna 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller 

bebyggelse. Skrot bör ej finnas i hagen. 

  



 

 

 

Övre Brosvedarna skogsbete  

Objektsnummer: 863913    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En betesskog med inslag av äldre tall och ek. Skogsbetet utgör en värdefull del av traktens odlingslandskap.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Skogsbete i varierad lövrik till lövdominerad skog. Skogen består av äldre tall och ek med medelålders och yngre asp, björk och gran. Biotopen 

ingår i ett större betesområde som är ömsom öppna ängar/vallar och skogsdungar. Bete har förekommit här länge och de äldre 

hagmarksekarna är idag trängda av den övriga 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet bevaras och gynnas om betet kan fortgå och ekar gynnas vid kommande plockhuggningar. 

  



 

 

 

Övre Ormestorp betesmarker  

Objektsnummer: 864806    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Övre Ormestorp finns en betesmark med bl a hamlade träd, ett mindre skogsbete samt ytterligare en artrik betesmark. Hagmarksvärdena i 

området utgör en viktig del av skogsbygdens naturvärden.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Norr- och västerut från Ormestorps gård sträcker sig en trädbärande hagmark. I  högre delar märks berg i dagen som växlar med fuktiga till 

friska partier. Mot väster är det en öppen hage som slingrar sig utmed skogskanterna. Här finns en artrik flora med bl a inslag av blåklockor, 

revfibbla, ängsvädd, darrgräs och rikt med slåtterfibbla och blåsuga. I området finns även ett småvatten som berikar miljön och av trädvärden 

märks 18 hamlade askar. Nordvästdelen av betesskiftet utgörs av ett välhävdat skogsbete med olikåldrig barrskog. Här finns välutvecklade 

gläntor med grässvål och en del hagmarksväxter.  Ett par hundra meter sydost om gården finns ytterligare en betesmark med inslag av träd. Här 

märks björk, ek, tall och klibbal. Inom ytan är det främst kanterna i norr och  de öppna höjderna som är artrika. Den flacka och något fuktiga 

delen i norr har dessutom en slåtter-gynnad flora. Av arterna i området kan nämnas rikt med ängsvädd samt revfibbla, svinrot och jungfrulin. 

 

Åtgärdsbehov 

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

bebyggelse. 



Merumsfjärdens vassområden 
Objektsnummer: 865906 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vassområdena i Merumsfjärden är ett för Östergötland unikt stort sammanhängande vassområde. De angränsande vattenområdena är 
dessutom sannolikt viktiga för fiskrekrytering. Höga naturvärden finns även på Lindholmen och i andra angränsande ädellövrika miljöer. Den 
grunda vattenmiljön utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Längs västsidan av Merumsfjärden finns ett flera kilometer stort vassområde. Förutom de värden vassarna representerar så har de angränsande 
grunda vattenområdena troligen ett mycket stort värde för fiskrekrytering. Bitvis finns hävdade eller igenväxande strandängsmiljöer på insidan 
av vassytorna.  Vassområdena är vända mot norr och öster och grunda partier (1-3 m) finns bitvis utanför de breda vassarna. Hela området 
påverkas av näringstillskott från närliggande åkermark samt från Slätbaken. Åker, blandskog och betesmark dominerar markområdena. 
Undervattensvegetation täcker ca 50 % av bottnarna på grundområden i södra delen.  I norra delen innanför Lindholmen finns en stor och 
bred vassbukt. Djupet uppskattas till 4 m. Ända fram till vasskanten är det relativt djupt. Innanför en vassbård finns en lång öppen ränna, ca 
100 m lång och 7 m bred. Denna vik klassas som ett exponerat grundområde och vass täcker hela strandlinjen. Undervattensvegetationen är 
sparsam med ålnate, borstnate, hornsärv samt blåstång.  Lindholmen är en bergig ö med branta sidor. Lind dominerar i trädskiktet med inslag 
av ek. Under lindarna finns en rik markflora med bl a tandrot. Nedanför en brant i sydväst växer storrams och löktrav.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Minsjö hagmarker 
Objektsnummer: 867304 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla hagmarker vid Asplången. Av särskilt värde är de beteshävdade strandmarkerna som är av stort värde för bl a fågellivet. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Minsjö gård intill Asplången finns en stor och långsträckt hagmark med öppna vidder, enebackar och lövdungar. Det mesta av de öppna 
delarna är gödselpåverkade och det är i stället de kuperade och steniga områdena som har en värdefull flora.  Trädskiktet som varierar i 
slutenhet domineras av björk och ek och i någon mån av lind, asp och klibbal. Hasselbuskar dominerar vissa delar, medan en och nypon är 
vanliga överallt. Den dominerande vegetationstypen är rödvenäng med ett stort inslag av rödsvingel. Det förekommer även torrbackar med 
fårsvingeltorräng, ofta med gott om solvända. Speciellt i stenigare partier och i området neråt sjön finns partier med rödvenhed. Floran 
innehåller eb hel del intressanta arter bl a kattfot, låsbräken, brudborste, ängsvädd, backsmörblomma och nattviol. Av strandängsväxter finns 
gåsört och jättegröe samt plattstarr, vasstarr och tuvtåtel.  I öster finns en näringsrik hage med betad strand. Smörblommor är karaktärsart men
det finns även en rad allmänna fuktängsarter som svärdslilja, humleblomster, kråkklöver och älggräs. Trots en ganska trivial flora finns ett högt 
värde i den betade strandmarken som bl a gynnar fågelfaunan.

Åtgärdsbehov
I öster finns en näringsrik hage med betad strand. Smörblommor är karaktärsart men det finns även en rad allmänna fuktängsarter som 
svärdslilja, humleblomster, kråkklöver och älggräs. Trots en ganska trivial flora finns ett högt värde i den betade

                                                                                                                                                                                                                                    



Missjö skärgård 
Objektsnummer: 874401 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
S:t Anna ytterskärgård unik med sin finskurna övärld och omfattande områden med grundbottnar. Den stora utbredningen av grundområden 
med riklig och mångformig vegetation har stor betydelse för lokala fisk- och fågelpopulationer. Områdets värden avspeglas inte minst i ett rikt 
fågelliv. Öarna uppvisar en mångformig ytterskärgårdsnatur med såväl kala skär som utposter av gammal skärgårdstallskog. En del av området 
ingår i Missjö naturreservat. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordost om Missjö finns kärnområdet i S:t Annas unikt finskurna ytterskärgård. Här finns en mosaik av små öar och skär, grynnor, grund och 
grunda bottnar med ett rikt växt och djurliv. Öarna utgörs av björkskär och fågelskär med representativ flora och fauna. Här finns även några 
öar med tallskog i mycket exponerat läge. Den svårnavigerade skärgården har alltid varit svår att nå för människor vilket bidragit till en hög 
grad av orördhet.  Området innehåller stora arealer grunda bottnar. I området runt Kalskär och Melskären i områdets norra del har 
undervattensmiljön inventerats. Förhållandena är troligen likvärdiga i grundområdena söderut. Mjukbottnar med lera, sand och nedbrutna 
växtdelar finns i skyddade delar där vågor och strömmar inte för bort materialet. Här förekommer t ex ålgräs och kransalger som är nyckelarter 
för en mängd organismer i havet. De har minskat i de inre och mer närsaltpåverkade delarna av skärgården men återfinns i relativt stor mängd 
på mjukbottnar härute. Hårdbottnar är renspolade av vågor och strömmar och här är blåstången en nyckelart i floran av alger. Blåstång har 
påträffats ned till knappt sex meters djup i området.  Kalskär-Gröskären:  Längst i norr finns några samlingar av större öar runt Kalskär och 
Gröskären samt i omgivningarna kring Långa skäret. Kalskär bildar norra änden i det stråk av större öar som bildar ett pärlband genom S:t 
Annas ytterskärgård. Ön ligger ca fem kilometer sydost om Aspöja och är en av de yttersta öarna även om det utåt havet finns en mängd 
grynnor och småskär. Kalskär gör inte direkt skäl för sitt namn längre. Ön är nämligen täckt av ett nästan ogenomträngligt täcke av slån, rosor 
och en. I fuktsvackor står lite klibbal och glasbjörk. I en av fuktsvackorna växer ett bestånd hönsbär. På öns södra del växer klibbglim och 

                                                                                                                                                                                                                                    



längs stränderna växer strandveronika. Buskarna utnyttjas av en del småfågel, bland annat näktergal, ärtsångare och törnsångare. Nordost om 
Kalskär ligger Stora Stångklabben, ett litet högt skär av den magra typen. Kruståtel och fårsvingel är de vanligaste arterna bland kärlväxter här. I
sydväst finns dock ett liten fläck med ett mycket individrikt bestånd av nattviol. I sydost växer silverlav.På Stora Gröskär finns omväxlande 
hällmark och torr hedartad mark. Björksvackor och enbuskvegetation förekommer. I norr pågår myrbildning i en liten avsnörd vik. 
Vitmossorna håller på att breda ut sig över vattenytorna och våtmarken kantas av al och björk. Centralt på ön växer en tvåskiktad 
talldominerad skog med ett intressant inslag av grövre och gamla tallar. Ett flertal av dessa har utvecklats till torrakor som har rikligt av 
gnagspår och kläckhål efter insekter. Även den liggande döda veden är värdefulla element i biotopen. I övrigt är skogen under ', 'stark 
igenväxning av yngre lövträd och buskar. En eventuell röjning i det lägre skiktet för att ljusexponera äldre träd och död ved skulle sannolikt 
vara gynnsamt för naturvärdena på lång sikt. Särskilt om detta kan kombineras med beteshävd. Lokalen har tämligen rikligt av signalarten 
tallticka och gamla kläckhål efter ett par rödlistade vedskalbaggar noterades. Till floran hör rikligt med skogsstjärna samt lund- och skogsbräken
och örnbräken. Lilla Gröskär hyser i söder en nästan djungelliknande, urskogsartad björkskog nedsänkt som i en gryta. Området uppvisar de 
kraftigaste björkarna i denna del av skärgården. Terrängen är snårig och bitvis helt oframkomlig. I de centrala delarna kärrvegetation med 
öppna vattenytor. Rönn, gråvide och brakved förekommer i björkskogen. Bland växterna i kärret märks kråkklöver, besksöta, rankstarr samt 
hjortron och hönsbär i kanterna. Stora lundbräkenbestånd finns nedanför en bergbrant i norr. I övrigt täta enbuskbestånd och spridda, mindre 
björkruskor.  Långa skäret-Hamnskärområdet:  Omkring sex kilometer sydost om Aspöja ligger en samlad grupp öar med Västra och Östra 
Aspskäret, Käringskär, Långa skäret och Flatskär. Öarna omges av grunda bottnar och en mängd mindre öar och skär och här finns en 
värdefull fågelfauna med bl a häckande vigg, svärta och småskrake. På Långa skäret finns en av de allra yttersta tallskogarna i skärgården. På 
Östra Aspskäret finns en mindre stuga och på Långa skäret ett par fiskestugor. Ögruppen är en del av det stråk av större öar som finns i S:t 
Annas ytterskärgård.  Tallskogen på Långa skäret är ganska lågvuxen vilket till en del beror av det exponerade läget i yttre delen av skärgården. 
Marken har ett tjockt mosstäcke av främst vägg- och vitmossa och på hällar räffelmossa. Skogen har en olikåldrig och skiktad karaktär. I södra 
delen står de äldsta och grövsta tallarna. En del har håligheter efter spillkråka. Här finns även ett par vårtbjörkar med hamlingsspår. 
Naturvärdet är främst kopplat till förekomsten av gamla tallar, enstaka grövre klibbalar och den döda veden som finns på rotvältor och 
torrakor. Spår av barrpraktbagge sågs på veden.  Aspskären är ett par typiskt utbildade björkskär. Mitt uppe på det Östra Aspskäret  finns en 
sänka med björk. I denna förekommer hönsbär, hjortron samt Jund- och skogsbräken. Västra Aspskäret är björkdominerat, i övrigt finns 
enbuskvegetation. I myrsvackor märks hönsbär, hjortron och brakved. Lund- och skogsbräken är  framträdande. På östsidan har toppfrossört 
påträffats. Även Flatskär är ett typiskt  björkskär som också hyser en myrsvacka med bl a hönsbär. Ljung och enbuskar  ', 'växer i kanterna. 
Norr om sänkan finns en insjöliknande vattensamling som delvis är vassbevuxen och kantad av al. En av alarna är kraftig och tvådelad. I och 
vid vattensamlingen finns även blåsäv och rörflen.  Som den yttersta ön ligger Hamnskär en halv kilometer öster om Långa skäret. Ön har en 

                                                                                                                                                                                                                                    



flikig strandkontur och på ön finns dessutom flera hällkar. Tillsammans med kringliggande skär; Hamnskärsklabben, Hamnskärshällen och 
Håämklabben, utgör ön en fågelrik miljö med bl a häckande labb. Hamnskär är en långsmal ö som uppvisar flera björkmyrar där även 
videbuskage ingår. I björksvackorna påträffas de typiska arterna för vegetationstypen såsom hönsbär, hjortron, kråkbär samt lund- och 
skogsbräken. Särskilt i norr finns fint utbildade små hjortronmyrar kantade av låga och krypande enbuskar och frodiga bestånd av lundbräken. 
Från en kupolliknande toppunkt ges en strålande utsikt över omgivningen med öppna havet i öster. I söder finns ett större hällkar kantat av 
vide. Här tillkommer arter som kråkklöver, ängs- och tuvull, tranbär, bredkaveldun och slokstarr. Hamnskärs utsida uppvisar öppna, flacka 
hällar som mestadels är vacker is- och vattenslipade.  Övärlden väster och söder om Långa skäret:  I området mellan Stora Gröskär och Långa 
skäret ligger de små öarna och skären Gröskärsklabben, Tväsäck och Utterhällen som samtliga är rika på klibbglim. Tryskären ligger en 
kilometer väster om Långa skäret och är en samling låga skär som ligger tätt inpå varandra. Skären är förenade genom spänger. På det sydligaste
skäret märks bl a klibbglim, vejde och dansk skörbjuggsört. Det nordligaste skäret är ett utpräglat fågelskär, också det hyser klibbglim och vejde
samt rikligt med gräslök.  Söder om Tryskären ligger Dödmansskär som är ett särpräglat skär med hög och markant toppunkt. I branten på 
dess nordsida finns ett utbrett och tuvigt kruståtel-samhälle. På de låga, rundade hällarna där nedanför finns en fågeltoppsflora med klibbglim, 
gräslök, gul fetknopp, glansnäva och vejde samt fågeltoppsbrosklav.  Ett par kilometer sydväst om Långa skäret ligger Gräsdänningskär som är 
ett bergigt enbusk- och björkskär. Här finns sänkor med vitmoss-samhällen och krypande kråkbärsbestånd. I dessa småmjyrar växer bl a 
hönsbär och hjortron.  Öster och sydost om Gräsdänningskär ligger Måsklabbarna (Norra Måsklabben, Norra och Södra Högaskäret, 
Måsklabbarna samt Södra Röbrakskäret). Det är en liten egen, grund arkipelag bestående av en mängd små skär och uppstickande hällar. 
Kanske är  ', 'detta det område i skärgården som uppvisar den tätaste ansamlingen av småskär, hällar, kobbar och bådar. På skäret norr om 
själva Måsklabbarna står en liten stuga samt några alar och rönnar. Området som helhet är naturskönt och fina utsikter ges åt alla håll. Här 
finns dock även ett värdefullt och störningskänsligt fågelliv med bl a häckande gravand, vigg, små- och storskrake, strandskata, roskar! och 
silvertärna.  Österut från Måsklabbarna ligger Stora och Lilla Gråskär. Stora Gråskär är en lite större ö med flera grunda, lugna vikar som skär 
djupt in i ön. I söder ett stråk med björkfyllda sänkor med typisk ytterskärgårdsflora t ex hönsbär, hjortron, kråkbär och brakved. Bitvis finns 
även en utbredd enbuskvegetation. I söder en stuga. Runt omkring finns små fågeltoppsskär med klibbglim. Till häckfåglarna hör svärta, små- 
och storskrake samt strandskata. Mellan Stora Gråskär och Långa skäret i norr finns en samling klibbglimrika skär där växten utgör ett ovanligt 
framträdande inslag i fågelskärsfloran.  Ett par kilometer sydost om Långa skäret ligger Inre Båden och Gjusbådarna. Öarna har sparsam 
vegetation och området hyser en värdefull fågelfauna med bland annat häckande svärta, strandskata och silvertärna. Runt öarna finns ett drygt 
20 hektar stort grundområde varav större delen är grundare än tre meter.  Östra Brandskär- och Arvskärsområdet:  Nordväst om Stora Tallskär
ligger ett stråk av Missjöskärgården som ingår i Missjö naturreservat. Här finns stora grundområden längs västra kanten som är ned till tre 
meter djupa. Österut är bottentopografin mer varierad. Små öar och skär, grynnor, grund och grunda bottnar bildar en mosaik med ett rikt växt

                                                                                                                                                                                                                                    



och djurliv. Öarna utgörs av björkskär och fågelskär med representativ flora och fauna. Runt Östra Brandskär och Baggskär finns en ansamling
av öar.  Själva Östra Brandskär är ett mycket näringsfattigt björk- och enbuskskär. Berggrunden utgörs av gnejs som innehåller små linser eller 
ådror med järnhaltiga mineral och på sina ställen glimmer. Floran på ön är artfattig och domineras helt av kruståtel. Uppe på ön finns en liten 
björkmyr med skvattram, hjortron, kråkris, kråkklöver, ängsull och lite hönsbär. Mossen ligger som i en gryta med branta bergssidor åt flera 
håll. I övrigt täcks stora delar av ön av täta enbuskage. Mot stranden står någon liten al och här finns lite strandväxter som gråbo, kvanne, 
strandveronika, frossött, strandkrypa och rörflen.  ', 'Nordväst om Östra Brandskär ligger några mindre skär (Brandskärsklabbarna) med släta 
hällar åt nordväst och steniga stränder åt sydost. Floran på dessa är av skärgårdskaraktär med rikliga förekomster av gul fetknopp, gräslök, 
kärleksött, strandkrypa och strandveronika. På klippor växer klibbglim, styvmorsviol, baldersbrå och gräslök. På ett av skären står en ask.Västra
Brandskär är en ö av fågelskärskaraktär med endast några få buskar och med en artrik flora. Mitt på ön ligger ett hällkar med en liten gåsbetad 
strandäng där bland annat ormtunga växer. På skäret i övrigt förekommer rikligt med gräslök, gul fetknopp, baldersbrå och kärleksört. Här 
finns även små förekomster av toppfrossört, kvanne, malört, klibbglim och strandveronika. Silverlav förekommer på en häll i öster.  Södra 
Brandskärsklabbarna är ett par mindre, helt öppna skär utom i ett nordost-sydvästligt stråk på den östra ön där en, nypon och rönnbuskar 
växer tätt. Kruståtel dominerar helt de centrala delarna av båda öarna medan strandnära delar har mer fågelskärskaraktär med artrik, 
gödselgynnad flora. Här förekommer t ex klibbglim och toppfrossört. I strandnära partier strandveronika, kvanne, älggräs, hundkex, 
fackelblomster, hampdån, flenört m fl. Fågeltoppsbrosklav och silverlav förekommer vid fåglarnas favoritklippor. På södra ön finns en liten 
mosse med kråkris och  hönsbär.  Vidare söderut ligger Baggskär, ett magert busk- och björkbevuxet skär. Enbuskagen är mycket utbredda och
täta. Floran är fattig och domineras av kruståtel med inslag av ljung och kråkris. Längst i norr finns några exemplar av gulsporre.  Öster om 
Baggskär ligger Labbskär, också det ett magert och torrt enbusk- och björkskär. På ön finns några små fuktsvackor där det växer kråkris och 
hjortron. I övrigt domineras floran av gräset kruståtel. I öster finns ett kollapsat aspbestånd som nu är fullt av klena asphögstubbar och lågor 
av värde för t ex insekter. Utmed stranden växer de typiska skärgårdsväxterna kvanne, strandveronika och ormtunga. På en klippa i väster växer
silverlav.  750 meter nordost om Labbskär ligger Gjusklabb. Det är ett litet kalt ytterskär med fågelskärsflora. Här finns gräslök, baldersbrå, 
styvmorsviol och klibbglim.  Toppfrossört och rosenpilört växer i anslutning till ett hällkar. Arvskär är en nästan kal  ö med enstaka spridda 
rönnar och björkar. På ön finns ganska stora torra  gräsmarksytor dominerade av kruståtel. Längs kanterna står några exemplar klibbglim  och i
östra strandkanten växer ormtunga. Floran i övrigt är artfattig och utan ovanliga  ', 'arter.  Nordost om Arvskär ligger Arvskärskarten som är ett
litet och för ytterskärgården typiskt skär. Floran är artrik med en lång rad örter gynnade av fågelspillningen. Klibbglim och den ganska ovanliga 
örten vejde går att finna. Längs den nordöstra stranden finns ganska fina blåstångsbottnar.Norra Tallskär är ett magert, bergigt skär bevuxet 
med några tallar, rönnar och björkar. Enstaka buskformiga klibbalar och brakved förekommer också. Uppe på ön finns några små mossar 
bevuxna med kråkris, hjortron och hönsbär. Södra delen av ön är igenbuskad av rönn, en och rosor. Denna fågelskyddade ö hyser ett intressant

                                                                                                                                                                                                                                    



fågelliv, i området häckar t ex flera par svärta.  Stora Tallskär:  Stora Tallskär utgör den södra änden av det stråk av större öar som bildar ett 
pärlband genom S:t Annas yttersta skärgård. Stora Tallskär ligger ca en halvmil nordost om Missjö och hyser gammal tallskog utan tydliga spår 
av skogsbruk. Den urskogsartade skogen har få motsvarigheter i skärgården och det exponerade läget i det yttersta havsbandet gör ön unik. I 
skogen på ön finns många 150-åriga träd och ganska rikt med tallågor. Även äldre tallar återfinns och centralt på ön finns en flack sänka med 
blandskog av gran-tall. Här är det gott om granlågor. Björk är ganska vanlig i buskskiktet tillsammans med en och ung tall. Ett par döda askar 
finns i sydost liksom lite klibbal. I träden på ön finns rikt med hänglavar.  Markfloran domineras av kråkris, lingon och ljung samt mossmattor. 
I små fuktsvackor finns skvattram. Av signalarter påträffades tallticka, strecklav, gulnål (ask), gammelgranslav, vågig sidenmossa, långflikmossa 
samt spår av granbarkgnagare. Tidigare inventeringar har noterat rikligt med skogsstjärna samt förekomst av linnéa.  Södra Tallskär och 
Tallskärs Håmklabb är öppna eller delvis glest trädbevuxna. På klapper i övergången mellan de båda öarna växer vejde, en mindre vanlig 
ytterskärgårdsväxt. I området kring Tallskären och Krokskär finns en värdefull fågelfauna med bland annat häckande svärta, storskrake och 
strandskata.  Grundområdet Sörbådarna-Skrällmåsklabben:  Långt ut i havsbandet ca 1 mil öster om Norra Finnö finns ett större grundområde
mellan Sörbådarna och Skrällmåsklabben. Det är ett ca 270 hektar stort område som  ', 'till stor del är grundare än tre meter, endast några 
mindre ytor i det avgränsade området är djupare än sex meter. Här finns en mosaik av små öar och skär, grynnor, grund och grunda bottnar 
med ett rikt växt och djurliv. Öarna utgörs av björkskär och fågelskär med representativ flora och fauna.  Här finns även Ådskär med en 
mindre tallskog i mycket exponerat läge. Den svårnavigerade skärgården har alltid varit svår att nå för människor vilket bidragit till en hög grad 
av orördhet. Områdets läge nära öppna havet gör att det har god vattengenomströmning.  I områdets norra hälft ligger Yttre Båden som är ett 
flackt fågelskär med stenig och rundkullig topografi. Här finns en mycket fin och typiskt utbildad fågelskärsflora gynnad av kraftig 
fågelgödsling. Rikedomen av klibbglim har få motsvarigheter i skärgården och i övrigt finns t ex vejde, malört och vänderot. Kring hällkar och i
fuktsvackor växer fackelblomster och i söder finns en vik som kantas av strandbaldersbrå och kvanne. Typisk lavflora med vägglav och 
fågeltoppsbrosklav. Ön hyser en gråtrutkoloni.  Norrut ligger Skrällmåsklabben med häckande roskarl, labb och strandskata. Lilla Ådskär är ett 
varierat ytterskär med släta hällar, sprickor och små lodytor. Från ön har man ett mycket vackert blickfång både över Missjö-arkipelagen och 
öppna Östersjön. Centralt på ön ligger några små mossar bevuxna med björk, en, rönn och brakved. I dessa växer även kärrsilja, hönsbär och 
hjortron. I sprickor ner mot kanterna av ön växer en ganska rik flora med örter som strandkrypa, trampört, kvanne, vänderot, malört, 
fackelblomster och gökblomster. På jordfläckar som fågelgödslats uppe på hällarna växer baldersbrå, gul fetknopp, styvmorsviol, gräslök och 
kärleksört rikligt. På ön finns även den ganska ovanliga fjärilen vitbandad björkfältmätare.  Grytsskär är ett omväxlande lite högre skär med en 
del stora sprickor och block. I ett  par sprickdalar ligger små mossar bevuxna med björk. Hjortron växer i dessa. Längre  ner på ön är hålen 
istället fyllda med vatten och bildar hällkar. I de övre karen är det  gott om grodyngel sommartid. Bland kärlväxterna finns en typisk flora med 
arter som kvanne, strandaster, strandkrypa och vänderot mfl. Till de lite ovanligare arterna hör  vejde och den lilla ormbunken ormtunga. Den 

                                                                                                                                                                                                                                    



förra växer med bara fyra exemplar på västsidan i ett kvannebestånd. På hällar förekommer silverlav, en rödlistad lav som  finns i goda bestånd 
i S:t Anna skärgård.  ', 'Norrbådarna är en grupp små skär i den yttersta skärgården. De flesta skären är helt vegetationsfria men det största är 
bevuxet med en del örter. Floran är typisk för fågelgödslade ytterskär. Här finns gott om fackelblomster, gräslök, styvmorsviol, baldersbrå, 
klibbglim och malört. Här finns även frossött, rosenpilört, brunskära och kvanne. Norrbådarna är även skyddade som fågelskyddsområden på 
grund av sitt rika fågelliv. Grytsskär, Lilla Ådskär och Norrbådarna ligger inom Missjö naturreservat.  Ådskär är en av de allra yttersta öarna i 
S:t Anna. På ön växer lite gammal tallskog och det är ganska gott om död ved i form av lågor och några torrträd. Floran domineras  av blåbär, 
lingon och kruståtel inne på ön, men är skärgårdsbetonad på strandklipporna. Här finns tex fackelblomster, kvanne, gräslök, toppfrossört, 
videört, några strandveronikor, strandaster, gullris och några kungsljus. På kungsljus påträffades den rödlistade fjärilen kungsljuskapuschongfly.
På ved sågs spår av svart praktbagge.  Längst i sydost ligger Sörbådarna, ett starkt exponerat grundområde. Här finns en värdefull fågelfauna 
med en del häckande vitfågel samt gravand.  Runnskär-Torrbådarna-Röskär-Gråbåden:  I yttersta sydöstra delen av S:t Anna ca fem kilometer 
ost-nordost om Missjö ligger Runnskär-Torrbådarna och strax söderut även Röskär och Gråbåden. Runnskär är en vacker liten flack ö nästan 
helt utan träd. Ön är mycket rik på fuktsvackor med både mossar och hällkar. På mossarna växer kråkris, kråkklöver och i söder hönsbär. I de

Åtgärdsbehov
våtaste växer även vass, strandklo och bredkaveldun. Floran är mycket artrik kring hällkar och i sprickor. Ons västra del påminner lite om ett 
karst-alvar med Naturvärdet  består om öarna lämnas orörda och ostörda. Fågelskydd gäller för välutvecklade kuddar av mossor, gul fetknopp, 
mandelblom, gräslök och styvmorsviol området norr om Missjöreservatet mellan 1/4 till 10/7. Tallskären omfattas av i sprickorna och lavklätt 
berg emellan. I större sprickor växer klibbglim, sprängört, fågelskydd mellan 1/2-15/8 och Melbådarna mellan 1/4 till 10/7. vattenmåra, 
tiggarranunkel, höskallra och topplösa. Bland block vid stranden växer kvanne, vejde och rikligt med strandveronika. På delar av öns västra 
halva dominerar den vackra silverlaven lavfloran på hällarna.  Torrbådarna ligger några hundra meter sydost om Runnskär och är ett par nästan
kala skär med representativ flora för ytterskärgården. Den södra ön är variationsrik med  kala hällar, små gräsytor och fuktsvackor. I små 
fuktsvackor i norr och runt ett par  hällkar i söder är floran artrik. I norr finns t ex sparsamt med malört, gräslök och

                                                                                                                                                                                                                                    



Mosseboskogen 
Objektsnummer: 865926 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Ett ovanligt stort område, ca 25 hektar, med äldre barrblandskog i mosaik med hällmark och myrstråk. Området utgör en viktig del av 
kustzonens värdefulla 

Naturvärdesbeskrivning
På fastigheterna Listorp och Ormestorp finns ett större område med äldre skog kvar. Områdets sydvästra del är en 100-årig talldominerad 
barrblandskog med ett relativt stort inslag av död ved. En del senvuxna aspar och granar finns. Terrängen är mosaikartad med omväxlande 
hällmarkspartier och små fuktstråk och tallrismossar. Vidare åt nordost åt Mossebohållet fortsätter myr- och hällmarkmosaiken. Skogen är 
olikåldrig med ett stort inslag av mycket gamla pansarbarkstallar, 200-300 år gamla. Området är genomhugget för ca 15 år sedan och skogen är 
enskiktad men lite luckig. Bitvis förekommer dock flerskiktning. Området som helhet är ett ovanligt stort sammanhängande område med äldre 
skog och sannolikt av stort värde för bl a skogsfågelfaunan. Den del av området som ligger inom fastigheten Listorp 2:1 ingår i ett blivande 
naturreservat.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogarna lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Mosse SO Stenbrinken 
Objektsnummer: 867402 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
 En relativt påverkad mosse som dock har ett naturvärde som våtmark och i dess mindre påverkade delar, bl a de halvöppna kärren. Den har 
en viktig vattenhållande funktion i landskapet och som skogsvåtmark med typisk vegetation har den förhållandevis få motsvarigheter i 
kommunen.  delen står 3 st gamla lindar, varav två troligen varit hamlade. 

Naturvärdesbeskrivning
Öster om Asplången och norr om förkastningsbranten finns en större skogsvåtmark. Våtmarkens omgivning är kuperad och täckt med 
barrskog. Mossen består av två beskogade delar med ett mellanliggande öppet kärr. Våtmarken är till viss del störd av dikning och gallring.  
Mosseplanet är en skvattramtallmosse som består av knappt tio meter hög tall i trädskiktet. Skogen är på grund av gallring glesare och träden 
högre än vad de normalt skulle ha varit. Mellan de bägge skvattramtallmossarna finns ett öppet kärr. Det är glest bevuxet med knappt meterhög
glasbjörk och tall. I fältskiktet växer rikligt med tuvull, rosling, ljung, vattenklöver och fläckvis bladvass. I bottenskiktet finns praktvitmossa, 
rufsvit-=mossa, sotvitmossa och rubinvitmossa.  Laggen mot fastmarken är trädtäckt och vanligen störd av diken. Trädskiktet består av 
glasbjörk och i lite mindre omfattning klibbal. Träden är knappt tio meter höga. Här växer bl a tuvull, vattenklöver, pors och hjortron. I 
bottenskiktet dominerar granvitmossa och klubbvitmossa.  I den västra delen finns en västvänd brant på halvön som sticker ut i mossen. Här 
finns en del lodytor och lågor som tillför skogliga naturvärden till områdets helhet.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om gamla träd och död ved lämnas. Vid eventuellt fortsatt skogsbruk genomförs åtgärder på tjälad mark så att skador eller 
påverkan på själva våtmarken undviks. Kärret lämnas helt orött.

                                                                                                                                                                                                                                    



Munkbacken 
Objektsnummer: 865501 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Munkbacken är en värdefull lövskogsmiljö med växlande inslag av ek, mest i söder. Bitvis finns också rikt med hassel. 

Naturvärdesbeskrivning
Munkbacken är ett lövskogspräglat område, särskilt i södra delen. Backens södra del präglas bland annat av bryn mot åkermark. Här dominerar 
hassellunden med ett övre skikt av ek. I branterna växer senvuxen ek och här finns även en del döda ekar. Här finns lunglav på en ek och till 
markfloran hör blåsippa, vippärt och ormbär. Biotopen ger intryck av att vara tämligen orörd sedan betet upphört. Många ekar har karaktärer 
som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt, t ex håligheter, savflöden, fläkt bark och naken splintved.  Munkbackens norra och centrala delar är 
en blandskog med ca 50% löv. Lövet är äldre ekar och i övrigt yngre björk, asp och ek. Enstaka lind finns också samt viss hasselunderväxt. 
Fältvegetationen är av gräs och örttyp. Många ekar har gammal  hagmarkskaraktär.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området får utvecklas fritt såvida gran inte hotar att påverka. Då bör granen tas bort. I norra halvan av området kan 
skötseln inriktas på att gynna löv och ädellöv speciellt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Myr runt Lillsjön 
Objektsnummer: 867501 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Myren vid Lillsjön-Storsjön har mycket stora naturvärden beroende på sin mångformighet. 

Naturvärdesbeskrivning
Söder om Vagnsmossen och kommungränsen ligger ett komplext myrområde. Västligaste delen är en dikningspåverkad tallmosse men den 
övergår österut i öppen mosseyta med ringa påverkan som ansluter till såväl Lillsjön som Storsjön. Myren är sammantaget knappt 3 km lång, 
450 meter bred och ligger utsträckt i väst-östlig riktning. Omgivande terräng är kuperad och barrskogstäckt.  Där mossen gränsar mot fastmark
finns ett smalt lövskogskärr. I skogskärret finns skogshakmossa, en art som indikerar artrika sumpskogar med hög luftfuktighet. Kärret  är 
tuvigt och har rikligt med mjukmatte- och lösbottengropar. Vissa av de högre tuvorna  har mossevegetation med ljung, tranbär, rosling och 
tuvull i fältskiktet. I bottenskiktet  finns rostvitmossa. Ett område domineras av pors med tuvull och rundsileshår i fältskiktet. I bottenskiktet 
finns uddvitmossa, sotvitmossa, rubinvitmossa och räffelmossa. I mjukmattorna växer rikligt med vitag, kallgräs, dystarr och rosling. I 
bottenskiktet finns praktvitmossa, rufsvitmossa och sotvitmossa. Ullvitmossa växer rikligt i gropar där den kan växa direkt på torven.  Två 
platåmossar finns i området, väster om Lillsjön och nordväst om Storsjön. En platåmosse kännetecknas av en tydligt sluttande kantzon och ett 
centralt mosseplan. Platåmossarna omges av en svagt utvecklad randskog. På mossarna växer ett glest skikt av knappt meterhög martall. 
Bottenskiktet domineras av rostvitmossa och rubinvitmossa. I höljorna dominerar rubin-vitmossa, rufsvitmossa och flytvitmossa.  Det finns 
flera mindre, svagt välvda skvattramtallmossar och fastmarksholmar (varav en uppbyggd av grus) i objektet. Norrut mot Lillsjön går ett dråg 
som domineras av bladvass och låg pors. I bottenskiktet växer spärrvitmossa. Från området är även vitstarr och ängsnycklar uppgivna.  
Nordväst om Lillsjön ansluter en stenig brant kännetecknad av ursvallat stenskravel.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om området undantas från ingrepp som t ex täkt, dikning, avverkning på fastmarksholmar, gödsling.  ', 'Skogen är yngre 
aspdominerad blandskog. Mitt i branten finns en imponerande stenmur (gräns).

                                                                                                                                                                                                                                    



Myrstack 
Objektsnummer: 873051 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett par värdefulla öar i viken söder om Torönsborg. Gamla grova träd av tall och ek finns här liksom en lind-lund och inte minst en rik 
urkalkförekomst. Murrutan har en rik förekomst här och öarnas natur utgör en värdefull och skyddsvärd del av S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Hönsholm i viken söder om Torönsborg har i den östra delen en trädlös urkalkhäll i sluttning mot strandzonen. Här förekommer en rik flora 
av kalkberoende kärlväxter och lavar, bl a den ovanliga murrutan samt flikig skinnlav tillsammans med gul fetknopp. Andra arter är Adam och 
Eva, kungsmynta, grusbräcka och flera andra  arter av klippormbunkar. Lokalen är tidigare beskriven i Lars-Åke Gustavssons botaniska 
inventering (1979-80). Den västra halvan av holmen är trädbevuxen och domineras av en gammal men olikåldrig tallskog som plockhuggits 
tidigare. Många av tallarna är rejält gamla och har s.k. pansarbark och tämligen grova stambaser. I söder finns en sluten lindlund med delvis 
grova och tidigare hamlade träd samt en mycket grovstammig ek med ovanliga lavar.  Myrstack är en annan liten holme nära fastlandet i viken 
söder om Torönsborg. På dess södra del finns ett lundartat parti med ek och gran. Ekarna är medelgrova och har överlag en relativt ung 
skorpbark. På ett par ekar av en mer grovbarkig typ noterades den rödlistade laven rosa skärelav. På gammal levande gran finns även kläckhål 
efter  en rödlistad vedskalbagge - granbarkgnagare.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består genom att skogen lämnas orörd. En viss frihuggning av den grova eken i söder kan dock fordras. På Myrstack är inga 
skötselåtgärder nödvändiga i nuläget men på sikt bör de äldre ekarna gynnas på bekostnad av gran genom

                                                                                                                                                                                                                                    



Myrstad betesmark 
Objektsnummer: 865518 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En beteshage med viss igenväxning men med en mycket värdefull flora. Här finns bl a kattfot och ormrot. Kattfoten är minskade i landskapet 
och ormroten något förbisedd men allt sällsyntare sedan ängsslåttern nästan upphört. 

Naturvärdesbeskrivning
En varierande hage med stora röjningsbehov. Här finns dock en artrik hävdgynnad flora med blåklockor, revfibbla, nattviol, blåsuga, ängsvädd,
gullviva, jungfrulin, kattfot, ormrot och solvända.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Målmabergen 
Objektsnummer: 873052 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt och varierat område med gammal skärgårdsbarrskog. Området utgör en värdefull och skyddsvärd del av S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett mosaikartat område med hällmarkstallskog sydväst om Målma, ett stycke öster om S:t Anna kyrka. Här finns sluttningar, branter och tjusor 
som är mer produktiva. Skogen är en olikåldrig tallskog med stort inslag av gamla flerhundraåriga pansarbarkstallar. Inslag av gamla grova 
granar finns. Död ved finns i form av torrakor och lågor i sparsam mängd. Av signalarter finns i området bl a tallticka, gammelgranslav och 
kattfotslav samt spår efter ett par ovanliga vedinsekter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området till största delen lämnas orört, viss frihuggning kan ske kring gamla tallar i sydläge för att öka solexponeringen 
på stammarna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Måltorpets hagar 
Objektsnummer: 864411 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Måltorpets hagar visar på ett fint sätt vad ett småskaligt brukande kunde ge för resultat i landskapsbild och på florans utseende. Floran är 
representativ för de magra marker som betades intensivt i äldre tider. Flera kulturhistoriskt intressanta spår styrker bevarandevärdet. 

Naturvärdesbeskrivning
Måltorpet är en mindre gård i utkanten av jordbrukslandskapet 4 km sydost om Östra Ryd. Här finns trädrika enbuskhagar med ofta mycket 
magert bete p g a tunt jordtäcke och mycket berg i dagen. Floran är dock rik med en mångfald hävdgynnade arter.  I det flikiga området finns 
förutom floravärdena även kulturhistoriskt intressanta spår som husgrunder, ett torp med uthus, hamlade gamla askar och en kort sträcka 
trägärdesgård. Äldre tall och gran finns i enstaka dungar tillsammans med björk, asp, ask och ek som även finns spridda i hagarna.  Markfloran 
präglas av vegetationstypen rödvenhed men med inslag av rödvenäng, fårsvingeltorräng, högörtäng och lågstarräng. Floran innehåller t ex 
blåsuga, rödklint, brudbröd, prästkrage, backsmörblomma, pillerstarr, hirsstarr, stjärnstarr och vaxskivlingar. Fr a är det den rika förekomsten 
av ljung, de nu betade åkertegarna och stenbundenheten som ger objektet dess identitet.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Målängens ekmiljöer 
Objektsnummer: 866404 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Området kring Hällerstasjön är mycket rikt på värdefull natur. Ekmiljöerna vid Målängen och Korssätter är en viktig del av detta landskap. 
Nära Korssätter finns några av kommunens grövsta ekar. 

Naturvärdesbeskrivning
Målängen ligger NV om Korssätter vid Hällerstadsjöns östra strand. Här finns ett stort beteshävdat område som präglas av ek. I norra kanten 
en restaurerad beteskulle där eken. Uppe runt bergkrönet finns senvuxna ekar, både friska och döda. Lavfloran innehåller mindre vanliga arter 
som rosa skärelav, brun nållav och lunglav och av ekanknutna svampar finns oxtungsvamp och blekticka. Torrgrenar och högstubbar 
förekommer. Övriga delar av Målängen utgörs av hagmarker med medelålders ek. Inslag av yngre björk samt enbuskar, hassel och vildapel. 
Österut finns ekrika bryn och åkerholmar som betas med mellanliggande öppna betesmarker och fd åkrar.  Området har även en fin flora som 
är anpassad till betet och ädellövskogen, bland annat förekommer tandrot som är knuten till lundmiljöer. Korskovall, nattvioler, blåsuga, 
ängsvädd, darrgräs och gullviva är betesgynnade arter.  Strax NO om Korssätter vid bebyggelsen mellan vägen och sjön står troligen Västra 
Husby sockens två grövsta ekar. De mäter 8,2 respektive 7,9 m i omkrets. Den tredje eken är ca 3-3,5 m i omkrets. En av ekarna är numera 
högstubbe. Ekarna hyser ett flertal hotade och sällsynta arter bland lavar men även den sällsynta läderbaggen. Norr om bebyggelsen finns bland
annat lönnar med allémossa och grå vårtlav på stammen.  På Ön sydväst om Korssätters gård växer rakstammig ek med stora inslag av klenare 
hålträd och krokigt växande, senvuxna träd. Granen är överlag yngre och växer upp i kronorna på eken. Äldre tall finns och dominerar ut mot 
sjön i väster och norr. Fin hasselunderväxt på flera håll med tillhörande lundflora. Runt berget i söder finns fina förekomster av lunglav och 
andra signalarter i området är fällmossa, skriftlav och hasselticka.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om ekhagarna vid Målängen även i framtiden hävdas med bete. Ohävdade lövskogsmiljöer bör skötas enligt de riktlinjer 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering ger. Hagar och lövskogar bör undantas exploatering,

                                                                                                                                                                                                                                    



Månggrenarna 
Objektsnummer: 875407 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Fyra kilometer sydost om Aspöja ligger ett antal utpräglade fågelskär. Tillsammans utgör öarna ett stycke ytterskärgårdsnatur av största värde. 
Öarna ingår i S:t Anna naturreservat. 

Naturvärdesbeskrivning
I exponerat läge öster och nordost om Melskären ligger Norra Stångklabben, Norra Stångklabbshällen och Månggrenarna. Detta är några 
typiska fågelskär med dess blomsterrika av fågelgödsel gynnade flora. Här finns tex gott om malört, gräslök, baldersbrå, vänderot, gul fetknopp 
och styvmorsviol. På den norra klabben finns även lite ormtunga. På den östra delen finns även en vegetationsfylld stor jättegryta.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda. Öarna ingår i S:t Anna naturreservat.

                                                                                                                                                                                                                                    



Mårtholmen 
Objektsnummer: 875104 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Mårtholmen och Stora och Lilla Olsholmen ligger mellan Stora och Lilla Rimmö. Öarna uppvisar en variationsrik natur med bl a betesskog och
rik örtflora. På Lilla Olsholmen finns en skarvkoloni. Öarna med sin variationsrika natur utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Mellan Stora och Lilla Rimmö ligger en mängd barrskogsdominerade, halvstora öar. Mårtholmen och Stora och Lilla Olsholmen är tre av 
dessa. På Mårtholmen finns ett mycket svagt hävdat skogsbete med gott om gamla spärrgreniga tallar. De äldre tallarna omges av yngre 
rakstammig tall som vuxit upp efter det att hävden minskat. Här finns även ett tiotal gamla tidigare hamlade lindar med en artrik lavflora på 
och med krävande vedskalbaggar i. Här finns t ex gammelekslav, skuggorangelav och kolsvart kamklobagge. Floran på ön är fattig och 
domineras av fårsvingel och kruståtel. Ett litet inslag av hävdgynnade örter som ärenpris, liten blåklocka, bockrot, gulmåra och brudbröd finns 
trots allt fortfarande kvar.Stora Olsholmen är en varierad ö, till största delen klädd i tallskog. Här finns även inslag av andra naturtyper som en 
liten blomsteräng, ett parti med gamla tidigare hamlade lindar, en grupp med yngre lindar och en liten strandäng. Floran framförallt på den lilla 
torrängen är artrik med örter som brudbröd, backnejlika, backlök, vit fetknopp, duvnäva, smultron, duvvicker, nattviol, stenbräken, gullklöver 
och bockrot. På strandängen växer kustarun, gulkämpar och gåsört. I andra små gläntor växer hirsstarr, gråfibbla och spritt i skogen gullviva, 
gråfibbla och ärenpris.Lilla Olsholmen har tidigare varit utnyttjad som betesmark där ett antal lindar hamlats. Sedan har hävden upphört och 
skogen slutit sig. Idag har en koloni skarvar slagit sig ner på ön och omformat naturen där dramatiskt. Silvervita torrträd och lågor ger nu sin 
prägel åt ön. Floran domineras nu helt av extremt gödselgynnade högörter som hampdån, åkervinda, rödplister, korsört, svinmålla, baldersbrå, 
stinknäva och brännässla.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om Stora Olsholmen och Mårtholmen hävdas med bete. Gallra bland yngre tall på Stora Olsholmen som en engångsinsats. 
Det vore även bra om yngre lindar på Mårtholmen hamlades och eventuellt även några av de äldre.

                                                                                                                                                                                                                                    



Märsängen 
Objektsnummer: 873209 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Uvmarö finns värdefulla barrskogsområden med skärgårdstallskog. Några värdefulla partier ligger intill och öster om klarvattensjön 
Frisksjön. Tillsammans med övriga gamla tallskogar på Uvmarö utgör de en mycket värdefull del av S:t Anna 

Naturvärdesbeskrivning
På Uvmarö finns värdefulla barrskogsområden med skärgårdstallskog. Några av de värdefulla områdena ligger intill och öster om 
klarvattensjön Frisksjön. Omedelbart söder om sjön finns en glesväxt gammal tallskog på ett berg med tämligen markant sluttning mot norr 
och väster. Träden är måttligt grova men av betydande ålder, uppskattningsvis mellan 150 och 200 år. Död ved är en bristvara i biotopen med 
endast ett fåtal torrakor samt bearbetade lågor. Naturvärdena utgörs främst av de gamla tallarnas solbelysta stammar i vars bark finns talrika 
flyghål efter den rödlistade vedskalbaggen reliktbock. Nordost om sjön finns ett område med gammal talldominerad skog på och omkring ett 
hällmarksartat berg. Tallarna är till stor del gamla och i några fall senvuxna. Stammarna är då måttligt grova men med typiskt grovt fårad bark. 
Även enstaka gamla granar förekommer som inslag i lägre delar och svackor. I södra delen ingår ett mer slutet parti som delvis är fuktigt och 
har värdefulla lågor. I området finns kläckhål efter sällsynta vedlevande insekter. Vid Märsängen i öster finns ännu ett hällmarksområde med 
överlag mycket gles tallskog som är senvuxen och lågväxt. Trädåldern är varierande med en stor andel gamla och grovbarkiga träd. Död ved 
förekommer relativt sparsamt men med jämna mellanrum. I veden finns kläckhål efter t ex barrpraktbagge, granbarkgnagare och åttafläckig 
praktbagge, arter som endast uppträder i skogar av hög ålder och med naturskoglika drag.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om tallskogarna lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Mörkö 
Objektsnummer: 875211 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Mörkö finns äldre tallskog med inslag av riktigt gamla träd samt en grupp äldre lindar. Trädmiljöerna på Mörkö utgör en värdefull del av S:t 
Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Mörkö ligger nordväst om Äspholm. Norra delen är skogklädd medan uddarna i söder har en stor andel hällmarker. Öns slingriga form skapar 
också två grunda vikar åt väster respektive öster. På Mörkös nordsida finns en äldre tallskog med inslag av riktigt gamla träd av främst tall men 
även enstaka gran. Död ved förekommer i liten omfattning, t ex finns några fina grövre torrakor efter nyligen dödade träd samt enstaka gamla 
barklösa tallågor. Skogen har endast plockhuggits under senare tid och har ett stort framtidsvärde. Längs sydkanten av tallskogsområdet finns 
en gammal lindgrupp. Det grövsta trädet är ett jätteträd med en stamdiameter på över en meter. Stammen är uppsprucken och veden i den 
tidigare ihåliga stammen är blottlagd på två sidor. Den rödlistade laven ekspik växer på veden. Död ved finns även i form av ett torrträd och en
grov avbruten stam. Lindarna har hamlats förr.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om tallskogen lämnas orörd så att naturvärdena kan utvecklas ytterligare. Vad gäller lindarna så kan en eventuell 
återhamling av de yngre träden troligen utföras med lyckat resultat. Det grövsta trädet bör dock lämnas utan åtgärd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Natthagen skogsbete 
Objektsnummer: 866708 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Skogsbete är en naturtyp som minskar men som har stort värde i sina mosaikartade miljöer. Skogsbetet vid Natthagen är av lokalt värde för 
naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
En betad barrskog med inslag av luckor och grässvålsfläckar. Betestrycket verkar vara relativt högt. Grässvålen är dock i huvudsak belägen i 
brynen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om betestrycket hålls högt och en viss utglesning av trädskiktet görs. Olikåldrighet bör 
eftersträvas. Död ved är positivt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturminne 700 m N Björnvik 
Objektsnummer: 864920 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket grov och gammal tall. Tallen utgör en mycket värdefull del av kustzonens höga tallskogsnaturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
En tall med omkretsen 341 cm (1995), vilket gör den till den största tallen som är naturminne i Östergötland. Höjden uppskattades 1978 till 29 
meter. Längst ner har stammen ärr efter gamla skador, högre upp är stammen rak och fin. Bohål förekommer. Tallen har nästan bara grenar åt 
söder, och där växer några granar och björkar in i kronan. Tallen står slutet i en granskog med inslag av tall och björk.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om viss frihuggning sker så att kronan friläggs och tallen blir mer lättåtkomlig och synlig.

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärden vid Stormossen 
Objektsnummer: 865609 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Främst hällmarker med gammal tallskog som lämnats efter avverkning. Området har en värdefull skogsfågelfauna men dessa värden har 
sannolikt påverkats av 

Naturvärdesbeskrivning
Ett antal mindre skogsavsnitt som lämnats efter avverkning av ett större sammanhängade skogsområde. I väster intill Stubbhägn finns ett 
hällmarksområde samt en brant som vetter åt sydväst. Gammal tallskog dominerar hällmarken. Spår av den svarta praktbaggen finns i 
solexponerade lägen.  Vid sydsidan av Stora mossen finns ett bergbundet område med gammal hällmarktallskog. Tallarna är vidkroniga och 
grovgreniga. Död ved finns sparsamt i form av torrakor och lågor.  Längs östsidan av Stora mossen finns ett slingrande skogsobjekt med 
hällmarker och laggkärr. Här växer gammal tall, ca 150 år och äldre, omväxlande på hällmark och i sumpiga partier. Inslag av gran och löv 
finns. Död ved finns i form av lågor och torrakor.  Längst i öster en hällmarksmosaik med gammal tallskog. Tallarna är vidkroniga och 
grovgreniga. Ca 150 år gammalt. Död ved finns endast sparsamt. I norra kanten finns ett avsnitt med något äldre hällmarktallskog. Här finns 
mer död ved i form av lågor och torrakor.  Ytterligare några mindre hänsynsytor finns lämnade i närheten av ovan beskrivna ytor.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras om ytorna lämnas till fri utveckling och mängden död ved tillåts öka. Följ upp påverkan på skogsfågelfaunan efter 
avverkning.

                                                                                                                                                                                                                                    



N Brända mossen 
Objektsnummer: 863802 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett övervägande låglänt område med naturvärden som ingår i Holmen skogs nyckelbiotopsinventering. Källa: Skogsstyrelsen. 

Naturvärdesbeskrivning
Område av högt naturvärde med barrskog, tallsumpskog och blandsumpskog. I området finns träd av hög ålder och i de delar som är 
blandsumpskog finns ett mer eller mindre stort inslag av löv. Data kommer från Skogsstyrelsen: ”Skogens källa”.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras troligen bäst om området lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Nedre Gränsö jättegryta 
Objektsnummer: 873215 Naturvärdesklass: 2

 

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

Naturvärdesbeskrivning
Strax väster om en tidigare väg, drygt 100 m SSV om Nedre Gränsö, finns två jättegrytor med 0,2-0,3 m djup och ca 1 meters vidd. Den ena, 
något högre liggande grytan har blivit till hälften förstörd vid utsvarvandet av den andra. Avgränsningen är hämtad från geologiska kartbladet 
och ej avstämd i fält. Inom det geologiska kartbladet Torönsborg (Sveriges Geologiska Undersökning, 1923) finns jättegrytor i anmärkningsvärt
antal. Jättegrytorna uppträder ofta gruppvis och de verkar finnas i stråk som följer isräfflornas riktning.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Nedre Yxnö 
Objektsnummer: 874101 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Nedre Yxnö finns värdefulla dungar med ek och stora strandängspartier. Ekarna utgör tillsammans med strandängen en mycket värdefull 
naturmiljö och en viktig del av eklandskapet i skärgården. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Nedre Yxnö finns värdefulla dungar med ek omgärdade av stora strandängspartier. Vackra vidkroniga ekar passeras på vägen mot Vrångö 
och mitt i strandängsområdet ligger Slånatagsudden med vidkroniga ekar. Flera träd hyser en värdefull lav- och svampflora med t ex gul 
dropplav, brun nållav, hjälmbrosklav och oxtungsvamp. Birkudden är en gammal ek- och enbuskhage. Ekarna är grova och gamla och runt 
dem finns ett blandbestånd som idag kommit upp i ekarnas höjd. Enen självdör på grund av trängsel och beskuggning och även ekarna är 
numera trängda. Även här finns en värdefull lavflora samt ihåliga träd. Strandängarna fortsätter söderut längs havsviken Nedre Yxnö Glo. 
Mellan Stora och Lilla viken finns ett par bergknallar med ett glest ekbestånd av hagmarkskaraktär. Här finns många vidkroniga ekar. På de 
äldsta hittades flera rödlistade arter, bland annat de ovanliga arterna parasitsotlav och kort parasitspik.Strandängen domineras på den övre 
landstranden helt av krypven. Marken är mycket sumpig och tuvig på grund av kreaturstrampet. Krypven dominerar också på den fuktigare 
nedre landstrandzonen. Bitvis är inslaget av starr stort. Havs- och kärrsälting, agn- och blåsäv förekommer också. Gränsen mot bladvassen 
längst ut mot viken är ofta skarp. På fastmarken ovanför övergår vegetationen i tuvtåtelfuktäng.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om strandängarna och ekdungarna hävdas även i framtiden. På Birkudden finns stort behov av frihuggning och röjning om 
värdet ska bestå. Värdefullt om hävden kan återupptas där.

                                                                                                                                                                                                                                    



Nedre Yxnö tallskog 
Objektsnummer: 874107 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Nedre Yxnö finns en värdefull hällmarkstallskog med gott om död ved. Äldre tallskogar är ett av de utmärkande naturvärdena i skärgården
och Nedre Yxnö tallskog utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På höjden väster om Nedre Yxnö finns en hällmarksskog med gammal tall och bitvis inslag av gamla senvuxna granar. Här finns ovanligt gott 
om död ved främst av tall men även av gran. Här finns goda förutsättningar för rödlistade arter knutna till exponerad död barrved.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogen lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Nergårdens hage 
Objektsnummer: 864412 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull mindre betesmark med såväl artrik flora som kulturlämningar (husgrunder). Hagen utgör en värdefull del av odlingslandskapet 
kring Ostra Ryd.

Naturvärdesbeskrivning
Vid Nergården finns en artrik, sydvänd torrbacke som betas. Floran innehåller t ex backnejlika, gullviva, jungfrulin och lite brudbröd. I 
området finns även ca 9 husgrunder efter gamla Kulefall by och en tydlig oxgång vid grunden efter logen.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Nergårdsviken 
Objektsnummer: 864704 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla strandmarker som delvis är betade strandängar. Markerna har ett högt värde för bl a fågelfaunan. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära Hällaåns utlopp ur Strolången finns en del strandmarker som åtminstone tidigare betats. Gräsmarker omväxlar med vassavsnitt och en 
allmän flora med fackelblomster, älggräs, gåsört och tågväxter. De åtminstone delvis hävdade strandmarkerna har trots den alldagliga floran ett 
visst naturvärde som en viktig miljö för djurlivet, bl a fåglar. Angs- och betesmarksinventeringen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt beteshävd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ninebäcken 
Objektsnummer: 864701 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Vid Ninebäcken finns en hasselmiljö och ett avsnitt med gammal tall på ett bergkrön. De båda skogsmiljöerna utgör ett värdefullt inslag i det 
brukade skogslandskapet. Östgötaleden passerar. 

Naturvärdesbeskrivning
I bäcksänkan finns en sydvänd blocksluttning (ursvallad) med rikt hasseluppslag. I trädskiktet relativt ung björk, ek och asp. Hasseln är inte av 
så hög ålder men har i övre delen av sluttningen (där bergbrant tar vid) väl utvecklad bukettform. Det finns även ett avsnitt med hassel söder 
om bäcken. Hasseln tycks trivas bra i sluttningen och i de delar där den röjts bort finns ett rikt skottuppslag. Naturvärdet består om hasseln får 
växa under fri utveckling. Då kommer detta bli en värdefull lövmark i den annars karga omgivningen.  Söder om bäcken finns på yttersta 
brantkrönet och kring höjden i söder mot kommungränsen ett avsnitt med riktigt gamla tallar. Det finns även en och annan senvuxen gran 
samt enar. Området är ett rent hällmarksimpediment men av stort värde med sin höga ålder och ett rikt inslag av torr tallved.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



NO Dyhultsborg 
Objektsnummer: 864707 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre område med värdefull hällmarksskog av tall. Området utgör en mycket värdefull del av de omfattande naturvärden som finns i 
området kring sjön Strolången. 

Naturvärdesbeskrivning
På en bergshöjd högt ovan landskapet vid Dyhult finns en impedimentartad hällmarkstallskog. Här finns gott om tallågor i olika 
nedbrytningsstadier. Enstaka gamla tallar finns och här trivs bl a signalarten tallticka.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



NO Frälsegården 
Objektsnummer: 864706 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En vacker hagmark med en i stora delar välbevarad hävdgynnad flora med lång kontinuitet av hävd. Tillståndet är idag dock kritiskt och en 
restaurering med röjning och intensifierat betestryck är nödvändig. Hagmarken utgör en mycket värdefull del det ekrika odlingslandskap som 
breder ut sig i trakten av sjön Strolången. 

Naturvärdesbeskrivning
I odlingslandskapet i förlängningen av sjön Strolångens dalgång ligger en långsträckt hage i nord-sydlig riktning. Området består främst av en 
sluttning åt väster med vackert utspridda ekar och björkar. Det fortsätter sedan i en hagmark norrut som där vätter mot öster. I buskskiktet i 
den södra hagen finns en, nypon, hagtorn och slån, men vid ett av inventeringstillfällena även aspsly. Ovanför backen i skogskanten dominerar 
tall. Vid inventering 2002 var områet tyvärr ej stängslat men igenväxningen har inte gått så långt och därför finns värdena kvar.  Lite svinrot, 
solvända, jungfrulin, brudbröd, slåtterfibbla och darrgräs bildar en fin hävdgynnad flora. Även ängsskära har noterats och det finns även 
hedartade fläckar som inte skiljer sig nämnvärt från resten förutom genonom ljungförekomsten. På berget i söder finns en mycket fin 
torrängsvegetation mellan fårsvingel- och ängshavretypen med mycket brudbröd och solvända. Några halvgrova spärrgreniga ekar tillför 
ytterligare värden och minst en av dessa har en värdefull lavflora med bl a sotlav.  Norrut i det östvända delområdet finns höga naturvärden, 
även om den hävdgynnade floran inte är så frekvent på större delen av objektet. Även här är det något igenväxande med främst yngre lövträd. 
Hällar går idagen på några ställen och den hävdgynnade floran innehåller bl a stor blåklocka, rikligt med blåsuga och ängsvädd samt även 
slåtterfibbla, darrgräs, knägräs och jungfrulin.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om bete återupptas så snart som möjligt och om området undantas från åtgärder som kan skada naturvärdena såsom 
grävning, schaktning och bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



NO Hagaborg betesmark 
Objektsnummer: 873217 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En ohävdad betesmark med hävdgynnad flora. Betesmarksfloran utgör en värdefull del av skärgårdens naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Området hade vid inventering 2004 (åtminstone delvis) stängsel, men verkar inte ha betats ordentligt på länge. Den östra delen är relativt tätt 
igenväxt med bl a asp. Den västra delen har stort inslag av berg i dagen. Hävdgynnad flora förekommer på mindre partier med bl a gullviva, 
kattfot, brudbröd, stor blåklocka och gökärt.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



NO Källtorpet 
Objektsnummer: 867510 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt litet ekområde med medelålders, vidkroniga träd som bildar ett bryn i de lövrika trakterna kring Mariehov. 

Naturvärdesbeskrivning
Hagmarksekar kring en väg som bildar ett fint litet ekområde med mest ca 150-åriga träd, enstaka äldre och troligen ca 200-250 åriga träd finns 
också. Många ekar har spärrgreniga kronor, håligheter och mulmbildning men är inte så grovbarkiga ännu. Genom biotopen går en grusväg. 
Det växer upp yngre löv i området söder om vägen som kommer att växa in i ekarna.

Åtgärdsbehov
För att gynna naturvärdena knutet till ekarna bör de friställas från andra lövträdslag.

                                                                                                                                                                                                                                    



NO Lervik 
Objektsnummer: 864307 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En bergbrant med tall och asp vid norra delen av sjön Hövern. Naturvärden finns knutna till gamla träd, död ved samt block och skrymslen. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordvänd bergbrant på en halvö i Hövern. Berget har olika hyllor som är bevuxna med tall, gran och asp. Flera aspar är ringbarkade sedan 
längre tillbaks i tiden. De har nu fallit eller står som högstubbar. Några få grova aspar lever ännu. Här finns många lodytor och stenblock med 
små ”grottor”. Blocken är rikt mossklädda. Uppe på krönet i den lite glesare tallskogen växer rikligt med linnéa.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas bäst om skogen får utvecklas fritt.

                                                                                                                                                                                                                                    



nomfattar ett cirkelformat område med 
Objektsnummer: 873501 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
par typiska björkskär. På Lilla Tällskär finns ett par björksvackor med hönsbär,  hjortron, tuvull, kråkklöver och ljung. I kanterna bl a nattviol. 
Klibbglim är sedan I anslutning till de allra yttersta skären och bränningarna i S:t Anna förekommer  tidigare uppgiven från öarna. gråsäl. 
Tidigare jakt, miljögifter samt störningar har påverkat stammen hårt och  sälreservaten Sandsänkan och Klacksten utgör en del i arbetet med att
bevara  Östersjöns gråsälar. Här finns även en undervattensflora och -fauna som präglas av  den stora exponeringen för vind, vågor och 
strömmar. 

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.  I S:t Anna finns två sälreservat, Klacksten och Sandsänkan. Sandsänkans 
sälskydd omfattar ett cirkelformat område med 1 km radie kring Sandsänkan som ligger mitt i havet ca 13 kilometer öster om Missjö. 
Tillträdesförbud gäller året om. Cirka hälften av området är grundare än 20 meter men endast i en mindre del understiger djupen 6 meter.

Åtgärdsbehov
Tillträdesförbud gäller året om.

                                                                                                                                                                                                                                    



Nordantill 
Objektsnummer: 875325 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Nordantill är en exponerad vik på norra delen av Aspöja. Viken utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Den nordvända viken Nordantill på norra Aspöja har ett exponerat läge ut mot Aspöjafjärden. Viken har två mynningar. Den västra är smal 
och 2 m djup medan den östra är bred och 2,5-3 m djup. Inne i viken är djupet 1-2 m. Exponeringsgraden är hög och viken klassas som ett 
exponerat grundområde. Ett fiskeläge är beläget i viken. I övrigt finns hus, bryggor och båtar. Viken ger ett förhållandevis övergött intryck och 
påverkan är sammantaget ganska hög. Tomtmark och lövskog omger viken och måttligt tät vass täcker halva vikens stränder. 
Undervattensvegetationen var måttlig men ökade inåt i viken. Relativt stora mängder påväxtalger fanns i viken där borststräfse, borstnate och 
blåstång dominerade.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Nordöstra Aspöja (Alnö)  
Objektsnummer: 875301    Naturvärdesklass: 1 

    

   

 

 
 



 
 



 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Norra Missjö  
Objektsnummer: 873318    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Norra och västra Missjö präglas av hällmarkstallskog. Runt bebyggelsen vid Norreudden finns även en del lövinslag och hävdade avsnitt. Det 

stora skogsområdet på norra Missjö och uddarna med tall utgör värdefulla delar av Missjös äldre tallskogar. Tillgången på gammal tallskog är 

ett av särdragen och ett av de största i Söderköping. 

Naturvärdesbeskrivning 

Stora delar av Missjö täcks av gammal hällmarkstallskog. I den norra delen som ligger inom Missjö naturreservat finns det största 

sammanhängande området. Skogen är här ganska rik på torrträd och lågor. De flesta av dessa återfinns i väster men de finns spridda i hela 

skogsområdet. I fuktsvackor växer klibbal och centralt också en del gran. I östra delen finns även enstaka senvuxna ekar. Gles tallskog finns 

även på uddarna Norruddskär och Balholmen. På en mycket gammal ek vid Balholmsviken växer de rödlistade lavarna hjälmbrosklav och grå 

skärelav. På tallved kan man hitta sydlig ladlav och dvärgbägarlav. Den döda veden gynnar inte bara lavar utan också insekter och svampar. På 

en granlåga i väster hittades t ex ullticka. Längst i nordost ligger Norruddskär som ibland är avsnörd som ett eget litet skär. Här växer främst 

buskage av slån, ros och en men även en del tall och not norr några askar. En av dessa är mycket grov och alldeles ihålig. På dess bark växer 

lavarna lönnlav, grå vårtlav och dvärgtufs.I sänkan som börjar vid Norrsand i norr finns ett lövskogsstråk som delvis domineras av ek och 

delvis av klibbal. Asp och tall förekommer fläckvis. I öster ansluter en dämd våtmark och utmed kanten av denna står rikligt med döda lövträd. 

Ekarnas ålder ligger mellan 100 och 150 år och på en av de äldre växer rosa skärelav. På marken i den lundartade lövskogen växer rikligt med 

björnbär.Nedanför en nordostvänd bergssida nordost om bebyggelsen ligger en gammal trädklädd betesmark som tidigare utnyttjats som 

slåtteräng (häradskartan). Här finns en del äldre ekar och björkar och längs kanterna står klibbal. Flera av dessa är döda och rika på insektshål. 

Floran på denna gamla ängsplätt är ganska rik med arter som tandrot, gullviva, bockrot, nattviol och gökärt. Söder och väster om Norreudd 

finns betemarker med mestadels glest stående ekar och tallar. Ner mot vattnet finns ett tätare trädskikt av ek och al. Floran i området är artrik 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

och vittnar om att området tidigare varit öppnare än idag. På gräsytor och i klippskrevor växer korskovall, Adam och Eva, nattviol, Jungfru 

Marie nycklar, bockrot, jungfrulin, darrgräs, vit fetknopp och tulkört. På en låg flack häll växer även den ovanliga strutskinnlaven rikligt. På en 

grov gammal ek växer hjälmbrosklav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om barrskogen på norra Missjö lämnas orörd. För betesmarken sydväst om bebyggelsen krävs att hävden fortsätter och att 

området röjs på en del av dess buskar.   



Norra Tjärholmen 
Objektsnummer: 875316 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Norra Tjärholmen ligger i mellanskärgården ca 3 kilometer sydväst om Aspöja. På ön finns variationsrika igenväxningsmarker och allundar som
utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Norra Tjärholmen ligger strax väster om farleden omkring 3 kilometer sydväst om Aspöja. Det är en skärgårdholme som präglas av en 
igenväxningssuccession efter en sedan länge upphörd beteshävd. Tidigare öppna marker är idag kraftigt förbuskade med rosor och grova 
enbuskar. Här finns även partier med äldre tallar som har längre kontinuitet. I låglänta delar invid strandzonen i nordost samt i centralt belägna 
fuktiga stråk finns några intressanta allundmiljöer med gamla och knotiga träd och en högvuxen undervegetation av täta ormbunkar. Flera 
högstubbar och ihåliga stammar förekommer. I mer ljusexponerat läge på ett par alhögstubbar vid östra stranden noterades de karakteristiska 
kläckhålen efter den ovanliga vedskalbaggen alpraktbagge.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består utan att några särskilda åtgärder fordras. Om beteshävden återupptas bör dock röjningar av det bitvis täta buskskiktet 
utföras.

                                                                                                                                                                                                                                    



Norra Trännö 
Objektsnummer: 875053 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På norra Trännö finns ett delvis igenväxande odlingslandskap med ekrika bryn och artrik flora i bryn och gläntor. Här finns även ett värdefullt 
barrskogsparti med värden knutna till gamla träd och död ved. Odlingslandskapet och barrskogen på norra Trännö utgör en mycket värdefull 
del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Norra Trännö präglas till stor del av ett gammalt odlingslandskap där de tidigare betesmarkerna är under igenväxning. Brynen är ofta rika på 
ekar och andra ädellövträd. Mitt på nordsidan av ön finns ett ganska kraftigt igenvuxet område med tidigare hagmark. Här finns dock en stor 
andel hällmark vilket bibehåller öppenheten i viss mån. Täta enbuskage samt diverse yngre lövträd av asp och rönn dominerar i övrigt. I väster 
ett par vidkroniga ekar i 100-150 års ålder. I kvarvarande gläntor är floran rik med bl a mycket Adam och Eva samt brudbröd och vårbrodd. 
Flora av smalbladig grästyp är också vanligt förekommande.  Bort mot Ängberga i öster finns ett ekbryn längs en stenmur och körväg som 
hålls öppet genom röjning. Många ekar är vidkroniga och ca 75-150 år gamla, här finns även ett par askar. Floran är artrik och delvis av 
torrbackstyp. Här växer t ex vippärt, gullviva, gråfibbla, gökärt, Adam och Eva, brudbröd, tjärblomster och jungfrulin. Söder om Ängberga ett 
tätare igenvuxet löv- och hällmarksområde med ekrika bryn.  På västsidan av norra Trännö finns ett skogklätt bergparti innanför Markensvik. 
På  den väst- och nordsluttande marken växer en gammal tallskog med högt naturvärde. Skogen är tämligen gles med åldriga spridda tallågor 
som är barklösa och har talrika kläckhål efter olika vedskalbaggar. Karaktärsarten blåmossa förekommer rikligt på marken vilket antyder att 
marken varit trädklädd under relativt lång tid. Detta indikeras i ytterligare grad genom fynden av tallskogssvamparna tallticka och grovticka. I 
norr finns ett större antal fina granlågor som hyser flera intressanta vedsvampar, bl a de ovanliga och rödlistade artena sprickporing och 
gropticka.  Innanför Sandviken på västsidan av Trännö ligger en av de få öppna naturbetesmarker som finns kvar på Trännö. Nötdjuren 
försvann från Trännö runt år 2000 och då hade redan många marker i norr och nordost vuxit igen ganska kraftigt. Idag hålls enstaka  får på ön 

                                                                                                                                                                                                                                    



vilka bl a betar denna fålla. Hagmarken vid Sandviken är bitvis en enebacke  med uppstickande berghällar men i söder och runt körvägen finns 
tuvig och småstenig gräsmark. Myrtuvorna bidrar till en varierad hagmarksmiljö och visar på lång  kontinuitet som betesmark. Bitvis finns 
artrika torrängar med bl a rikligt av solvända i  sydsluttningen. Andra arter är gullviva, brudböd, blåsuga samt lite Adam och Eva och  knägräs. 
Delar av hagmarken är artfattig. I hällmarkerna i norr finns vit fetknopp.

Åtgärdsbehov
', 'Naturvärdet består om de tidigare betesmarkerna på norra Trännö åter röjs och betas. Om det ej är möjligt kan bryn och lyckor hållas öppna 
så att floran består. Den orörda barrskogens naturvärden bevaras bäst genom att skogen lämnas relativt orörd och

                                                                                                                                                                                                                                    



Norra Vrångö 
Objektsnummer: 875215 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På norra delen av Vrångö finns ekrika bryn som omger ett småskaligt odlingslandskap. Här finns en artrik flora längs bryn och renar och inslag 
av vidkroniga ekar och hamlade träd. Norra Vrångö utgör en värdefull del av S:t Anna 

Naturvärdesbeskrivning
Odlings- och betesmarkerna på norra Vrångö omges av ekrika bryn, bitvis med inslag av hassel. Ekarna är oftast i 75-100 års ålder men en del 
något äldre, vidkroniga träd finns också. Bitvis är bryn och backar igenväxande med en, slån och nypon samt ung asp. I brynen finns rikligt av 
spenört. Andra karaktäristiska arter utmed brukningsvägar och stenmurar är natt och dag, vippärt, liljekonvalj och blåsippa. Norr om åkrarna 
på västra delen av halvön finns en ursvallad, småblockig sluttning med ganska ung ek och inslag av tall. Ett stråk med ek och ask fortsätter 
längs västra stranden upp till Öja huvud. På en del äldre ekar och askar växer fällmossa som påvisar ett artrikt moss- och lavsamhälle. På block 
finns ibland fällmossa. Vid Källbukten i nordöst har man utsikt mot Äspholm och här står några hamlade askar. I strandbrynen västerut finns 
en hel del hassel samt gamla björkar. Vid huset väster om Källbukten finns en nära metergrov lind som hamlats högt över marken och på 
sidogrenarna. Här finns även en lågt hamlad lind. Sydväst om Norrängsviken finns ytterligare ett par partier med mer eller mindre vidkroniga 
ekar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om odlingslandskapet på norra Vrångö även i framtiden hålls öppet, helst delvis genom beteshävd som håller brynen 
öppna. En del träd kan med fördel återhamlas och äldre vidkroniga ekar kan behöva frihuggas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Norrbo gård 
Objektsnummer: 867454 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull ädellövträdsmiljö i nära anslutning till ekmiljöerna på golfbanan intill. I denna gårdsmiljö finns inslag av ganska grova ekar med 
det finns främst andra och äldre ädellövträd. Eftersom gamla, grova träd är en bristvara i landskapet är även en gårdsmiljö som denna av stort 
värde. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Norrbo gård finns en parkmiljö med visst inslag av ekar varav några är metergrova. I övrigt finns en hel del andra äldre ädellövträd, bland 
annat lönnar. På en del av träden finns en artrik alléträdslavflora med rosettlavar, brosklavar och guldlocksmossa. Kyrkogårdslav finns på lind 
intill vägen. Ekar finns främst längs

Åtgärdsbehov
Inga speciella åtgärder behövs. Lämna gärna kvar döda grenar, nedfallna grenar etc i de delar av parken som är av mer naturlig karaktär (t ex 
bergpartiet i väster).

                                                                                                                                                                                                                                    



Norrbotorp 
Objektsnummer: 867408 Naturvärdesklass: 4

 

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

Naturvärdesbeskrivning
Ett litet avsnitt trädbevuxen (björkar, ek, mm.) kuperad hage. Jungfrulin, slåtterfibbla och glest med svinrot växer här. Det finns även välbetad 
ljungrik mark på ett par ställen. Ytan betas tillsammans med gammal vall och omgivande skog.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Norrholmarna 
Objektsnummer: 875216 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Norr om Stora Rimmö finns en grupp öar med varierad natur och höga naturvärden. Här finns bland annat gott om hamlade eller tidigare 
hamlade och ofta ihåliga ädellövträd samt en rik flora. Öarna norr om Stora Rimmö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Längs nordsidan av Stora Rimmö ligger en samling mindre öar som uppvisar en variationsrik natur. Lilla Norrholmen är starkt präglad av äldre 
tiders hävd. Ön är idag klädd i lövskog som domineras av ek och björk med inslag av tall mot de bergigare delarna i norr. På den lilla ytan står 
sex grova spärrgreniga ekar och två grova askar som bär spår av hamling. Floran på marken tyder också på hävdhistorik även om liljekonvalj 
och lundgröe dominerar idag. Här växer t ex gott om gullviva och brudbröd samt ett mindre inslag av svinrot, bockrot, backglim och gulmåra. 
Igenväxningen av ön har skett med yngre ek, björk samt en del en, slån och rosor.  Stora Norrholmens norra del utgörs av ett välhävdat 
skogsbete med inslag av gamla värdefulla tallar. På tall finns spår av sällsynta vedinsekter. Floran i gläntorna består bland annat av hävdgynnade
arter som blåsuga, brudbröd, pillerstarr, knägräs och smultron. I både nordväst och nordost står grupper med enar som verkar ha skötts genom
kvistning för att bli användbara störar. Öns södra del är en linddominerad löväng med 26 hamlade lindar och fem hamlade askar. De flesta av 
träden har håligheter och dessa träd är av mycket stort värde för insektsfaunan. I området påträffades till exempel den sällsynta bruna 
guldbaggen. Floran i området är artrik med en rad hävdgynnade örter. Brudbröd förekommer rikligt liksom kungsmynta, gullviva, blåsuga m fl. 
Sydost om Stora Norrholmen ligger Tväsäck. Här växer en liten ädellövskog i en sänka centralt på ön och på öns sydsluttning. På två små 
bergknallar på sänkans båda sidor växer några tallar. I sänkan står ca 35 gamla men klena lindar som ser ut att varit hamlade, de flesta är ihåliga.
Här finns även en handfull äldre ekar. På lind växer den ovanliga laven glansfläck och på ek växer rosa skärelav och hjälmbrosklav.  Intill 
Tväsäck ligger Tväsäcksskär som är bevuxet med äldre tallar, klibbalar och en hel del rosbuskar. Naturvärdet är främst knutet till de gamla 
tallarna och de blommande buskarna som är av betydelse för pollenätande vedlevande skalbaggar och andra pollinatörer.  Den lilla ön 

                                                                                                                                                                                                                                    



Lindholmen är täckt med lindskog utom på den nordvästra delen som  består av öppna hällar. I övergångszonen mellan häll och skog står en 
del gamla tallar  och ekar. Lindskogen har tidigare hävdats genom hamling och bete. På ön finns ett  50-tal ihåliga lindar som bär spår av 
hamling samt ett stort uppslag av yngre lind. På enstaka äldre lindar och ekar kan man hitta rosa skärelav. Floran är artfattig och  domineras av 
gräset lundgröe. I kanterna mot söder och nordväst kan man hitta någon enstaka hävdgynnad ört som t ex den allt ovanligare slåtterfibblan. På 
ön lever en  krävande insektsfauna knuten till ihåliga ädellövträd. Här finns bland annat den  ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Tväsäck och Lindholm lämnas orörda. På övriga öar är en mer eller mindre intensiv hävd önskvärd. På Lilla 
Norrholmen kan mycket av den yngre björken samt en del buskar röjs bort och betet återupptas. På norra delen av  sällsynta ädelguldbaggen.

                                                                                                                                                                                                                                    



Norrholmenområdet 
Objektsnummer: 874308 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Norrholmen, Gräholm och Ekbosholmen inramar en miljö med grunda vikar, småöar och skär som utgör en mycket värdefull 
mellanskärgårdsmiljö. Rikt fågelliv. Öarna präglas av tallskog som på flera håll vittnar av långvarig betespåverkan och de utgör en värdefull och 
representativ del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Norrholmen, Gräholm och Ekbosholmen bildar tillsammans med en mängd mindre öar och skär samt grunda vikar en mycket värdefull 
mellanskärgårdsmiljö i området öster om Kallsö. Öarna präglas av tallskog som på flera håll bär spår av långvarigt bete och småskalig huggning.
På öarna finns ett relativt stort inslag av moränavlagringar liksom små partier av grus och sand. De grunda och mångformiga vattenmiljöerna 
ger goda  förutsättningar för ett rikt fågelliv med bl a häckande grågås, gravand, småskrake, skedand och vitfågel. Flera vadare häckar här, bland
annat flera par strandskata och  drillsnäppa samt rödbena.  På Norrholmen växer en gles betad skog dominerad av tall. Här och var är det rikt 
småblockigt och höjdpartierna på ön utgörs av stora hällmarker. Gräsväxten är överlag rik och domineras av smalbladiga gräs och stora 
bestånd av en Calamagrostis-art. Det är gott om myrstackar och skogen är utglesad för ett antal år sedan vilket skapat rik luckighet. En 
husbehovstäkt finns i östra delen. Här finns en mindre isälvsavlagring samt en förekomst av grovmo och sand. Längst i norr finns fina 
strandängsavsnitt  som binder ihop Norrholmen med Gräholm.  Inramad av den slingrande Norrholmen ligger Sörflagen som är en avsnörd 
vik. Viken har sannolikt vattenutbyte med havet vid högvatten och västvindar.  Gräholm har även den en luckig utglesad tallskog med inslag av
spridda yngre lövträd. Äldre tallar finns här och där och mer sammanhängande inom ett högre parti i östra delen. Vegetationen utgörs av 
smalbladiga gräs som fårbetas med tydligast effekt inom fläckar i sydost. Här finns ett visst inslag av gräsmarksväxter såsom bockrot,  knägräs, 
vårbrodd, liten blåklocka och ärenpris. I östra delen höjer sig marken och domineras av nakna klippor. I svackorna förekommer dock viss 
gräsvegetation. En  del död ved finns i form av torrträd och vindfällda furor. På de äldsta tallarna förekommer tallticka.  I öster ligger 

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekbosholmen med mestadels karga tallmarker. I söder finns en viss betesprägel i en glest trädklädd miljö. Här finns en rik gräsväxt och visst 
inslag av hävdgynnade växter. Det glesa träd- och buskskiktet som omväxlar med öppna ytor ger en mycket varierad miljö. En mindre 
strandäng finns mot den inre viken. I sydost finns några korta stenmurspartier.  Kålskär är en mindre ö i södra delen av grundområdet. Ön är 
glest skogbevuxen och  tydligt betespräglad med rik gräsväxt av smalbladiga gräs. I söder står en bård av äldre tallar samt en metergrov 
vidkronig ek. I övrigt finns ganska gott om yngre tall samt enbuskar. Mitt på ön ligger en ganska artrik glänta på ett underlag av grus där det  ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarnas karaktär med betespåverkade skogar, strandängar och  gläntor bibehålles med fortsatt bete och försiktigt uttag i 
trädskiktet. Öarna omfattas av fågelskydd från 1/2 -15/8.  finns inslag av gulmåra, bockrot, tulkört och gråfibbla. Längs stränderna finns små 
strandängsavsnitt med kustarun och dvärgarun. En mindre sandstrand finns mot den  sydostvända viken.

                                                                                                                                                                                                                                    



Norrsjälbåden 
Objektsnummer: 875402 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Själskär-Norrsjälbåden ligger i ytterskärgården nordost om Aspöja. Skären hyser en sparsam växtlighet och av störst värde är häckfågelfaunan 
med bl a en av skärgårdens större skrattmåskolonier. 

Naturvärdesbeskrivning
Själskär är ett långsmalt skär ca 3 km nordost om Aspöja. Skäret är bortsett från någon enstaka rönn och björkbuskar helt trädlöst. Även i 
övrigt är växtligheten sparsam. Norrsjälbåden hyser gräs- och lavvegetation och präglas av en skrattmåskoloni. På Själskär häckar labb och till 
områdets häckfåglar hör även t ex strandskata, grågås och silvertärna.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda och ostörda. Fågelskydd gäller mellan 1/4 och 10/7.

                                                                                                                                                                                                                                    



Norrum hagmark 
Objektsnummer: 872015 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Några värdefulla avsnitt av Norrums hagmarker där det finns hävdgynnad flora på delar av ytan samt en del värdefulla träd av bl a asp och tall.

Naturvärdesbeskrivning
Delar av ett avlångt skifte i nord-sydlig riktning har naturvärden knutna till en hävdgynnad flora. I söder märks en torrbacke och i norr en 
fuktigare öppen del. Till den hävdgynnade floran hör bl a rikt med bockrot och gullviva samt lite darrgräs, hirsstarr, jungfrulin och ängsbräsma.
Några äldre aspar utgör värdefulla träd.  I öster finns ett skogsbete med mycket berg i dagen. Det är luckigt och särskilt i söder artrikt. Området
har en varierad trädålder med en del gamla tallar. Till floran hör bl a svinrot, brudbröd och backnejlika.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarkerna betas även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Norrängsviken 
Objektsnummer: 874117 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid södra Uggelö finns ett stycke omväxlande och mycket värdefull innerskärgårdsnatur. Ekrika bryn med mycket artrik lundflora och inslag av
riktigt gamla ekar präglar området. Den grunda Norrängsviken bildar en värdefull våtmarksmiljö, längs nordsidan finns strandängar. Södra 
Uggelö utgör en mycket värdefull del av S:t Annas innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Södra Uggelö utgör en mångskiftande naturmiljö präglad av ekar och värdefull lundflora. På ekarna påträffas ett flertal rödlistade lavar och 
sannolikt finns stora insektsvärden. Lundfloran innehåller flera ovanliga lundgräs som lundelm, lundskafting, lundslok och långsvingel.  Här 
finns också Norrängsviken som är en skärgårdsflad med begränsat vattenutbyte till och från Lagnöströmmen. Grunda och mer eller mindre 
avsnörda havsvikar har ofta en rik och känslig undervattensflora och är dessutom en gynnsam miljö för fisk och fågel. Längs norra kanten av 
viken finns en mindre havsstrandäng. Floran på landstranden är av salttåg - rödsvingeltyp och ovanligt fin med mycket gåsött, gulkämpar, 
strandkrypa och smultronklöver.  Trädskiktet på bergkullen norr om viken är intressant med flera gamla ekar. På och kring hällmarker vid 
höjdens krön växer gammal tall och ek. Det är gott om tallågor och en del grova, döda ekgrenar finns. Ett par grova ekar har mycket grov 
skorpbark och där växer en rik flora av sällsynta lavar, bl a gammelekslav, grå skärelav, gul dropplav, skuggorangelav, gulpudrad spiklav och på 
död ved finns dvärgbägarlav. Till markfloran hör vippärt.  Sydost om Norrängsviken växer ädellövdominerad skog i en smal bård längs en 
mindre brant. Träden utgörs främst av ek med inslag av lind, asp, björk och en del stora granar. Markfloran är mycket rik och värdefull med 
lundslok, sårläka och vippärt. I norr står en medelgrov, knotig ek vid korsvägen upp till ett mindre hygge. På nordsidan växer tämligen rikt med
gammelekslav.  Sydost om bebyggelsen på Uggelö finns ett stråk med hällmarker. Kring den högsta punkten i söder växer gles, gammal 
hälltallskog, rik på lågor. I norr finns några jätteekar med håligheter och avfallande bark. På deras grova skorpbark växer flera sällsynta lavar. 
Kring hällmarkerna växer mer ek av varierande ålder. Vidare söderut växer ädellövskog i sydsluttningen ned mot den nu planterade 

                                                                                                                                                                                                                                    



åkermarken. Ek och lind dominerar, mot väster lite inslag av asp, björk och sälg samt gran. Markfloran är mycket rik med vårärt, hässlebrodd 
och lundslok. Vid den inflikande åkermarken växer lundelm och i sydost långsvingel. I de norra flikarna av området finns grova ekar och 
högvuxen hassel. Även allra längst i öster finns några riktigt grova ekar. Gran har föredömligt gallrats ur området på senare år.  Strax nordväst 
om ladugården vid gården Uggelö står två grova, ganska lågvuxna ekar. Söder om ekarna finns en hassellund. Några hundra meter innan man 
når gården ', 'står ännu en imponerande jätteek längs vägen. Västerut längs norra stranden av 

Åtgärdsbehov
Uggelviksundet växer ädellövdominerad skog nedanför en mindre brant. Gamla och  Naturvärdet består om ädellövskogen och de grova, 
gamla ekarna bibehålls och  senvuxna ekar blandas med enstaka granar. Även här hyser ekarna en värdefull vårdas. En del ekar behöver 
frihuggas, andra partier i branter och vid hällmarker kan  lavflora och död ved förekommer. Markfloran är rik med ett litet bestånd av det  
lämnas helt orörda. I en del partier kan uppstå behov av att hugga ur gran.  sällsynta gräset lundskafting i öster och ett stort bestånd lundslok i 
väster.  Sammantaget utgör södra Uggelö en mycket omväxlande och rik naturmiljö präglad av de stora ekanknutna värdena och den rika 
markfloran.

                                                                                                                                                                                                                                    



NO Tallmossen 
Objektsnummer: 864812 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett barrskogsområde med naturvärden som ingår i Holmen skogs nyckelbiotopsinventering. Källa: Skogsstyrelsen. 

Naturvärdesbeskrivning
Område av högt naturvärde med barrskog på ca 3 hektar. I området finns kontinuitetskvalitéer. Data kommer från Skogsstyrelsen: ”Skogens 
källa”.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras troligen bäst om området lämnas orött.

                                                                                                                                                                                                                                    



Notudden 
Objektsnummer: 865904 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla betesmarker med rikt inslag av ädellöv bl a senvuxna ekar. Här finns även inslag av äldre tall samt en artrik flora kännetecknande 
mycket mager mark. Hagarna utgör mycket värdefulla delar av det ädellöv- och hagmarksrika området mellan Stegeborg och Bottna. 

Naturvärdesbeskrivning
Nere vid Notudden intill sundet mot Eknön finns en trädklädd beteshage med en smal remsa strandäng. Trädskiktet innehåller flera 
ädellövarter, bl a ek, lind och alm. Till floran hör en del hävdgynnade arter som knägräs, stagg och brudbröd. Ned mot Båtsvik finns ett avsnitt 
med igenvuxen ekhagmark med gott om relativt grova, spärrgreniga ekar.  Mitt emellan Degerhov och Notudden ligger en trädklädd beteshage 
belägen på en bergig kulle omgiven av åker och väg. Det finns gott om hävdgynnade arter som stagg, knägräs och solvända. Trädskiktet har 
dessutom flera senvuxna knotiga ekar vilket gör ytan mycket värdefull.  Vid Degerhov finns en bergig betesmark med mycket slån- och 
nyponbuskage. Trädskiktet utgörs av senvuxna tallar och ekar. Utöver detta så finns även tall och björk av igenväxnings-karaktär. Här finns en 
liknande hävdgynnad flora typisk för mycket mager mark med stagg och brudbröd samt knägräs, jungfrulin, ängshavre och

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarkerna betas även i framtiden och om ytorna undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, 
schaktning eller bebyggelse. Ekarna i ohävdade delar kommer om de friställs i framtiden kunna hysa rödlistade

                                                                                                                                                                                                                                    



N Ringsborg 
Objektsnummer: 874055 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla fd ekhagar som nu är igenvuxna men som innehåller gamla, delvis grova och mycket värdefulla ekar. 

Naturvärdesbeskrivning
Före detta ekhagar som har växt igen med i första hand ek, men även med andra lövträdslag och gran. En hel del både något yngre och gamla 
grova, spärrgreniga ekar finns. Till den värdefulla lav- och svampfloran på ekarna hör gulpudrad spiklav, brun nållav och oxtungsvamp. 
Området ligger inom Herrborums naturreservat.

Åtgärdsbehov
Mål: Att bevara och utveckla en naturskogsartad karaktär, med ett stort inslag av gamla träd av olika trädslag och en stor mängd grov död ved 
av olika typ och i olika nedbrytningsstadier. Mycket grova träd frihuggs dock så att solen kommer ned på

                                                                                                                                                                                                                                    



N Råbockslätten 
Objektsnummer: 863908 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull betesmark med en hel del hävdgynnade arter bl a kattfot och rikt med slåtterfibbla. Hagen utgör en värdefull del av 
odlingslandskapet vid Börrum.

Naturvärdesbeskrivning
På södra sidan vägen efter Börrum mot Södra Finnö ligger ett öppet bete med varierande topografi. Här finns bl a örtrika fuktdråg och ett 
varierat men glest inslag av träd och buskar. Av hävdgynnade arter finns t ex adam och eva, blåsuga, slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, gullviva, 
hirsstarr, jungfrulin och lite kattfot. Trädskiktet innehåller alm, klibbal, ask, asp, björk, oxel, sälg och tall och av buskar finns t ex slån, en och 
nypon. I väster märks viss gödeselpåverkan.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



N Skällvikeängen 
Objektsnummer: 865915 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
I området norr om Skällvikeängen finns åtminstone ett 40-tal riktigt gamla, ofta grova och ihåliga ekar med en ytterst värdefull lavflora och 
insektsfauna. Området är en del av eklandskapet kring Stegeborg som har få motsvarigheter i länet. 

Naturvärdesbeskrivning
En ekskog med ett stort inslag (ca 40 st) av gamla till mycket gamla, grova och spärrgreniga ekar. På ekarna växer en värdefull kryptogamflora 
med bl a minst fem rödlistade arter. Sannolikt finns många fler rödlistade kryptogamer och insekter. Även många yngre spärrgreniga ekar finns.

Åtgärdsbehov
De mycket höga naturvärdena bevaras bäst om all gran huggs bort, de gamla ekarna och ett antal yngre frihuggs och området i övrigt lämnas 
orört. Träd och buskar bör huggas bort från stammarna till minst två meter utanför ekkronornas yttre gräns. Bete

                                                                                                                                                                                                                                    



nSå sent som på Häradskartan från 
Objektsnummer: 875301 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På nordöstra delen av Aspöja finns ett ekrikt odlingslandskap med mycket berg i dagen. En stor del av området utgörs av betesmarker med 
varierande grad av trädtäckning. Några mindre, ohävdade skogspartier finns också. I området finns en mycket artrik, hävdgynnad flora och till 
ekarna finns en värdefull lavflora och sannolikt insektsfauna knuten. Alnö utgör en mycket värdefull del av Aspöjas odlingslandskap som i sig 
är ett av mest värdefulla odlingslandskapen i Östergötlands 

Naturvärdesbeskrivning
Nordöstra delen av Aspöja utgörs av ett ekrikt odlingslandskap med mycket berg i dagen. Vällagda stenmurar bidrar till en ålderdomlig prägel 
på landskapet. En stor del av området utgörs av betesmarker med varierande grad av trädtäckning. I norr och öster finns ett par skog- och 
bergpartier som ej är nämnvärt betespåverkade. Floran i hagmarkerna är mycket artrik med bland annat mycket jungfrulin och solvända samt 
darrgräs, gullviva, hirsstarr, knägräs, stagg, brudbröd, korskovall, skallror, svinrot, Adam & Eva, blodnäva, i hällmarker vit fetknopp och 
kärleksört och på stränder t ex strandkrypa och havssälting.  Längst i norr finns en mindre strandäng i det tidigare sundet mellan Alnö och 
Alnholm. Så sent som på Häradskartan från 1868 fanns vatten i sundet. Här finns en typisk strandängsflora med salttåg, agnsäv, krypven, 
gåsört och ormtunga. I väster märks  viss igenväxning av klibbal.  Det största ekpräglade området ligger öster om Nordantill mellan havet och 
körvägen upp till bebyggelsen. Det är en småbruten betesmark med ekdungar, gott om oxel, buskar, gläntor, öppna hällmarker, klippstränder 
och havsstrandäng samt en från havet avsnörd våtmark. Till detta kommer en mängd stenmurar. Detta bildar tillsammans ett mycket 
omväxlande och artrikt område som bibehålls tack vare beteshävden. Längs norra kanten finns ett stråk av halvsluten ek-ask-hasselskog längs 
en bergkant. Ekarna är av medelålder och de äldstra träden är ett antal fd hamlade askar i nordvästra delen. Något träd är ihåligt och askarna 
hyser en värdefull lavflora med blekspik, grå vårtlav, alléemossa och vitskivlav. Ett litet alkärr finns i denna del. I objektets östra kant bakom en
ladugård finns en artrik del som verkar ohävdad. Här finns bl a rikt med Adam och Eva liksom blodnäva.  På udden Runnskär i väster finns 

                                                                                                                                                                                                                                    



gott om oxel som blommar vackert i början av juni. Vidare söderut ligger den avsnörda våtmarken med en artrik fuktäng i väster med bl a 
bunkestarr, flaskstarr, ängsull och kråkklöver. Intill våtmarken och ut mot havet finns artrika torra-friska marker med enbuskar. Öster om 
våtmarken finns ekhagepartier liksom öppna hällmarker och gräsmarker. Ekarna är vanligen ca 50-100 år gamla men äldre träd finns. I öster 
finns ett litet parti gammal åker och i sydost ett bra utsiktsberg med överblick över västra Aspöjas odlingslandskap.  På östra sidan mot 
”hamnen” i Östantill finns ytterligare en mycket fin ekhagmark  med stort inslag av hällar och i väster en fd åker. Åkern omges av vällagda 
stenmurar. Några av områdets ekar är riktigt gamla (ca 200-250 år) och utgör kanske några av  ', 'skärgård.  de äldsta träden på Alnö. En av 
ekarna hyser den sällsynta gammelekslaven samt hjälmbrosklav. Markfloran är artrik och området avgränsas av en betad strandremsa i söder 
och öster.  I sydväst in mot Aspöjas centrala delar finns en betesmark med mer öppen karaktär kring några smala, flikiga och ålderdomliga 
åkrar. Hällmarker och grässvålar på tunt jordtäcke är artrika. I sydost går en liten urkalkhäll i dagen. Här finns bland annat kruskalkmossa och 
guldlocksmossa. I sydväst bidrar en gammal tomt med syrenbuskage och ett par gamla källor till variation. I områdets östra kant löper en 
stensatt väg och i en åkerkant här växer det sällsynta pukvetet. På ett par askar längs körvägen som avgränsar i söder växer rikligt av silverlav. 
Dessutom finns lönnlav och en allmänt artrik alléträdsflora.  I anslutning till bergpartiet i öster (från Alnöudden mot nordväst) finns 
skogspartier med obetydlig betespåverkan. Ut mot Alnöudden en nord-sydlig sprickdal med ett 15-tal gamla senvuxna, ofta ganska vidkroniga 
ekar. En del av träden är troligen 150-200 år gamla och sänkan har antagligen varit öppnare och betad förr att döma av ekarnas form och 
förekomsten av gräsgläntor. Tall, glasbjörk, en och brakved förekommer också. Södra delen något försumpad med vit- och björnmosstuvor.

Åtgärdsbehov
Nordväst om detta område i västsluttningen av samma bergområde finns några ekdominerade sänkor svagt sluttande mot sydväst. Upp mot 
hällmarkerna finns ek, Naturvärdet består om odlingslandskapet bibehålls med minst nuvarande hävd. Den oxel, björk, klibbal och lite tall. I en
liten sumpskog finns tidvis stående vatten bland mosaikartade karaktären med mycket bryn och gläntor är av mycket stort värde. alsocklar. 
Blåmossa förekommer här. Högst upp mot bergen en grov döende oxel. Skogspartierna utåt Alnöudden kan i huvudsak lämnas orörda men 
viss frihuggning av  Västerut i nästa sänka finns torrare skog med ek samt enbuskar och lite tall. Viss betesprägel i brynen där ljung och 
fårsvingel ger karaktär. Slåtterfibbla är en hävdgynnad art som växer här. Hassel och vildapel förekommer också. Sänkan längst i norr innehåller
en stor del ung ekskog men uppåt bergen finns flera gamla, senvuxna och ibland ganska grova ekar. En ek har stora håligheter, en annan fina 
mossfällar av allémossa. Tätt med enbuskar gör det bitvis svårframkomligt.

                                                                                                                                                                                                                                    



NV Degerhov 
Objektsnummer: 865932 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En ekdominerad sluttning utan riktigt grova träd men området har mycket stort framtidsvärde i det ekrika landskapet mellan Stegeborg-
Herrborum. 

Naturvärdesbeskrivning
Ca 500 meter nordväst om Degerhov finns en ekdominerad blockig sluttning. Riktigt gamla träd saknas och mängden död ved är relativt liten 
men området har ett högt framtidsvärde i det ekrika landskapet.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om granarna huggs bort, området i övrigt lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas 
kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



NV Mariehov 
Objektsnummer: 867553 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En igenväxande ekhagmark som hävdas. Området innehåller yngre och medelålders ekar och är av högt framtidsvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära Mariehov finns en sydvästsluttning med mestadels vidkroniga ekar. Sluttningen betas, troligen av hästar, och är igenväxande med bland 
annat asp och björk. En mindre del i söder är ohävdad och mer igenväxt med t ex slån och ung ek. Ekarna i området är från ca 100 år upp till 
knappt 150 år. Området kommer inom en 50-års period börja få höga naturvärden om det ej växer igen ytterligare.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden hävdas, gärna även längst i söder. Röjning/restaurering behövs inom en ganska nära framtid. 
Ringbarka och på sikt hugg bort asp, även björk. Friställ en del av de största vidkroniga ekarna.

                                                                                                                                                                                                                                    



NV Rökstad 
Objektsnummer: 866452 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt stycke ekhagmark i övre kanten av Lillåns flacka dalgång. Ekarna är av måttlig ålder men vidkroniga och av stort framtidsvärde. 
Hagen är även utöver ekarna varierad med artrik flora som tyder på lång kontinuitet i hävden. Fornlämningar förekommer. 

Naturvärdesbeskrivning
I en hagmark ett stycke nordväst om Rökstad finns ca ett 40-tal vidkroniga ekar i sydöstra delen. Träden är i upp till omkring 150 års ålder. 
Hagmarken är ganska blockig och ligger i anslutning till en mindre höjd med berg i dagen. Ett flertal träd har vackert utbildad vidkronighet och
trots den måttliga åldern stora framtidsvärden. Markfloran domineras av torräng med inslag av t ex brudbröd, jungfrulin, ängsvädd, revfibbla, 
kattfot, knägräs och gråfibbla. Kors och tvärs genom hagen slingrar sig stensträngar och åskådliggör områdets historia som gammal kulturbygd.
Tall i bitvis rena skogsdungar företräder övriga delar av hagens trädskikt. Buskskiktet består främst av stora enbuskar som ofta står tätt. Inslag 
av slån och nypon är inte ovanliga. Markfloran är intressant med ställvis mager vegetation av rödvenhedtyp med p g a betet mattformigt 
utbredd ljung och staggtuvor. sänkorna mellan berghällarna är fuktängar utbredda, varierande från helt staggdominerad till ordinär tuvtåteltyp.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



NV Storhagsudden 
Objektsnummer: 874226 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre barrblandbestånd som utgör en värdefull del av kustzonens gamla tallskogsmiljöer. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett gammalt barrblandbestånd med gran och tall. Här har varit orört rätt länge och det finns en hel del död ved av både gran och tall, bl.a. 
grova granlågor i sluttningen längst i öster. Inslag av gamla tallar med pansarbark.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om det gamla barrträdsbeståndet lämnas orött.

                                                                                                                                                                                                                                    



NV Ytterby 
Objektsnummer: 864910 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En barrskogsbrant med stort inslag av senvuxna ekar vilka kan ha ett stort värde för bland annat insekter i den sydvända branten. 

Naturvärdesbeskrivning
En sydvästvänd brant bevuxen med barrskog. Inslaget av aspar och senvuxna ekar är stort. En del gamla senvuxna tallar finns, så även 
barrlågor.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Nyböteområdet 
Objektsnummer: 875310 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Äppelsätteröarna samt Nyböte och Långa skäret utgör relativt karga öar av enbusk- och björktyp. Representativa för ytterskärgården. På Stora 
Äppelsätter finns skärgårdens största björkmyr. Nyböte har en bra utsiktspunkt. Området har tillsammans med kringliggande övärld och 
grundbottnar ett värdefullt fågelliv. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydost om Aspöja ligger en samling enbusk- och björkskär; Stora Äppelsätter, Västra Äppelsätter, Nyböte och Långa skäret (sydost Nyböte). 
Västra Äppelsätter är ett avlångt skär med övervägande enbuskvegetation. I norr finns en björksvacka med hönsbär, hjortron, tuvull och 
kråkbär. Stora Äppelsätter är ett större björk- och enbuskskär. Nära sydudden finns en särskilt stor björkmyrsänka, en av de största i 
skärgården. Här växer tät björkskog och mitt i finns ett cirkelrunt kärr med kråkklöver-blåstarr. I kanterna samma myrflora som på Västra 
Äppelsätter.Nyböte är ett högt och bergigt skär med markant toppunkt. På östsidan märks en tät enbuskvegetation. I den branta terrängen 
finns björksänkor och krypande kråkbärsamhällen. Miljön är karg och mager och påminner om fjällheden. Ön har tidvis fårbetats.Långa skäret 
är ett långsmalt björkskär. I norr finns en typisk myrsänka med björkskog och i denna växer bland annat hönsbär och hjortron.Öarna omges av
omfattande grundområden, mestadels mindre än tre meter djupa, vilket bidrar till att ett rikt fågelliv finns här. Till häckfåglarna hör t ex 
skäggdopping, vigg, storskrake och strandskata.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda. Eventuellt kan fårbete ha viss betydelse för att hålla de hedartade partierna av de karga öarna 
öppna. Södra delen av Stora Appelsätter tillsammans med Nyböte och Långa skäret ingår i fågelskyddsområde

                                                                                                                                                                                                                                    



Nyckelkärret 
Objektsnummer: 866406 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla våtmarker kring Storåns utlopp ur Venasjön. Markerna präglas av lång tids hävd men idag är de västra delarna ohävdade. Här finns 
även ekbackar som är igenväxande med barrträd. Hävdpräglade fuktängar är sällsynta i inlandet. Aterupptagen hävd i form av bete eller slåtter 
samt frihuggning av träd är nödvändigt. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Storåns utlopp vid Venasjöns östände finns värdefulla våtmarker och kullar med igenväxande ekhagmark. Våtmarken på norra sidan är 
ohävdad medan Nyckelkärret betas. Från Sjödalen och österut finns en ännu öppen våtmark med gräs- och starrvegetation utan tuvor. Troligen
har området varit betat i ganska sen tid och bara enstaka buskar av pors samt yngre klibbalar har vandrat in. I öständen även björk. 
Bottenskiktets mossflora verkar artrik och består mestadels av andra arter än vitmossor. En stor del av våtmarken översvämmas vid högvatten. 
Längs brynen bl a i söder finns bitvis mycket artrika gräsmarker med enbuskinslag. Stagg, ängsvädd, knägräs, ängshavre och orkidéstänglar sågs
vid besöket. Renodlade stagghedsavsnitt förekommer. Längst i öster finns bryn med ljung- och kattfotstuvor.  Mellan våtmarken och Venasjön 
finns en ekhagmark under igenväxning. Tall och en samt lite björk och asp växer nu in i ekkronorna. Ekarna är mellan 50-100 år och tallen ca 
30-60. Många ekar är spärrgreniga och har hagmarkskaraktär. I östra delen är de bergbundna och senvuxna. På en del ekar finns håligheter och 
avdöende grövre  grenar. Norra brynet har som nämnts ovan en mycket fin flora. Så är även fallet kring kullen längst i öster där ån viker 
norrut. Här finns bl a gåsött, gökärt, stor blåklocka, svärdslilja, grönvit nattviol, rävstarr, slåtterfibbla, ängsvädd, gullviva, hirsstarr, kärrsälting 
och ormrot.  Nyckelkärret beläget på östra och södra sidan av Storån är en mycket blöt, betad sötvattensstrandäng. Betade fukt- och 
strandängar är numera ovanliga. Till floran hör bl a tuvtåtel, vanlig smörblomma, svärdslilja, ängsull, flaskstarr och vass-starr. Området är till 
stor del gammal åker och ängsmark.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ohävdade delar åter kan stängslas och betas. Slåtter är ett alternativ på plana delar av fuktängarna. Friställning av ekarna 
behövs. Även underväxten av bör röjas. Ytterligare uppföljning av flora och insektsfauna bör göras.

                                                                                                                                                                                                                                    



N Yttergårda 
Objektsnummer: 873108 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla ekmiljöer med inslag av lind, ask och tall strax norr om gården Yttergårda. Området utgör en värdefull del av eklandskapet i S:t 
Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På ostsidan av Yttergårdsviken sticker det upp ett berg, som omges av grova ädellövträd, främst ek. Överst finns ett hällmarksparti med några 
tallar. På nordsidan finns mossiga lodytor och några grova lindar. I söder och öster dominerar grova ekar som omges av bitvis täta snår av slån 
och enbuskar. Vid vägen finns några askar som bär spår av hamling. Till områdets lavflora hör bland annat gulpudrad spiklav.  Lite längre 
norrut längs grusvägen står två gamla ekar och ett par grova aspar. Här hittades två rödlistade lavar på en av ekarna. Ett stycke österut nära 
åkerbrynet finns ytterligare askar kring en bergknalle. Det är gamla, senvuxna men ej så grova askar. En del av dem har varit hamlade.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet skulle gynnas av lite frihuggningsåtgärder kring grova ädellövträd. En noggrannare undersökning av flora och fauna knutna till 
ekarna vore värdefull. Ekarna längs grusvägen är i stora behov av frihuggning. Viss frihuggning kring askarna i

                                                                                                                                                                                                                                    



Näckroskärrets hagmarker 
Objektsnummer: 874013 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Betesmark där delar är i stort behov av och väl värda en restaurering. Här finns i grunden en mager hagmarksflora som vid bättre 
förutsättningar kan stärka sin ställning. Betesmarkerna utgör en värdefull del av det rika hagmarkslandskapet i yttre 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Näckroskärret finns ett hagmarksavsnitt i söder som ännu hävdas samt några ytor som ansluter i norr. Dessa saknar sedan länge hävd med 
har en intakt flora och vore värdefull att restaurera och åter beta.  Hagen i söder nära vägen har öppna flacka partier med viss gödselpåverkan. 
Floran som ger hagen dess naturvärden finns kantzoner och innehåller t ex stor blåklocka, ängsvädd, gullviva, darrgräs, solvända och 
jungfrulin.  Norrut finns en yta i nord-sydlig riktning som är övergiven sedan länge. Karaktären av öppen hage med björk och en finns dock 
kvar, men igenväxningen pågår. Här finns en opåverkad, rik flora med ljungrik vegetation. I ljusöppna lägen med inslag av rikare 
torrängsvegetation med bl a ängshavre, solvända, brudbröd, gullviva. I den södra delen finns mer frisk mark med rödvenhed. Här i 
skogskanten växer gott om slåtterfibbla. Speciellt i den södra delen har en mängd tallar vuxit upp i sen tid och sluter trädskiktet.  Mot åkrarna i 
öster finn en liten torrängsbacke som domineras av enbuskar och i fältskiktet av ängshavre. En artrik flora med solvända, svinrot, brudröd, 
jungfrulin och brudbröd. Norrut längs körvägen ett igenväxt bryn där också en viss torrängsflora finns kvar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd i söder och återupptaget bete i övrigt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Näsuddens ekmiljöer 
Objektsnummer: 874002 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Mycket värdefulla ekmiljöer med ett flertal grova och mycket gamla ekar samt en del lindar. Det grövsta trädet mäter över 2 meter i diameter. 
Träden utgör en mycket värdefull del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård. Trädmiljöerna bör ses som en helhetsmiljö som vårdas med 
frihuggning och vård av framtidsekar som knyter samman de spridda träden till större bestånd. 

Naturvärdesbeskrivning
Ute på Näsuddens västsida finns en skarp västexponerad brant som är igenvuxen av yngre gran, lind och rönn. I branten står även några 
mycket grova ekar och lindar. De senare träden bär gamla hamlingsspår. På ekarnas grova skivbark växer flera rödlistade och ovanliga lavar 
såsom gammelekslav och gul dropplav. På lodytorna som delvis har inslag av rika bergarter av ”grönsten” finns även en rik mossflora.  
Nedanför branterna nära brynet mot havet står en grov jätteek med en stamdiameter på 1,4 m. Eken står i en lucka i den annars kulturpräglade 
granskogen. På marken strax ovanför eken växer ett bestånd av det ovanliga springkornet.  150 m norr om gården Näset finns en extremt grov 
och gammal ek. Stamdiametern uppgår till 2,1 meter. Det ännu levande trädet har blottlagd ved på en sida och mulm sipprar ut genom 
stambasen. Trädet är ihåligt och sannolikt mycket lämpligt boträd för sällsynta vedskalbaggar såsom guldbaggar och läderbagge. På barken 
växer ett par intressanta lavar. I närområdet mot havet finns ytterligare några metergrova ekar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras om de gamla ädelträden ej blir överväxta och skuggade av t ex granar. En kulturgranskog i lägre delar av sluttningen kan 
med fördel avverkas och ersättas med lövföryngring. Det gynnar då även den nära havsbrynet stående eken.

                                                                                                                                                                                                                                    



Nöstebo 
Objektsnummer: 863910 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla yngre ekhagmarker av stort värde som en del av kustens ekrika landskap. 

Naturvärdesbeskrivning
Fina hagmarker med dungar av vidkroniga ekar omger strandängen innanför Nösteboviken. Här finns både rakstammiga ekar och 
välutvecklade hagmarksträd i upp till ca 150 års ålder. I söder ligger Nöstebo gamla tomt, en kulturlämning med enstaka träd och buskar.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Nösteboviken 
Objektsnummer: 863911 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull vassvik med högt naturvärde som våtmark och sannolikt hyser ett rikt fågelliv. Viken utgör en värdefull och skyddsvärd 
naturmiljö.

Naturvärdesbeskrivning
Den norra viken av Nöstebosjön upptas till stor del av ett vidsträckt vasshav om knappt 20 hektar. Vassen bildar en värdefull våtmarksmiljö av
värde för bl a fågellivet. I nordöst gränsar våtmarken mot ett annat naturvårdsobjekt vars betade marker delvis  bildar en värdefull 
strandängsmiljö längs viken.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Nöstebosjöns vassvik lämnas opåverkad av åtgärder som kan skada naturmiljön tex grävning, schaktning eller 
vattenreglering.

                                                                                                                                                                                                                                    



O Falkbergen 
Objektsnummer: 864320 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par värdefulla ädellövskogspartier vid Syttorp norr om sjön Hövern.

Naturvärdesbeskrivning
Ett par skogspartier dominerade av ädellöv på en udde i Hövern vid Syttorp. Det norra området är en bergknalle/åkerholme med ädellövskog 
som numera är omgärdad av 8-årig granplanterad fd åkermark. Uppe på bergkrönet och toppen växer en torrängsflora samt korta krokiga 
senvuxna ekar. I branterna växer lind och ek. På lodytor finns bland annat fällmossa. I hyllor och strax nedanför växer den mesta delen av 
linden. Aspen dominerar norrsidan av berget. Fältvegetationen är en lundflora med olika gräs och örter såsom natt och dag, lundgröe, bergslok,
vippärt och olika vickerväxter. Norrsidan är mera gräsdominerad.  Södra området innehåller en nordvästsluttning mot fd åker (numera 
granungskog 8-10 år). Marken är troligen bördig men ett tunt jordtäcke begränsar ändå tillväxten kraftigt. På några äldre krokiga ekar växer 
lunglav som är en stark signalart. Fältvegetationen är lundartad med vippärt, natt och dag, lundgröe som några exempel. Överlag är skogen 
senvuxen. Många ekar har barklösa ytor och mulmbildning. Biotopen innehåller troligen en fin insektsfauna knuten till ek. Området har få spår 
av gallring och avverkning och ger ett vildvuxet intryck.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras troligen bäst om områdena lämnas orörda med undantag av gran som på sikt kan bli ett hot om den konkurrerar med 
lövträden. Ek och lind kan behöva gynnas med friställning.

                                                                                                                                                                                                                                    



O Lötgärdet 
Objektsnummer: 865970 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull ek-lindmiljö med flera jätteträd av lind. Stora håligheter och en värdefull lavflora finns. Ekarna i området har stora framtidsvärden 
i det ädellövrika området kring Stegeborg-Eknön. 

Naturvärdesbeskrivning
Omgiven av öppna betesmarker ligger en bergknalle med glest trädskikt av ek och lind nära Slätbakens södra strand. Här finns även hassel, 
nypon, hagtorn, lönn och slån samt någon tall. På höjden finns flera jätteträd av lind. En är trestammig med ca metergrova stammar. I öster 
finns ytterligare en metergrov, knotig lind. På en  gammal, lite klenare lind längst i väster växer rikligt av den rödlistade hjälmbrosklaven. 
Lavfloran är i övrigt fattig men kan vara rikare högre upp på stammarna där det är ljusare. Lindarna är rika på stora håligheter. Förutom 
jätteträden av lind finns även ett 15-tal vidkroniga ekar, många i 100-150 års åldern.

Åtgärdsbehov
Röjning av nypon och slån kan på sikt behövas. Ett visst inslag av buskar bör dock finnas och dagens situation föranleder inga akuta åtgärder.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ormöarna 
Objektsnummer: 875317 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ormöarna ligger mitt emellan Risö och Aspöja. Innanför cirkeln av öar bildas en naturligt skyddad hamn. Öarna uppvisar en varierad natur 
med såväl karga skär som en rikare miljö med senvuxna ekar, askar samt klippängsflora på den största ön. Ormöarna med sin variationsrika 
natur och den skyddade naturhamnen utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Ormöarna är en samling holmar och skär av skiftande karaktär. Öarna bildar en cirkel runt en skyddad hamn som genom närheten till farleden 
är välutnyttjad av seglare. De mindre öarna är i huvudsak bevuxna med enbuskar och alar. På ett av de nordliga skären finns en större 
vattensamling som är fylld med vass, bredkaveldun och blåsäv. Myrbildning pågår i kanterna och i söder finns en bård av al. Den största av 
öarna skiljer sig markant från de övriga, främst genom inslaget av ek i södra delen. Här finns en kraftigt igenbuskad lågväxt skog på tidigare 
beteshävdad mark som i norr övergår i tallhällmarker med senvuxna delvis gamla tallar. I snåriga delar finns ett flertal intressanta krumväxta 
ekar och askar som dock är i stort behov av frihuggning och röjning. De gamla träden ger goda förutsättningar för bl a krävande lavar och 
insekter som dock fordrar en ljusare/luckigare miljö för att etableras. Här finns även en klippäng med bl a kungsmynta, blodnäva, småborre, 
rockentrav, brudbröd och gulmåra. Floran indikerar en viss kalk- eller grönstenspåverkan. Vissa delar av ängsmarken är mycket torr i sydvända 
partier med tunn jord intill berghällar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om öarna lämnas orörda med undantag av den stora ön i sydväst där krumväxta ekar och askar är i stort behov av 
frihuggning och röjning. Tallskogen bör lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Osterängsmossen 
Objektsnummer: 863501 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Del av en större våtmark som ännu har kvar naturlig karaktär med martallsbevuxet mosseplan och halvöppna laggkärr som tillsammans ger en 
variationsrik 

Naturvärdesbeskrivning
Österängsmossen är till större delen dikad och nyttjas för skogsproduktion men västra tredjedelen tycks ännu till stor del vara ostörd. Området 
är dock ej fältbesökt på 30 år. Den naturvårdsintressanta delen har ett trädskikt med gles martall och en oftast bred lagg som är mer eller 
mindre öppen. I laggkärren växer starr, vitmossor, sileshår och enstaka ljungtuvor. Dikning påverkar även denna del.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om den ännu ostörda västra delen av Österängsmossen lämnas orörd. Diken i anslutning till denna del bör ej rensas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ostra Dragsviken 
Objektsnummer: 874063 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Bukten på östra sidan av Dragsviken är exponerad för vågor och innehåller varierad och tämligen rik undervattensvegetation. Sannolikt är 
viken en mycket bra reproduktionslokal för fisk. Särskilt den grunda norra delen av området bedöms vara viktig. Viken utgör en mycket 
värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Dragsviken är belägen i Trännöfjärdens södra del. Viken saknar mynningströskel och mynningsdjupet varierar mellan 2-5 m. Inne i viken är 
djupet mellan 1-2 m och viken kan landhöjningmässigt betraktas som ett exponerat grundområde. En grynna med 1-1,5 m djup ligger mitt på 
den breda mynningen. I södra delen utgör en liten ö och ett glest vassområde gräns mot en liten delbassäng i vikens sydligaste del. Påverkan är 
måttlig med två hus och en del åkermark i närområdet. Viken ger ett tämligen näringsrikt intryck. Vassbälten täcker stränderna, men även en 
del havssäv påträffades och täckningsgraden av undervattensvegetation varierar mellan 50-75 %. Undervattensvegetationen är riklig och 
varierad och minst nio olika arter förekommer, däribland ålnate, borstnate, axslinga, hornsärv, hårsärv och kransalgen Chara aspera.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Ottestorpesjön 
Objektsnummer: 864308 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Området kring Björkvik är rikt på ekmarker och våtmarker. I anslutning till sjöns utlopp finns flera våtmarker med grunt vatten. Troligen finns 
påverkan av dämning men tillsammans med angränsande ek-, tall- och igenväxande hagmarksmiljöer bildar de en mycket omväxlande och rik 
naturmiljö. 

Naturvärdesbeskrivning
Den stora sjön Hövern har sitt utlopp strax norr om Björkvik. I anslutning till utloppet finns några relativt stora våtmarker, Skvackramossen, 
Hövlingen och Ottestorpesjön. Hövlingen och Ottestorpesjön är delvis reglerade för att skapa mer vattenspegel men i grunden utgör de rester 
efter sjösänkningar. De båda våtmarkerna med grunda vattenmiljöer är troligen mycket värdefulla för såväl rastande som häckande fåglar.  
Vattenvegetationen domineras av övervattens- och flytbladsväxter. Jättegröe finns spritt längs hela ån. Bladvass fanns främst inom de 
oskuggade delarna medan sötvattensvamp, starr samt gul och vit näckros var vanligast inom skuggade partier. Dessutom noterades säv, gul 
svärdslilja, andmat, stor andmat, strandlysing, besksöta, vattenmärke, hornsärv, dyblad, näckmossa, trubbnate, igelknopp, vattenblink och 
kabbeleka. Allmän dammussla finns i ån. Vattendraget nyttjas sannolikt som lek-, uppväxt- och födosökslokal avfisk. Vid inventering noterades
stora mängder abborre, mört och fiskyngel. Se även rapporten ”Naturvärdesbedömning av vattendrag inom Söderköpingsåns 
avrinningsområde 2007” av Jonas Edlund.  Skvackramossen har en relativt ostörd karaktär. I norra kanten finns en värdefull sumpskog med 
inslag av klibbal. Träden står på rejäla socklar, alen är ganska gammal och ofta bevuxen med skriftlav. Viss påverkan av skogsbruk finns. Norr 
om mossen finns en hällmarksskog och en sydvänd brant. Berget har lite hyllor och lodytor och tallskogen är gammal med spår av brand långt 
tillbaka. Väster om Skvackramossen mot Hövern finns ytterligare gammal tallskog av hällmarkskaraktär.  Kungshatt är en halvö i Hövern. Den 
är bevuxen med gammal tallskog och i sjökanterna växer en bård av lövträd (al, björk, asp och ek). Här förekommer bl a blåmossa och det 
finns en del torrträd av främst tall. Spåren från tidigare avverkningar är få och gamla.  Vidare åt sydost ligger ett par ekrika partier i skogen norr

                                                                                                                                                                                                                                    



om Björkviks säteri. Tall, björk, asp är andra trädslag som finns här och en fin lundflora med bl a tandrot. Nära åkern som kallas Verkel finns 
en nordsluttande ädellövskog med inslag av senvuxna ekar uppe mot krönet. Här finns mindre lodytor och hyllor i berget och ekarna har 
mossfällar. Vid Verkel finns även en ohävdad hagmark och närmare sjön asp, björk och klibbal, på de magra hällarna tall. Däremellan finns 
ekdominerade partier och ett rikt buskskikt. I de mer ljusöppna kanterna finns fin fårsvingeltorräng med bl a solvända, tjärblomster och 
backnejlika. I den mer lundartade delen åt sjön till är vegetationen ängsartad med bl a ängsskära, gullviva, natt och dag samt ängsvädd.  Uppe 
vid Ottestorpesjön finns ytterligare ett par värdefulla skogsmiljöer. Nordväst om ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om våtmarkerna bibehålls och om de värdefulla skogsavsnitt som finns upptagna i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering sköts med utgångspunkt i sjön en bergknalle med löv som tätnat och självgallrar. Det är mestadels asp men runt 
naturvärdena. Den igenväxande hagmarksmiljön skulle gynnas av återupptaget bete. bergets kanter och uppe på berget finns senvuxna ekar 
samt tall. Mot sjön finns en kraftig hasselunderväxt och en fin lundflora med vippärt, vårärt, trolldruva, liljekonvalj, gullviva och vitsippa. 
Väster om sjön finns en yngre ekdominerad skog med framtidsvärden. Här finns även blockpartier med fällmossa och diverse skrymslen

                                                                                                                                                                                                                                    



Oxmossen betesmarker 
Objektsnummer: 867306 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par mycket värdefulla betesmarker där det är angeläget att återuppta beteshävd. Här finns bl a de ovanliga kovallarterna korskovall och 
pukvete. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Oxmossen i det småbrutna landskapet norr om Asplången finns ett par mycket värdefulla betesmarker. Tyvärr var de vid 
inventeringsbesöket 2002 ej hävdade och delvis igenväxande. Det norra området är mycket omväxlande och kuperat. Här finns rikligt med 
hävdgynnade arter men här har troligen ej varit betat på ett antal år. Till hagmarksfloran hör bl a småborre, gråfibbla, blekstarr, grönvit nattviol,
ängsvädd och darrgräs.  I det sydöstra området beläget i ett sydvänt bryn finns också en mycket artrik flora. Pukvete och korskovall är 
minskande arter. I övrigt även jungfrulin, brudbröd, solvända, svinrot. Delvis ängshavretorräng. Här finns årsgammalt sly på grund av svag 
hävd samt även tre halvgrova ekar och en del nypon- och enbuskar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med återupptagen hävd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Oxtorpesjön 
Objektsnummer: 867601 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Den långsträckta och mäktiga Slätbakenförkastningen med sin intressanta geologi, växtlighet och fauna utgör en mycket värdefull och 
skyddvärd naturmiljö med få motsvarigheter i Östergötland. 

Naturvärdesbeskrivning
Slätbakenförkastningen är en av länets mest framträdande förkastningar. Den bryts på många håll av tvärgående sprickdalar och består därför 
av en serie bergbranter av skiftande längd. Mest utpräglad är branten på norra sidan Slätbaken (Norrköpings kommun) där den bitvis höjer sig 
ca 70 meter över vattnet (och sannolikt mer än 100 m över Slätbakens botten). Från Borgberget i Norrköpings kommun sträcker sig ett 
framträdande avsnitt av förkastningen in i kommunen. Höjderna når som mest ca 50 meter över omgivande jordbruksmark.  Vid sidan av 
förkastningens stora geologiska egenvärde finns flera förekomster av gammal skog gynnad av brantens bitvis svårbrukade karaktär. Vid 
kommungränsen i sydost finns gammal tallskog på bergskrönet och i den sydvända branten. I en del av området finns spår av en brand för ca 
10-20 år sedan. Död ved har omhändertagits i stor utsträckning. Mitt i branten finns grupper av ogallrat löv, främst björk och asp. Brantens 
nedre del är i detta avsnitt gallrad och bitvis påverkad av grustäkt.  Oxtorpesjön ligger djupt nedsänkt norr om Borgberget och är en värdefull 
vattenmiljö. Sjön är en brunvattensjö med riklig bottenvegetation och här har tidvis häckat bl a svarthakedopping. Närmast sjön finns en bård 
av gungflyn och där utanför bladvass och kaveldun.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas av en fri skoglig utveckling i hällmarksskog och branter utan tillvaratagande av vindfällen och döda träd. Våtmarken 
lämnas orörd med ett omgivande bryn av träd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Passdal biotopskydd 
Objektsnummer: 863917 Naturvärdesklass: 2

 

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

Naturvärdesbeskrivning
En bergshöjd med sluttningar med gammal talldominerad skog strax NO om gården Passdal. Många tallar är här över 150 år gamla och en del 
är riktigt grova. På flera tallar finns spår av den rödlistade skalbaggen svart praktbagge. I östra delen finns en relativt stor andel gran. På de 
äldsta granarna finns spår av den rödlistade granbarkgnagaren.  Områdets västra del är en barrskog med gran på lägre mark och tall på 
höjderna. I västra delen finns en bergshöjd med gammal hällmarkstallskog med grova tallar i kanterna. I granskogen finns ett relativt stort 
inslag av gamla granar som är 120-150 år. På flera granar sågs spår av den rödlistade granbarkgnagaren. Området är skyddat som biotopskydd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området i stort sett lämnas orört. I östra delen kan eventuellt en del yngre och halvgammal gran huggas bort för att få in
mer ljus i beståndet och därmed gynna naturvärdena. Eventuella vindfällen bör sparas. Skötseln är reglerad i

                                                                                                                                                                                                                                    



Passdal ekhage 
Objektsnummer: 863912 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull ekhagmark med ett knappt tiotal ekar grövre en än meter. Här finns även hagmarksflora och en värdefull vattenmiljö. 
Hagmarken utgör en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö, en viktig del av kustens eklandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
Intill vägskälet vid Passdal finns en ekhage med flera riktigt grova ekar. Flera träd är riktigt grovbarkiga och flera hundra år gamla. Här finns 
åtta ekar i spannet mellan 347 och 475 cm omkrets. Till ekarna finns en mycket värdefull flora och fauna knuten och bl a har här påträffats 
brun nållav, gul dropplav, tårticka och läderbagge. Den öppna delen domineras av tuvtåtelfuktäng som är gödslad och trivial men på torrare 
backar finns torrängsflora och även hedartade partier. Man finner hävdgynnade arter som gökärt, blåsuga, slåtterfibbla, ängsvädd, darrgräs, 
hirsstarr, jungfrulin och skallror. Den värdefulla Passdalsån rinner genom området. I öster står en grov ek på norra sidan av vägen mot 
Ramsdal, den är 467 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.

                                                                                                                                                                                                                                    



Passdalsån 
Objektsnummer: 863915 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Passdalsån utgör en mycket värdefull naturmiljö. De högsta värdena finns i de mer opåverkade nedre delarna.Sträckorna har en låg grad av 
fysisk påverkan och utgörs huvudsakligen av svagt strömmande till strömmande ravinsträckor med inslag av meandrande partier. Fiskfaunan är
artrik med minst 9 förekommande arter, bland annat öring, ål och sannolikt även flodnejonöga. Öringen är havsvandrande och bäcken ett av 
länets viktigaste reproduktionsområden. Stammen bedöms vara ovanligt storvuxen.  Bäckens nedre delar nyttjas även som reproduktionslokal 
för id, men området har sannolikt betydelse som lek-, uppväxt- och födosökslokal för fler fiskarter. Passdalsån nyttjas tidvis som rast- och 
övervintringslokal av strömstare. Kungsfiskare nyttjar mynningsområdet som födosökslokal. De nedre 1,1 kilometrarna av bäcken ingår i det 
europeiska nätverket av värdefulla naturområden, Natura 2000. Bäckens nedre delar är dessutom klassade som riksintressanta för naturvården. 
Passdalsån är av nationellt intresse för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Orientering  Passdalsån ligger väster om Ramsdal i sydöstra delen av Söderköping kommun. Vattendraget saknar namn på lantmäteriets kartor, 
men kallas Passdalsån och Korsnäsbäcken. Passdalsån bedöms vara det mest vedertagna namnet och används därför här. Bäcken rinner norrut 
från Nöstebosjön till kusten där den mynnar i Gropviken. Den är 4,2 kilometer lång och har en fallhöjd på 17,6 meter. Vattendragsbeskrivning 
Bäcken har huvudsakligen ett ringlande lopp, men i de nedre delarna finns flera meandrande partier. I de centrala och övre delarna finns 
dessutom en hel del uträtade sträckor. 58 % av vattendraget är välskuggat och 28 % relativt välskuggat. Partier med sämre skuggning finns 
främst i området närmast uppströms gården Korsnäs och inom de översta delarna kring Nöstebosjöns utlopp. Död ved finns bara i mindre 
omfattning i ån. Medelbredden är oftast mellan 2,5 och 4 meter och medeldjupet någon till några decimeter.  Vattenmiljön utgörs till största 
delen av lugnflytande till svagt strömmande sträckor, vilka dominerar inom 54 respektive 39 % av vattendraget. Strömmande partier 
förekommer främst inom området 0,8 till 2,3 kilometer uppströms utloppet i Gropviken och dominerar inom 7 % av bäcken. Finsediment är 

                                                                                                                                                                                                                                    



det vanligaste bottenmaterialet och dominerar inom 68 % av vattendraget. Grövre bottenmaterial i form av sand, grus, sten och block finns 
främst inom de svagt strömmande och strömmande partierna. Sten är vanligast och dominerar inom 26 % av bäcken, men även sandbottnar är 
ställvis vanliga.  Det finns några särskilt värdefulla avsnitt i bäcken. Det mest intressanta området är 720 meter långt och ligger 0,8 till 1,5 
kilometer uppströms utloppet i Gropviken. Här rinner bäcken i en ravin och har bitvis ett meandrande lopp. Inga betydande fysiska ingrepp 
har gjorts inom området. I de nedre delarna är ravinen grund och bred och  ', 'bäcken meandrar över ett brett flodplan. Längre upp blir 
flodplanet småkulligt och allt smalare och ravinen successivt allt djupare. Här finns också flera branta strandbrinkar med blottlagt finkornigt 
material.  Ravinen är bevuxen med ask med inslag av bland annat klibbal, lönn, hassel och ek (se även annat NVP-objekt). I de övre delarna 
finns dessutom en hel del gran och flera grova granlågor. Delar av ravinen betas. Hela området är en skoglig nyckelbiotop. Vattenmiljön är 
varierande och består omväxlande av strömsträckor, nackar och höljor. De nedre delarna är något flackare och domineras av svagt 
strömmande vatten, men med ett stort inslag av strömmande partier. Längre upp tilltar lutningen något och här dominerar det strömmade 
vattnet. Sten och grus är de dominerande bottenmaterialen, men det finns även en hel del finsediment, sand och block. Området är mycket 
lämpligt för öring och utgör kärnområde för bäckens havsvandrande bestånd.  Upp- och nedströms nyckelbiotopen ansluter två andra mycket 
värdefulla avsnitt. Den nedre är 200 meter och den övre 500 meter lång. Det nedre området utgörs av en meandersträcka med svagt 
strömmande vatten. Bäcken rinner över en öppen hagmark och meandrar över ett grunt nedskuret flodplan av varierande bredd. Sträckan är 
påverkad av rensningar, men området har kvar sin naturliga karaktär. Flera gamla meanderslingor kan ses vid sidan och bäcken och åtminstone 
en av dessa bedöms ha skurits av vid rensningsarbeten. Botten och stranden är påverkad av trampskador från djuren som betar hagmarken.  
Det övre området utgörs av en ravinsträcka där bäcken rinner fram över ett bitvis småkulligt flodplan. Den grunda ravinen har ett värdefullt 
trädskikt och är en skoglig nyckelbiotop. Grov ek och klibbal och en hel del hassel växer längs bäcken och skuggningen är varierande med både
välskuggade och något sämre skuggade partier.  ', 'Bäcken har ett ringlande lopp som bitvis gränsar till meandrande och vattnet är mestadels 
svagt strömmande. Atminstone de övre delarna är påverkade av rensningar, men området har kvar sin naturliga karaktär. Längst upp finns 
resterna av Passdals kvarn.  Växter och djur  Vid karteringen dominerades vattenvegetationen av övervattensväxter och vattenmossor, men 
förekomsten var sällan särskilt riklig. Skogssäv och näckmossa var de vanligaste arterna, men även bladvass, mannagräs, rörflen, sjöfräken, 
igelknopp och lånke hörde ställvis till de dominerande arterna. Näckmossa fanns främst inom partier med något högre vattenhastighet och 
grövre bottenmaterial medan bladvass företrädelsevis påträffades i området närmast utloppet i Gropviken samt inom de övre delarna. Andra 
arter som noterades var svalting, möja, starr, äkta förgätmigej, andmat, gul svärdslilja, kabbleka, strandlysing, bäcklav, hästskräppa, veketåg, gul 
näckros, bredkaveldun, fackelblomster och fintrådiga grönalger.  Bottenfaunan i bäcken provtogs 1995 och 2000 inom ramen för 
riksinventeringen av sjöar och vattendrag (Institutionen för miljöanalys 2007). Fiskfaunan är artrik och domineras helt av öring, men även 
mört, gädda, abborre, nejonöga, gers, id, ål och lake har påträffats. Arterna har fångats vid de trettiotalet elfisken som utförts i bäcken under 

                                                                                                                                                                                                                                    



perioden 1991 till 2006 (Fiskeriverket 2007, Gustafsson 2007 och 2008 samt Göthberg & Karlsson 2006). Större delen av provfiskena har 
utförts på två lokaler belägna omkring 0,9 respektive 1,9 kilometer från bäckens mynning i Gropviken.  Utöver detta har några provfisken 
utförts mellan dessa lokaler. Dessutom har ett fiske utförts vid Stämsel cirka 0,5 kilometer nedströms bäckens utlopp ur Nöstebosjön. Öringen 
är havsvandrande och har fångats på alla lokaler utom den översta.  ',

Åtgärdsbehov
Tätheterna har ofta varit höga och årsungar har alltid fångats. Stammen bedöms vara - Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör 
undvikas. Biotopvård bör  ovanligt storvuxen och lekfisk på mellan 5 och 10 kilo är inte ovanligt (Bengstson &  utföras på rensade 
strömsträckor för att gynna strömvattenlevande organismer. De  Hjälte 2000). Vid karteringen noterades lekfisk som längst 2,5 kilometer upp 
efter svagt strömmande och strömmande partierna från vandringshindret vid Passdals  bäcken.  Bäcken är ett av länets viktigaste 
reproduktionsområden för havsvandrande öring. De nejonögon som fångats har inte kunnat artbestämmas, men det rör sig troligtvis om 
flodnejonöga. Enligt lokalt boende stiger stora mängder id i de nedre delarna av bäcken på vårarna, men området har sannolikt betydelse som 
lek-, uppväxt- och födosökslokal för fler fiskarter.

                                                                                                                                                                                                                                    



Perstorp betesmark 
Objektsnummer: 867511 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med inslag av ekar. Området är värdefullt ur landskapsperspektiv som en del av det kringliggande odlingslandskapet och med de 
närliggande ekmarkerna mot Kollberg. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Perstorp finns en ekhage med en del vackra träd. Tall är lika vanligt i området där markfloran är ganska näringspåverkad. Naturvärdet är 
främst knutet till trädskiktet samt förekomst av fornlämningar.Delar av området betas av hästar i mindre fållor medan andra delar klipps med 
gräsklippare. Mindre partier saknar hävd.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Petersborg 
Objektsnummer: 865203 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par värdefulla hagmarker med hävdgynnad flora belägna nära kommungränsen längs vägen mot Ringstorp. I en av hagarna finns ormrot 
vilket är mindre vanligt. Hagmarkerna är med fortsatt hävd ett värdefullt inslag i den småbrutna bygden. 

Naturvärdesbeskrivning
Väster om Hagsätter ligger en långsträckt hage mellan åker och skog. Den är delvis igenväxande med främst ungt löv och gran. Stubbar och 
trivial flora visar att andra partier varit betydligt mer trädklädda. Av hävdgynnade arter förekommer backsmörblomma, gökärt, hirsstarr, lite 
ormrot, darrgräs samt rikt med jungfrulin. I nordväst finns ett mindre avsnitt som ej längre betas men som har kvar hävdgynnad flora.  Söder 
om Ringstorpsvägen vid Petersborg finns en mindre hage uppdelad i tre fållor. Den nordöstra delen ingår i större fålla tillhörande Åkerby. De 
andra två fållorna delas av en väg med en lönnallé. I den västra fållan finns den finaste floran medan det i öster finns kulturhistoriska värden i 
form av småflikiga fossila åkrar. Av floran kan revfibbla och rikt med jungfrulin och gullviva nämnas.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Pettersborg betesmark 
Objektsnummer: 866516 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med ett högt naturvärde i lokalt perspektiv som en del av det rika odlingslandskapet vid Bleckstad-Alboga. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydost om Östra Rydsvägen finns en betesmark som i söder utgörs av en betad kantzon mot åkern. Denna del sambetas med åkern varför 
betestrycket är mycket svagt. Nordvästra delen har bättre hävd men är gödselpåverkad. Här finns dock några översilade hällar samt en 
intressant ängssvampflora. Även en fornlämning. Till ängssvampflora hör gul vaxskivling och ängsvaxskivling, på de översilade hällarna växer 
sipperlav och traslav. I området som helhet påträffas av hävdgynnade växter bl a bockrot, brudbröd, darrgräs, gulmåra, jungfrulin, knägräs, 
blåklockor, stagg och

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Petterslund hage 
Objektsnummer: 865314 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Igenväxande hagmark med ännu rik förekomst av hävdgynnade arter. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Petterslund ligger en liten, igenväxande hage med naturvärde där den hävdgynnade floran finns i den öppna kanten. Trädskiktet består av 
yngre träd. Av hävdgynnad  flora märks t ex backsmörblomma, gökärt, stor blåklocka, darrgräs, jungfrulin,  skallror, ängsskära och svinrot.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden i form av bete eller slåtter återupptas och om skogsplantering och spontan igenväxning undviks/förhindras.

                                                                                                                                                                                                                                    



Prytsängen betesmark 
Objektsnummer: 867503 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Oppen betesmark i sluttning mot Lillån med dess höga naturvärden (se annan beskrivning). Betesmarken utgör ett värdefullt inslag i den rika 
naturmiljön vid Lillåns ravin. 

Naturvärdesbeskrivning
En öppen betesmark med friska slänter ned mot Lillån. Den betas av hästar och dessa går mest närmast bebyggelsen. Där blir det därför 
trampskador medan hagens bortre delar blir svagt betade. Av hävdgynnad flora förekommer gökärt, revfibbla, lite blåsuga och ängsvädd, 
backnejlika, darrgräs, gullviva och rikt med gulmåra, dvs en ganska rik uppsättning torrängsarter samt några friskängsarter.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Pukgöl 
Objektsnummer: 863403 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En myrgöl som utgör en säregen naturmiljö genom sin cirkelrunda form och nedsänkta läge mellan berg. 

Naturvärdesbeskrivning
Den lilla Pukgöl är en säregen vattenmiljö genom sin cirkelrunda form och läget högt upp i en nedsänkt gryta bland höga berg. Tydligen finns 
här få sprickor i berggrunden och en vattentät ”skål” med bergssidor i öst-väst och ”trösklar” mot nord-syd har bildats. I övrigt är det en 
ordinär myrgöl med ett par meter brett gungfly omkring. En smal bård av skvattram-mosse finns, främst vid norra kanten. Till floran hör 
tranbär, vitag, kärrsilja, sileshår och rosling. En skogsbrand har dragit fram på bergen runt omkring. Själva hällarna är därför kala men ungskog 
och ljung växer upp i sprickor och sänkor. Utsikten är vid in över Åtvidabergs kommun från omgivande berg.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Pukgöl lämnas utan påverkan.
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