
Tallbrant på Holma 
Objektsnummer: 873151 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På västsidan av Holma norr om Korsfjärden finns en värdefull brant med vindpinad äldre tallskog. Tallbranten utgör en för skärgården typisk 
naturmiljö som är av stort värde i de fall gamla, senvuxna eller grova träd finns kvar. Branten på Holma utgör en värdefull del av S:t Anna 
skärgårds tallskogar. 

Naturvärdesbeskrivning
Ön väster om Bråtholmen saknar namn på kartan. På ön ligger en gård som heter Holma. På västsidan av ön finns en skarp sluttning med 
branter mot Korsfjärden. En mycket gles och vindpinad äldre tallskog växer i sluttningen. De äldsta träden står i den branta delen. Skogen är 
påverkad av tidigare plockhuggningar och merparten av den döda veden utgörs av fällda tortträd. De gamla och lågväxta tallarna har dock 
rikligt av torra och vridna grenar. På dessa noterades enstaka exemplar av den rödlistade laven sydlig ladlav. Den döda veden är också värdefull 
för olika insekter. Det är en ljus skogsmiljö som trots påverkan bedöms som betydelsefull för en

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om branten lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Tallmiljö på Öudden  
Objektsnummer: 874164    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull tallmiljö på Öudden i S:t Anna innerskärgård. Området utgör en värdefull del av skärgårdens höga tallskogsvärden. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Öudden som är den norra delen av Uggelö på nordöstra Torön, finns en västvänd bergsluttning mot fjärden. Här är till stor del kala hällar 

och ett glest trädskikt av gammal tall. En del död ved förekommer på grenar av senvuxna tallar samt i form av barklösa och solexponerade 

lågor. Kläckhål efter svart praktbagge och talltickor på gamla furor indikerar särskilt höga naturvärden. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogen på den magra marken får utvecklas fritt i framtiden. 



tallmiljö 
Objektsnummer: 866528 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull ek-tallmiljö med gamla och ihåliga ekar med rik lavflora. Området är av regionalt värde för naturvården och en viktig del av det 
ekrika landskapet i trakten. 

Naturvärdesbeskrivning
En bergknalle med omgivande gammal tallskog. På bergknallen växer gamla tallar, senvuxna gamla ekar och enstaka gamla aspar. Nedanför 
bergknallen växer ganska spärrgreniga gamla ekar av hagmarkstyp insprängda i tallskogen. Många av ekarna i hela nyckelbiotopen är ihåliga och
möjligheten är stor att dessa hyser rödlistade insekter. På ekarna växer dessutom en värdefull lavflora med bl a grynig filtlav och lunglav. På 
lodytor växer bl a korallav, piskbaronmossa och torsklav. Det finns en hel del död barrved, främst lågor och torrgranar.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om området lämnas helt orört med undantag för att unga barrträd som växer in i ekkronorna röjs 
bort. Träd och grenar som dör eller faller ska lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

tallmiljö vid Bockviken  
Objektsnummer: 865806    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En tall-ekmiljö med såväl senvuxna ekar som grova, vidkroniga träd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Ålhult finns ett större skogsområde på ca 12 hektar med äldre hällmarkspräglad skog. Större delen av området är en mosaik av 

hällmarker, bördigare tjusor samt några mindre starr- och skvattrammossar. Tall dominerar men ett inslag av gammal asp, björk och senvuxen 

gran finns. I sydöstra kanten även senvuxna ekar. Skogen är åtminstone i norra delen brandpräglad och spår finns av brandstubbar och lyror. 

Tallarna är gamla, cirka 150 åriga och äldre. Det finns relativt gott om död ved i form av lågor och torrakor. Spår av signalarten svart 

praktbagge finns allmänt på de gamla tallarna.  I södra och västra delen märks ett stort inslag av död tallved i form av grova grenar, lågor och 

torrakor. En hel del gamla, senvuxna aspar finns och även en del död aspved.  Ca 350 meter söder om Ålhult finns ännu ett område med äldre 

skog. Detta omfattar bara ca 1 hektar i form av en bergsklack och en nordvänd sluttning. Här finns gammal tall på bergsklacken och 

övervägande granskog i sluttningen. Ett inslag av gammalt löv finns också och sparsamt med död ved i form av lågor. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bevaras om området lämnas orört med undantag för att de spärrgreniga ekarna nedanför branten bör hållas fria från 

andra träd och sly till två meter utanför ekkronornas yttre gräns. Träd som dör eller faller bör lämnas kvar.  



Tallmosse SV Göstorp 
Objektsnummer: 865206 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Sydväst om gården Göstad finns en tallmosse med vissa naturvärden i form av en relativt orörd central del rik på död ved samt inslag av äldre 
klibbal.

Naturvärdesbeskrivning
Sydväst om Göstad ligger en äldre tallmosse med lövdominerad laggkant runt om. Centrala delen innehåller död ved av tall. Laggen består mest
av glasbjörk med en stor andel klibbal i södra och västra delen. I norr och öster finns tall, gran och björk i laggen. Spår av gallringar finns men 
de är gamla. Naturvärdena i laggen har dock påverkats kraftigt och är låga idag. Kvar finns dock skriftlav på en del klibbalar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas av en fri utveckling på hela området och speciellt laggen.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Tallskog på västra Missjö  
Objektsnummer: 873306    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Västra och norra delen av Missjö präglas av hällmarkstallskog. Ett avsnitt med  mycket mager hällmarksskog ligger längs västsidan. 

Skogsområdet utgör en värdefull del av Missjös äldre tallskogar. Tillgången på gammal tallskog är ett av särdragen och ett av de största värdena 

hos S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På västsidan av Missjö växer mager tallskog på hällar och mark av blåbärs- och skvattramtyp. Trädskiktet är tämligen gammalt men överlag 

klenstammigt. Vedsvampen tallticka förekommer frekvent över hela området. Död ved finns endast i blygsam mängd och riktigt gamla tallar 

saknas ännu. Skogen har dock stora förutsättningar att utvecklas mot en mycket värdefull miljö. Ett par rödlistade lavar påträffades, dels på en 

döende ek (blyertslav) och på en ljusexponerad torraka. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och utvecklas om den äldre tallskogen lämnas orörd. 



Tallskog N Rövareberget 
Objektsnummer: 864404 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre område med äldre tallskog. Området med sina gamla träd utgör ett värdefullt och skyddsvärt inslag i det brukade skogslandskapet.  
lavar på den grova barken. Stammen är dock lite beskuggad. 

Naturvärdesbeskrivning
På en höjdrygg i skogarna söder om Östra Ryd finns ett äldre skogsavsnitt med gamla, säkert mer än 150 åriga tallar. De flesta tallarna står på 
produktiv mark och är grova. I östra kanten ingår även en liten tallmosse. På några tallar sågs spår av den rödlistade svarta praktbaggen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området lämnas orört. Träd som faller bör lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tallskog NV Rigagärdet 
Objektsnummer: 864311 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Bergshöjder med gammal tall och asp strax öster om Björkvik.

Naturvärdesbeskrivning
Tre bergknallar som stupar mer eller mindre brant åt väster. Det ger upphov till många och stora lodytor åt alla håll utom öster. Här finns 
asprik skog i de ravinartade sluttningarna mellan bergen. I asparna finns håligheter här och där. Uppe på krönen och toppar växer gammal tall. 
En del av tallarna har brandspår och bedöms vara ca 200 år gamla.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras och gynnas med att skogen får fortsätta utvecklas fritt utan ingrepp.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tallskog O Enkullen 
Objektsnummer: 872203 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Mitt på Södra Finnö finns några mindre partier med äldre tallskog kvar. Förekomster av äldre tallmiljöer är ett av skärgårdens särdrag och 
största värden och skogspartierna på Södra Finnö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Mitt på Södra Finnö finns ett par partier med äldre tallskog, små rester av de äldre skärgårdstallskogar som en gång funnits. Det västra området
är en gammal tallskog med stort inslag av ca 150-åriga träd. I delar av området finns även en del död ved. Här finns många träd som är eller 
snart kommer att bli lämpliga för rödlistade vedskalbaggar. I öster finns ytterligare ett parti gammal tallskog med gott om 150-åriga träd. Vissa 
tallar är säkert ännu äldre. Här finns ett ganska stort inslag av död ved, både torrträd och lågor särskilt på berget i södra delen av området. På 
ett par torrträd sågs kläckhål av praktbaggar. På levande gamla tallar finns på flera ställen kläckhål av den rödlistade svarta praktbaggen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogspartierna lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tallskog på Hästö 
Objektsnummer: 873208 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Hästö söder om Tyrislöt finns en värdefull tallskog som är olikåldrig och uppvisar spår av en artrik insektsfauna. Tallskogen på Hästö utgör 
en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På västra delen av Hästö, strax utanför Tyrislöt, växer en lågvuxen gammal tallskog. Marken är mager med berghällar och tunt jordtäcke i 
svackor. Skogen är föga påverkad av tidigare skogsbruksåtgärder. Spår i form av enstaka stubbar vittnar dock om tidigare plockhuggningar eller
vedtäkt. Tallskogen är olikåldrig med en stor andel gamla och senväxta träd som är grova vid stambasen och har utvecklade grenverk redan på 
låg höjd. På döda grenar och bark av levande träd samt på lågor och annan död ved finns rikligt av kläckhål och larvgångar efter olika 
vedskalbaggars gnag. Här finns bl a spår efter de rödlistade arterna reliktbock och barrpraktbagge samt på gran

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om tallskogen lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tallskog på Korsholmen 
Objektsnummer: 873261 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett avsnitt med äldre tallskog finns på öns östra sida. Tallskogen utgör en värdefull del av kustzonens höga naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
En gles tallskog i östvänd sluttning mot Finnfjärden. Liksom flertalet liknande skärgårdsöar i S:t Anna har även denna ö en historik som 
skogsbete, även om det var länge sedan. Strax utanför området växte den betespräglade växten svinrot. Tallarna är gamla och på några träd 
noterades signalarten tallticka.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet kan förväntas öka om skogen lämnas orörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tallskog SV Kärringebrink 
Objektsnummer: 864809 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull tallskog som utgör en värdefull del av kustzonens tallskogar.

Naturvärdesbeskrivning
På en bergshöjd i skogarna norr om norra Finnö-vägen finns en gammal hällmarkstallskog med visst inslag av gamla tallar och grov död 
barrved.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om området lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tallskog vid Härsberg 
Objektsnummer: 866313 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett avsnitt med äldre tallskog med träd upp till 250 års ålder. De gamla träden utgör ett mycket värdefullt inslag i landskapet där riktigt gamla 
träd blivit en stor bristvara.

Naturvärdesbeskrivning
Intill väg 215 ligger att avsnitt med gammal tallskog på frisk mark. Enligt en skogvaktare är en del tallar ca 250 år idag. Brandljudsliknande 
rotveck finns på många tallar. Dessa tallar med sin grova dimension och karaktär i kronor och pansarbark långt upp på stammen är en ovanlig 
biotop i dessa trakter. Tallticka förekommer.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om granen hålls efter. Efter eventuellt uttag av gran kan en skiktning av tall eftersträvas genom att yngre individer släpps 
upp. All äldre tall bör lämnas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tallskog vid Parsen 
Objektsnummer: 863405 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Öster om sjön Parsen finns ett område med äldre tallskog med inslag av riktigt gamla  träd av främst tall, även asp och gran. Den gamla skogen
utgör ett mycket värdefullt  inslag i det brukade skogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
På sjön Parsens östra sida finns ett berg med gammal hällmarkstallskog med inslag av  riktigt gamla tallar och en del död ved. I norra delen 
finns en platå med gles och luckig granskog med inslag av tall och grupper av grova aspar. Många av granarna är riktigt gamla och senvuxna. 
Längst i norr ingår också en blockig NO-vänd brant med äldre granar. Flera rödlistade arter har hittats i området. Svart praktbagge på tall, 
granbarkgnagare på gran och dvärgbägarlav på tallved. Ytterligare ett litet område med gammal tall och gamla senvuxna granar finns i öster. På 
en av de grövsta granarna hittades spår av den rödlistade skalbaggen granbarkgnagare.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området lämnas orört. Träd som faller bör lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tallskog vid Yttergårda 
Objektsnummer: 873109 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En äldre tallskogsmiljö vid Yttergårdsviken. Skogsområdet utgör en värdefull del av kustzonens höga naturvärden. Skärgårdsområdet är en 
särskilt utpekad värdetrakt för tallskogsvärden i Östergötland. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett berg med riktigt gamla tallar i sluttningen mot Yttergårdsviken. En del av dem har pansarbark och är lämpliga för rödlistade insekter. 
Enstaka torrakor och lågor finns i området och på tall växer talltickan.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området lämnas orört. På sikt kan kanske en del gran behöva tas bort.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tallsluttning S Bolltorp 
Objektsnummer: 865703 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull sluttning med äldre tall. Gamla träd är en bristvara i dagens

Naturvärdesbeskrivning
Strax söder om Bolltorps gårdscentrum finns en nordväst-vänd bergssluttning med grova gamla tallar samt yngre och medelålders lövskog i 
övrigt. Det är tallarna med sin karaktär som utgör det främsta naturvärdet. Här finns också en del död ved av tall. I lövskogen förekommer 
hålträd och senvuxna träd som gynnar fågel- och insektsliv. Riktigt grova lövträd saknas dock.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogsbeståndet sköts med sikte på att bevara de gamla tallarna i första hand, samt ek och övrigt löv. Bibehåll ett 
trädskikt så att stark solinstrålning undviks på de lodytor med mossor som finns i berget.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tegeltorps betesmark 
Objektsnummer: 874064 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull betesmark som tyvärr är övergiven och igenväxande. En del av området är utpekat i Natura 2000 och det är angeläget att 
bete återupptas så att det kan förbli en del av det värdefulla beteslandskapet vid Stora 

Naturvärdesbeskrivning
En övergiven hage med en rik flora under ett numera täckande fältskikt av örnbräken och ett tilltagande trädskikt med främst björk och asp. 
Lämplig att återta som bete. Här finns bl a rikligt med ängsvädd samt blåklockor, knägräs, hirsstarr, svinrot och ängshavre. Ytan gränsar till 
Månbergets hagmark med sin förekomst av trumgräshoppa. En mindre yta i den nu övergivna hagen har pekats ut i Natura 2000 då dess 
kvalitéer är i klass med Månberget.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med röjningar av igenväxningsvegetation.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Tillflöde till Ytterbyån  
Objektsnummer: 864907    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Tillflödet till Ytterbyån är bland annat påverkat av rensningar. Trots ingreppen har bäcken kvar en mycket av sina naturliga karaktärer och 

utgör fortfarande en värdefull naturmiljö. Vattendraget är av lokalt intresse för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Vattendraget ligger en knapp mil öster om Ringarum i sydöstra delen av Söderköpings kommun. Bäcken saknar namn på 

lantmäteriets kartor, men kallas här Tillflöde till Ytterbyån. Bäcken saknar källsjö och har sina källflöden i området väster och norr om 

Sjögerum. Från sammanflödet med diket från Sjögerum är den 1,7 kilometer lång och har en fallhöjd på i storleksordningen 10 meter.  

Vattendragsbeskrivning  Bäcken rinner i en dalgång som i de övre delarna blir allt trängre. Loppet är varierande med såväl raka och ringlande 

som meandrande delar. Meandrande partier finns främst i de nedre delarna där dalgången är bredare. Större delen av bäcken är välskuggad eller 

relativt välskuggad. Klibbal är vanligast närmast bäcken, men det finns även en del ek, asp, hassel och gran. Död ved förekommer bara i ringa 

omfattning i vattnet. Strömmande partier förekommer här och var och är vanliga inom knappt 500 meter  av bäcken. Bredden är oftast en till 

två meter och djupet några få decimeter. Botten domineras av olika typer av finsediment. Bland grövre bottenmaterial är sand och sten 

vanligast, men även grus och block förekommer här och var.  Det finns två särskilt värdefulla avsnitt av bäcken som sammanlagt utgör 35 % av 

vattendraget. Den nedre är 340 meter lång och ligger omkring 0,6 kilometer uppströms utloppet i Ytterbyån. Här har bäcken ett naturligt 

meandrande lopp med varierande strömförhållanden. Sträckan är välskuggad och omges till stor del av halvslutna betesmarker.  Den övre är 

150 meter lång och ligger i områdets övre delar. Bäcken har här ett ringlande lopp och rinner fram i en trång dalgång med yngre grandominerad 

produktionsskog. Närmast bäcken dominerar klibbal. Vattenmiljön är varierande. Svagt strömmande vatten dominerar, men det finns även en 

hel del strömsträckor och en del lugnflytande partier. Sten är det vanligaste bottenmaterialet.  Växter och djur  Vattenvegetationen dominerades 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

vid karteringen av olika övervattensväxter. Skogssäv, sjöfräken och olika starrarter var vanligast. Inom de nedre delarna tillkom en hel del 

rörflen och bladvass och inom partier med högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial dominerade näckmossa. Dessutom påträffades 

bredkaveldun och bäcklav.  Vid karteringen noterades stora mängder märlkräftor i bäcken.  ', 'Bäcken har elfiskats vid ett tillfälle. 2005 

provfiskades en lokal cirka 600 meter uppströms utflödet i Ytterbyån. Ingen fångst rapporterades (Hjälte 2005). Enligt lokalt boende stiger 

dock stora mängder id upp i Ytterbyån under vårarna. Det är tänkbart att de även går vidare upp i denna bäck. Havsvandrande öring har 

säkerligen funnits tidigare men arten är sannolikt utslagen sedan många år. Relativt lämpliga lek- och uppväxtområden för öring finns inom de 

båda potentiella limniska nyckelbiotoperna.  Bäcken nyttjas sporadiskt som rast- och övervintringslokal av strömstare (Vuorinen 2007).  

Påverkan  Bäcken är tydligt påverkad av rensningar, men graden av påverkan är ställvis svårbedömd. Uppströms naturvärdesobjektet är 

betydande delar av huvudfåran och  dess tillflöden kanaliserade. Detta innebär att vattenregimen kraftigt avviker från opåverkade förhållanden: 

Tillsammans med det lilla avrinningsområdet innebär detta att uttorkningsrisken sannolikt är hög.  Bäcken påverkas av näringsläckage från 

jordbruksmark och andra källor. Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnarna delvis igensatta med finkornigt material. Vid 

karteringen var vattnet kraftigt lergrumlat.  

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Träd och buskar bör bli vanligare längs ån för att öka skuggningen och 

tillförseln av död ved till vattendraget.  



Tjärholm 
Objektsnummer: 873006 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
I de sydvända branterna sydost om S:t Anna kyrka finns på flera ställen inslag av riktigt gamla tallar, bitvis även rikt med död ved och enstaka 
grov ek och lind. Tallbestånden liksom ädellövträden utgör mycket värdefulla delar av skärgårdens 

Naturvärdesbeskrivning
I nordväst vid Blindsviken finns en västvänd svårtillgänglig brant med riktigt gamla tallar. Här finns också gott om död tallved och troligen en 
rik insektsfauna. Nästa sluttning ligger innanför Kalvholm och är en brant sluttning med bitvis glest ställda gamla tallar. En del av tallarna är 
eller blir snart tillräckligt gamla för att hysa rödlistade insekter. I branten står också ett par riktigt gamla ekar. Ytterligare ett par grova ekar finns
nära ett åkerbryn strax norr om branten.  Y tterligare ett stycke österut nära Tjärholm ligger en bergig udde med hällar och branta sluttningar 
ner mot vattnet. Här växer gammal tallskog med gott om död ved, både stående och liggande samt många riktigt gamla tallar med pansarbark. I
en av dessa hittades kläckhål av den rödlistade reliktbocken. I nordväst finns en nordvänd brant med senvuxna gamla granar och en lind. Av 
signalarter har påträffats tallticka, gammelgranslav och kattfotslav.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om tallmiljöerna lämnas orörda. I branten innanför Kalvholm bör helst yngre lövträd och gran hålls efter men området i 
övrigt lämnas orört. Gamla träd som faller bör lämnas kvar. Akern med gamla ekar nära brynet är ett gynnsamts

                                                                                                                                                                                                                                    



Tomtaholm 
Objektsnummer: 865615 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Norr om Vispolen finns en rad värdefulla skogsmiljöer med såväl gammal hällmarkstall, strandskog och äldre hagmarksek inväxt i lövskogar. 
Området som helhet är mycket mångformigt och utgör en mycket värdefull och skyddsvärd 

Naturvärdesbeskrivning
På nordsidan av Vispolen nära Tomtaholm finns en ansamling av värdefulla skogsområden med en sammanlagd yta om ca 30 hektar. I öster 
finns lövdominerade ytor varav några har mer eller mindre stort ekinslag. Dessa områden är tidigare betesmarker där hävden upphörde för 
länge sedan. Apelbacken är en sådan miljö där betet upphört för ca 50 år sedan och ingen gjort något sedan dess. Asp och gran har 
självföryngrats under lite äldre ekar. Idag en asp- och granskog med inslag av ek och tall runt bergknallar. Självgallring är på flera håll i full gång
och några spår av avverkning finns ej. Många aspar är också hålträd redan.  Söder om Båtviksgärdet finns ett växlande område med grova, 
gamla hagmarksträd av gran, tall och ek. Här har varit en halvöppen hagmark förr. Nu är det igenväxt med gran och löv samt en 
hasselunderväxt. Området har en rik trädslagsblandning och stor olikåldrighet samt skiktning som starka karaktärer. Markfloran är rikare än 
genomsnittet med bland annat ormbär och vippärt.  Västringe kyrka är en bergklack med utsikt över Vispolen. Det är ett kuperat område med 
barrskog på västsidan och lövskog på östsidan. Det är också en lång strandlinje med brynskog. Östsidan är bevuxen med asp och ek. Här finns 
många hålträd och en del döda träd av asp. Området har betats förr och aspen är gallrad för ca 10 år sedan. Ett par hundra meter norr om 
Västrings kyrka finns en bergtopp bevuxen med tall och ek. Tallen dominerar åt väster. Ek samt några lindar förekommer på östsidan. På en ek
strax nedanför toppen växer lunglav.  Längst i öster finns ett område på ca 2,5 hektar med naturskogsartad lövskog.  Mot nordväst från 
Västringe kyrka ligger Svarta Berg, en bergbrant med en smal bård av gran/tall och ekskog nedanför mot sjön. På krönet och en bit in i 
Herrgårdshagen går ett hällmarksområde. Här växer gammal tall och här ligger rikligt med gamla lågor av tall. De verkar ha fallit vid samma 
tidpunkt. Mängden lågor och avsaknaden av huggningsspår gör området ovanligt.  Norrut från berget finns en nordvänd bergbrant med grov 

                                                                                                                                                                                                                                    



granskog som övergår till  ett översilningskärr med alskog. I branten finns också ek som det växer lunglav på. På gran växer gammelgranlav och
även lite kattfotslav. Skriftlaven finns på hasselbuskar  i slänten. Alkärret är något påverkat. Kråkön är en klippa med fin utsikt över Vispolen. 
Kråkön och området norrut utmed sjökanten är lövrik barrskog med rik  hasselunderväxt längst i norr. Särskilt utmed sjökanten och på klippan
finns äldre träd och en mer opåverkad karaktär. Grova gamla ekstubbar finns kvar.  ',

Åtgärdsbehov
En del av områdena i öster är skyddade med biotopskydd och naturvårdsavtal. Av övriga områden vore det ur naturvårdssynpunkt värdefullt 
om stora delar lämnades orörda. I vissa avsnitt bör löv gynnas på bekostnad av barrträd. Grova, gamla träd naturmiljö.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tomtsätter betesmark 
Objektsnummer: 865608 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull betesmark vid Fillingerumeån med inslag av värdefulla framtidsekar. Genom området och angränsande till detta finns värdefulla 
vattenmiljöer i ån. 

Naturvärdesbeskrivning
En variationsrik betesmark med högt naturvärde. Betesmarken gränsar till den bitvis slingrande Fillingerumeån men mot sydost finns ett par 
mindre, avskilda avsnitt. Det östra av dessa är helt öppet. I hagen växer unga till medelgrova ekar. I fuktiga områden finns antydan till 
tuvbildning. Till betesmarksfloran hör bl a nattviol, blåsuga, slåtterfibbla, gullviva och jungfrulin.  Den 540 meter långa meandersträcka som 
passerar betesmarken är en viktig vattenmiljö,  en potentiell limnisk nyckelbiotop. Ån rinner mestadels oskuggad genom fuktängarna. Inga 
betydande ingrepp har gjorts inom området men rensningar omedelbart nedströms sträckan har inneburit att vattennivån har sänkts och ån 
numera rinner på en lägre nivå.  Nedströms betesmarken fortsätter den fina vattenmiljön i en 500 meter lång varierande strömsträcka med 
förhållandevis låg påverkansgrad (se även under objektet Fillingerumeån). Vattnet är mestadels välskuggat och kantas av klibbal och gran. Såväl
svagt strömmande som strömmande partier är vanliga. Delar av området betas. I de övre delarna rinner vattendraget förbi den trånga 
dalgången Tjurhålet där branta klippor och svahällar omger bäcken. De nedre delarna av objektet är tydligt påverkade av sänkningar nedströms 
vilket har inneburit att ån har eroderat sig ner till en djupare nivå och numera kantas av branta och delvis blottlagda stränder. De direkta fysiska
ingreppen inom sträckan bedöms dock som små. Ett undantag är längst upp på

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning eller 
uppförande av bebyggelse. Vattendraget lämnas ostört. Träd och buskar bör bli vanligare längs ån för att öka

                                                                                                                                                                                                                                    



Torpavikens strandlandskap 
Objektsnummer: 872001 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Ett mycket värdefullt strandängslandskap med vidsträckta strandängar i mosaik med ekrika backar. Naturvärden finns knutna till strandängen 
med flora och fågelliv, en bitvis rik torrängsflora samt bitvis rikt inslag av gamla ekar. Ett mycket värdefullt och skyddsvärt landskapsavsnitt 
med vacker landskapsbild. 

Naturvärdesbeskrivning
I södra änden av Sandfjärden ligger ett större betesmarksområde bestående av Torpavikens strandängar och anslutande skogsdungar. 
Omgivningen utgörs av mindre åkrar och större sammanhängande skogspartier. Själva strandängen är vidsträckt och avgränsas inåt av svagt 
betad tuvtåtelfuktäng. Till själva strandängen räknas här de delar som domineras av krypven och agnsäv. Bitvis är också starrinslaget stort. De  
inre delarna med tuvtåtel är dock lika värdefulla för fågellivet och för landskapsavsnittet som helhet. Betestrycket är och har dock varit för 
svagt för att hålla vassen borta och den öppna strandängen är mindre än vad den borde.  I norra delen ligger ett skogigt område kring 
uppstickande berghällar. Mot stranden till finns hällmarker med torrängspartier som dock är igenvuxna med enbuskar. Fläckvis är det rikt med 
den kustbundna växten natt och dag och av torrängsflora finns t ex Adam och Eva, jungfrulin, brudbröd och getrams. Det dominerande är en 
ek-tallskog där ekar och en del tallar är lite äldre. I en del av området har ekarna blivit friställda. Det finns även inslag av lind och på en grov 
lindstam påträffades den ovanliga lunglaven som även hittats på ek i området.  I söder finns ekhagepartier vid Katrineberg på ömse sidor om 
vägen. Norra delen betas till en del. Det är relativt slutet men torrängsytor finns med mycket ängshavre och brudbröd men även kattfot, 
solvända och slåtterfibbla. På mer frisk mark växer bland annat natt och dag, gullviva, svinrot och darrgräs. Söder om vägen finns igenväxande 
marker med inslag av artrika klipphällar med brudbröd och adam och eva. Bitvis mycket slån och apel men även enbuskar och unga tallar ökar i
mängd i brynen. Vid Katrineberg står områdets äldsta ek, en ihålig jätte med smal krona. I övrigt flera mycket gamla, senvuxna ekar med en 
värdefull flora och fauna med bl a bålgeting och gul dropplav.  På några bergbackar nordost om Katrineberg finns inslag av flerhundraåriga, 

                                                                                                                                                                                                                                    



senvuxna ekar. Ett betespräglat buskskikt av björnbär, slån och nypon utgör ett värdefullt

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om strandängslandskapet, ekhagarna och skogsbackar hävdas med bete även i framtiden. Hela området bör bevaras som ett
intakt landskap utan ytterligare bebyggelse och anläggningar. Söder om vägen finns akut behov av

                                                                                                                                                                                                                                    



Torrängsflora 1 km V Skälboö 
Objektsnummer: 864718 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par åkerholmar med värdefull torrängsflora, bl a med den ovanliga säfferoten samt korskovall. 

Naturvärdesbeskrivning
I åkermarken väster om E22 och ca 1 km V Skälboö finns ett par åkerholmar med intressant torrängsflora. Backarna uppmärksammandes 
redan vid inventering av stäppängsmiljöer 1977 (”Stäppängar i Östergötland”, rapport Länsstyrelsen Östergötland). Här förekom säfferot 
relativt rikt samt även korskovall, ängshavre, brudbröd och rockentrav.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om åkerholmarna skyddas från gödselpåverkan. Området bör fältbesökas och lämplig skötsel bedömas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Torstorp betesmark 
Objektsnummer: 866521 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med en hel del hävdgynnade arter som dock är koncenterade till en mindre del av hagmarken. Området är värdefullt ur 
landskapsperspektiv som en del av det kringliggande odlingslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett stort gårdsnära hästbete på öppen och relativt flack mark. Här finns en diffus svag gödselpåverkan i norr och ett rikt uppslag av slån i 
torrbacken i söder. Den rikaste floran är koncentrerad till ca 0,5 ha av skiftet och här finns den rikaste förekomsten  av hävdgynnad flora, bl a 
gökärt, rödklint, backtimjan, ängsvädd, bockrot, jungfrulin, knägräs och rikt med gulmåra.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden beteshävdas och undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och fornlämningarna 
såsom bebyggelse, grävning eller chaktning. Om ytterligare näringspåverkan undviks kommer den värdefulla

                                                                                                                                                                                                                                    



Torsvallabacken 
Objektsnummer: 865602 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett mycket värdefullt ädellövbestånd som på håll förefaller ungt men som innehåller gamla träd, delvis med hamlingsspår. Rik moss-, lav- och 
svampflora.Trädskiktet präglas av ek och ett ovanligt stort inslag av lind. Torsvallabacken utgör en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö.

Naturvärdesbeskrivning
En fd betesbacke intill den gamla järnvägsbanken Söderköping-Valdemarsvik. Trädskiktet domineras av ädellöv som i branter utgörs av gamla 
och senvuxna träd. Branterna innehåller den största mängden äldre träd i området.  Branter och bergbackar karaktäriserar området men mellan 
dessa finns planare jord- och moränfyllda ytor. I branterna finns ett stort inslag av lind medan ganska rakstammig och medelålders ek 
dominerar i övrigt. Eken är vanligen kring 100 år men 150-åriga och äldre träd förekommer. En del ekar börjar få en värdefull lavflora med gul 
mjöllav, gul porlav.  På block finns fällmossa och i de beskuggade västbranterna finns traslav, guldlocksmossa och västlig hakmossa. På hassel 
skriftlav och på en gammal ekstubbe oxtungsvamp. Unga hasselbuskar finns i rik mängd samt igenväxning i form av ung  björk, asp och ek 
medan barrträden saknas eller är urhuggna.  Det rika inslaget av den svårföryngrade linden samt gamla ekstubbar vittnar om att här funnits 
ädellövträd under mycket lång tid. Markfloran domineras av piprör med inslag av liljekonvalj. I hällmarker tulkört.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ett ädellövbestånd kan upprätthållas på platsen och om branterna lämnas orörda. Ett visst ekskogsbruk i områdets 
låglänta delar (uttag och uppdrivande av rakstammig ek) bör i övrigt vara förenligt med och troligen gynnsamt

                                                                                                                                                                                                                                    



Torönsborgs storäng 
Objektsnummer: 874001 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull ekhagmark samt spridda grova eller mycket grova ekar i närområdet. Här finns även ett angränsande större område vid 
Dragsviken med såväl gammal tall som inblandning av gran, ek och andra lövträd. Dessa skogsmiljöer, ekhagen och grova eksolitärer utgör 
mycket värdefulla delar av S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Längs stora vägen mot Tyrislöt ligger en ekhagmark som restaurerats efter att ha stått ohävdad många år. Marken är mager med många 
uppstickande berghällar. De äldsta ekarna är omkring 250 år och därunder är åldersspridningen god. Några sällsynta eklavar förekommer i små 
mängder, det är gulpudrad spiklav, skuggorangelav och gammelekslav. På en ek finns även lite lunglav.  I nordost ligger ett varierat område 
med barrträdsprägel. Det är en mosaik av hällmarkskog, bördiga kjusor, sluttningar och branter ned mot havet. I den nordvästra delen 
dominerar ek i olika åldrar med inslag av tall, gran och asp samt avsnitt med hasselunderväxt. I den östra delen och ned mot havet dominerar 
gammal tallskog. Skogen är olikåldrig med ett stort inslag av mycket gammal tall med pansarbark och gamla grovbarkiga ekar. Längst i söder 
finns en grov aspskog med inslag av gamla grova ekar, här finns inslag av yngre ask, al, björk och lönn. Död ved i form av torrakor och lågor 
finns i riklig mängd över hela området. På ek finns bl a brun nållav och på granlågor ullticka. I brynet vid grusvägen är ekarna vidkroniga och 
stammarna väl solbelysta, vilket gynnar ett rikt insektsliv och en artrik lavflora.  Söder om Torönsborgs storäng finns en ekdunge och längs 
landsvägen ett stråk av äldre ekar. I sydväst en ganska låg men mycket grov ek i ett slånbuskage och i sydkanten av åkermarken står en cirka 1,5
meter grov ek med cirkelrund, vacker stam. Gammelekslav och gulpudrad spiklav förekommer i små mängder. I nordväst finns ett friliggande 
delobjekt i Storängens västbryn med några gamla grova ekar. Flera av dem är i stort behov av frihuggning.  Söder om landsvägen ligger en höjd
med hällmarker, omgivna av gles skog. Vid sydöstra kanten av hällmarken står några gamla lindar. Sydligaste delen är igenvuxen med ung lind 
och gran. Höjdens ostsluttning är småblockig med mycket asp i trädskiktet. Här växer den sällsynta igelkottsröksvampen och gräset lundslok.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd i ekhagen längs vägen. De flesta övriga vidkroniga ekar i närområdet är i akut behov av frihuggning. I det 
stora området i nordöst kan ekarna i den västra delen frihuggas, en del av ekarna kan ochså gallras

                                                                                                                                                                                                                                    



Trollnäset 
Objektsnummer: 864305 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Äldre tallskog på Trollnäset i Hövern. De äldre träden har ett högt naturvärde men även ett värde för landskapsbilden. 

Naturvärdesbeskrivning
På Trollnäset växer en äldre tallskog med stort inslag av asp och ek. Troligen har området betats för länge sedan. Ett mindre antal tallar i norr 
visar på ännu högre ålder. De spår av avverkning som finns är gamla men det är ont om död ved. Området utgör en fin del i landskapsbilden i 
Hövern.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras bäst om tallskogen på Trollnäset lämnas utan skogliga åtgärder.

                                                                                                                                                                                                                                    



Trädmiljö vid Börrum 
Objektsnummer: 863927 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull gårdsnära trädmiljö med grov lind och ask. Området är en del av det rika ädellövlandskapet i trakten och av kommunalt värde ur 
naturvårdssynpunkt. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Börrums gård finns en värdefull trädmiljö med en kombination av park- och alléträd samt en sluttning av mer naturlig karaktär. Här finns 
äldre träd av främst lind men även ask och någon bok. En del av sluttningen ovanför tomtmarken ingår i betesmark. Av lind finns ett flertal 
träd som är nära metergrova och ca 10 träd är kring 2,5 meter i omkrets. Av ask finns 3 st över metergrova träd, det grövsta 408 cm i omkrets 
och den grova boken mäter 240 cm i omkrets (Länsstyrelsens

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om trädmiljön vårdas och föryngra som tidigare men det är värdefullt om även gamla och ihåliga träd kan tillåtas står kvar 
där de ej utgör fara eller missprydnad. Fortsatt bete i sluttningen är mycket positivt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tränkärr 
Objektsnummer: 872206 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett våtmarksområde med en rad typiska våtmarksväxter. Trots viss påverkan har området ett lokalt intresse då kärr- och mossar är ett ovanligt 
inslag i 

Naturvärdesbeskrivning
En myrmark med en blandning av typiska kärr- och mossearter. I kanterna skvattram och hällmarker med tall som angränsar i norra delen. Av 
växter dominerar topplösa samt blåsstarr, dessutom finns tranbär, kärrviol, kråkklöver, gråstarr, vattenklöver, sjöfräken, ängsull, blåtåtel samt i 
bottenskiktet björn- och vitmossor. I söder är kärret al- och björkbevuxet och omges av björk-gransumpskog.  Längst i väster en lövsumpskog 
med starr-arter mellan lövsocklarna. Trädskikten är förhållandevis ungt och verkar ha varit avverkat. Angränsande brukade skogsbestånd går 
ända ut i sumpskogskanten. Sumpskogen hyser ändå naturvärden i form av de få äldre granar och lövträd som finns kvar i och runtom i 
kanterna.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om våtmarken får utvecklas fritt och om de äldre träden runtom lämnas till evighetsträd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Trännöhalsen 
Objektsnummer: 874042 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Trännöhalsen finns höga naturvärden tack vare basiska jordarter som ger förutsättningar för en rik kärlväxtflora även i granskog. Här kan en
värdefull svampflora förväntas och i området finns även en mängd gamla träd av gran, tall och ek och främst på ek flera rödlistade arter. 
Området utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård och ingår i Uggelö naturreservat. 

Naturvärdesbeskrivning
Trännöhalsen är en utskjutande udde nordost om Herrborum och utgör den västligaste delen av Uggelö naturreservat. Halva ytan är i nuläget 
av ganska trivial natur medan övriga delar främst längs sydsidan och mitt på har betydande naturvärden. I sydväst ligger ett litet område med en
ekdominerad lövskog med rik flora. Här finns gott om de ovanliga växterna lundslok och sårläka tillsammans med lite vanligare lundväxter som
hässlebrodd, gullviva, blåsippa, vårärt, vitsippa, vippärt samt någon enstaka tandrot och tvåblad. Ekarna börjar bli gamla och hysa krävande 
lavar. Bland annat finns här rosa skärelav. Miljöer som denna hyser ofta en rik svampflora.  Trännöhalsens centrala del utgörs av en mycket 
bördig granskogssänka bevuxen med gammal grov gran, enstaka ekar, alar och någon alm. Mot söder avgränsas området av en nordvänd brant.
Den del av området som ligger i nordsluttning ner mot Arentorpsviken är inte lika gammal men förhållandena i övrigt är likartade. Floran är 
mycket örtrik. Blåsippa och sårläka dominerar stora delar och här och var kan man hitta den sällsynta lundsloken och purpurknipprot. 
Trolldruva, kärrviol, vårärt och gullpudra förekommer fläckvis. Bland lite ovanligare kryptogamer kan guldkremla och västlig hakmossa 
nämnas.  Trännöhalsens södra del består av gammal barrskog dominerad av jättetallar med inslag av gamla ofta ihåliga ekar och några gamla 
granar och aspar. Här finns gott om gamla grova tallågor och torrakor. Floran är även här mycket örtrik med arter som vippärt, gökärt, sårläka, 
blåsippa, gullviva och i norr knärot. Området är mycket artrikt och hyser en rad rödlistade arter (minst 10 arter). Här finns bland annat den 
starkt hotade vedsvampen tallharticka och de mycket sällsynta lavarna rosa lundlav och blå halmlav.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om lövskogen i sydväst och granskogen lämnas orörda. Ett massivt uppslag av införd ädelgran finns på uddens yttre del 
vilket utgör ett stort hot mot de mycket höga naturvärdena här. Några av de stora ekarna är invuxna av bland

                                                                                                                                                                                                                                    



Tväråns ravin 
Objektsnummer: 866606 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Åravinen är en mycket växlingsrik naturmiljö som slingrar sig genom åkerlandskapet. Den beskuggade vattenmiljön har ett stort värde för fisk 
och i strandbrinken förekommer kungsfiskare. 

Naturvärdesbeskrivning
Från strax nedströms Strodammen till utloppet i Storån har Tvärån kvar en hel del av sitt naturliga lopp. På en kilometerlång sträcka har ån 
skurit ut en upp till 20 m djup ravin. Närmast dammen är ån rätad och stenskodd. Den ursprungliga ravinformen är dock bevarad åtminstone 
på södra sidan. Sidoraviner och erosion kan iakttas. I strandbrinken har kungsfiskaren sitt bo.  I ravinen växer bl a klibbal och lönn samt pil. 
Upp mot Fullerstad gård finns en lövhagmark med 100-150 årig ek och lönn med karaktären av engelsk park.  Ett stycke nedströms dammen är
norra ravinsidan betad medan sydsidan är en igenväxande buskmark med slån. Nere vid ån en bård av klibbal. Den beteshävdade delen ger en 
god bild av den mäktiga ravinen. På sydsidan finns grupper av asp och björk här och var. Närmare Storån avtar successivt ravinens djup och 
övegår till en ganska rak å beskuggad av träd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om beteshävden fortsätter med minst dagens omfattning. Beskuggande träd bör finnas i kanten av ån för att gynna 
vattenlevande organismer, bl a fisk. I övrigt bör alla åtgärder som kan skada naturvärdet undvikas såsom

                                                                                                                                                                                                                                    



Tväsäck 
Objektsnummer: 874118 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På ön Tväsäck finns ett antal gamla lindar med spår av hamling. De gamla lindarna på Tväsäck utgör en mycket värdefull del av den på lind rika
norra delen av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På den lilla holmen Tväsäck sydost om Trännö finns ett 10-tal grova och gamla lindar som har hamlingsspår. Flera av lindarna har håligheter 
med fuktig mulm (trämjöl) av stort värde för hotade vedinsekter och på en lind växer den rödlistade gammelekslaven. I övrigt utgörs 
trädskiktet av en måttligt gammal gran- tallskog med inslag av vårtbjörk. I buskskiktet finns här och där yngre hasselbuketter. Ett par riktigt 
gamla pansartallar står mot strandkanten i söder. Under lindarna är vegetationen lundartat frodig med bl a båsippa och tandrot.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena är främst knutna till hamlingsträden. Dessa är ej i akut behov av skötselåtgärder men riskerar på sikt att knäckas av ett övertungt 
grenverk. En återhamling av vissa träd liksom försiktiga röjningar av inväxande yngre gran kan

                                                                                                                                                                                                                                    



Tyrislöts urkalkberg 
Objektsnummer: 873206 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Tyrislöt finns några mindre urkalkförekomster med artrik flora av delvis kalkgynnade arter. Skärgårdens urkalkförekomster och dess flora 
utgör ett mycket värdefullt inslag i skärgårdsnaturen. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Tyrislöts hamn och camping finns några urkalkförekomster med rik klippängsflora. Helt nära Tyrislöts hamn finns en buskrik hällmark 
med rik flora på små terrassartade partier i den sydexponerade branten. Här växer rikligt med gaffelbräken samt svartbräken, vit fetknopp, 
brudbröd, lundtrav, kungsmynta, Adam och Eva och murruta. Ormbunken murruta har endast en ytterligare känd lokal i skärgården. Ännu en 
bergbacke på urkalksten finns vid tillfartsvägen till Tyrislöt på nordsidan av vägen. Här finns spridda nyponbuskar och en och på ängsartade 
hyllor rikt med Adam och Eva samt kungsmynta, tulkört, vårklynne, vit fetknopp, duvnäva, brudbröd samt gaffelbräken och svartbräken. 
Kalkpåverkad flora märks även på berget nära småbåtshamnen och badplatsen på norra sidan Norra Finnö.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om kalkhällarna undantas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön såsom t ex schaktning, sprängning eller bebyggelse. 
Buskröjning och hävd vore troligen positivt för floran.

                                                                                                                                                                                                                                    



Tärnerör 
Objektsnummer: 876309 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Mitt i vattenvidderna i Aspöjafjärden ligger det lilla skäret Tärnerör med häckande fågel och en relativt rik fågelskärsflora. Tärnerör utgör en 
värdefull del av S:t Anna

Naturvärdesbeskrivning
Tärnerör är ett litet, runt och övervägande kalt skär. Lösa stenar och block finns på hällarna. På toppunkten växer sparsamt med klibbglim och 
ett klapperstensfält domineras helt av renfana. I övrigt är det gott om vänderot och dessutom strandveronika. En gråtrutkoloni dominerar 
fågellivet och här häckar även något par vardera av silltrut och havstrut.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön lämnas orörd och ostörd.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Tärnslund  
Objektsnummer: 867351    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Två värdefulla och för trakten gamla ekar med relativt skrovlig bark. Hotade av igenväxning.  Naturvärdesbeskrivning  Nära åkerbrynet strax 

nordväst om Tärnslund står två ca 80 cm grova ekar med relativt grov bark. De omges av ung tall, gran och asp som börjar växa upp i kronan. 

Ekarna hyser sannolikt en värdefull lavflora även om det inte kan påvisas på stammens nedre, ganska beskuggade delar. Allémossa växer på 

grenarna.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nära åkerbrynet strax nordväst om Tärnslund står två ca 80 cm grova ekar med relativt grov bark. De omges av ung tall, gran och asp som 

börjar växa upp i kronan. Ekarna hyser sannolikt en värdefull lavflora även om det inte kan påvisas på stammens nedre, ganska beskuggade 

delar. Allémossa växer på grenarna. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ekarna frihuggs ut till ca 5 meter utanför yttersta grenspetsarna, dvs ända ut till åkerbrynet i norr.  



Uggelholmarna 
Objektsnummer: 874203 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 På Uggelholmarna finns mycket värdefulla ädellövmiljöer med främst ek men även en  hel del tall. Knutet till ekar och andra lövträd finns en 
mycket värdefull lavflora och  insektsfauna. Ön har också en mycket rik markflora och är en del i det stråk av ekskogsrika öar som finns i norra
S:t Anna. Uggelholmarna utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

Naturvärdesbeskrivning
Omkring en kilometer sydost om Risö ligger Stora och Lilla Uggelholmen. Här finns mycket värdefulla ädellövmiljöer med främst ek samt även
en hel del tall. Det finns även lönn, ask och lind och tidigare hamlade lönnar utgör ett säreget inslag på några platser.  Tvärs över Stora 
Uggelholmen från sydvästudden mot ost-nordost går en lerfylld sänka. På ön finns även avsnitt med morän och sand. Jordlagren är därmed 
djupare än på de flesta jämförbara öar vilket säkert är en viktig förklaring till den frodiga lövvegetationen.I nordsluttningen på nordvästra delen
av ön växer äldre tallskog. Tallarna är äldre än 150 år och här finns relativt gott om lågor och torrträd. Det finns även en och annan gammal ek.
På ek växer rosa skärelav och på gammal tall syns gnagspår efter den rödlistade skalbaggen svart praktbagge. På en torraka växer sydlig ladlav.  
På öns centrala och norra del finns en sluten lövskogslund med gott om gamla grova lövträd. Ek, lind, alm, lönn, ask, asp och björk är de 
viktigaste trädslagen men ner mot stranden dominerar klibbal. Ett stort antal träd bär spår av hamling. Till de gamla träden finns en lång rad 
rödlistade lavar knutna och sannolikt även rödlistade insekter. Vid en undersökning av insektsfaunan i hålträd påträffades fragment av bl a 
kolsvart kamklobagge (Prionychus ater), bålgeting och brun trädmyra. Floran i området är mycket rik med arter som ramslök, tandrot, nästrot, 
vårärt, underviol, spenört, tvåblad, ängsruta, nattviol, gullviva och vårärt.  En på ön mer utbredd naturtyp är den av bete tydligt präglade 
skogen som finns på södra och sydvästra delen. Gamla grova ekar förekommer rikligt och dessa hyser en lång rad rödlistade arter. Bland annat 
finns här lavarna parknål, gammelekslav och parasitsotlav. På gamla grova tallar syns spår efter reliktbock och svart praktbagge. I området finns
även lönnar och askar samt någon alm som bär spår av hamling. Floran är rik med en blandning av både hävdgynnade arter och lundarter. Här 

                                                                                                                                                                                                                                    



finns t ex rikligt med buskstjärnblomma, vippärt, vårärt, lundslok, blodnäva, Adam och Eva, nattviol och kungsmynta.  Lilla Uggelholmen 
består i sin helhet av skog präglad av bete även om gräset växte högt vid inventeringsbesöket. Fältskiktet domineras av gräs som t ex lundgröe 
men har även ett ganska rikt inslag av örter som tandrot, brudbröd, buskstjärnblomma, gullviva och Adam och Eva. Trädskiktet är varierat 
men ek och tall är de vanligaste trädslagen. Äldre träd finns även av gran och klibbal. På äldre ekar växer krävande  ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om den stora andelen ädellövträd består och om öarna hävdas med bete eller på annat sätt bibehåller den delvis halvöppna 
karaktären. Den gamla  tallskogen lämnas orörd. Uggelholmarna är naturreservat.  lavar såsom den rosa skärelaven och gulpudrad spiklav och 
på en gran syns  Sida 714 av 891

                                                                                                                                                                                                                                    



Uggeltorps barrskog 
Objektsnummer: 864909 Naturvärdesklass: 3

 

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

Naturvärdesbeskrivning
Ett relativt stort område (7 ha) med en delvis impedimentartad, gammal hällmarkstallskog med en liten barrskogsbrant i väster. Det finns gott 
om gamla pansarbarkstallar och en del lågor och torrakor. Trädskiktet blir något yngre mot öster. Av signalarter förekommer tallticka och 
blåmossa som karaktäristiska gammeltallskogsarter. På block i skuggigt läge finns korallav och på äldre gran gammelgranslav. I området finns 
även västlig hakmossa.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Uggeludden  
Objektsnummer: 874165    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Innanför Uggeludden finns ett mycket värdefullt lund- och lövängsområde som restaturerats under 1990-talet. Här finns en värdefull flora av 

lundväxter och en mängd hamlade träd. Området är ett av de mer värdefulla ädellövskogs- och lövängsområdena i innerskärgården och utgör 

en mycket värdefull del av S:t Anna   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Uggeludden är ett nyligen restaurerat ädellövskogs- och lövängsområde. Man har sparat ek och lind, samt några enstaka andra träd. 

Uppskattningsvis ett femtiotal lindar har ny- eller omhamlats. Eken och linden sluter nästan krontaket på stora delar av området. All underväxt 

är dock borta så marken får ändå mera ljus är tidigare. En mindre yta är helt öppen sånär som på de hamlade lindarna. Närmast vattnet ligger 

en stenig ekhagmark med inslag av lind. Markfloran är typisk för skärgården med arter som gullviva, Adam och Eva och liljekonvalj. Enbuskar 

ger prägel åt delar av området. Det restaurerade lundområdet vidtar österut med dominerande lind och inslag av hassel, ek och lönn. Här 

påträffas en artrik flora, speciellt i hasselavsnitten i slänterna ner mot vattnet. Här växer rikligt med lundslok samt vårärt, vippärt, blåsippa, 

hässlebrodd, tandrot, trolldruva, långstarr samt lundgröe och måbär. I öster nära en mindre körväg finns storblockig terräng och rasmark. Här 

växer bl a löktrav. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om karaktären bibehålls och lindarna omhamlas regelbundet. 



Uggelviksundet 
Objektsnummer: 874119 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Uggelviksundet är egentligen ett före detta sund som idag är en relativt djup och måttligt exponerad vik. Undervattensvegetationen är sparsam 
och viken är troligen av viss betydelse som lek- och uppväxtmiljö för fisk.Viken utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i 
länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Den nordvända viken väster om Uggelö, benämnd Uggelvikssundet, är belägen i södra delen av Trännöfjärden. Det är en relativt stor vik med 
bred och djup mynning (ca 5 m). Den nordöstra delen präglas av branta klippstränder. Viken är relativt djup, ca 6,5 m som djupast, vilket 
innebär att den är svagt trösklad. Den är måttligt exponerad och kan betraktas som ett grundområde med liten vågpåverkan. Påverkan är 
måttlig med ett fåtal hus, bryggor och bojar i området. Markanvändningen består av åkermark och blandskog och vassbälten täcker större delen
av vikens sidor. Undervattensvegetationen är relativt sparsam och ålnate, hjulmöja, en lånke-art samt

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Uggelö naturreservat 
Objektsnummer: 874116 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 Uggelö naturreservat med inslag av gammelskog av gran och tall samt grova ädellövträd och kalkbarrskogar utgör en mycket värdefull del av 
Östergötlands 

Naturvärdesbeskrivning
Uggelö naturreservat omfattar udden Trännöhalsen vid Herrborum och ett vattenområde med tillhörande öar österut. På öarna finns gammal 
barrskog och inslag av gamla ekar. Simpholmen är en renodlad ekmiljö. För beskrivning se objekten: Trännöhalsen, Simpholmen, Uggelö-
öarna och Arentorpsviken i

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området sköts enligt fastställd skötselplan som finns hos Länsstyrelsen.

                                                                                                                                                                                                                                    



öarna 
Objektsnummer: 874044 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 Östra delen av Uggelö naturreservat utgörs av barrskogspräglade öar. Flertalet av öarna präglas till stor del av gran, ofta på rik mark med 
mycket rik örtflora för att vara i granskog. Även gammal tall samt enstaka grova ekar och andra lövträd förekommer också. Området utgör en 
mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.  

Naturvärdesbeskrivning
Östra delen av Uggelö naturreservat utgörs av barrskogspräglade öar. Rikedomen av gamla granmiljöer på rik mark är påfallande och av stort 
värde.  Längst i söder finns en liten ö sydväst om Svedholm. Den är bevuxen med mycket gammal och grov tallskog med inslag av ett par 
gammelekar. Grova lågor finns av både tall och ek. Tallticka förekommer på gammal tall och på de gamla ekarna växer rutskinn och 
gammelekslav.  Svedholmen är bevuxen med gammal grandominerad barrskog som fläckvis är örtrik med arter som blåsippa, hässlebrodd, 
tulkört, bergsslok, bergmynta och gullviva. Längst i söder dominerar grov tall och här finns inslag av grova torrakor. Lågor av främst gran är 
det mycket gott om på ön och ulltickan förekommer på enstaka av dessa.  Styrsholm är vid sidan av Älgholm den största av öarna. På 
Styrsholm finns grandominerad äldre barrskog med stort inslag av björk och i väster tall. En del granar och tallar är riktigt gamla. Enstaka 
gamla aspar och sälgar står i ostsluttningen. Området är rikt på kullfallen gran vilket bland annat gynnar ulltickan. Floran är fläckvis ganska 
örtrik även på denna ö, bl a påträffas knärot.  Smissören är en mindre ö med blandskog dominerad av tall med inslag av gran ek och björk. Här
finns ganska många jättetallar utspridda och på södra halvan finns ett par stora eklågor. Busholms östra del utgörs av örtrik granskog med 
inslag av björk och någon asp. Floran är mycket rik för att vara i en granskog. Här finns örter som blåsippa, vitsippa, gullviva, violer, tandrot, 
vispstarr, liljekonvalj och ormbär. Här finns en hel del gamla granar och björkar och det finns grova lågor och högstubbar av båda arterna. I 
väster talldominerad äldre skog med inslag av lite gran och björk.  Älgholm hyser i öster örtrik granskog rik på grova högstubbar och lågor i 
olika nedbrytningsstadier. Här finns inslag av lönn, ask, alm, al, björk och ek i trädskiktet. Här finns en ek och en alm som är mycket gamla och

                                                                                                                                                                                                                                    



grova. Fältskiktet är örtrikt med gott om blåsippa, tandrot, ängskovall och gullviva. Hässlebrodd, bergsslok och bergmynta förekommer också. 
En annan art att nämna i sammanhanget är den ganska ovanliga guldkremlan. På den gamla grova eken växer flera sällsynta lavar som blek 
kraterlav, grå skärelav och gammelekslav. På Älgholm finns i övrigt barrblandskog dominerad av tall och gran med partier av hällmarkstallskog 
på toppen. Här är gott om gamla träd, lågor och torrträd. På träden finns många kläckhål av insekter och på en låga finns fullt av kläckhål efter 
den sällsynta raggbocken.  ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Uggelö-öarna lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ullstorps hagmark 
Objektsnummer: 864409 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull hagmark med rikt med fornlämningar, sannolikt gravar. Sammantaget  utgör hagen ett värdefullt inslag i landskapet söder om 
Östra Ryd. 

Naturvärdesbeskrivning
Hagmarken vid Ullstorps gård höjer sig något över omgivningen. Området har särskilt höga kulturvärden genom sina fornlämningar. Mellan 5-
10 stensättningar av både rund och kvadratisk form finns i hagen. Det finns även en hävdgynnad flora, den är fläckvis utbredd i hagens västra 
del. Här finns bl a lite stagg, ängsvädd, harstarr, ljung och jungfrulin.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Urkalk vid Gjutan 
Objektsnummer: 872110 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Gjutan finns ett par kalkhällar som ger upphov till en särpräglad flora av högt

Naturvärdesbeskrivning
Helt nära stugan uppe i sluttningen finns en mindre förekomst av urkalksten. Strax sydost om detta märks en rikare flora med duvnäva, 
harmynta, svart- och gaffelbräken samt rikt med Adam och Eva. Längre ned i sluttningen finns ännu en kalkhäll med vit fetknopp, grusbräcka, 
vårarv mm. Omkring hällen finns ängsartade torrbackar med gullviva, Adam och Eva, brudbröd och lundtrav. Längst i öster finns en drygt 
metergrov ek omgiven av barrskog.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om urkalkförekomsten med sin speciella flora bevaras genom att området undantas från ingrepp av alla slag. Eken bör 
hållas frihuggen.

                                                                                                                                                                                                                                    



Utfallsö 
Objektsnummer: 874201 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Utfallsö är en relativt stor och variationsrik ö med främst lövträdsvärden och en delvis luckig betad skog även om tall utgör det vanligaste 
trädslaget. Utfallsö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Utfallsö är en mellanstor ö strax nordost om Kallsö. Ön är mager utan lösa avlagringar av betydande djup. På västsidan och i nordost har några
mindre ängslyckor funnits. Öns västra del utgörs av talldominerad skog där tallarna generellt är förhållandevis måttligt gamla med undantag av 
enstaka gammelfuror på främst magra berghällar. De höga naturvärdena finns på senvuxen och i flera fall sannolikt tämligen gammal ek som 
förekommer spridd inom skogen. I vissa delar är lövandelen högre och variationsrikare med inslag av bl a rönn, asp, ask och hassel. Så är det 
bland annat i en något fuktig och skyddad öst-västligt orienterad svacka i berget samt inom ett flackt lundartat avsnitt på nordvästra sidan av 
ön. På de senväxta ekarnas stammar uppträder ett par rödlistade skorplavar - rosa skärelav och blyertslav - i relativt stor mängd och med 
välutvecklade lavbålar. Den östra delen av ön har en skogsbetesprägel och har luckhuggits/gallrats i lagom omfattning så att ljuset tränger ner 
mellan träden. Trädskiktet utgörs av äldre tall med inslag av yngre ek, rönn och gran. Inom en mindre del finns yngre hasselbuketter. 
Grässvålen är bäst framträdande i den norra delen. Av mer eller mindre hävdgynnade växter kan nämnas knägräs, stagg, ärenpris, brudbröd och
vårbrodd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består på öns västra del om vissa skötselåtgärder som förhindrar att en del av ekarna blir igenväxta av t ex enbuskar och barrträd 
genomförs. Eventuella insatser bör detaljplaneras och alltid föregås av ett samråd. För öns östra halva är bete

                                                                                                                                                                                                                                    



Utterfjärd 
Objektsnummer: 875323 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 Utterfjärd utmärks av klart vatten och riklig och varierad undervattensvegetation med dominans av kransalger. Viken är dessutom trösklad 
(klassas som en flada), belägen i ytterskärgården och bedöms tillhöra en av ett 15-tal vikar i länet som är särskilt betydelsefulla för 
fiskrekytering. Naturvärdena bedöms som mycket höga. De grunda vattenmiljöerna utgör en mycket värdefull del av de samlade 
undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

Naturvärdesbeskrivning
Utterfjärd ligger vid Aspöjas sydöstra delar och utgör en mycket värdefull undervattensmiljö med riklig vegetation och ett läge nära 
ytterskärgården. Området är sannolikt av stor betydelse för fiskrekytering. Fjärden består av en stor öppen vattenyta med en liten vasstäckt 
delbassäng i öster. Vikens huvudmynning, som är belägen i söder, utgörs av en långsmal passage som är omgiven av klipphällar och småskär. 
Här är djupet ca 1,5 m. Inne i viken är djupet ca 1 m i hela den västra delen medan det är djupare (1,3-1,8 m) längs med Ekholm upp mot själva
Aspöja. Exponeringsgraden är måttlig och viken bedöms som en flada (trösklad vik). Hus, bryggor och båtar i mindre mängder gör att 
påverkansgraden bedöms som måttlig. Betesmark, blandskog och klipphällar omger viken. Gles vass och havssäv täcker tillsammans ungeför 
hälften av vikens stränder. Undervattensvegetationen var riklig i hela viken med dominans av borststräfse, rödsträfse och hårsträfse. Dessutom 
fanns borstnate och havsnajas.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Uvmarö barrskog 
Objektsnummer: 873201 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
 Uvmarö barrskog på Norra Finnö är ett av skärgårdens största sammanhängande områden med äldre barrskog. Här finns i första hand 
tallskogar men även inslag av riktigt gamla granar. Uvmarö barrskog utgör en av de mest värdefulla skogarna i S:t Anna skärgård.  

Naturvärdesbeskrivning
Uvmarö ligger på sydvästra sidan av Norra Finnö. Mot nordost in mot mitten av Norra Finnö ligger ett relativt plant skogsområde på mellan 
15-25 meter över havet. Här finns ett sammanhängande område med äldre barrskog som är över 50 hektar stort. Det är därmed ett av de 
största kvarvarande områdena med äldre barrskog i skärgårdsområdet och skogar med det här utseendet och storleken börjar nu bli mycket 
ovanliga i hela landskapet. Områdets östra hälft består av naturskogsartad barrskog som varit orörd under lång tid. Här finns gott om riktigt 
gamla granar och tallar och gott om död ved både torrträd och lågor. I västra delen och längst i öster finns sumpskogar. Här är mycket goda 
förutsättningar för en rad rödlistade arter bl.a. insekter och lavar. I områdets centrala delar finns gammal hällmarksrik tallskog. Här är tämligen 
orört, enstaka träd och död ved har tidigare plockats ut. Många av tallarna är snart lämpliga för rödlistade insekter. På döda granar i norra 
kanten syns spår av skalbaggen bronshjon. I övriga delar finns omväxlande hällmarker med äldre skog, barrblandskog, skvattrammossar och 
mindre partier med lite rikare sumpskogar. En del träd har åldersbestämts och en senvuxen gran var hela 210 år gammal och det finns en hel 
del tallar mellan 150-200 år. Av signalarter förekommer t ex gammelgranslav och kattfotslav förutom de spår av sällsynta vedinsekter som 
noterats på den döda veden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om barrskogen lämnas orörd och undantas från andra åtgärder som kan skada naturmiljön eller påverka områdets 
oexploaterade karaktär.

                                                                                                                                                                                                                                    



Uvmarö Skaftö 
Objektsnummer: 873210 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Uvmarö Skaftö finns grova och yvigt greniga tallar samt en del äldre ekar. I närheten finns även ett par jätteträd av lind och ask. På 
Klubbsudden finns en typiskt och vackert utbildad klippängsflora. Området vid Uvmarö Skaftö utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Uvmarö Skaftö är förbunden med Uvmarö av ett smalt näs, Djupekroksedet. Här finns en fin mindre bergknalle med större stenblock i 
sluttningen. Söderut finns flera mindre kullar bevuxna med ek och tall som är gamla och flerstammiga. Dessutom finns yngre träd av såväl ek 
och tall som av de flesta andra lövträd. Området verkar ha varit betat förr. Lundflora. Vid nordvästsidan av Ängviken står en enorm lind som 
växer i en blockig kant. Den har en krypande bas som går upp i flera mer eller mindre grova stammar. De grövre är sedan gammalt hamlade 
men nu är det ett 30-tal år sedan sist. Troligen är alla stammar en enda individ. Håligheterna bland rötterna och stenblocken är många. I 
nordost uppe vid vägen står ytterligare ett jätteträd. Det är en ask som har bohål och är grovbarkig. Troligen har trädet hamlats långt tillbaka. 
På stambasen växer två signalarter - vitskivlav och guldlockmossa. Klubbsudden sticker ut mitt för Uvmarö Skaftö. Det är en hög bergudde 
med klippängsvegetation. Här finns bergknallar med lavtäcke omväxlande med jordfyllda sänkor där fårsvingel dominerar. Här växer även 
rikligt med Adam och Eva samt tulkört, hällebräken och gaffelbräken. Här finns glest stående enbuskar samt rönn, getapel, oxel, ek, slån och 
nypon. Berget sluttar brant och utsikten är fin.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om de gamla grova träden på Uvmarö Skaftö bevaras. Det är bra för naturvärdena om de grova träden kan friställas. För att
gynna linden bör den befrias från konkurrens genom lätt friställning samt omhamlas. Asken är ej akut hotad

                                                                                                                                                                                                                                    



Vagnsmossen 
Objektsnummer: 867502 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Den stora och i stort sett opåverkade Vagnsmossen med sin kalmosse med strukturer av tuvor och höljor utgör en mycket värdefull och 
skyddsvärd naturmiljö. Vagnsmossen har få motsvarigheter i Östergötland och är unik genom sitt läge så 

Naturvärdesbeskrivning
Myren är belägen på gränsen mellan Norrköpings och Söderköpings kommuner. Den är i norr,öster och söder omgiven av 30-40 meter höga 
berg med barrskog. I väster finns jordbruksmark. Mossen är mycket svagt störd på mosseplanet och har något kraftigare störning i det 
omgivande laggsystemet. I söder finns en angränsande grustäkt och i norr finns ett dike på mosseplanet.  Det öppna mosseplanets tuvor och 
strukturer domineras av ljung och kråkris. Det finns rikligt med rosling, tranbär och hjortron. I bottenskiktet är rostvitmossa, tallvitmossaoch 
myrbjörnmossa vanliga. Det finns även glest med grå och gulvit renlav. Mellan tuvorna domineras fastmattan av tuvull och i övrigt samma arter
som på tuvorna. Höljorna består av både mjukmatta och fastmatta. Där återfinns dystarr, vitag, storsileshår, rundsileshår och glest med rosling. 
I bottenskiktet finns flytvitmossa, ullvitmossa, flaggvitmossa, rubinvitmossa och grön flytvitmossa.  I sydost finns det i kanten av mosseplanet 
mellan mossetuvorna tydliga indikatorer på rik näringshalt, eventuellt källpåverkan. Där växer bl a rikligt med guldspärrmossa, kärrbryum, 
källkvastmossa och mellankrokmossa. Den senare är en indikator för rikkärr som vanligen är kalkpåverkade. I det begränsade området växer 
rikligt med ängsnycklar, snip, pors och ärtstarr.  Runt mossen finns en diffus randskog som ofta gradvis flyter ihop med laggen. Randskogens 
trädskikt består av ca fyra meter höga tallar och fältskiktet består av bl a ljung, kråkris, tuvull och tranbär. I bottenskiktet växer tallvitmossa, 
rostvitmossa, grodvitmossa, krokvitmossa och räffelmossa. Ju mer fastmarksvattnets påverkan ökar, desto mer ökar frekvensen av meterhöga 
glasbjörkar, knagglestarr och pors.  I den skogsklädda laggen finns ca sju meter hög glasbjörk samt lite glesare förekomst av tall, klibbal och 
gran. I fältskiktet växer rikligt med vass, pors, vattenklöver, sjöfräken och topplösa. I bottenskiktet finns myrbjörnmossa, husmossa, 
klubbvitmossa, uddvitmossa och sumpvitmossa.  Till myrens fågefauna hör bl a storspov, skogssnäppa, ängspiplärka, orre och gulärla. 

                                                                                                                                                                                                                                    



Vagnsmossen har ett mycket högt värde eftersom det är unikt med så stora och Välbehållna koncentriska mossar i denna naturgeografiska 
region.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området undantas från ingrepp som t ex dikning, gödsling, täkt och avverkning. Brynet kring myren bör ej avverkas. 
Mossen ingår i  Myrskyddsplanen för Sverige samt i Natura 2000

                                                                                                                                                                                                                                    



Vallbergs ö 
Objektsnummer: 865503 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Vid nordöstra Vispolen finns flera värdefulla lövskogsmiljöer. Ek- och aspmiljöerna vid Vallbergs ö är ett par av dessa och de utgör en mycket 
värdefull del av det rika Vispolen-området. 

Naturvärdesbeskrivning
Vallbergs ö ligger vid sjön Vispolen. I främst östra delen av området finns många riktigt gamla och senvuxna ekar. Träden är ej så grova men 
här finns en rik lavflora med bl.a. den praktfulla lunglaven och den rödlistade skuggorangelaven. På en ek längre västerut hittades den 
rödlistade kärntickan. I väster finns även en hel del grov asp med inslag av död ved.  I ett sydvästvänt bryn vid en åker i närheten finns en 
blockrik rasbrant. Här finns ett vildvuxet bestånd med mycket lövträd i grövre dimensioner. Asp och björk dominerar. Flera gryt finns bland 
alla block i området. Stenblocken och bergväggarna är ofta rikt mossklädda med bl a signalarten fällmossa.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna på Vallbergs ö frihuggs och om andelen gran i området minskas. Området vid åkermarken lämnas helst orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Varby betesmark  
Objektsnummer: 867505    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Hagen vid Varby är tämligen stor och innehåller flera vegetationstyper med en varierad betesmarksflora. Torrängsväxterna backtimjan och 

småfingerört är mindre vanliga i trakten och området utgör en värdefull del av odlingslandskapet.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Söder om Göta kanal från Lillån och upp över kullen ligger en beteshage. Objektets huvuddel utgör högre belägna avsnitt med glesa 

talldominerade skogsdungar och öppna partier däremellan. Endast mindre områden är påverkade av kvävegödsel.  Vegetationen utgörs till stor 

del av lite trivial rödvenäng i skogsdungarna. I öster finns en fin backe med fårsvingeltorräng. I västra kanten ligger en moränrygg med en torr 

rödvenhed. Mellan skogsdungarna på lite lägre mark dominerar en mycket staggrik tuvtåtelfuktäng, som är ganska artfattig. I området finns 

även backtimjan och småfingerört samt ängsvädd, darrgräs, gullviva, hirsstarr, jungfrulin och skallror.  Det omväxlande och öppna 

hagmarkslandskapet gör att hämplingen trivs bland enbuskarna. Förekomst av stensträngar visar att detta är gammal kulturmark. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, sprängning eller 

uppförande av bebyggelse.', ' 



Varpviken 
Objektsnummer: 872125 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Varpviken är en grumlig vassbukt med sparsam vegetation. Den utgör dock en värdefull del av undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Varpviken är en vassbukt på östra sidan av Ängelholm i Dalsfjärden. Viken vetter mot öster och har en ö i mynningsområdet vilket medför en 
nordlig och en östlig mynning, vilka båda är ganska breda. Viken är exponerad och saknar mynningströskel, djupet är ca 2 m. Blandskog, 
betesmark och åkermark omger denna i övrigt opåverkade vik. Glesa vassbälten täcker i stort sett hela strandlinjen. Av fyra påträffade arter 
dominerar borstnate.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Varpö betesmarker 
Objektsnummer: 872204 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett område med strandängar och grunda vassvikar. Längs kanterna även artrika bryn och backar med bl a ovanligt koncentrerade förekomster 
av Adam och Eva. Torrbackar, strandängar och vassvikar i området utgör en värdefull del av S:t Anna 

Naturvärdesbeskrivning
Norr om Grövik finns en brant torrbacksslänt och lite berghällar ner mot en större strandäng och vassbevuxen vik. Här växer tall, ek, 
enbuskar, nypon och slån i kanterna. På ett tunt jordlager i slänten finns en mycket rik och koncentrerad förekomst av Adam och Eva. Det 
finns vidare rikligt med brudbröd samt vit fetknopp, femfingerört, vårbrodd, äkta johannesört, kärleksött, duvnäva, getrams, gulmåra, nattviol 
och svartkämpar.  Innanför den grunda vassviken Glo finns en relativt stor strandäng. Hävden är bitvis lite svag och bladvassen breder ut sig. I
väster intill torpet står en grov ek i behov av frihuggning. Området innehåller en hel del fuktmarks- och strandängsväxter som strandlysing, 
vattenmåra, förgätmigej, blåsäv, kärrkavle, havssäv, salttåg, platt- och hundstarr.  Söderut mot Varpö finns en slänt mellan berget och långsmala
åkern i öster med fin flora. Trädskiktet skulle behöva öppnas upp. I söder finns ännu en öppen strandäng innanför en liten havsvik. Hävden är 
något svag.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om slänten och strandängen även i framtiden hålls öppna med bete eller på strandängen ev slåtter. Trädskiktet i den 
östvända slänten ned mot Varpö behöver öppnas upp.

                                                                                                                                                                                                                                    



Vena 
Objektsnummer: 866401 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Storåns utlopp ur Hällerstadsjön är ett värdefullt och mosaikartat våtmarksområde med rik fågelfauna. Fågelskyddsområde. På fastmarken som
omger ån och dess mader finns ett flertal värdefulla ekmiljöer. De äldsta och mest artrika träden finns i väster men de största arealerna i öster. 
En del ytor har varit ohävdade men 2002 betades mycket av ekmarken och en del av våtmarken åter. 

Naturvärdesbeskrivning
Kring Storåns lopp från norra Hällerstadsjön till Venasjön utbreder sig vidsträckta kärrmarker. Ån kantas till största delen av bladvass, grenrör, 
gul svärdslilja, fackelblomster och videört. I väster växer omfattande al- och videbuskage utanför vasszonen. Åloppet närmast Venasjön omges 
av öppna starrkärr där bete nyligen återupptagits (2002). Floran präglas av bl a vass-starr och blåstarr samt en tuvtåteläng. Bland områdets 
fåglar kan nämnas: storspov, vattenrall, rörhöna, sothöna, kricka, årta, skäggdopping, enkelbeckasin och skogssnäppa. Kring åns utlopp ur 
Hällerstadsjön finns ett fågelskyddsområde sedan 1966. Tillträdesförbud råder mellan 1/3-30/6. Utter och allmän dammussla förekommer. 
Det kan även noteras av såväl Hällerstadsjön som Venasjön är sänkta.  Se även rapporten ”Naturvärdesbedömning av vattendrag inom 
Söderköpingsåns avrinningsområde 2007” av Jonas Edlund.  I samma område finns ett stråk av värdefulla ekmiljöer som en del av 
eklandskapet som omger Hällerstadsjön. Vid Krogen finns en ganska stor betesmark med ett par kullar med ek. Här finns även rikligt med 
enbuskar, varav en del är grova, och vackra gamla åkerstrukturer bevarade. De flesta ekarna är kring 150 år men ett par äldre ekar finns i 
närområdet. På de äldsta ekarna finner man en rik lavflora med med brun nållav, gul dropplav, gulpudrad spiklav, blyertslav och den starkt 
hotade laven ekspik samt blekticka.  Väster om Vena finns fler värdefulla, medelålders ekmiljöer längs sydsidan av de stora våtmarkerna. 
Hagmarksområdet är bevuxet med grupper av ek och träden är mellan 40-120 cm i diameter. Betet har återupptagits (2002) efter en period av 
igenväxning med en, asp, björk, gran och rönn. Även här finns en rik lavflora som påvisar lång kontinuitet av ek. Öster om vägen, nära 
Venasjön, finns ännu en svagt hävdad ekkulle med hagmarksek. Inslag av tall. Markfloran är fin med hävdgynnade arter som kattfot, jungfrulin,

                                                                                                                                                                                                                                    



solvända och knägräs i sparsam mängd. På sydsidan av sjön, 400 m öster om Vena, står två stora ekar i brytningen mellan åkermark och vatten.
Den grövsta eken har en omkrets om 474 cm och hör därmed till de större i trakten.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekbackar och delar av maderna hävdas med bete (för madernas del om möjligt slåtter). Vissa ekar är i behov av 
frihuggning. Området brö undantas åtgärder som kan skada naturmiljön såsom exploatering, bebyggelse, täkter

                                                                                                                                                                                                                                    



Verkholmen 
Objektsnummer: 875207 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Verkholmen ligger sydost om Risö. På ön finns inslag av gamla grova ekar samt även värden knutna till bl a gammal tall samt grovbarkig björk. 
Verkholmen ligger i nära anslutning till andra värdefulla naturmiljöer på Risö m fl öar och utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På Verkholmen sydost om Risö finns en varierad natur. På öns norra del har en ängsmark funnits enligt häradskartan från 1868. En lada finns 
ännu kvar i södra kanten. I omgivningen finns en blandskog med variationsrik trädsammansättning på örtrik och ställvis småblockig mark. 
Skogen har sannolikt ett ursprung som lövträdsbärande hagmark och flera grova jätteträd och senväxta individer av ek finns spritt inom 
området. Jätteträden hyser bland annat en värdefull lavflora med gammeleklav och gul dropplav. I fältskiktet finns rikligt av buskstjärnblomma,
tandrot och olika lundgräs. Äldre uppgifter talar även om bl a natt och dag, blåsippa och spenört. Delar av området är kraftigt igenväxta av 
gran och en del ekar är starkt trängda.  På Verkholmens sydöstra del finns äldre tallskog med enstaka lövinslag av bl a vårtbjörk, senvuxen ek 
och asp. Här finns en relativt god tillgång på gamla barklösa tallågor och torrakor. Särskilt innanför strandlinjen i sydost är tallarna mycket 
gamla med pansarbark och grova stambaser. Flera av träden har stora fruktkroppar av tallticka och ett par ovanliga vedskalbaggar har här 
lämnat arttypiska kläckhål i barken och på barklösa lågor. På grovfårade ekar uppträder bl a gul mjöllav, vinfläck och blyertslav. I västra delen 
står en äldre lind som bär gamla hamlingsspår men som idag har ett överslutande grenverk.  I sydväst finns en tämligen gles blandskog av 
enskiktad tall och vårtbjörk. Gran förekommer i mindre omfattning men med en del äldre vindfällda träd, naturstubbar och lågor. Tallarna är 
måttligt gamla medan björkarnas grovbarkiga stambaser tyder på hög ålder. I östra delen finns ett mycket blött kärr med klibbal och asp. Här 
finns några intressanta lövlågor i fuktigt läge. Fältskiktet utgörs av en bredbladig typ och har en anmärkningsvärt rik förekomst av 
buskstjärnblomma och tandrot. På fnösketickor

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om förekomsterna av gamla träd och död ved på Verkholmen bevaras. Skogen runt den tidigare ängsmarken i norr utgör ett
värdefullt stycke natur med naturvärden knutna till den gamla hävden och skötselinriktningen bör åtminstone

                                                                                                                                                                                                                                    



Viggeby allé 
Objektsnummer: 866614 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull lindallé främst genom sin omfattning om ca 100 träd. Allén utgör ett såväl vackert som för naturvården värdefullt inslag i 
landskapet.

Naturvärdesbeskrivning
Längs den raka vägen mellan Söderköping och Viggeby finns en lindallé med ca 100 träd. Allén är troligen omkring 100 år gammal. På träden 
finns en artrik alléträdslavflora utan att några sällsynta arter påträffades vid besöket. Troligen är en del träd ihåliga och värdefulla för 
hålträdslevande insekter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om allén behålls och träden tillåts bli så gamla och grova som möjligt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Vik 
Objektsnummer: 867305 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
På norra sidan Asplången i en sluttning som geologiskt är en utlöpare av Slätbakens förkastning finns ett antal mindre skogsobjekt med äldre 
träd samt en värdefull betesmark. Naturmiljöerna representerar företeelser som hagmarksflora, gamla träd och död ved som alla är alltmer 
ovanliga i dagens produktionslandskap. De utgör därmed värdefulla och skyddsvärda naturmiljöer. 

Naturvärdesbeskrivning
På norra sidan Asplången i en sluttning som geologiskt är en utlöpare av Slätbakens förkastning finns ett antal mindre skogsobjekt med äldre 
träd samt en värdefull betesmark. Betesmarken intill vägen är nyligen restaurerad och en trevlig flora har börjat återta kala ytor. Objektet har en
flack yta i mitten och den värdefulla floran växer på sluttningarna nedanför. Brudbröd, gullviva, jungfrulin och blåsuga kan nämnas. Närmare 
sjön finns en bäckmiljö med svagt meandrande bäckfåra. Bäckområdet är i söder bevuxet med al och asp och längre upp kommer äldre ekar 
och hasselunderväxt. På stenblocken i norra änden växer även lind och tall.  Kring bergtoppen och i dess övre östra sluttning dominerar tall 
men här finns gott om senvuxna ekar och granar. Flera granar är torrträd. Gammelgranslav, rostfläck och lunglav har påträffats på gran 
respektive ek. Mot sydost övergår miljön i ett bergkrön med hyllor och lodytor. På krönet åt söder står en dunge med björk, asp och gran. Flera
hålaspar och senvuxna ekar finns. Närmare vattnet i sydost står äldre granskog på mycket bördig mark. Den är luckig och har ett rikt lövinslag 
av al och björk. Utmed gränsen i östra delen finns ett översilningsområde. På den rika marken trivs bl a vårärt och ormbär. Skriftlav finns på 
alstammar. Alen växer förvånansvärt långt upp i sluttningen.  Nära vattnet söder om höjden står en metergrov ek med spärrgrenig krona. Den 
är trängd av ung lövskog. Området har varit betat förr och öppet till halvöppet. Alldeles intill vid sjökanten finns ytterligare halvgrova ekar.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består med fortsatt hävd av betesmarken. Lövträden i bäckmiljön bör gynnas även i framtiden och bäcken bör ha ett skuggande 
trädskikt. Miljön vid bergstoppen bör i huvudsak lämnas orörd men eventuellt kan någon ek behöva

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Vikarna nordväst Inre Olsön  
Objektsnummer: 873212    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vikarna på västsidan av Inre Olsön markerar nordkanten av de tidigare sunden som skiljt Olsön från Norra Finnö. Vikarna utgör en värdefull 

del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Dessa små vikar är belägna nordväst Inre Olsön, längst österut på Norra Finnö. Vikarna åtskiljs av en klippudde. Mynningsdjupen är ca 2 m 

medan det är något djupare (2,5 m) inne i vikarna. De är således trösklade. Exponeringsgraden är måttlig och vikarna klassas som 

grundområden med liten vågpåverkan. Påverkan utgörs av 4 hus och två bryggor vid viken. Tomtmark, klipphällar och blandskog angränsar 

och smala vassbälten täcker hälften av strandlinjen. Undervattensvegetationens täckningsgrad är ca 50 % med dominans av blåstång. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Vikar runt Stora Marön  
Objektsnummer: 872123    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Runt Stora Marön strax väster om Södra Finnö finns utbredda grundområden. Det är två stora vassrika flador med intressant och varierad 

sammansättning och undervattensvegetation. Vikarna är mycket viktiga som reproduktions- och uppväxtlokaler för många fiskarter. Betydelsen 

för fisk samt den bitvis rika undervattensvegetationen gör naturvärdena mycket höga och vikarna utgör en viktig del av undervattensmiljöerna i 

länets skärgård. 

  

Naturvärdesbeskrivning 

Runt Stora Marön finns utbredda grundområden som genom sin grad av avsnörning och sitt skyddade läga karaktäriseras som flador. Den 

södra fladan ligger mellan St Marön och St Getholmen. Viken består av en relativt stor central del samt två avlånga delbassänger, en österut 

och en åt nordväst. Båda dessa slutar i täta vassar som ej går att forcera med båt. Viken har flera mynningar. Inne i viken är djupet mycket 

varierande och maxdjupet är 3,5 m. Åkermark finns i liten utststräckning i närområdet, i övrigt dominerar blandskog. Ett hus med tillhörande 

båt och brygga är beläget i viken. Mer eller mindre breda vassbälten täcker större delen av viken.  Undervattensvegetationen uppvisade mycket 

stora variationer i utbredning och täckningsgrad. I de centrala delarna dominerar borstnate med mycket påväxtalger och i de klara inre delarna 

dominerar havsnajas och hornsärv, i regel helt utan påväxt. Viken visar påverkan av övergödning. Den norra fladan är belägen mellan Äspö, St 

Marön och fastlandet, nära bron till Södra Finnö. Viken kan indelas i två delbassänger. Den västra är 0,5-1,2 m djup medan den östra är 1,5-2,4 

m. Flera mynningar finns och samtliga verkar vara muddrade. Påverkansgraden bedöms därför som hög och båttrafik med småbåtar är 

förmodligen frekvent genom viken. Tomtmark, blandskog och betesmark omger viken och vassbälten av varierande bredd täcker större delen 

av strandlinjen. Undervattensvegetationen är relativt sparsam med dominans av axslinga. 

 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Åtgärdsbehov 

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

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



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Viken på nordöstra Aspholm  
Objektsnummer: 875223   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På nordöstra Äspholm finns en liten och relativt påverkad vik exponerad mot norr. Viken omges av fina strandängar. Den grunda vattenmiljön 

utgör en värdefull del av de samlade undervattensvärdena i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Denna lilla nordvända vik är belägen på nordöstra Äspholm. Mynningen är drygt 2 m djup och djupet minskar successivt inåt i viken. Mitt i 

viken är djupet 1,5-1,8 m. Viken har en måttlig till hög exponeringsgrad och kan karaktäriseras som ett exponerat grundområde. Hus, båtar, 

båthus och bryggor finns i området som därför är ganska påverkat. Betesmark i form av mycket värdefulla strandängar samt klipphällar och 

tomtmark omger viken. Vass täcker hälften av vikens stränder. Även blåsäv och havssäv förekommer. Undervattensvegetationen var sparsam i 

de yttre delarna och mer riklig i de inre delarna. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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



Viken innanför St Enskär 
Objektsnummer: 874232 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull grund vassvik skyddad av en rad mindre öar. Innaför viken finns en betad strandäng. Området utgör en värdefull del av 
skärgårdens naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
På östsidan av Marö finns en skyddad grund vik innanför Stora och Lilla Enskär. Den skyddade viken med ett vassbälte innanför ger ett 
opåverkat och exploaterat intryck. En grund vik värms upp tidigt på året och kan ha stor betydelse för bl a fiskrekrytering. Innanför viken finns
en liten havsstrandäng som betas ihop med ett mycket stort område av får (2002). Betestrycket är svagt och liggande fjolårsvass fanns vid 
inventeringstillfället. Floran är dock i grunden fin med bl.a. mycket dvärgarun och en del blåsklöver.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden fortsätter på strandängen och om stränderna och öarna undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön 
såsom grävning, schaktning eller bebyggelse. I vattenmiljön är det olämpligt att uppföra bryggor eller andra

                                                                                                                                                                                                                                    



Vitmossen 
Objektsnummer: 864501 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Den lilla Vitmossen har stora naturvärden eftersom det är ovanligt med tydliga strukturer (tuvor och höljor) på ett mosseplan. 

Naturvärdesbeskrivning
Vitmossen är en liten mosse med tydliga strukturer av tuvor och höljor (blöta avsnitt).  Det öppna mosseplanet är alldeles för litet för att kunna
uppvisa några större strukturer. Den omgivande terrängen är kuperad och barrskogsklädd. Delar av skogen söder om mossen har nyligen 
avverkats ända fram till mossekanten. Den norra laggen är dikad.  Mosseplanet omges av en diffus randskog av skvattramtallskog. 
Mosseplanets strängar  är omväxlande trädbevuxna med fem meter höga tallar och öppna tuvor med ris och rostvitmossa. Mellan strängarna är
det till största delen fastrnattemosse som domineras av tuvull med rikligt av hjortron, rosling och tranbär. I bottenskiktet finns rostvitmossa 
och rubinvitmossa samt den vanliga men sällan nämnda levermossan myrmylia.  I mjukmattehöljorna växer rufsvitmossa och flaggvitmossa 
samt ett lite mindre antal rubinvitmossa. Ett gammalt halvt förfallet taggtrådsstängsel går tvärs över mossen i

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om våtmarken lämnas orörd och undantas från åtgärder som kan  skada naturvärdet såsom dikning i anslutning till myren, 
avverkning av bryn mot myren etc.

                                                                                                                                                                                                                                    



Vituddens hällmarksskog 
Objektsnummer: 872112 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt skogsområden med hällmarkstallskog. Skogen utgör en mycket värdefull del av kvarvarande äldre skärgårdstallskogar. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordost om Vitudden ligger ett hällmarksområde kring en tallmosse. Här finns gammal naturskogsartad tallskog med inslag av riktigt gamla 
slätbarkiga tallar. Här har varit orört länge och det finns särskilt i västra delen av området gott om död ved t.ex.  grova tallågor och torrakor. 
Senvuxna lavhängda granar och enbuskar är ett regelbundet inslag. I norra kanten av mossen hittades de ovanliga arterna grön sköldmossa och 
kornknutmossa på en tallåga. I området finns även bl a nästlav,

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området lämnas orört och undantas från ingrepp som kan skada naturmiljön såsom avverkning, dikning, grävning eller 
uppförande av byggnader.

                                                                                                                                                                                                                                    



V Lilla Uppäng 
Objektsnummer: 874014 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Väster om Lilla Uppäng finns en mycket grov ek och en samling gamla vidkroniga ekar. Ekmiljöerna är värdefulla delar av eklandskapet som 
fortsätter utåt

Naturvärdesbeskrivning
Kring ett hällmarksparti söder om Lagnövägen växer ett antal vidkroniga ekar, som mest omkring 200 år gamla. Det som nog tidigare varit en 
hage är nu igenvuxet med gran, tall och lövsly. Norr om vägen finns en mycket grov, spärrgrenig ek tätt omsluten av sly nära skogsbrynet.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om de vidkroniga träden frihuggs. Bäst vore om alla barrträd gallrades ur hela ekmiljön.

                                                                                                                                                                                                                                    



Vrångholmen 
Objektsnummer: 872106 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vrångholmen hyser vissa naturvärden knutna till en yngre ekskog på sydsidan och en lundartad nordsida. Vrångholmen utgör en värdefull del 
av S:t Anna skärgård och det för ädellövskogen viktiga kärnområdet runt Ängelholm.  Naturvärdesbeskrivning  På sydsidan av Vrångholmen 
växer en ung och gles ekskog i relativt stenig och bergig terräng. Här finns inslag av slån samt av växter bl a gullviva och Adam och Eva. 
Toppen av berget mitt på ön utgör en fin utsiktspunkt där man kan överblicka Ängelholmsområdet. På bergsplatån finns ängsartade partier av 
friskare slag med spridda grupper av Adam och Eva. Öns nordsida är lundartad med blåsippor, tandrot och vitsippor. I de lägsta partierna finns
lönn, gran och hassel. Längst i väster på ön förekommer en del grova hällmarkstallar.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om i första hand 
lövträdsmiljöerna på Vrångholmen gynnas och om ön ej exploateras ytterligare.  ', 'Nr N amn Klass 872107 Aspö 3  Naturvärdesbedömning  
På norra delen av Äspö finns en förhållandevis stor strandäng. I trädskiktet på norra Äspö finns en del ek och delvis en rik kärlväxtflora. 
Naturmiljöerna på Äspö utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På sydsidan av Vrångholmen växer en ung och gles ekskog i relativt stenig och bergig terräng. Här finns inslag av slån samt av växter bl a 
gullviva och Adam och Eva. Toppen av berget mitt på ön utgör en fin utsiktspunkt där man kan överblicka Ängelholmsområdet. På 
bergsplatån finns ängsartade partier av friskare slag med spridda grupper av Adam och Eva. Öns nordsida är lundartad med blåsippor, tandrot 
och vitsippor. I de lägsta partierna finns lönn, gran och hassel. Längst i väster på ön förekommer en del grova hällmarkstallar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om i första hand lövträdsmiljöerna på Vrångholmen gynnas och om ön ej exploateras ytterligare.  ', 'Nr N amn Klass 
872107 Aspö 3  Naturvärdesbedömning  På norra delen av Äspö finns en förhållandevis stor strandäng. I trädskiktet på norra Äspö finns en 

                                                                                                                                                                                                                                    



del ek och delvis en rik kärlväxtflora. Naturmiljöerna på Äspö utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  Naturvärdesbeskrivning  På 
nordvästra sidan av Äspö finns en ganska stor strandäng. Vassen håller på att breda ut sig upp mot land eftersom betestrycket varit lite för 
svagt. Ut mot vattnet finns ett brett vassbälte, därefter salttågsbälte med havssälting och gulkämpar och friska partier med hundkex och 
småbuskar av slån och nypon. Ännu längre upp finns inslag av slåtter- och betesgynnade växter på fast mark. Här växer slåtterfibbla och rikligt 
med jungfrulin, brudbröd och svinrot. I kanten finns även ormtunga. På norra Äspö finns även en del ek och här bitvis en artrik flora med t ex 
natt och dag, sårläka, ängsskära och spenört. På berget vid Arvsudden finns en mindre urkalkförekomst.  Åtgärdsbehov  Naturvärdet består om
strandängen hävdas även i framtiden och om det ekrika trädskiktet bevaras.

                                                                                                                                                                                                                                    



Vrångöviken 
Objektsnummer: 875217 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vrångöviken är en ganska kraftigt påverkad vik mellan Vrångö och Yxnö udde på de nordligaste delarna av Yxnö. Den grunda vattenmiljön 
utgör trots påverkan en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Vrångöviken sträcker sig i nord-sydlig riktning med mynningen vänd mot norr. Djupet vid mynningen är 2,8 m medan djupet centralt i viken är
2,6 m. Mot vassen grundar det upp till 1 m. Viken är relativt skyddad och utgör ett grundområde med liten vågpåverkan. I vikens södra del 
finns en småbåtshamn. Påverkan är stor med ca 20 hus och omkring 40 båtar runt viken. Troligtvis har även viss muddringsverksamhet 
förekommit. Tomtmark, vägbank och barrskog dominerar omgivningarna. Vassen söder om båthamnen i vikens innersta del är relativt bred, 
undervattensvegetation

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

                                                                                                                                                                                                                                    



V Skällviks kyrka 
Objektsnummer: 865921 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla gamla och grova ekar med förekomst av sällsynta och hotade lavar samt ett äldre barrbestånd med senvuxna tallar och granar. 
Området är en del av eklandskapet kring Stegeborg som har få motsvarigheter i länet.

Naturvärdesbeskrivning
Innanför skogsbrynet och längs Östgötaleden strax väster om Skällviks kyrka finns ett stort antal äldre ekar. De gamla träden har en värdefull 
lavflora, bl a minst tre rödlistade arter. Under och mellan ekarna finns ett tätt uppslag av främst bok. Söder och väster om området finns yngre 
ekar.  På en höjd lite åt väster står en gammal barrblandskog med stort inslag av död ved, främst lågor och torrträd. Lågor finns i olika 
nedbrytningsstadier liksom senvuxna tallar och granar samt enstaka aspar.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från ekstammarna till minst två meter utanför ekkronornas yttre 
gräns. Låt gärna yngre framtidsekar i området utvecklas till vidkroniga träd. För barrträdsområdet bevaras de

                                                                                                                                                                                                                                    



V Trännöhalsen 
Objektsnummer: 874011 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull betesmark som tidvis hävdats lite svagt. Med sin hävdgynnade flora är hagmarken en värdefull del av det rika 
betesmarkslandskapet i den gamla Skällviks socken. 

Naturvärdesbeskrivning
En del av en större fålla som betas svagt varför arter som indikerar svag hävd breder  ut sig. Den sällsynta ljungsnärjan finns här, även utanför 
det inventerade området. Den övriga hävdgynnade floran finns mer eller mindre tätt spritt i hela hagen och innehåller bl a revfibbla, ängsvädd, 
darrgräs, backnejlika, gullviva, knägräs och solvända.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området betas även i framtiden, helst med bättre betestryck.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Våtmarker vid södra Hällerstadsjön  
Objektsnummer: 865316    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

De omfattande, mångformiga kärrmarkerna kring Hällerstadsjön med sitt rika fågelliv utgör en värdefull och skyddsvärd naturmiljö.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Kring södra delen av Hällerstadsjön utbreder sig vidsträckta kärrmarker. Området upptas till största delen av ett starrkärr med dominanten 

trådstarr. Sprängört förekommer rikligt. Mellan kärret och sjön utbreder sig stora arealer med jättegröe och norr om Hällerstad växer blåtåtel, 

slåtterblomma och pors i ett mindre kärrområde. Nedanför Gummetorp finns starrkärr och videbuskage. En något större tuvtåteläng finns i 

sydligaste spetsen av området och här ligger även en ekbevuxen kulle med mycket ängsskära. Bland områdets fåglar kan nämnas: storspov, 

vattenrall, rörhöna, sothöna, kricka, årta, skäggdopping, enkelbeckasin och skogssnäppa. Huvuddelen av området är sedan 1966 

fågelskyddsområde, vilket innebär att det under tiden 1/3-30/6 är förbjudet att vistas inom skyddsområdet. Stora delar av våtmarken betas eller 

slås årligen vilket är av stor betydelse för att bibehålla de fågelrika markerna.  I nordost ligger Ekudden som delvis präglas av vidkroniga ekar i 

ca 150 års åldern. Här är floran särskilt artrik, bland annat i torrbackar där kattfot och jungfrulin förekommer.  Längs områdets västsida finns 

en väl utvecklad hassellund med glest trädskikt över hasseln. Hässlena är stora och gamla med mycket död ved i sig. Lundkaraktären är mest 

påtaglig i östra delen ner mot Hällerstadsjön. I västra halvan är inte betesfloran borta riktigt än och hasseln är överlag lite yngre. Mycket 

lundväxter finns dock i hela biotopen. Lundgröe, lungört, vitsippor och liljekonvalj finns i mängder. I trädskiktet finns en hel del hålträd främst 

av asp. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att bestå om området undantas från ingrepp som t ex dikning, invallning, uppodling och bebyggelse. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Våtmark vid Sävestorp  
Objektsnummer: 864313    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En relativt påverkad våtmark som i vissa delar har kvar en naturlig struktur och ett stort lokalt värde för fåglar och vilt.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

SO om Sävestorp finns ett dikat och genomströmmat kärr med bitvis täta videsnår. Trots dikning finns blöta avsnitt och åtminstone tidigare 

har det funnits rikt med vattenklöver. I södra myrdelen en tallrismosse. I öster finns öppna delar som på flygbild ger ett opåverkat intryck. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om våtmarken undantas från ytterligare dikning och tillåts vara ett impediment som gynnar fåglar och vilt. 



Väderkvarnsbacken 
Objektsnummer: 874003 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt mindre område med delvis grova och gamla ekar. Området utgör en värdefull del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
En sluttning med ett antal grova och gamla ekar som står ganska tätt. På en lite  klenare ek hittades den hotade gammelekslaven. Till lavfloran 
hör också blyertslav och hjälmbrosklav. I norra delen finns riktigt gamla tallar. Mot söder i riktning mot godset finns ytterligare 4 över 
metergrova ekar i en lövrik skog.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om granarna huggs bort i delar av området. I övrigt bör området lämnas orört.

                                                                                                                                                                                                                                    



Vänsö Bastö 
Objektsnummer: 874209 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På östra delen av Vänsö Bastö finns ett parti gammal tallskog samt ett mindre brandfält. I anslutning till detta finns även en mycket fin 
urkalkhäll av stort värde. På Vänsö Bastö finns även en strandäng där hävden nyligen upphört samt i övrigt tallskog med spår av skogsbete. 
Den varierade naturen med bl a gammal tallskog, brandfält och urkalkförekomst utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordöstra delen av Vänsö heter Vänsö Bastö. Den yttersta udden mot öster heter i sin tur Österbastudd. Namnet ”bast” brukar förekomma 
där det finns lind men halvön är i huvudsak barrträdspräglad. På Österbastudd dominerar en olikåldrig talldominerad skog. Här finns stort 
inslag av gamla levande tallar och i mindre omfattning torrakor, lågor och döende barkspruckna träd. De solbelysta stammarna har tämligen 
gott om flyghål efter svart praktbagge, en rödlistad vedskalbagge. Tallticka är en karaktärsart i gamla skärgårdstallskogar och uppträder på de 
äldsta träden. Den gamla och förhållandevis ljusexponerade skogsmiljön är av stort värde inte minst för insektsfaunan.  Allra längst ut på udden
finns en mindre tallbränna. Branden har skett under senare tid och är enligt uppgift orsakad genom mänskligt slarv. Elden har svett tallarnas 
stambarkbaser och rötter. Död torrved och lågor har förkolnat mer intensivt. Ett fåtal granar samt yngre plantor och enbuskar har dött av 
branden men flertalet tallar har överlevt tack vare sin tjockare bark och högt uppsatta barrkrona. Den rika tillgången på delvis solexponerad 
kolad bark och i mindre omfattning även död ved är ovanligt i dagens skogslandskap och har ett stort naturvärde åtminstone ett par decennier 
framåt  i tiden. Biotopen kan bl a locka till sig högt specialiserade och värmekrävande insekter som föryngrar sig i den brända veden eller 
barken.  En liten bit in i skogen innanför viken väster om Österbastudd finns ett mycket fint urkalkstensberg. Det är en välvd och öppen, 
starkt söndervittrad häll. Hällen är rikt klädd med kalkmossor, främst kruskalkmossa, samt flera lavar bl a av släktet Leptogium. Av kärlväxter 
är vit fetknopp vanlig samt klippormbunkar som svartbräken, gaffelbräken och stenbräken. Vildlin, duvnäva, knutnarv och grusbräcka har 
också noterats. På tunn jord i skogsbrynen intill finns en artrik flora med t ex solvända, brudbröd och Adam och Eva. En urkalkförekomst 

                                                                                                                                                                                                                                    



finns även nära vattnet på Grytsholmen 500 meter norrut. Här finns bl a fina vittringsmönster.  Vid viken Öja på nordsidan av halvön finns en 
igenväxande men artrik hagmark övergående i strandäng mot viken. Enbuskar, slån och nypon breder ut sig på fastmarken medan strandängen 
ännu är öppen och i stort sett fri från vass. På fastmarken finns även klibbal, apel, björk och tall. Brynet mot väster är mycket artrikt, annars är 
stora delar fuktig-tuviga med tuvtåtel. Närmare strandängen ökar frekvensen av bl a gåsört. Strandängen hyser i övrigt en typisk flora med t ex 
blåsklöver, gulkämpar och havssälting. Delar av skogen västerut har kvar karaktär av skogsbete och innehåller spridda värden i form av 
gräsmarksgläntor och en del gamla  ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet i den åldriga och ännu tämligen ljusexponerade skogsmiljön på Osterbastudd består om skogen får utvecklas fritt. På längre sikt 
kan buskröjning och upptagande av små luckor i skogen fordras för att bevara just den ljusa karaktären.  tallar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Vänsö odlingslandskap 
Objektsnummer: 874219 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På nordöstra delen av Vänsö finns ett odlingslandskap med ekmiljöer och artrika öppna betesmarker. Åker, betesmark och bebyggelse bildar en
värdefull helhetsmiljö. Odlingslandskapet på Vänsö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På norra halvan av Vänsö finns ett öppet odlingslandskap med plana åkermarker och flera fina betesmarker i brynen mot skogen. Ett par av 
områdena är ekpräglade med flera gamla och vidkroniga träd.I väster ligger en ekpräglad betesmark. I dess östra del märks en bergbunden 
backe som är rik på buskar och träd. Yngre ekar dominerar här tillsammans med en- och nyponbuskar. Lundgröe trivs i skuggiga avsnitt men i 
gläntor finns en ljus- och hävdgynnad flora. Mellan bergbackarna finns en del små, gamla åker eller ängslyckor som omges av små odlingsrösen
vilka utgör fina kulturspår. Västerut finns en fuktäng på fd åkermark och ut mot havet ett ekparti med bl a en av öns grövsta ekar. Det är en 
vidkronig vacker ek som är väl synlig från Hålfjärden.  Mellan åkern och skogen i öster ligger en mycket fin öppen hagmark. Tyvärr är området 
ohävdat och igenväxande sedan några år. Ett stort uppslag av björk, slån och ung tall finns därför men det är ännu bara unga skott. Ett 
fuktdråg med tågväxter bidrar till variationen och det finns även inslag av berg i dagen i form av rundhällar. Stora ytor uppvisar en mycket 
artrik torr-friskängsflora. Intill ett bergparti finns ett avsnitt med fuktig stagghed och bitvis i södra delen mycket fina brudbröd- och 
gråfibbleytor. Andra arter är gullviva, rikligt med Adam och Eva samt skallror, svartkämpar, hirsstarr, vit fetknopp, nattviol, revfibbla, 
jungfrulin och gåsött.  Lite längre norrut finns ytterligare en mindre, öppen ängs- och betesyta som hålls öppen med röjning eller bete. Ett 
fuktdråg med bl a stagg samt en hel del uppstickande berghällar ger stor variation inom det lilla området. Slånuppslag förekommer. Ett hus är 
under uppförande alldeles i kanten av det värdefulla området. Mitt i åkerlandskapet  finns en ekhagmark med några äldre vidkroniga ekar i 
öster. Ett träd är över metergrovt. I övrigt finns här ca 75-150 åriga ekar. I väster märks berg i dagen. Även detta område står ohävdat och 
björksly börjar uppträda i gläntorna liksom en del slån. Floran är mest av smalbladig grästyp men med inslag av hävdgynnade arter som gökärt, 

                                                                                                                                                                                                                                    



gullviva och Adam och Eva. Särskilt västra halvan hyser fin flora och bland bergklackarna växer Adam och Eva i stor mängd tillsammans med 
bl a brudbröd.  Vid gården strax öster om hagen finns ytterligare några vidkroniga ekar varav någon  hyser brun nållav som påvisar ett artrikt 
och värdefullt lavsamhälle knutet till äldre ekar.Söder om odlingslandskapet på de centrala delarna av Vänsö finns en liten  bergknalle med 
branta sidor mot väster. Det glesa och ojämna trädskiktet på  berghällen utgörs av olikåldrig lågväxt tall. Några av tallarna har en slät 
pansarbark  vilket tyder på mycket hög ålder. Ett par vedsvampar - tallticka och grovticka - som  växer på stammarna uppträder endast på träd 
som nått en ålder av minst 150 år.  Några enstaka senvuxna ekar står i och nedanför sluttningen. Strax öster om  bergknallen står en grov ek i 
halvöppet läge i kanten av en öppen berghäll. Trädet är  ',

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarkerna hävdas även i framtiden. Hävden bör så snart som möjligt återupptas i den södra ekhagen och i brynet i 
öster, ännu är floran helt intakt. Tallskogen på bergknallen i söder växer på mark av impedimentkaraktär och  80 cm i diameter. På den relativt 
grovbarkiga stammen växer bl a gul mjöllav och rikligt av den rödlistade laven blyertslav.

                                                                                                                                                                                                                                    



Värlesjön 
Objektsnummer: 865622 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefull och mycket omväxlande våtmarksmiljö kring den grunda Värlesjön. Sjön utgör ett mycket värdefullt inslag i en våtmarksfattig del av 
kommunen.

Naturvärdesbeskrivning
En värdefull våtmarksmiljö med den grunda Värlesjön närmast omgiven av flytande vegetation, längre ut sumpskogar och kärr med spridda 
buskar. En relativt stor andel öppna kärr bidrar sannolikt till att sjön är värdefull för fågellivet. Sjöns karaktär är förmodligen en följd av 
sjösänkning. Ytterligare inventeringar angelägna för att beskriva sjöns naturvärden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om sjön bibehålls utan ytterligare nivåsänkning samt om våtmarker och sumpskogar till en del lämnas orörda och i annat 
fall tillåts innehålla en del död ved.

                                                                                                                                                                                                                                    



Värskär 
Objektsnummer: 875309 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Värskär strax sydost om Aspöja uppvisar ett stråk av urkalksten. Urkalkförekomster är relativt sällsynta och alla lokaler har ett mycket högt 
skyddsvärde såväl geologiskt som för den särpräglade floran av växter, mossor och lavar. 

Naturvärdesbeskrivning
På Värskär strax sydost om Aspöja finns ett stråk med urkalksten som har fint framträdande vittringsmönster. Av kalkflora har hittills endast 
noterats kruskalkmossa. Till floran i övrigt hör bl a gul fetknopp och gräslök. I öster finns ett långsmalt hällkar som är helt bevuxet med vass. I 
kanterna växer bl a ormtunga. Delar av skäret är ängsartade med inslag av gulmåra och fläckvis är det gott om strandveronika. I söder ett 
hällkar med havs- och blåsäv.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Värskär undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet och urkalkförekomsten.

                                                                                                                                                                                                                                    



Väster om Kohagsgärdet 
Objektsnummer: 864314 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett mindre område strax öster om Björkvik med några äldre ekar och aspar. Miljön är starkt hotad av igenväxning med gran. 

Naturvärdesbeskrivning
Väster om Kohagsgärdet står fyra grövre ekar samt ett 20-tal klenare ekar och aspar i en 20-årig granåker. Närområdet har varit åker eller äng 
förr i tiden. Den grövsta eken står mycket trängd av gran som planterats alldeles intill och som nu är uppe i kronan. De övriga har fritt under 
kronorna. Fältvegetationen är en örtrik grästyp med lite lJundkaraktär t ex bergslok.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena knutna till ek och asp gynnas med frihuggning så kronorna har en frizon till närmaste gran. På sikt behöver även aspsly under 
kronorna röjas.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Västerön  
Objektsnummer: 873305    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Västerön ligger sydväst om Missjö med utsidan exponerad mot Finnfjärden. Ön är förhållandevis stor och utgörs till en större del av höglänta 

tallhällmarker med inslag av gamla senvuxna ekar. På mellersta delen finns ett par sänkor med större inslag av gammal ek och lind. Västerön 

utgör en värdefull del av det ekrika området Missjö-Olsundöarna-Tyrislöt.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Västerön är förhållandevis stor och utgörs till en större del av höglänta tallhällmarker med inslag av gamla senvuxna ekar. På mellersta delen 

finns ett par sänkor med större inslag av gammal ek och lind. På Västeröns norra del växer en bergbunden hällmarkstallskog som i stort sett 

utvecklats fritt sedan lång tid. Tallarna är lågväxta, spärrgreniga och i regel av hög ålder. Här finns rikligt av död ved, främst av gamla barklösa 

tallågor. Centralt på ön och längs med den östra strandsidan finns inslag av gamla lövträd. Främst senvuxen ek men även enstaka asp. Vissa av 

lövträden växer i smala förkastningssprickor där luftfuktigheten är högre. Lavfloran är intressant med t ex rosa skärelav och ladlav. Larvgångar 

och kläckhål efter den rödlistade och ovanliga vedskalbaggen grön aspvedbock påträffades på en fallen gammal asp. På öns mellersta del finns 

en halvöppen till gles, tidigare beteshävdad lövängsrest med talrika måttligt stamgrova, men säkerligen tämligen gamla ekar. I västra delarna 

inslag av lindar med gamla hamlingsspår. Den lövrika miljön ligger i en flack och bitvis fuktig till blöt sänka mellan omgivande tallskogbeväxta 

berg. Markvegetationen är varierande och inom ett mindre släntparti hedartat med ljungmattor. I östra delen gränsar biotopen mot ett 

sekundärt uppkommet alkärr med ganska trivialt utseende och ålder. Luftfuktigheten som alstras från kärret är dock sannolikt betydelsefull för 

lokalens flora. Även i sydvästra delen finns ett mer opåverkat och blött kärr. Här förekommer flera ovanliga och rödlistade lavar på gamla ekar 

och en grov lind, bl a gammelekslav, rosa skärelav och blyertslav. På öns sydvästra halva finns hällmarker som är kuperade med nedskurna 

trånga svackor där senvuxna äldre lövträd av främst ek växer. På hällarna dominerar en lågväxt gammal tallskog som ger ett intryck av lång 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

trädkontinuitet. I botten av de nord - sydligt orienterade sänkorna är det ställvis fuktigt med stillastående vattensamlingar. De senvuxna ekarna 

hyser en intressant kryptogamflora med bl a rosa skärelav och vinfläck. En gammal grov ek i södra delen har en stamhålighet som innehåller 

rikligt med mulm, vilket ofta utgör ett värdefullt habitat för hotade vedskalbaggar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om de höglänta, tallpräglade delarna lämnas orörda. Den lövrika miljön på öns mitt är på längre sikt beroende av att den 

halvöppna karaktären kan bibehållas. Detta sker lämpligast med betande djur.  



Västra Aspöja 
Objektsnummer: 875320 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Västra Aspöja är liksom huvuddelen av ön starkt präglad av långvarig beteshävd som skapat ett mer eller mindre öppet landskap med en 
mosaik av betade ytor och hällar samt träddungar och buskar. Fältskiktet är artrikt och uppvisar basmineralpåverkan. Urkalkstråk förekommer 
också. Odlingslandskapet på Aspöja utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård av såväl natur- som kulturhistoriskt värde. 

Naturvärdesbeskrivning
Västra Aspöja är i huvudsak präglad av bete i mosaikartade miljöer med mycket hällmark, fuktiga strandnära delar, träddungar och urkalkstråk 
samt spridd bebyggelse. Norra delen är en varierande och kuperad betesmark med en bergig sida mot havet. Överlag är ek ett dominerande 
trädslag men även andelen oxel är stor. Trädskiktet har ett högt värde, främst genom det stora antalet gamla och ihåliga oxlar. Många vällagda 
stenmurar korsar hagen och flera av dem används för fållindelning. Markfloran utgörs till stor del av torra till friska artrika marker. Även i 
hällmarker finns inslag av en artrik flora med t ex betad ljung, stagg och jungfrulin.  Mitt i området ligger Aspöja slåtteräng med stora mängder 
av gullviva, brudbröd och skallror. Här finns även en hel del Adam och Eva, jungfrulin, korskovall och svinrot. Träd- och buskskiktet 
innehåller många blommande träd och buskar. Slåtterängen är en av mycket få brukade ängar i skärgårdsområdet.Den mellersta delen runt Inre
Brännbötekrokarna är varierad. I norra delen finns en hel del tomter. I övrigt en hel del hällmarker som till stor del är öppna och däremellan en
hel del partier som vuxit igen med träd och buskar de senaste 30-40 åren. Al, tall, oxel, rönn, apel och enbuskar är dominerande.  Delar av 
Brännbötekrokarna är idag uppgrundade till hävdade strandängar medan andra delar är bevuxna med vass. Vällagda stenmurar i 
fastighetsgränser avgränsar objektet.  På Askholm i väster finns ett urkalkstråk vars fortsättning kan iakttas på Lindholmen i väster. Här märks 
en speciell flora med t ex kruskalkmossa, svartbräken, harmynta samt vit fetknopp.I söder ligger ett sydväst-nordostligt skifte som också det är 
varierat och innehåller mycket hällar. Här finns även flera mindre alkärr. En större fuktäng finns mitt i denna del. Det är ont om äldre träd. I 
fältskiktet finner man av hävdgynnade arter t ex darrgräs, jungfrulin, spåtistel, kattfot, stagg och brudbröd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om det betespräglade landskapet på Aspöja även i framtiden sköts med bete.  ', '

                                                                                                                                                                                                                                    



Västra Gärdsholm 
Objektsnummer: 875057 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Västra Gärdsholm hyser en lindskog med inslag av många hamlade träd som på senare år återhamlats. Ön är välbesökt tack vare 
skärgårdskyrkan Capella Ecumenica och med sitt lindbestånd utgör den en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Västra Gärdsholm är mest känd för sin skärgårdskyrka, Capella Ecumenica. På ön finns även värdefulla naturmiljöer. Ön domineras av en 
förhållandevis ung lindskog som delvis bär spår av hamling. På senare år har många träd återhamlats och miljön har blivit avsevärt öppnare. 
Tidigare dominerades markfloran av Jundarter och här fanns t ex svalört, lundgröe, liljekonvalj, tandrot, desmeknopp, sloknunneört och 
vitsippa. Markfloran har troligen förändrats betydligt efter hamlingen. På hällmarksudden i norr häckar mås.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om lindskogen med inslag av hamlade träd bibehålls. Beteshävd kan krävas för att hålla tillbaka slyuppslag tills en halvsluten
lövängsmiljö åter finns här.

                                                                                                                                                                                                                                    



Västra Husby betesmark 
Objektsnummer: 866408 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med artrik hävdgynnad flora i direkt anslutning till samhället. Området är av kommunalt naturvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
En mindre betesmark som ligger i nära anslutning till Västra Husby samhälle. Hävden i området är svag men det är mycket artrikt. Här 
påträffas t ex svinrot, gökärt, grönvit nattviol, blåsuga, gullviva, jungfrulin, ängshavre och brudbröd. Det tätortsnära läget är ett extra värde.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Västra Rimmösundet 
Objektsnummer: 875124 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Längs Rimmösundets västra sida finns en relativt öppen vassvik med grumligt vatten. Viken kan vara av stor betydelse som 
fiskrekryteringslokal. Den grunda vattenmiljön utgör en mycket värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Viken är belägen på östra Djursö i Rimmösundet som löper mellan Djursö och Rimmö. Viken har en bred mynning norrut (2-2,4 m djup), och 
en smal och grund mynning i sydost (ca 0,5 m djup). Inne i viken är djupet ca 2 m. En ö som är naturreservat avgränsar viken i öster. 
Exponeringsgraden är måttlig och viken karaktäriseras som ett grundområde med liten vågpåverkan. Viken är helt opåverkad och vassbälten 
täcker stora delar av stränderna. I de södra delarna är vassen bred och gles med flera öppna partier. Undervattensvegetationen är riklig i de inre 
delarna där borstnate dominerar medan ålnate är den vanligaste arten längre ut.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Västra Risö 
Objektsnummer: 875206 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Risö är en av de större öarna utan landförbindelse i S:t Anna. Här finns ett vackert odlingslandskap och i bergiga partier gammal 
hällmarksskog. Betade skogar och bitvis stort ekinslag är andra mycket värdefulla inslag i den mycket omväxlande naturen på ön. Risö utgör en 
mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Risö är en av de större öarna i S:t Anna och liksom övriga större öar präglas den av lång tids odling och betesdrift. Här finns ett vackert 
kulturlandskap runt gårdsmiljön. I de öst-västliga sänkorna finns den odlingsbara jorden medan skogen mestadels är en mager kontrast som till 
stor del utgörs av bergiga områden med hällmarkstallskog. Det finns dock även betydande ytor betespräglad skog i övergången till öppnare 
mark och framför allt i öster ett stort inslag av ek. Betesdriften på i stort sett hela ön ger även upphov till fina stråk av strandängar på öns alla 
låglänta stränder. En större avverkning under 1980-talet på öns nordöstra fjärdedel är den enda större påverkan som märks  på Risö.  På västra 
Risö ligger gården och all övrig bebyggelse vilket gör att denna sida av ön är levande och rymmer en stor andel öppet landskap. Det är ändå 
nära till gamla urskogslika hällmarksskogar som står i skarp kontrast till det öppna landskapet. Nordväst om gården finns ett högt bergparti 
med bitvis grov hällmarkstallskog med rikligt av pansarbarkstallar och grova tallågor. Många tallar är troligen äldre än 150 år med vridna 
stammar och krokigt grenverk. Ungtall och enbuskar bidrar till flerskiktning. Mellan hällmarkerna finns svackor med blåbärsris och i den något 
bördigare nordsluttningen finns inslag av gran. Tallticka är vanlig i området.  Maren är en ännu inte helt avsnörd vik, till större delen 
vassbevuxen. Innanför viken vidtar en stor strandäng med typisk flora, bl a finns salttåg, gulkämpar, strandkrypa, gåsört, havssälting, krypven, 
kustarun och smultronklöver. Även knutnarv och vildlin är funna i anslutning till strandängen.  På Lickersholmen finns åtminstone tre ekar 
som är mycket gamla och grova. En ek med omkretsen 303 cm var vid åldersbestämning drygt 300 år gammal. Ett par av ekarna är sannolikt 
kring 400 år. Träden hyser flera rödlistade lavar som blyertslav, gulpudrad spiklav, gul dropplav, gammelekslav och hjälmbrosklav. Ett stycke in

                                                                                                                                                                                                                                    



i skogen söder om Sandkroken finns ytterligare en grov, gammal ek.  Mitt på Risö ligger ett stort skogsområde med stort inslag av grova och 
gamla träd. Särskilt påfallande är inslaget av grov tall i anslutning till stråken av hällmarker. I östra änden av området är de flesta tallar äldre, 
troligen >120 år. Här finns även några grova gamla granar och en mycket grov granhögstubbe. I norra halvan av området finns ett stort 
graninslag. På några ställen syns spår av luckhuggning annars är det en skog  som rörts lite de senaste årtiondena.  Söder om det övertvärande 
åkerstråket på Risö finns ett par markanta väst-östliga bergryggar som når till som mest ca 20-25 möh. På bergryggarna växer gammal ', 
'tallskog med stort inslag av slätbarkiga tallar där många träd säkert är mer än 150 år gamla. Inslag av små skvattrammossar. Den norra av 
bergryggarna går från Tjärudden till Sörängen. De lägre delarna i brynen mot åkrarna har viss betesprägel. Det märks främst i östra delen där 
sluttningen ned mot Sörängen är gräsrik och har ett

Åtgärdsbehov
glest, luckigt trädskikt. I det norra brynet finns inslag av ekar. Mellan bergryggarna Naturvärdet består om västra Risö även i framtiden är ett 
levande odlingslandskap  finns en sumpskog vilket är en sparsamt förekommande naturtyp i skärgården. Den _ med betande djur. 
Hällmarkshöjderna med sina krokvuxna gamla träd bör till större  södra av bergryggarna går från Strömskären till Birkudden. Förutom den 
gamla delen lämnas orörda men i övrigt finns goda möjligheter att kombinera ett småskaligt  tallskogen finns inslag av gamla senvuxna granar, 
torrakor och i sydsluttningen ett  flertal senvuxna ekar. Ekarna har en värdefull moss- och lavflora med bl a alléemossa  och gul mjöllav. 
Sluttningen mot havet utgörs i några partier av en ursvallad  blocksluttning med jämnstora block. I sydsluttningen nedanför hällmarkerna nära  
torpet vid Tjärudden står tre lindar som hamlats förr i tiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Yddetorp och Havretäppan betesmarker 
Objektsnummer: 865621 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Artrika hagmarker som trots fläckvis påverkan av tidigare gödsling uppvisar mycket artrik flora och har lång kontinuitet i hävden. Vid 
Havretäppan finns bl a den sällsynta fältgentianan, kattfot och de kalkgynnade arterna vildlin och spåtistel. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Yddetorp strax väster om E 22:an ligger Havretäppan. Här finns en betesmark som omväxlande består av kultur- och naturbete samt 
skogsdungar med främst tall och björk. I buskskiktet är det gott om, och ställvis allt för täta, snår av slån, al eller björk. Vegetationen är 
uppdelad på flera typer av hed, torräng, friskäng och fuktäng, floran blir därmed särskilt artrik. De mest intressanta delarna av hagen är ganska 
små ytor av örtrik friskäng som hyser 25-talet växtarter som indikerar långvarig hävd genom bete och slåtter. Bland dessa finner man den ex 
klusiva fältgentianan, stora mängder spåtistel, vildlin, jungfrulin, ängsvädd, välbetad ljung, brudbröd, ögontröst, revfibbla, kattfot, darrgräs, 
knägräs, gullviva och prästkrage. Hävden är bitvis alltför svag och igenväxning hotar om inte hävd och röjning intensifieras. Vid inventering 
2002 var en del ytor åter öppnade.  Vid Yddetorp ligger en mindre hage som är påverkad närmast ingången, men sedan mer eller mindre artrik. 
I hagen finns dessutom flera äldre björkar med sotlav. Av hävdgynnade arter kan nämnas revfibbla, nattviol, blåsuga, svinrot, ängsvädd och 
kattfot.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt bete. Ev förbättrad hävd och ytterligare röjning vid Havretäppan. Området bör undantas åtgärder som kan 
skada naturmiljön såsom grävning, schaktning och bebyggelse.

                                                                                                                                                                                                                                    



Yntholm 
Objektsnummer: 875119 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Yntholm finns värdefulla lövskogsmiljöer i form av en ekmiljö och en hassellund. Lövträdsmiljöerna på Yntholm utgör en värdefull del av 
S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Yntholm är en tidigare friliggande ö väster om Djursö. I nordost finns en vacker ekhagmark med bl a natt och dag och liljekonvalj. Ekmiljön 
övergår söderut i en slänt med hassel där det bl a växer tandrot och tvåblad. Innanför viken finns flera grova aspar. På sydvästra delen av 
Yntholm finns en hassellund med ett övre trädskikt av tall och medelgrov ek. I västra delen finns mer lövinslag med bl a ask och lind. I 
fältskiktet återfinns blåsippa, natt och dag, vispstarr, tandrot och kranshakmossa. Hasselrunnorna är bitvis ganska utbredda och har grövre 
döda och levande stammar vilket tyder på relativt hög ålder och kontinuitet. På döda grenar finns signalarten hasselticka och på marken enstaka
hasselsopp. Stubbar av fällda granar syns här och

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekhagmarken och hassellunden bibehålls. Stubbar av fällda granar syns här och där i hassellunden och sådan 
plockhuggning är positiv och nödvändig för att bevara lundkaraktären inom området. Ytterligare uttag av

                                                                                                                                                                                                                                    



Ytterbyån 
Objektsnummer: 864906 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ytterbyån är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots detta en värdefull naturmiljö. Bäcken nyttjas som reproduktionslokal för id, men området
har sannolikt betydelse som lek-, uppväxt- och födosökslokal för fler fiskarter. Vattendraget är av lokalt intresse för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Orientering  Y tterbyån ligger en mil öster om Ringarum i sydöstra delen av Söderköpings kommun. Vattendraget saknar namn på 
lantmäteriets kartor, men kallas Ytterbyån. Bäcken har sina källflöden i området kring Ormestorp där den i stora stycken är kulverterad. Från 
utloppet ur kulverten vid Ormestorp ner till utflödet längst in i Gropviken är bäcken 5,7 kilometer lång och har en fallhöjd på i 
storleksordningen 20 meter.  Vattendragsbeskrivning  Bäcken har ett rakt till småringlande lopp. Ett drygt 400 meter långt meandrande parti 
finns dock cirka två kilometer upp efter ån. 90 % är helt oskuggat eller bara skuggat av enstaka träd och buskar. Partier med bättre skuggning 
finns enbart inom de övre dryga 300 metrarna av naturvärdesobjektet. Död ved i vattnet finns bara i ringa omfattning. Medelbredden är oftast 
kring 1,5 till 2 meter och djupet några decimeter. Vattenmiljön utgörs till största delen av lugnflytande sträckor som dominerar inom 95 % av 
vattendraget. Inom dessa delar finns dock en del svagt strömmande partier och enstaka kortare strömsträckor. Resterande 5 % av vattendraget 
domineras av strömmande vatten. Dessa delar ligger i områdets övre delar. Den vanligaste bottentypen är olika typer av finsediment. Grövre 
bottenmaterial finns främst inom de övre strömmande partierna.  De nedre 360 metrarna av bäcken rinner över en betad havsstrandäng med 
höga naturvärden (Se egen beskrivning av beteslandskap). Området närmast utloppet är igenvuxet med bladvass medan övriga delar är 
välhävdade. De finaste partierna av bäcken är de övre 330 metrarna av naturvärdesobjektet. Här finns en hel del strömmande partier med 
grövre bottenmaterial och skuggningen är bitvis riktigt bra. Påverkansgraden är också betydligt lägre än inom övriga delar.  Växter och djur  
Vid karteringen dominerades vattenvegetationen helt av övervattensväxter. Skogssäv, bladvass, rörflen, sjöfräken och starr var de vanligaste 
arterna. Inom partier med högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial dominerade näckmossa och bäcklav. Andra arter som noterades var

                                                                                                                                                                                                                                    



besksöta, veketåg, bredkaveldun, igelknopp, strandlysing, lånke, gul svärdslilja och andmat.  Bäcken har elfiskats vid ett tillfälle. Provfisket 
utfördes 2005 på en lokal vid Solbacken cirka tre kilometer uppströms utloppet i Gropviken. Ingen fångst rapporterades  (Hjälte 2005). Enligt 
lokalt boende stiger stora mängder id upp i bäckens nedre delar  under vårarna. Troligtvist nyttjas de nedre delarna även av andra fiskarter.  ', 
'Havsvandrande öring har säkerligen funnits tidigare men arten bedöms vara utslagen sedan många år. Relativt lämpliga lek- och 
uppväxtområden för öring finns inom fallsträckan vid Solhem i områdets övre del.  Påverkan  Bäcken är kraftigt fysiskt påverkad. Sannolikt är 
hela bäcken påverkad av rensningar, men graden av påverkan är ibland svårbedömd. Påverkan har bedömts vara minst inom fallsträckan längst 
upp men även detta parti är sannolikt rensat. 70 % av vattendraget har bedömts vara omgrävt, 28 % kraftigt rensningspåverkat och resterande 
3 % försiktigt rensat. Bäckens vattennivå är sänkt och rensningsvallar syns här och var längs stränderna. Vid Ytterå finns det gamla flodplanet 
fortfarande kvar och spår av den ursprungliga naturfårans meanderslingor framträder här och var i terrängen. I övrigt är flodplanet 
huvudsakligen utfyllt och stränderna mer eller mindre branta upp till omgivande mark. Långa partier är av dikeskaraktär medan andra delar 
delvis har börjat återgå mot ett mer naturliknande tillstånd.  Även uppströms naturvärdesobjektet har påverkan varit omfattande. Såväl i 
huvudfåran som i tillrinnande vattendrag har det mesta grävts om eller rensats. Sammantaget leder detta till att vattenregimen kraftigt avviker 
från opåverkade förhållanden vilket bland annat innebär att uttorkningsrisken ökar. Det finns även två vandringshinder i bäcken.

Åtgärdsbehov
Bäcken påverkas av näringsläckage från jordbruksmark och andra källor. Sedimenttransporten är också hög och grovkorniga bottnarna till stor 
del igensatta Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Träd och buskar med finkornigt material. Vid karteringen var 
vattnet kraftigt lergrumlat. bör bli betydligt vanligare längs ån för att öka skuggningen och tillförseln av död ved. Bäckens vandringshinder bör 
åtgärdas för att förbättra passagemöjligheterna för fisk  Referenser Edlund, J. 2005: Biotopkarteringsdata (2005-10-12). Hjälte, U. 2005: 
Elfiskeprotokoll daterat 2005-08-30.

                                                                                                                                                                                                                                    



Y ttergårdsviken med omgivningar 
Objektsnummer: 873124 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Yttergårdsviken hyser en värdefull undervattensmiljö som kan ha stor lokal betydelse som fiskrekryteringsmiljö. I den vidsträckta grunda viken 
finns dessutom en rik fågelfauna och viken kantas av strandängar vilket tillsammans ger ett mycket värdefullt och skyddsvärt våtmarks-område.
Trots en viss påverkan utgör Yttergårdsviken en mycket värdefull del av naturen i S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Yttergårdsviken och angränsande grunda vikar på sydöstra Torön är ett av de större och mer värdefulla grundområdena i länets innerskärgård. 
Yttergårdsviken, som är den mest avsnörda delen av grundområdet, är en vassrik gloflada med grumligt vatten och sparsam 
undervattensvegetation. Här finns ett rikt fågelliv med arter som sothöna, knölsvan, vigg, gräsand och knipa. Viken omges av en blandskog rik 
på ek och delvis av hagmarkskaraktär och kantas dessutom av en bård av beteshävdad strandäng av stort värde. Viken värms upp snabbt på 
våren varför den troligen är av stor betydelse som reproduktions- och uppväxtområde för fisk. Särskilt det vassrika mynningsområdet torde 
vara viktigt där också stora mängder fisk påträffades vid undersökningstillfället. Påverkan är dock ganska hög eftersom muddringsverksamhet 
och närliggande åkermark medför stort närsalttillskott till viken. Även tomtmark och blandskog omger viken och flera hus, en brygga och en 
liten båt finns i vikens närområde.  Viken är relativt stor och har en mynning i söder via en smal kanal i vassen. Denna kanal förefaller vara 
muddrad med djup mellan 1-2,5 m. Viken, som är ca 1 m över stora delar, har en låg exponeringsgrad och kan trots att viken ej är trösklad 
betraktas som en gloflada med tanke på det utsträckta mynningsområdet. Breda vassbälten (5-50 m) finns längs hela viken liksom i hela det 
långa mynningsområdet. Mycket stora mängder abborre, löja och mört sågs i kanalen in till viken.  Yttergårdsviken övergår söderut i en stor 
sydvänd vassvik med sparsam undervattensvegetationen. Viken har en bred mynning i söder (3-6 m djup), en smal vassrik öppning i nordväst 
(1 m) och en smal vasskanal mot Yttergårdaviken. Viken är ett exponerat grundområde med måttlig påverkan bl a av närliggande åkermark. 
Vassbälten, 5-30 m breda, täcker i princip hela strandlinjen. Undervattensvegetationen är sparsam och endast axslinga och hjulmöja påträffades.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åt nordväst ligger en opåverkad vassvik öster om Stora Björkholmen med stora arealer barbotten. Viken är sydvänd och med en bred mynning
i söder. Inne i viken är djupet ca 2 m och viken är måttligt exponerad med liten vågpåverkan. Viken är helt opåverkad och blandskog 
dominerar omgivningarna. Vassbälten täcker vikens stränder. Längst i nordväst ligger en mindre vassbukt med sparsam 
undervattensvegetation. Den är relativt jämndjup från mynningen och in mot vasskanten (1,5-2 m). Utanförliggande område är relativt skyddat 
varför vikens exponeringsgrad är måttlig. Blandskog och åkermark omger viken och vassbälten, upp  ',

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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Yttre Olsön  
Objektsnummer: 873319   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På den oexploaterade Yttre Olsön finns en lövrik barrblandskog med viss betespåverkan. Här finns såväl senvuxen gammal ek som äldre tall 

och gran med naturvärden. Markfloran är rik med flera kalkgynnade växter. Yttre Olsön utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård och 

är en del av det ekrika stråk som sträcker sig från Norra Finnö över Olsöarna ut till Missjö.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På södra och västra delen av Yttre Olsön finns ett vackert skogsbete som delvis domineras av tall därav många är spärrgreniga och delvis av ek. 

Inslaget av relativt gamla träd är stort. På enstaka av de äldre ekarna kan man hitta krävande lavar som rosa skärelav och mjölig klotterlav. På 

gammal tall kan man se talltickor och gnagspår efter svart praktbagge. Här och var finns även inslag av grov gran. I området finns inslag av gräs 

och örtbevuxna gläntor här och där. Både i norr och i söder växer den ovanliga korskovallen och i norr kan man hitta stora bestånd sårläka, 

gullviva och blåsippa. Andra växter som finns här är brudbröd, knägräs, stagg, nattviol, ängskovall, tandrot, bergmynta och bockrot. På ett par 

ställen kan man se träd som tidigare utnyttjats för lövtäkt. I norr finns ett par hamlade askar och i söder ett par hamlade lönnar. I den norra 

ekdominerade delen växer även ett par intressanta svampar. Toppvaxing är en färgglad skivling som finns här och krusig trumpetsvamp är en 

ovanlig och oansenlig kantarellsläkting. På sydsidan av ön finns en avsnörd vik. Väster om viken finns ett parti mager gammal talldominerad 

barrskog med små sumpskogar i sänkorna. Död ved förekommer ganska rikligt i form av torrträd och lågor av gran, tall och björk. Här och var 

står någon gammal asp och ek och på en av ekarna växer den ovanliga mjöliga klotterlaven. Denna del är ganska lite påverkad av skogsbetet 

och skogen håller på att få en naturskogsartad karaktär. På lågor i fuktiga lägen växer stubbspretmossa, flagellkvastmossa och långfliksmossa. 

På inre nordvästra delen av ön finns i anslutning till fastighetsgränsen en gles lövhage med enskiktad yngre och senvuxen ek som betas 

extensivt av får. I kanterna finns inslag av gran och några äldre granlågor ligger på marken. Den rödlistade laven dvärgbägarlav växer på en av 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

lågorna. En del av ekarna börjar få grov barkstruktur. Inåt ön finns även ett skiktat och ojämnt bestånd med senvuxna relativt gamla ekar, 

grupper av asp samt gran på mark som är småkuperad med smärre lodytor och blockpartier. Ett fuktigt stråk finns också. Enstaka torra och 

håliga ekar samt några grövre gran- och asplågor är värdefulla inslag. På en senvuxen ek växer den rödlistade oxtungsvampen. Även på 

nordvästra delen av ön är eken framträdande. Denna del är delvis genomhuggen medan södra delen av ön stått opåverkad och delvis vuxit igen 

under längre tid. I ekavsnitten märks ängskovall och liljekonvalj samt gullviva. Yttre Olsön har en rikt varierad vegetation och topografi och har 

dessutom ett stort värde genom sin oexploaterade karaktär. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om betet fortsätter på ön och en del buskar och lite yngre tall röjs bort på öns södra delar. Död ved bör lämnas. 



Yttre Brunnskär 
Objektsnummer: 875403 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Yttre Brunnskär ligger i ytterskärgården öster om Aspöja. Ön är ett av de bäst utbildade björkskären i Östgötaskärgården 

Naturvärdesbeskrivning
Yttre Brunnskär ligger i ytterskärgården ca 3 km öster om Aspöja. ÖOn domineras av björk, i smala sänkor växer vackert vitstammiga björkar. 
I björksänkorna förekommer hönsbär, hjortron, kråkbär, videört, brakved och lundbräken. Övrig växtlighet utgörs av krypande enbuskar uppe 
på skäret. Yttre Brunnskär är med sin markflora och trädskikt ett av de bäst utbildade björkskären i Östergötlands skärgård. Till fågelfaunan 
kring ön hör bland annat knölsvan, strandskata och vitfågel.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön lämnas orörd och undantas från åtgärder som kan skada markflora, trädskikt eller berghällar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Yttre holme 
Objektsnummer: 874202 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Yttre holme finns flera gamla och grova ekar samt även tidigare hamlade träd av ask och lind. Knutet till ekar och andra hålträd finns en 
värdefull lavflora och insektsfauna. Ön är en del i ett stråk av ekskogsrika öar i norra S:t Anna och utgör en mycket värdefull del av S:t Anna 
skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Yttre holme är en avlång ö strax nordost om Kallsö. På västra delen av ön växer ädellövskog på den blockrika moränen i sydostsluttningen. 
Miljön är lundartad, en igenvuxen före detta löväng, med stort inslag av hamlad lind och enstaka ask. Här finns mellan 10 och 15 grova ekar. 
Flera av dem har en mycket värdefull lavflora med bl a gammelekslav, grå skärelav och blyertslav. På basen av en ek växer dessutom silverlav, 
en art som är sällsynt i inlandet och som i skärgården främst finns på öppna klippor i ytterskärgården. På ask finns den sällsynta knappnålslaven
brunskaftad blekspik. En ek med omkretsen 316 cm åldersbestämdes till ca 235 år. Den grövsta eken är 492 cm i omkrets. På senare år har 
västra Yttre holme öppnats upp till en halvöppen miljö.  Vid en insektsundersökning påträffades fragment av ett flertal sällsynta 
hålträdslevande skalbaggar på ön, t ex avlång flatbagge (Grynocharis oblonga), knäpparna Ampedus hjorti, Procraerus tibialis och Elater 
ferrugineus, alpraktbagge (Dicerca alni), kolsvart kamklobagge (Prionychus ater) samt en levande individ av Phloeophagus thomsoni. Från en 
tidigare inventering uppges buskstjärnblomma, gullviva och tandrot växa här.  I sydvänt läge på östra delen av Yttre holme står fyra spridda, 
grova jätteträd av ek. Träden som har en stamdiameter på mellan 1 och 1,2 meter utgör ett värdefullt inslag i det ekrika landskapet i norra S:t 
Anna. De stora träden har ett stort framtidsvärde

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om ädellövmiljön på västra delen av Yttre holme även i framtiden hålls gles och ljusöppen. Ekarna på östra delen av ön bör 
också hållas frihuggna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Yttre Käfte 
Objektsnummer: 873205 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Yttre Käfte är en mindre, avsnörd havsvik som sannolikt har en värdefull undervattensflora. Viken övergår söderut i en strandäng och 
betesmark. Havsviken och betesmarksmiljön utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På yttersta delen av Norra Finnö ligger den avsnörda havsviken Yttre Käfte. Den är förbunden med havet av en sannolikt muddrad kanal och 
omgiven av vassbälten. Mer eller mindre avsnörda havsvikar av typen glon eller gloflader har ett hämmat vattenutbyte med havet. De grunda 
vikarna har stor betydelse för fisk och fågel som drar nytta av den höga produktionen i dessa miljöer. Undervattensfloran präglas av kärlväxter 
och kransalger. Den svaga vattenomsättningen gör att vikarna är känsliga för all form av förorening. Söderut övergår våtmarksmiljön i en 
välhävdad strandäng med typisk flora. Här växer t ex havssälting, krypven, salttåg och gulkämpar och längre uppåt land tuvtåtel. Väster om 
strandängen finns en mindre ekhagmark med ett tiotal vidkroniga, medelgrova ekar. Till floran hör bland annat stagg, vit fetknopp, gråfibbla 
och gökärt.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i framtiden hävdas väl med bete. Vattenmiljön måste skyddas från all form av förorening.

                                                                                                                                                                                                                                    



Yttre och Inre Gråholm 
Objektsnummer: 873326 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
I inre delen av skärgården ligger Yttre och Inre Gråholm strax utanför Norra Finnö.  På öarna finns värdefulla tallskogsmiljöer. Tallbestånden 
utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Yttre Gråholm är en tallskogsö som hyser en gammal, relativt grovstammig men lågvuxen tallskog. Torrakor och lågor finns i sparsam mängd. 
På levande träd finns dock många döda grenar. Tre senvuxna ekar står på öns östra del. Vedsvampen tallticka och den rödlistade 
vedskalbaggen svart praktbagge påvisar höga naturvärden. Den centrala delen av den likaledes tallskogbeväxta ön Inre Gråholm har ett större 
inslag av gamla träd än omgivningen. Det återspeglas även i artsammansättningen med fynd av tallticka samt ett par krävande och rödlistade 
vedskalbaggar. Arterna fordrar tallar som är minst 150 år och vad gäller insekterna även ljusexponerade lägen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om tallskogarna lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Yttre ön 
Objektsnummer: 875208 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
I området sydost om Risö finns värdefulla tallskogsmiljöer på öarna Mörkholmen, Högholm och delar av Yttre ön. Äldre tallskog är ett av de 
viktigaste naturvärdena i skärgårdsområdet och öarna utgör därför en mycket värdefull del av S:t Anna 

Naturvärdesbeskrivning
Mörkholmen är en glesväxt tallskogbevuxen ö som i norra delen har ett gammalt  av en björklåga påträffades larver av den rödlistade 
jättesvampmalen. _ trädskikt med grovbarkiga stammar. Södra delarna har ett märkbart ursprung som  tidigare mer öppen och beteshävdad 
mark. Tallarna är överlag mindre gamla och här  står även några senvuxna ekar som har vridna stammar och grov bark som tyder på  högre 
ålder. På ekarna växer flera olika skorplavar bl a gul porlav och blyertslav. På de  äldre ljusexponerade tallarnas bark finns kläckhål av 
åtminstone ett par ovanliga  vedskalbaggar - reliktbock och svart praktbagge.  På Högholm finns ett ojämnt trädskikt av olikåldrig tall. En del 
äldre träd över 150 år förekommer men i övrigt är det mest yngre träd. Vedsvampen tallticka finns med enstaka fruktkroppar på de äldsta 
tallarna. I söder står en tämligen gammal ek i halvslutet läge.  På östsidan av Yttre ön finns en gles, delvis gammal och lågvuxen tallskog på 
berghällar med mager lav- och ljungvegetation. I södra delen övergår floran i blåbärsris och här finns inslag av gamla granar, lågor och 
björkstubbar. På gamla tallar och granar noterades kläckhål efter ett par rödlistade vedskalbaggar - svart praktbagge och granbarkgnagare. Från 
norra delen av Yttre ön finns äldre uppgifter om rik markflora i ett parti med inslag av ek. Här växer buskstjärnblomma, blåsippa,

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogen på Mörkholmen och Högholm lämnas orörd. Naturvärdena på östsidan av Yttre ön är knutna till de gamla 
barrträden och inslaget av död ved. Genom att bevara ett kontinuerligt trädskikt med gamla barrträd och tillåta

                                                                                                                                                                                                                                    



Yxeltorpa vik 
Objektsnummer: 865851 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Yxeltorpa vik är en påverkad vassvik med relativt stor båthamn. De grunda vattenmiljöerna utgör dock en värdefull del av de samlade 
undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Yxeltorpa vik ligger i sydöstra Slätbaken. Den är bred och nordvänd med en svårdefinierad mynning som är 2,5-3,5 m djup. Viken är 2-3 m 
djup över större delen. Exponeringsgraden är måttlig och viken klassas som ett exponerat grundområde. En stor brygga med ca 40 båtar finns 
längst in i viken där även ett mindre vattendrag mynnar. I vikens närområde finns en stugby och ett hamnområde. Åkermark och blandskog 
omger viken som bedöms ha en hög påverkansgrad. Vass täcker större delen av strandlinjen. Undervattensvegetationen ökar mot vasskanterna 
där axslinga dominerar och även ålnate påträffas.  De breda vassbältena bedöms ha ett stort värde för fågellivet. Innanför vassarna finns 
våtmarker, f.d strandängar, som ännu är relativt öppna.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Yxnö gloar 
Objektsnummer: 874102 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Övre och Nedre Yxnö Glo är två grunda vikar på Yxnö i olika stadier av igenväxning. De grunda vikarna hyser ett värdefullt fågelliv och 
sannolikt höga värden i faunan och floran under vattenytan. Övre och Nedre Yxnö Glo utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Nedre Yxnö Glo är en grund havsvik som klassas som en s.k flada (begränsat utbyte med havet). Den befinner sig i ett övergångsstadie mellan 
brack- och sötvattenmiljö och har ett rikt växt- och djurliv. De grunda vikarna med mjukbottnar har stor betydelse för fisk och fågel som drar 
nyttan av den höga produktionen av växter och smådjur. Nedre Yxnö Glo är bl a ett viktigt tillhåll för änder och vigg. Gravand har iakttagits 
här. I yttre delen ligger Älskär med ett lövbestånd.  Nedre Yxnö Glo består av två delbassänger åtskilda av vassar/öar/skär. Den södra 
bassängen är 0,5-1 m djup medan den norra är 0,6-1,1 m djup. Viken är troligen påverkad av lång tids odling i omgivningen (näringspåverkan). 
Det finns flera hus, bryggor och båtar i viken. Vassbälten med bredder varierande mellan 5-100 m täcker hela viken och täckningsgraden av 
undervattensvegetationen är hög men varierande i viken. I den södra bassängen är havsnajas vanligt förekommande. I vikens centrala och östra
delar är vegetationen mer sparsam med axslinga, hornsärv och borstnate som karaktärsarter. I den inre norra delen växer bl a hårsträfse, 
borststräfse samt rödsträfse. Stora stim av årsyngel och vuxen fisk noterades vid inventeringstillfället 2003.  Övre Yxnö Glo är en rest av 
sundet mellan Lagnö och Yxnö. Sundet var farbart med båt för ungefär 100 år sedan. Glon är idag ett nästan helt vassbevuxet område med rikt
fågelliv. Knölsvan, sothöna och skäggdopping tillhör häckfåglarna. På sydsidan finns hävdade strandängar. Inre delen av viken mynnar åt väster
via en smal kanal i vassen. Innanför den smala kanalen öppnar sig en rundformad vik, helt omgärdad av vass. Här är djupet 1-1,5 m. Från viken
löper ytterligare en kanal i vassen österut till en mindre öppning i ett stort vasshav. I denna bassäng är djupet ca 0,5 m. Ytterligare öppna 
vattenytor finns österut inne i vasshavet. Viken har en låg exponeringsgrad och kan betecknas som en glo-flada. Närområdet domineras av täta 
vassbälten och markerna präglas av åkermark och blandskog med lövträdsdominans. Undervattensvegetationen domineras i de inre delarna av 

                                                                                                                                                                                                                                    



havsnajas, med mycket höga täckningsgrader. Totalt fem undervattensarter förekommer liksom stora stim med

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om gloarna lämnas opverkade och skyddas från föroreningsutsläpp. De angränsande strandängarna är en viktig del av 
helhetsmiljön och det är viktigt att de även i framtiden förblir hävdade.

                                                                                                                                                                                                                                    



Yxnö hage 
Objektsnummer: 874168 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull och vacker ekhagmark med blandad ålder och även en del gamla, grova ekar med värdefull lavflora. Områdets storlek och 
de utpräglat vidkroniga träden i den välhävdade miljön har få eller inga motsvarigheter i skärgården. Yxnö hage utgör en mycket värdefull del 
av S:t Anna skärgård och hör till kärnområdena i skärgårdens eklandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydväst om Övre Yxnö finns en imponerande vidsträckt ekhagmark på mestadels plan mark. I södra delen finns bergpartier. Området är 
välhävdat med glest stående ekar i varierande ålder. Många ekar är av medelålder men det finns ett antal mer än metergrova träd och i öster en 
fritt stående ek med drygt 1,5 meters diameter. Markfloran är måttligt artrik som den ofta är i ekhagar men det finns artrikare torrängspartier. 
Ekarna hyser en värdefull lavflora med lite gammelekslav på den grövsta eken och i övrigt gul dropplav, hjälmbrosklav, rosa skärelav och 
gulpudrad spiklav på flera träd. På något träd vardera har påträffats parasitsotlav, grå skärelav och blyertslav. Längs västra sidan finns en 
strandängsbård som är välhävdad ända ut

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området hävdas även i framtiden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Yxnö udde tallskogar 
Objektsnummer: 875224 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Ett par avsnitt med olikåldrig hällmarktallskog med produktiva kjusor och mindre sumphål. Stora delar gränsar mot havet i form av branter. 

Naturvärdesbeskrivning
I det större området i öster finns ett stort inslag av gamla, mer än 200 - åriga pansarbarkstallar och ett inslag av gammal senvuxen gran. 
Gammal grov tall och gran finns i de mer produktiva delarna. Spår av svart praktbagge finns på gamla tallar och av granbarkgnagare på gamla 
granar. Några riktigt grova aspar finns också centralt i området. Död ved finns i form av torrakor och lågor.  Det västra området är en sluttning
och ett parti med hällmarkskog. I sluttningen växer gamla grova tallar och granar. Tallarna har pansarbark och är vidkroniga och det finns spår 
av rödlistade insekter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om skogsavsnitten lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Yxnö Västerskog 
Objektsnummer: 874108 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På västligaste delen av Yxnö finns några mindre partier med äldre tallskog. Äldre tallskogar är ett av de utmärkande naturvärdena i skärgården 
och tallskogarna på västra Yxnö utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
På höjder i Västerskog på västra Yxnö och i sluttningarna mot Uggelö-sundet finns flera värdefulla tallskogspartier. En hällmarksskog ligger på 
höjderna söder om Tösnäsviken. Det är en lavklädd bergknalle med gammal tallskog på. Det finns gott om äldre och grövre lågor i torra lägen. 
Tallarna är i allmänhet korta och grovgreniga. Några av tallarna har brandljud. Det syns inga spår efter avverkning utom lite i södra änden och 
skogen vittnar om kärva och vresiga förhållanden.Söder om Lilla Brunkvik finns en västvänd sluttning på bergssidan med magra lavklädda 
hällar. Trädskiktet är glest med en gammal och senvuxen tallskog. I norra delen pågår en tallföryngring under gamla överståndare. Torra och 
ljusexponerade tallågor liksom död ved på grenar och torrakor finns i stor mängd i sluttningen. På dessa syns talrika vedgnag och kläckhål efter
insekter. Arten allmän praktbagge observerades och kläckhål efter svart praktbagge noterades på en gammal tall. Flera fruktkroppar av 
grovticka och tallticka är också en god indikation på de höga naturvärdena. Även på Klumpudden finns en liten hällmarksskog på mager mark. 
Skogen utgör ett representativt exempel på en värdefull äldre tallskogsmiljö med gamla senvuxna träd, inslag av gammal torr ved och 
karaktärsarterna tallticka och blåmossa.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om tallskogarna lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ålhult betesmark  
Objektsnummer: 865813    Naturvärdesklass: 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. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ädellöv SV Falktorpet  
Objektsnummer: 866527     Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett par ädellövmiljöer som genomhuggits men där krokvuxna och äldre ekar lämnats liksom rikt med död ved. Ekytorna är av lokalt värde för 

naturvården och viktiga framtidsmiljöer i det ekrika landskapet i trakten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Sydväst om Falktorpet i utkanten av odlingsbygden söder om Söderköping finns ett par ekrika, mindre områden som utnyttjas för skogsbruk 

men som ändå har en del naturvärden knutna till bland annat eken. Den norra kullen är huggen för ett par år sedan då barr togs bort och ek 

gallrades. Kvalitetseken togs bort och nu står en luckig och ojämn ekskog kvar. Utmed åkerkanterna finns ett bryn med buskar och asp- och 

eksly i olika åldrar från 5-20 år. På krönet och kullens ganska flacka topp finns döda stående mindre ekar. Mycket av kronorna lämnades kvar 

vid avverkningen varför död ved i riklig mängd är den största karaktären i biotopen. De krokiga och spärrgreniga ekarna är en annan.  Det 

södra området är en ekbevuxen hagmarkskulle som gränsar till en nyckelbiotop med tall-ek (höjden längst i sydost). Området är nyligen kraftigt 

genomhugget men en del naturvärden finns kvar i form av kvarlämnade träd och den stora mängden rötade stamdelar, grenar och toppar som 

lämnats kvar vid avverkningen.. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och kommer på sikt att öka om ytorna lämnas orörda. Alla rötade stamdelar, grenar och toppar liksom träd och grenar som 

dör eller faller i framtiden bör lämnas kvar. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ädellövlandskapet SV Ängelholms skola 
Objektsnummer: 872102   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mycket värdefullt större och sammanhängande område med ädellövskog i mosaik med strandängar och f.d åkermark som till större delen 

ännu betas. I sydväst finns en del ekmarker som ej beteshävdas och som innehåller ett större inslag av hällar och gammal tall. De omfattande 

ädellövmarkerna och strandängarna bildar tillsammans med det övriga Ängelholmsområdet ett innerskärgårdslandskap med få eller inga 

motsvarigheter längs Östgötakusten.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Delområde Ekhult-Stora Högsjö. I området Ekhult-Stora Högsjö finns är skogspartierna helt ädellövpräglade och har höga naturvärden. 

Skogsavsnitten åtskiljs av åkrar som genom sin öppenhet knyter samman skogsmiljöerna. Längst i söder ligger Ekhult med en för 

skärgårdslandskapet typisk formation. En brant och kalspolad berghöjd med en svans av morän som vätter mot sydost, avlagrad av inlandsisen. 

På berget växer enstaka gamla tallar och här finns gott om grov tallved. Nedanför branter och i den småblockiga sydsluttningen växer främst ek 

med ett ökande inslag av gran i ett f.d skogsbete. Ekarna är i många fall påväxta av bl a allémossa.  Sydväst om Stora Högsjö finns en gles 

ekdominerad skog men tunt jordtäcke. Markfloran är sparsam och inslaget av äldre och senväxta ekar utgör de värdefulla inslagen. På en grövre 

ekstam finns en rik lavflora med bl a gul dropplav och gulpudrad spiklav. Öster om Stora Högsjö genomkorsar landsvägen en eklövholme. 

Träden står glest förutom mindre partier som är flerskiktade med hassel och yngre löv. Relativt grova ekar med skrovlig barkstruktur finns och 

den rosa skärelaven växer på ett flertal träd. Söder om vägen växer ett fint bestånd av natt 0 dag.  Nordost om Stora Högsjö upp mot 

våtmarken Maren ligger ett långsträckt berg med öppna berghällar på toppen. I sluttningarna växer en olikåldrig ekdominerad skog. Bergets 

ostsida är brant och har skuggiga och fuktiga lodytor. Det finns inslag av enstaka äldre gran och i höjdlägen gammal tall. Ekens barkstruktur 

gynnar en rik lavflora. Ett flertal signal- och rödlistade arter uppträder på bl a ek och lodytor.  Delområde Maren-Toppenborg. Maren är en i 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

sen tid avsnörd gammal havsvik, idag förbunden med havet av ett dike. Vattenutbyte med havet sker troligen ej. Viken är dels en värdefull 

illustration på den uppgrundande skärgården men sannolikt även en viktig fågelmiljö med vidsträckta vassar och grund vattenmiljö. Nordost 

om Maren finns längs grusvägen en fin betad skog med ek-hassel och uppåt bergen tall. Det är en relativt ung skog (75-100 år) men den 

gräsrika gläntiga skogen har ett stort framtidsvärde.  Delområde Ekhagaområdet. Ekhagaområdet är den rika betesmosaiken mellan Maren och 

vattnen innaför Ängelholm. Här finns ekmarker med inslag av bergryggar omväxlande med bryn och i öster övergår det i ett vidsträckt 

strandängslandskap. ', 'Rakt söder om Maren och på sydsidan av diket från våtmarken ligger en gles lövlund med främst ek i sluttningar runt ett 

trädlöst bergimpediment. Ekarna är överlag relativt unga men det finns inslag av en del senvuxna träd. Öster om diket ligger en fin ek-

hassellund med en hällmarksglänta i söder. Området betas och har gräsmarksluckor. I större delen står dock de vidkroniga ca 150-åriga ekarna 

inväxta bland hassel och björk samt ung ek. En matta av blåsippor visar på rik mark.  I söder vid avtagsvägen till Ängelholm ligger en 

bergknalle omgiven av ek. Slån intar de grunda jordfickor som finns på berget och det finns hassel och apel. Ekarna är unga till medelålders 

upp till ca 150 år och mer eller mindre vidkroniga. Torrgrenar och torrträd höjer det biologiska värdet. Mot sydost är skogen resligare på den 

moränsvans som isen avlagrat i lä av berget. Här växer spenört allmänt och i övrigt liljekonvalj och lundgröe. I söder vid Fiskartorpet finns en 

samling grov ek med minst fem träd över en meters diameter och som grövst 550 cm omkrets.  Österut mot Marsundet vidtar den vidsträckta 

mosaiken av omkring 150-åriga ekmarker som växlar med f.d åkerytor och strandängar utåt viken. Mot Kalkbodaviken finns en del grovbarkiga 

träd. Floran är typisk för ekmarker med spenört, vippärt, gullviva, jungfrulin. I något avsnitt förekommer även darrgräs och kattfot. 

Strandängen har en varierande hävd med en bitvis ganska bred bård av vass innanför vattnen. Inåt land är ett stort område bevuxet med 

tuvtåtel och veketåg. Stora ytor har en värdefull strandängsflora med arter som krypven, havssälting, gulkämpar och blåsklöver.  Upp mot 

Ekhaga finns ytterligare avsnitt med betad ek och lindskog med mycket hasselbuketter i. Beståndet är en välutvecklad lund men de riktigt grova 

träden har 

 

Åtgärdsbehov 

Avverkats för länge sedan. Här finns en rik lundflora med vårärt, spenört, blåsippa, vippärt och gullviva som de mest framträdande. Bitvis är 

det även rikt med natt och Naturvärdet består om området även i framtiden förblir ett beteslandskap där den dag och tandrot. I ett 

hasselområde nära vattnet dominerar lundslok. oerhört rika mosaiken av öppna strandängar och betade ädellövmarker bibehålls. De 

ädellövholmar i sydväst som ej beteshävdas kan skötas så att grovbarkiga ädellövträd Delområde Ox vassarna Vid Oxvassarna finns vidsträckta 

strandängar innanför Mörköfjärdens våtmarksmosaiker (se angränsande objekt). De vidsträckta strandängarna är något typiskt för 

inneskärgården. Vid Ängelholm finns ett av de större områdena med hävdade strandängar i Östgötaskärgården. Typiska växter är t ex gåsört, 

strandkrypa, krypven och blåsklöver. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ädellövmarker vid Ramsvik  
Objektsnummer: 873101    Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Åkermarkerna vid Ramsvik omges av ädellövbryn. Här finns ett par större avsnitt med medelålders och något äldre ekar som nu åter betas och 

en förekomst av strutbräken på fuktig mark. Ramsviksområdet är en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö och en viktig del av kust- och 

skärgårdsområdets naturvärden. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Åkermarkerna vid Ramsvik omges av ädellövrika skogsavsnitt eller ädellövhagar som betas. Ett par ekar i området når över en meters diameter 

men de flesta är något klenare. Den stora skalbaggen ekoxe har setts vid Ramsvik på 1990-talet och visar sig troligen fortfarande under 

gynnsamma år.  Söder om ladugården finns en mycket fin och välbetad ekhage med hasselavsnitt och ett yngre skikt av björkar. Flera ekar har 

inslag av döda eller döende grenar. Ekarna börjar bli både grova och resliga och är i flera fall över 150 åriga. Ekmiljön övergår i sydost i en 

björkhage med bitvis rikt med hassel.  I öster finns en ek-björkhagmark som betas. Området har inslag av vidkroniga ekar med framtidsvärde. 

Floran är i huvudsak av lundgröetyp och därför är trädvärdena det som dominerar naturvärdet här.  Vägen mot Ramsviken genomkorsar en 

åkerholme. Här växer ek, björk, alm, klibbal och ett underskikt av hassel. Markfloran är delvis mager men innehåller även bl a natt och dag. Av 

störst intresse är dock de rika bestånden av strutbräken som trivs tack vare framträngande markvatten i den svaga nordsluttningen.  Näsudden 

är en ek-björkhage med hassellundar. Det är relativt nyrestaurerat men nu välhävdat. Det finns avsnitt med grässvål men även skuggad mark 

och marktäckande lågvuxen björnbär. Ekarna är i 100-150 års ålder. En liten strandäng, kantad av slån och apel, med uppslag av ung klibbal 

finns vid den sydliga viken. Från Näsudden finns sedan tidigare angivet en rik lundflora med desmeknopp, ormbär, smånunneört, svalört, 

trolldruva, vårlök, blåsippa och nässelklocka. Det här kommer med fortsatt hävd bli en fin lövmiljö och tack vare den varsamma restaureringen 

finns sannolikt även lundfloran kvar. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om områdets trädbärande hagar även i framtiden betas och om vidkroniga träd får utvecklas till grova jättar. Behåll inslaget 

av hassel och se till att en del av hasseln får utvecklas till gamla grova strutar med mycket död ved. Åkerholmen 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Älskär  
Objektsnummer: 874217   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Älskär finns en större trutkoloni och en förhållandevis artrik flora. Älskär utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Älskär är ett örtrikt fågelskär i södra delen av Hålfjärden. Ön hyser en gråtrutkoloni och här häckar även t ex vigg. I sydost finns partier med 

klippängskaraktär med tulkört, renfana, gulmåra och vänderot. Uppe på ön finns en intressant förekomst av axveronika. Det är en av de få 

kända förekomsterna i skärgårdsområdet där annars dess nära släkting strandveronikan är allmän. På Älskär finns även någon enstaka ask samt 

några rönnar, al, nypon och en. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Älskär lämnas orörd och ostörd. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ämteviken  
Objektsnummer: 873214   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ämteviken är en av bebyggelse och bryggor starkt påverkad vassvik som dock troligen är värdefull för fiskrekrytering. Den stora och grunda 

viken är en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård och hyser även angränsade mycket fina strandängsmiljöer. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ämteviken har mynningen vänd norrut och utgör norra änden av det tidigare sundet som skiljt Gränsö från Norra Finnö. Den inre delen av 

viken saknar mynningströskel och mynningsdjupet är ca 2 m. Inne i viken är djupet 1-1,5 m. Den inre delen är måttligt exponerad och klassas 

som ett grundområde med liten vågpåverkan. En stor mängd hus, bryggor och båtar finns runt viken vilket medför en hög påverkansgrad. 

Runt viken finns tomtmark, betesmark och blandskog. Vass täcker stora delar av strandlinjen. Undervattensvegetationen är relativt sparsam 

men viken är troligen av viss betydelse för lekande fiskar. Den ligger dessutom angränsande till mycket höga naturvärden på land; bl a 

strandängar, ekskog och hamlade träd. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ängsudden-Kalvvik  
Objektsnummer: 874166    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Vid Ängsudden-Kalvvik på Lagnö finns mycket värdefulla områden av lövängskaraktär. Området har öppnats upp och många träd har 

återhamlats på senare år. Lövängarna vid Ängsudden utgör en mycket värdefull del av naturvärdena i S:t Anna. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

ydväst om gården Ängen på nordligaste delen av Lagnö finns ett större område som präglas av hamlade träd. Enligt Häradskartan från 1868 

har området tidigare utgjort äng, löväng och i de höglänta delarna trädklädd utmark. Området präglas av lind, ek och hassel samt i en del av 

gran och tall. Ängsudden i norr, som gränsar till strandängar och våtmarker i norr, är en hävdad och nyhamlad lind-hassel-ekäng som 

restaurerats under 1990-talet. Innan dess var området nästan en sluten skog och senaste hamlingen låg närmare 50 år tillbaka i tiden. En del 

lindar är också nyhamlade. Särskilt i söder och öster märks kraftiga, hamlade lindar, mot norr övervägande ek. Innan restaureringen fanns en 

välutvecklad lundflora i området som nu delvis ersatts av hävdgynnade öppenmarksväxter som brett ut sig. Lundfloran innehöll rikligt med 

svalört, blå- och vitsippor, lundgröe, ormbär, tandrot, hässlebrodd, vårärt, sloknunneört, tvåblad, sårläka, desmeknopp och spridda bestånd av 

lundslok. I nordost vid gården Ängen finns ett mindre område av liknande karaktär. I söder finns en mindre hassellund med bl a långstarr. Här 

står även några äldre, hamlade lindar. Ekinslag kring gården. Norrut ligger ett alkärr och en ekskogssluttning ned mot Övre Yxnö glo. Här 

växer bl a natt och dag, liljekonvalj och stinksyska. Mellan Ängsudden och Kalvvik finns en höjd med äldre tall- och granskog samt ett fåtal 

hamlade lindar. En mindre del är tallungskog. Större delen är tallskog och granen är troligen planterad på de en gång öppna betesytorna. Vid 

någon gallring har sedan flera grova hamlade lindar tagits bort och idag finns bara en handfull kvar liksom en och annan ek. I östra och södra 

kanten går en fin stengärdesgård. Sydsluttningen mot Kalvvik och vidare österut är en restaurerad äng med gott om hamlade träd, främst lind. 

Här är örtrikt särskilt i hasselpartierna i en relativt stenig brant. Till floran hör lundslok, blåsippa, vårärt, vippärt, tandrot, liljekonvalj, 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

skogsvicker, sårläka, ormbär och spenört. Inslag av lönn. Möjligen har lundväxterna gått tillbaka och mer ljusgynnade växter ökat efter 

restaureringen. I anslutning till odlingsmarken österut finns ekskog i kanterna med inslag av hassel. Här växer natt och dag, gullviva, vippärt, 

blåsippa och långstarr. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består och utvecklas om lövängsmiljöerna hävdas med bete och regelbunden omhamling. Lundfloran kan säkras i partier som 

tillåts vara mer slutna, en mosaikartad miljö.I tall- och granskogspartiet är det viktigt att vid kommande 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ärholmen  
Objektsnummer: 873122   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ärholmen är en vildvuxen men mångformig och artrik ö i sundet mellan Torön och Svensmarö. Årholm utgör en värdefull del av S:t Anna 

skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ärholmen är en vildvuxen men blomsterrik ö alldeles väster om Svensmarö. Buskage av en, ros och slån håller på att ta över ön helt men ännu 

så länge finns gläntor med en rik hävdgynnad flora och gott om spärrgreniga tallar, ekar, björkar och en del gran och ask. Här finns även gott 

om gamla delvis döda rönnar. Buskskiktet är tätt men också artrikt. Här finns förutom ovan nämnda hagtorn, berberis, björnbär, hallon, 

getapel, vildapel och måbär.På öns norra del finns en del lågor och torrträd av gran och tall och här växer bland annat den sällsynta gränstickan. 

De blomsterrika delarna ligger i söder och öster. Här finns mycket gott om brudbröd, gullviva och sårläka samt inslag av korskovall, knägräs, 

stagg, tulkört, bergmynta, jungfrulin, rödklint, backlök, Adam och Eva, blåklocka och hässlebrodd. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön sköts med buskröjningar och helst återupptagen hävd. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Äskskär  
Objektsnummer: 875210     Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Äskskär ligger väster om Aspöjafjärden omgärdat av stora vattenvidder. Här finns en omväxlande ängsflora med flera hävd- och kalkgynnade 

arter. Äskskär utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Äskskär är ett ganska flackt skär väster om Aspöjafjärden. Skäret höjer sig mot väster och är ett åskådligt exempel på inlandsisens verkan. Den 

nordvästra sidan är den barskrapade stötsidan och utgörs av öppna, kala hällar från vilka utsikten vidsträckt. I mitten ligger en ängssänka med 

artrik flora av bl a brudbröd, ängsnejlika, Adam och Eva, vildlin, renfana, gulmåra och ängsviol. Ett par äldre, hamlade askar står ovanför 

stranden i öster som i övrigt kantas av en tät albård. I anslutning till alstranden växer toppfrossört och bitvis rikligt med smultron. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Äskskär undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet som t ex bebyggelse. Angsfloran är troligen beroende av 

röjning eller viss hävd för att bestå långsiktigt. 

 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Äskskär  
Objektsnummer: 873310   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Äskskär ligger nordost om Lökö bland de väl samlade Missjö-öarna. På den lilla ön finns en gles tallskog präglad av bete och friluftslivets 

tramp. En del hällkar, små strandängsavsnitt och orörda snår bidrar till att göra Äskskär till en variationsrik miljö. Äskskär utgör en därmed en 

särskilt värdefull del av S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Äskskär är en liten ö med välutbildad betesskog dominerad av tall. Att ön är välbesökt av båtfolk bidrar också till den glesa, vältrampade 

karaktären. Tallarna är överlag gamla, många slätbarkiga och upp till minst 150 år gamla. Tallticka förekommer. Gammal klibbal finns i en 

sänka i nordväst och även i öster. Markvegetationen präglas av smalbladiga gräs. Små strandängspartier finns i nordväst och som smala stråk på 

några fler platser. Till strandängsfloran hör bl a gulkämpar och ormtunga. I öster växer al och rönn i ett orört parti och här förekommer lågor 

med t ex svampen vargmjölk. I söder och nordost finns buskmarker med enbuskar samt hällar. I norr även ett par hällkar varav ett är stort och 

tidvis i kontakt med havet 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön lämnas orörd, bete är positivt för skogen och nödvändigt för att bevara strandängspartier i nuvarande omfattning. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Äspskär-Råbramskär-Högholmarna  
Objektsnummer: 873322    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Nordost om Missjö och upp mot farleden finns omfattande grundområden med en mängd öar, skär, grynnor och grund. I söder finns några 

tallskogsöar, mot norr blir öarna mer och mer av ytterskärgårdsnatur. Det grunda och finskurna området vid Äspskär-Råbramskär-

Högholmarna utgör en mycket värdefull del av S:t Anna  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Nordost om Missjö och upp mot farleden finns omfattande grundområden med en mängd öar, skär, grynnor och grund. I söder finns några 

talldominerade öar intill Örholmarna. Mot norr är öarna allt mer av ytterskärgårdstyp med främst enbuskar och björk.Råbramskär ligger i väster 

och är en av de största öarna i området. Ön har, särskilt i norra delen, karaktären av ett björkskär. Här växer glest med björk och en bland 

hällarna. I svackor finns små mossar med vitmossa, tranbär och kråkklöver. Mitt på ön litter en liten mosse som är tätt bevuxen med hjortron. 

På en annan mosse växer skvattram. Centralt på ön finns en lågvuxen tallskog som sällan är riktigt gammal men från mitten och österut finns 

äldre och krokvuxna träd. På några av dessa växer tallticka. I söder finns buskmarker med en, nypon, rönn och al och bland buskarna finns 

också ett björkkärr. Små hällkar finns på öns ostsida och ett av dessa är vassbevuxet. Ön betas svagt av får.Sydost om Råbramskär ligger 

Tröningsskär, ett litet flackt skär där släta berghällar ger karaktären. I en spricka i nordväst-sydostlig riktning finns lite djupare moräntäcke. Här 

växer en ganska rik hävdgynnad flora med arter som stagg, knägräs, darrgräs, Adam och Eva, nattviol, smultron och brudbröd. Sprickan håller 

emellertid på att växa igen med en, ros och rönn. I sydost finns en smal bård av strandvegetation där kvanne, ormtunga, strandveronika och 

älggräs är vanliga. På den norra udden växer silverlav rikligt. Äspskär är ett flackt långsträckt skär med släta berghällar. Skärets två armar 

inramar den grunda Äspskärsflagen. Måsslångarna och Vitskär ligger alldeles norr om Äspskär. Mellan hällarna på Äspskär går stråk med gräs 

och örtvegetation och i dessa finns också en hel del buskar som börjar breda ut sig. Floran i sprickorna består av flera hävdgynnade arter som 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

nattviol, knägräs, stagg, vårbrodd, smultron, höskallra och hirsstarr. Andra örter som märks här är gräslök, gul fetknopp, styvmorsviol, 

kärleksörtt, videört, kråkris, hjortron och besksöta. I strandkanten växer kvanne, gulkämpe och strandkrypa bland annat. På öns södra del ligger 

en liten äldre tallskogsdunge. På flera av de gamla tallarna växer tallticka och på ett träd kan man också se kläckhål efter svart praktbagge. På 

döda tallrötter kan man se spår efter släktingen åttafläckig praktbagge. Inne i tallskogen ligger en liten våtmark med kråkklöver och 

bredkaveldun. I väster ligger Älgbådskär, ett litet flackt buskskär med en typisk flora. Buskskiktet domineras av en, ros och slån. Utmed 

strandkanterna står enstaka gamla klibbalar och någon högstubbe av al. Floran domineras av kruståtel uppe på ön men mot kansterna är det 

betydligt artrikare med strandveronika, ormtunga, strandkrypa, gulkämpar, rödtoppa och gråbo mfl. På den norra udden växer rikligt med 

silverlav. I norra delen av området ligger Breda klabben, Södra Högholmen och Mellan-Högholmen. Breda klabben är ett litet flackt skär 

dominerat av hällar. Mellan hällarna finns lite stenbunden jord bevuxen av örter som kvanne, gulmåra, gullris, strätta, renfana, snårvinda mfl. 

Flera av hällarna är fågelgödslade och här växer silverlav. Även Södra Högholmen är ett flackt skär med stora kala hällar och stora enbusksnår. 

Mot stränderna i öster finns även en ', 'skärgård.  klibbalbård. I söder finns ett blockigt parti ner mot stranden. Här finns de lite ovanligare 

örterna kustarun, dvärgarun och toppfrossört. I övrigt är floran trivial och domineras av kruståtel. Mellan-Högholmen är en liten ö med 

buskvegetation.  

 

Åtgärdsbehov 

Omväxlande med små gräs- och örtbevuxna ytor. Berghällar förekommer också rikligt. Naturvärdet består om flertalet av öarna med 

omgivande grundbottnar lämnas orörda. På öns centrala del ligger en liten sjö någon halvmeter högre än havsnivån. Troligtvis och ostörda. På 

Äspskär och Tröningsskär finns stråk med hävdgynnad flora som  tar den in havsvatten ibland. Små gåsbetade strandängar finns i den södra 

och västra - hotas av igenväxning. Beteshävd skulle vara positivt och åtminstone på Tröningsskär  delen. På dessa växer kustarun, dvärgarun 

och gulkämpar rikligt. I ett hällkar i norr  växer rosenpilört. Här finns ett par fågelgödslade hällar där det växer silverlav.  Urkalkstråk finns på 

öns västra och norra del. Dessa är små och ligger nära vattnet  varför de knappast har någon inverkan på floran. Ett undantag är den 

kalkgynnade  laven flikig skinnlav som finns här. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Äspö  
Objektsnummer: 872124    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefulla marker med ädellövträd, berghällar och urkalkförekomst samt typiska strandängar. Naturmiljöerna på norra Äspö utgör en värdefull 

del av S:t Anna innerskärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På norra Äspö finns ekmarker som omger en ganska omfattande fritidsbebyggelse. Floran innehåller rikligt med natt och dag samt sårläka, 

Adam och Eva, ängsskära, gullviva, vippärt och spenört. Det är delvis lundartat och i lägre delar återfinns en del albestånd. Även vildapel är 

vanligt liksom inslag av berghällar.  Längs viken i väster finns en typisk Östersjöstrandäng. Vassen håller på att breda ut sig upp mot land till 

följd av för lågt betestryck. Man ser dock väl den typiska zoneringen med ett brett vassbälte ut mot vattnet, därefter salttågsbälte med 

havssälting och gulkämpar och längst in friska partier med hundkex och småbuskar av slån och nypon. Förutom arterna ovan finns en rad 

starr-arter som plattstarr, norskstarr, hundstarr och blekstarr.  Sydost om strandängen finns ett hällmarksområde med gräsytor. Ytan är 

igenväxande med slån, ek, tall, björk och en. En hålig ek med gott om skalbaggs-spillning finns här. Markfloran är rik med bl a natt och dag, 

Adam och Eva, slåtterfibbla och darrgräs.  Längst i sydväst ett svagt hävdat betesområde med blandade marker, bl a strandängsavsnitt. Där 

finns en representativ strandängsflora.  Den sydligaste fliken utgör ett litet område med urkalksten. Här finns en speciell flora med gul och vit 

fetknopp, harmynta, tulkört, Adam och Eva, kruskalkmossa samt flera arter klippormbunkar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om strandängarna även i framtiden hävdas med bete. Det är även värdefullt om ekskogsbryn och hällmarker betas. I övriga 

delar är det värdefullt om lövskogen bibehålls och om en del träd får utvecklas till gamla, grova träd. Bete är att föredra om möjligt. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Öar runt Korsholmen  
Objektsnummer: 875106   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Sydost om Lilla Rimmö ligger Korsholmen. I nära anslutning till denna ö ligger de mindre öarna Korsholmsskären, Björkskär och Älskär. 

Öarna präglas delvis av tidigare beteshävd och hyser en förhållandevis artrik flora. Öarna utgör en värdefull del av S:t Anna skärgård. 

   

Naturvärdesbeskrivning 

Korsholmen ligger sydost om Lilla Rimmö i den inre S:t Annaskärgården. Ön omges av några mindre öar; Korsholmsskären, Björkskär och 

Älskär. Korsholmsskären utgörs av en liten tallskogsklädd holme som präglas av tidigare bete. Det finns gott om gamla spärrgreniga tallar 

blandat med yngre rakstammiga träd. Floran är mager och domineras av kruståtel och fårsvingel. Av hävdgynnade arter kan finna lite brudbröd, 

gulmåra, bockrot och knägräs. Vid den östra stranden finns en liten gåsbetad strandäng med gåsört, kustarun, gulkämpar och rödtoppa. Från 

ön är sedan tidigare desmeknopp uppgiven. Älskär är en liten ö med tallskog, buskar och några små gläntor. I nordosthörnet ligger ett lundartat 

parti med blandlövskog. I denna del ligger en grov låga från en ask som tidigare varit hamlad. Längs kanterna står gamla ofta döende klibbalar. 

Tallskogen är gles och har tidigare varit betad. Här finns inslag av en lite rikare flora med arter som brudbröd, knägräs, blåsuga, gullviva och 

getrams.Björkskär är en liten, ganska hög ö längs farleden med en liten fyr på den bergiga västra spetsen. Naturen har fått sin karaktär av äldre 

tiders hävd. På den östra delen står en grupp gamla spärrgreniga tallar. Öns mittparti domineras av gamla stora rönnbuskar samt ett bestånd ca 

30-40 årig tall som uppkommit då betet upphörde. Här är floran ganska rik med gott om liljekonvalj, getrams, gulmåra, gullris och i väster 

Adam och Eva, tjärblomster, brudbröd och gul fetknopp. Här finns även inslag av svinrot, revfibbla, gråfibbla och ärenpris. Längs stranden 

står en bård av äldre klibbal.  



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om Korsholmsskären och Björkskär lämnas orörda. Naturvärdet på Alskär gynnas att hävd återupptas och att en del buskar 

röjs. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Öhagen  
Objektsnummer: 865317    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Öhagen vid Hällerstadsjön är ett värdefullt område med betesskog och yngre ekhagar. Markfloran är rik särskilt i de sydvända brynen och på 

senvuxen ek och asp finns den ovanliga lunglaven.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid sydöstra delen av Hällerstadsjön ligger Öhagen. Områdets norra kanter och sluttningar utgörs av äldre skogsbeten med gott om stigar och 

gläntor. Det finns även små partier med hävdgynnad hagmarksflora. Kring några bergkullar finns en del senvuxna ekar på vilka bland annat 

lunglav växer. Det finns även gammal senvuxen tall och asp i området.  I sydsluttningen finns en nyligen restaurerad och ganska stor hagmark 

med ekprägel. Ekarna är överlag ganska unga (75-100 år) men enstaka träd är säkert upp mot 150 år, bland annat i bergpartier. Bitvis finns gott 

om hasselbuskar som ibland är grova. Det finns även spridda enbuskar samt björk. Markfloran är bitvis artrik. Området är variationsrikt och 

kuperat med bitvis uppstickande berg. Det finns även gott om äldre kulturspår som t ex gamla åkrar. Åkerholmen i Storängsgärdet betas årligen 

efter att åkern runt omkring är skördad. Där finns en fin hävdgynnad flora och flera äldre björkar. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt hävd av betesmark och betsskogar samt om området undantas ytterligare exploatering (hus etc). 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ömnviken 
Objektsnummer: 874121   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ömnviken är en relativt påverkad vik med sparsam undervattensvegetation som dock kan vara av viss betydelse för fiskrekrytering. Den 

grunda vattenmiljön utgör trots påverkan en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård. Den grunda vattenmiljön 

utgör trots påverkan en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ömnviken ligger på Yxnö, strax sydväst om bron över till Djursö. Viken är liten och mynnar västerut via en relativt bred öppning som är 2 m 

djup. Djupet i viken är ca 2 m med 1 meters djup nära vasskanten. Exponeringsgraden är måttlig och viken bedöms som ett grundområde med 

liten vågpåverkan. Viken är kraftigt påverkad av bebyggelse, muddring och brygga samt närliggande åkermark. I övrigt finns tomtmark, lövskog 

och betesmark i närområdet. Glesa och smala vassbälten täcker drygt hälften av stränderna. Undervattensvegetationen var varierad med relativt 

sparsam täckning förutom i den inre delen där blåstång täcker botten. 

 

Åtgärdsbehov 

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

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



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Örby tallskog  
Objektsnummer: 864908    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett värdefullt avsnitt med mycket gamla tallar. Området utgör en värdefull del av kustzonens tallskogsnaturvärden. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

I en brant sluttning ovanför innersta Gropviken växer en mycket gammal tallskog. Många av tallarna har pansarbark och grova döda grenar. 

Enstaka torrakor och lågor. 

 

Åtgärdsbehov 

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



Örsätter skogsbete 
Objektsnummer: 866524 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett relativt stort skogsbete. Området är av kommunalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Välutvecklat skogsbete med stor olikåldrighet i träden och uttag av virke genom plockhuggning. I sydöstra kanten en grupp grövre ekar. I 
övrigt är biotopen barrbevuxen. Skogsbete är en skyddsvärd biotoptyp som försvinner alltmer. Området är rikt på fornlämningar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om betet kan fortsätta och skogsskötseln inriktas på att behålla olikåldrigheten.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Östens sten  
Objektsnummer: 875405    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Östens sten ligger i det yttersta havsbandet och hyser en värdefull fågelfauna.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Östens sten är ett högt och klippigt, starkt sönderbrutet skär ca 4 km sydost om Aspöja. På ön finns en rik förekomst av klibbglim. Ön har 

ändå ingen utpräglad fågelskärsflora men ett rikt fågelliv, bland annat en stor koloni silvertärnor och förekomst av labb och roskarl. Även 

strandskata och tordmule har konstaterats 

 

Åtgärdsbehov 

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



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Östra Örskär  
Objektsnummer: 876303    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

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

Lundbräken förekommer. Södra delen utgörs av flackare terräng. Fågellivet är ej så anmärkningsvärt men häckande havstrut och fiskmås 

förekommer 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön undantas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön eller störa fågellivet. 



Östra Aspöja 
Objektsnummer: 875321 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Östra Aspöja är liksom huvuddelen av ön starkt präglad av långvarig beteshävd som skapat ett mer eller mindre öppet landskap med en mosaik
av betade ytor och hällar samt träddungar och buskar. Delar har igenväxande prägel. Fältskiktet är ofta artrikt och uppvisar 
basmineralpåverkan. Odlingslandskapet på Aspöja utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård av såväl natur- som kulturhistoriskt 
värde. 

Naturvärdesbeskrivning
På östra Aspöja finns omfattande betesmarker som är mer eller mindre öppna, ibland med träddungar och buskar. Välbevarade stenmurar är 
ett karaktärsdrag. En artrik flora märks såväl i hällmarkernas betade jordfickor som på friskare mark i sänkor. I hällmarker växer t ex 
tjärblomster, brudbröd och jungfrulin. De båda senare kan sägas vara karaktärsarter på Aspöja. Det förekommer även bl a skallror, gullviva, 
korskovall, darrgräs, Adam och Eva och kattfot. Strandnära partier har inslag av strandängsväxter som havssälting, strandkrypa och gåsörtt. I 
södra delen mot Utterfjärd finns ett av dessa variationsrika områden med såväl hällmark med inslag av gräspartier som gamla åkrar och en 
strandremsa. Träd- och buskskiktet är förhållandevis tätt.  Skiftet väster och nordväst om Bosunda har stort inslag av artrik grässvål med Vissa 
delar av hagen har dock igenväxningskaraktär. En grov, vidkronig ek finns i området och till dess lavflora hör bl a gul dropplav. Norra delen 
utgörs till största delen av träd- och buskbärande marker. Här finns flera unga till medelgrova och något äldre ekar.  De gräsbeväxta partierna 
varierar från friska förhållanden till hällmarkernas torra miljö. I väster in mot Aspöjas centrala delar finns ett mycket varierat område med en 
relativt stor strandäng i söder. Strandängen övergår i ett friskt till torrt trädbevuxet område  med övervägande tall. I det trädklädda området 
finns en hel del berghällar med  torrmarksflora. I den norra delen är det övervägande torr mark med mycket  berghällar. Gamla utmagrade 
åkerpartier finns också inom området. De börjar att få en hävdgynnad flora och i anslutning till åkerpartiet finns ett litet kärr med gul 
svärdslilja.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om det betespräglade landskapet på Aspöja även i framtiden sköts med bete.

                                                                                                                                                                                                                                    



Överstakvarn torrängar 
Objektsnummer: 866523 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett par hagmarksmiljöer, den ena nyrestaurerad, den andra en torräng. Båda präglas av det tunna jordtäcket. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Överstakvarn finns öster om vägen ett varierat bete med skogsbryn och berghällar. Området håller på att restaureras (2002) och har delvis 
dålig grässvål och både spritt ris och vedhögar finns, även skrot. Stora berghällar i dagen präglar området där det finns en hel del hävdgynnade 
arter som darrgräs, gullviva, jungfrulin och svinrot.  Väster om vägen ligger en liten torräng med naturvärde. Här finns förutom arterna

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt hävd och om området undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön såsom grävning, schaktning eller 
bebyggelse. Skrot bör ej finnas i hagen.

                                                                                                                                                                                                                                    



Övre Brosvedarna skogsbete 
Objektsnummer: 863913 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesskog med inslag av äldre tall och ek. Skogsbetet utgör en värdefull del av traktens odlingslandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
Skogsbete i varierad lövrik till lövdominerad skog. Skogen består av äldre tall och ek med medelålders och yngre asp, björk och gran. Biotopen 
ingår i ett större betesområde som är ömsom öppna ängar/vallar och skogsdungar. Bete har förekommit här länge och de äldre 
hagmarksekarna är idag trängda av den övriga

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras och gynnas om betet kan fortgå och ekar gynnas vid kommande plockhuggningar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Övre Ormestorp betesmarker 
Objektsnummer: 864806 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Övre Ormestorp finns en betesmark med bl a hamlade träd, ett mindre skogsbete samt ytterligare en artrik betesmark. Hagmarksvärdena i 
området utgör en viktig del av skogsbygdens naturvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Norr- och västerut från Ormestorps gård sträcker sig en trädbärande hagmark. I  högre delar märks berg i dagen som växlar med fuktiga till 
friska partier. Mot väster är det en öppen hage som slingrar sig utmed skogskanterna. Här finns en artrik flora med bl a inslag av blåklockor, 
revfibbla, ängsvädd, darrgräs och rikt med slåtterfibbla och blåsuga. I området finns även ett småvatten som berikar miljön och av trädvärden 
märks 18 hamlade askar. Nordvästdelen av betesskiftet utgörs av ett välhävdat skogsbete med olikåldrig barrskog. Här finns välutvecklade 
gläntor med grässvål och en del hagmarksväxter.  Ett par hundra meter sydost om gården finns ytterligare en betesmark med inslag av träd. Här
märks björk, ek, tall och klibbal. Inom ytan är det främst kanterna i norr och  de öppna höjderna som är artrika. Den flacka och något fuktiga 
delen i norr har dessutom en slåtter-gynnad flora. Av arterna i området kan nämnas rikt med ängsvädd samt revfibbla, svinrot och jungfrulin.

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