
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.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Risö-Ostantillsviken  
Objektsnummer: 875220   Naturvärdesklass: 1 

    

   

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 



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 



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



Sandsänkans sälskyddsområde  
Objektsnummer: 873501    Naturvärdesklass: 1 

    

   

 

 
 

 
 

 



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Skogböte-Askkloven  
Objektsnummer: 875306    Naturvärdesklass: 1 

    

   

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. 



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 SV Åsätter  
Objektsnummer: 864717    Naturvärdesklass: 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. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Skogsbete V Onstorp  
Objektsnummer: 865306    Naturvärdesklass: 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.   



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 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. 



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Skogsområden SV Alhult  
Objektsnummer: 865807    Naturvärdesklass: 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. 



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

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 



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 tort 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.   



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 och 
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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

S S: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. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

S: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.  



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. 



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: 1 

    

   

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. 



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 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 



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Sumpskog NV Önstorp  
Objektsnummer: 865307    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull mindre sumpskog med rik sockelbildning i markerna nordväst om Önstorp 

 

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. 



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.  



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Sundsviken-Flagen på Aspholm  
Objektsnummer: 875222   Naturvärdesklass: 1 

    

   

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. 



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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

SV Ålbovik  
Objektsnummer: 873213   Naturvärdesklass: 1 

    

   

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 viken. 

 

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. 



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. 



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.  



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



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.

                                                                                                                                                                                                                                    



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.
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