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vägen ut i skärgården

Den här boken vill berätta om detta fantastiska och känsliga skärgårdslandskap. Den vill också beskriva ett 50-tal platser i Östergötlands skärgård som är värda att besöka för att uppleva natur och gammal kusthistoria. Välkommen till Östergötlands skärgård, från Arkösund och Bråviken i
norr till Fyrudden och Tjust skärgård i söder.
Arkösund. Foto: © Göran Billesson
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Förord

BACES: Baltic Archipelago and Islands Centres

BACES-projektet:

Baltic Archipelago
and Islands Centres

Förord
Vår skärgård är världsunik och finns bara i landskap som varit täckta av land
isar och påverkats av landhöjning. Därför har vi skärgårdar bara i Skandinavien och i till
exempel nordöstra Kanada och utanför södra Chile. Östergötlands skärgård omfattar drygt
6 000 öar och är landets mest finskurna till karaktären med en imponerande bredd från in
nerskärgårdens stora öar till ytterskärens isslipade låga hällar.
Människan har funnits med alltsedan de första öarna steg upp ur havet och i princip
hela skärgården har under lång tid varit ett kulturlandskap med till exempel betande djur på
många öar. Än idag finns ett levande skärgårdsbruk präglat av småskaligt fiske och djurhåll
ning. Det genuina kulturlandskapet och den oexploaterade karaktären ger Östergötlands
skärgård en identitet och oss besökare en stark upplevelse och längtan att komma tillbaka.
Detta är särskilt viktigt att ha med i vår vilja att behålla en levande skärgård i framtiden.
Skärgårdsnaturen är unik på många sätt med särpräglade naturtyper och ett ovanligt rikt
växt- och djurliv. Under senare år har vi även lärt oss mer om rikedomen under vattenytan
och att det även här finns ”ängar och skogar” av tång och andra växter fyllda med smådjur
och viktiga för uppväxande fisk. Snorkelleder är ett nytt sätt att upptäcka livet under ytan!
Det har saknats en modern utflyktsguide för Östergötlands skärgård – en guide som
ger läsaren kunskap om skärgårdens natur- och kultur men också lockar till att besöka de
finaste pärlorna. Med denna bok vill vi fylla detta tomrum. Boken ger en faktabakgrund om
skärgårdsmiljön och en populär beskrivning av ett 50-tal områden tillsammans med bilder,
kartor och praktisk information för besöket.
Vi hoppas att boken ska locka fler att upptäcka Östergötlands skärgård. Kanske kan den
också berika besöken och ge en ödmjuk känsla inför att vi tillsammans måste vara rädda
om detta unika!

Ö

stergötlands skärgård är unik och fascinerande i sig, vilket de presenterade platserna
i denna bok förhoppningsvis förmedlar. Nu ingår denna skärgård som en del i något
större, Östersjöns kuster och skärgårdar, där du som färdas med egen båt eller gör en riktad
resa till ett visst område kan uppleva ännu mycket mera. Under den tid som boken tagit
form har ett samarbetsprojekt pågått mellan några skärgårdsområden runt Östersjöns cen
trala delar, interregprojektet BACES. I projektet har tyngdpunkten legat på att utveckla de
olika regionernas knutpunkter eller entréer till sina respektive kust och skärgårdar.
Förutom tillgänglighet och infrastruktur samt besöksnäring och lokal ekonomi i dessa
knutpunkter har produktion av och erfarenhetsutbyte kring informationsmaterial och
marknadsföring varit en del i projektet. Vi har även gjort studiebesök i varandras områden
och fått vidga våra vyer genom att ta del av likheter och skillnader i våra förutsättningar.

Söderhamns skärgård med sina oexploaterade öar uppbyggda av nästan enbart lösa stenar

och grus är en kontrast till Östergötlands klippiga öar. Det är en plats där du som besökare
kan finna ro i lugna vatten och skogar. Kommunen som är ägare till stor del av området har
här satsat på ett välutvecklat system med servicepunkter där du finner sopsortering, bryggor
och information.

Hangö och Ekenäs skärgård på sydvästspetsen av Finland med inloppet till Finska viken

har länge haft ett strategiskt läge. Här finns både krigs- och industrihistoria att ta del av
men också långa fantastiska sandstränder som förklarar varför detta varit ett semesterparadis
under lång tid. Arkipelagen utanför som delvis ingår i Hangö nationalstadspark respektive
Ekenäs skärgårds nationalpark är ett relativt lättillgängligt och välbesökt skärgårdsavsnitt
likt vår skärgård.

Dagö och dess skärgård ligger inte så långt bort men skiljer sig från vår skärgård på

Elisabeth Nilsson
Landshövding

Claes Svedlindh
Naturvårdsdirektör

många sätt. Kusten i Estland har omfattande grunda vatten som domineras av de stora
öarna Dagö och Ösel. Här är mycket av det som sticker upp ovan ytan uppbyggt av sand
och annat finkornigt material, inte de klippiga öar vi har här. Dagö är en lugn ö dit du tar
dig med båt eller flyg från fastlandet. Ön har en relativt stor befolkning, och omväxlande
natur med sandiga stränder, ganska orörda skogar och betesdominerade kulturlandskap.
Att beskriva hela Östersjöns naturmiljöer är inte syftet med denna bok, det är främst en
besöksguide till Östergötlands skärgård. Vi ville ändå bjuda på några rader om besöksmål
från andra avsnitt av detta unika hav som heter Östersjön, de är alla väl värda ett besök!
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Östersjön - ett känsligt hav

Foto: © Eva Siljeholm/Norrköpings kommun

Östersjön är ett ungt
hav. Under endast 12 000
år har miljön växlat från
smältvattensjö till atlantvik
till insjö till brackvattenhav...

Östersjön
ett känsligt hav
8

N

salt atlantvatten. Under en period på ett par
hundra år blev det dock kallare och avsmält
ningen minskade. Havsvatten från atlanten
kunde då tränga in i Östersjön och från
denna period kan man hitta skalrester från
marina arter i Östersjön.
När isen fortsatte att smälta höjde sig
landmassan och passagen ut till Atlanten
grundades upp för att till slut stängas helt
och hållet. Östersjön var åter en insjö. Men
sjöns yta steg snabbare än landhöjningen

är inlandsisen drog sig tillbaka för
cirka 12 000 år sedan bildades en stor
smältvattensjö: Den Baltiska issjön. Detta
var förstadiet till Östersjön. När iskanten
hade dragit sig tillbaka till Mellansverige
trängde smältvattnet igenom norr om Vät
tern och forsade ut i Atlanten. På bara några
få år sjönk issjöns yta med 25 meter, ner till
havsnivån.
Isen fortsatte att smälta och det stora
utflödet av sötvatten hindrade inflöde av
9
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Sankt Anna skärgård är
mycket finskuren.

Fakta om Östersjön
Östersjön är nästan helt omringad av
land. Inom avrinningsområdet bor 85
miljoner människor, fördelade på hela
eller delar av 14 länder. Avrinningsområdet är 1,7 miljoner km2, drygt fyra
gånger så stort som själva havet. 450

km3 sötvatten från land tillförs Östersjön varje år. Dess yta mäter 387 000
km2 och den totala vattenvolymen är
21 200 km3. Medeldjupet är 56 m och
det maximala djupet, som återfinns vid
Landsort, mäter 459 m.
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Foto: © Leif Gustavsson

och till slut bröt vattnet igenom igen vid tillräckligt ljust. I det understa lagret finns
nuvarande Öresund, detta innebar att ett bara djur och bakterier som istället förbru
brackvattenhav tog form (om än något sal kar syre. Tillförsel av mycket näring leder till
tare än idag, det så kallade Littorinahavet). hög produktion vid ytan. När döda djur och
Sedimentkärnor visar att havet ofta drabba växter sjunker till botten konsumeras de av
des av bottendöd och blågrönalgblomningar syrekrävande djur och bakterier. Syret tar då
under denna period. Detta är alltså inget snabbt slut och skapar döda bottnar.
nytt fenomen, men förekommer kanske
Den stora tillförseln av sötvatten från
ännu oftare nu för tiden.
älvar och floder till Östersjön gör att detta
När världshaven
vatten flödar ut ur
inte längre tillfördes
Östersjön som en
Fakta om Östersjön
något
smältvatten
jättestor flod (jäm
höjdes inte havsytan
förbart med världens
Det tar i genomsnitt 30 år för
vattnet i Östersjön att bytas
mer, dock fortsatte
åttonde största flod
ut. Vattenmassan är - på grund
landhöjningen. Detta
Mississippi).
Salt
av skillnader i salthalt och
har fått till följd att
vatten däremot träng
temperatur - skiktat i flera lager
som nästan inte blandas med
Öresund samt Stora
er inte in i Östersjön
varandra.
och Lilla Bält grun
i särskilt stor omfatt
dats upp och därför
ning. Det är bara på
händer det allt mer
hösten detta kan ske
sällan att saltvatten kan tränga in över trösk och då endast om vattenståndet i Östersjön
larna i sundet. Östersjön är idag ett brack är lågt och det blåser hårda vindar från väs
vattenhav, varken sött eller salt. Salthalten ter under flera veckor i sträck. Det kan vara
sjunker från dryga 30 promille i västerhavet upp till 20 år mellan saltvatteninbrotten och
till tio promille söder om de danska sunden det begränsade vattenutbytet gör att det vi
och nästan rent sötvatten i norra Bottenvi släpper ut i Östersjön blir kvar länge.
ken. I Östergötlands skärgård är salthalten
Eftersom kallt syrerikt saltvatten har
cirka sex promille.
svårt att tränga in i Östersjön bildas lätt sy
rebrist i bottenvattnet som i sin tur leder till
bottendöd. Det är endast genom tillförsel
Sött och salt = bräckt
Det tar i genomsnitt 30 år för vattnet i Öst av nytt vatten som syrehalten kan stiga. I
ersjön att bytas ut eftersom vatten från At Östersjön finns flera djuphålor med trösk
lanten bara kommer in genom några smala lar emellan och i dessa hålor samlas det salta
sund. Vattenmassan är på grund av skillna vattnet.
Landhöjningen leder till att strandnära
der i salthalt och temperatur skiktat i flera
lager som nästan inte blandas med varandra. områden grundas upp och att havsvikar mer
Detta beror på att saltvatten är tyngre än eller mindre snörs av från havet. Exempel
sötvatten och att vatten med olika tempe vis vid Höga kusten i Ångermanland, där
ratur har olika vikt. Det betyder att det söta stranden reser sig ur havet ungefär åtta mil
ligger vid ytan och det salta vid bottnen. Yt limeter om året. I Östergötland handlar det
vattnet håller då en salthalt på 6-8 promille om cirka tre millimeter per år. De skyddade
laguner som bildas utgör värdefulla yngel
och bottenvattnet en på 11-20 promille.
Växter och växtplankton som produce områden för varmvattenfiskar som abborre
rar syre, finns i det översta lagret, där det är och gädda.

ten för undervattensmiljön. I ”tångskogar
na” frodas smådjur och fiskyngel.
Det är få arter som kan leva i en så ovan
lig miljö som bräckt vatten. Det är för sött
för havsarterna och för salt för sötvattensar
terna. I Östersjön finns bara cirka 80 marina

Foto: © Stockholms universitet

De flesta växter och djur lever i grunda vat
ten, dit solljuset når. Grundområden med
blåstång, kransalger och ålgräs är mycket
viktiga för Östersjöns biologiska liv. Blås
tången är nog den mest betydelsefulla väx

ning av söt- och saltvattensarter som gör
Östersjöns kustområden så unika.

djurarter som är synliga för blotta ögat mot
över tusen arter i Västerhavet. Det är min
dre konkurrens än i salta hav, fast svårare
att leva. När det är problematiskt att leva
i vanliga fall, behövs det inte mycket extra
stress för att helt gå under. Därför är djur
och växter i Östersjön i allmänhet känsligare
för till exempel gifter än arter i Västerhavet.
Till följd av den låga salthalten saknas
många marina arter helt i Östersjön. Här
finns till exempel inga koralldjur eller sjö
pungar, däremot sötvattensdjur som sländ
larver, dammsnäcka och vattengråsugga.
Här finns torsk och strömming, men också
abborre och gädda. Vissa marina alger sak
nas, särskilt många brun- och rödalger.
Blåstången är en av få bältesbildande alger
i Östersjön. I strandkanten växer ofta vass
och säv och i grunda vikar finns det kransal
ger och nateväxter. Det är just denna bland

Tångskogar

I Östersjöns tångskogar dominerar blås
tången. Andra storvuxna alger klarar sig
inte i den låga salthalten. Där isen lägger sig
och skrapar mot klipporna får fleråriga arter
som blåstång sällan chansen att utvecklas.
Där täcks klipporna istället av ettåriga fin
trådiga alger som till exempel grönslick och
trådslick.
Skyddade fjärdar och vikar är ofta att
raktiva för friluftslivet. De är även värdefulla
yngel- och uppväxtområden för fiskar. Män
niskans närvaro riskerar tyvärr att försämra
undervattensmiljön.
Tät båttrafik och avloppsutsläpp från
fritidsbebyggelse leder till att vattnet grum
las och att ljustillgången försämras för alger

Provtagning av bottenfauna.

Livlösa bottnar i Slätbaken.
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Foto: © Eva Siljeholm & Jonas Edlund

Växt- och djurliv

Kväveutsläpp
i skärgårdsområdet

och andra bottenväxter. Då minskar väx
ternas utbredning och därmed storleken på
viktiga yngelområden.
I många småbåtshamnar muddras dess
utom naturliga trösklar bort, vilket ökar ris
ken för att ynglen spolas bort.

jordbruksmark göder havet. Dessa närings
ämnen är i sig inte skadliga utan tvärtom, en
absolut nödvändighet för att livet i vattnet
ska fungera. Det är när det blir för mycket av
det goda som det uppstår problem.
Några få växter ökar då kraftigt (till ex
empel grönslick och växtplankton), på be
kostnad av andra. Det minskade siktdjupet
gör att blåstången inte växer så djupt ner

Luftnedfall
Mänsklig del åkermark
Industri
Reningsverk

Övergödning

Kväve och fosfor från till exempel avlopp och

Enskilda avlopp
Mänskig del dagvatten
Bakgrund dagvatten
Skog
Myr
Öppen mark
Luftnedfall på vatten
Bakgrund åkermark

Fosforutsläpp
i skärgårdsområdet

Luftnedfall
Mänsklig del åkermark
Industri
Reningsverk
Enskilda avlopp
Mänskig del dagvatten
Bakgrund dagvatten
Skog
Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Myr
Öppen mark
Luftnedfall på vatten
Bakgrund åkermark

Källfördelning av näringsämnen inom huvudavrinningsområdena i Östergötland.
Läckage från jordbruksmark är den största källan, särskilt för fosfor. Den rastrerade delen är naturligt läckage och beror inte på mänsklig verksamhet. Data
kommer från en nationell modell för belastningsberäkning till havet, PLC-5.
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Mycket grönslick är tecken på övergödning.
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som tidigare. För att komma till rätta med
övergödningen måste vi minska utsläppen
av både kväve och fosfor.

når Östersjön.
Gamla miljösynder läcker fortfarande
och bidrar till att många sjöar och skärgårds
områden fortfarande är övergödda trots
att utsläppen har minskat. En annan källa
till näring i skärgården är fritidsbåtar som
ibland släpper ut obehandlat toalettavfall i
vattnet. Urin från en enda person under ett
dygn innehåller tillräckligt mycket fosfor för
att producera ett kilo alger i vattnet.

Enskilda avlopp - industriutsläpp

Från vattendrag kommer naturligt en hel
del kväve och fosfor som slutligen hamnar i
Östersjön. Läckage från åkermark står för en
stor del av fosfor- och kväveutsläppen. An
dra betydande källor är avloppsreningsverk,
enskilda avlopp och industrier.
Under senare år har utsläppen från de
stora punktkällorna (till exempel renings
verk och industrier) minskat betydligt. Mer
svårlöst är problemet med alla små läckor
från mark, enskilda avlopp och luftnedfall.
De luftburna kväveföreningarna, till ex
empel från sjöfart och biltrafik, står också
för en relativt stor andel av det kväve som

Ekosystemet förändras

När vattnet tillförs mycket näringsämnen
massförökar sig vissa alger. Algblomningar
är särskilt vanliga under varma, soliga och
vindstilla perioder. Under sommaren består
algblomningarna ofta av cyanobakterier
som under vissa förutsättningar producerar
starka gifter. Det går inte att med blotta ögat
Hög
God
Måttlig
Otillfredställande
Dålig

Vart sjätte år görs en bedömning av ekologisk status
inom vattenförvaltningen i Sverige och EU. Denna
bedömning visar att flera av länets sjöar, vattendrag
och samtliga kustvattenområden inte uppnår god
ekologisk status. Övergödning och fysisk påverkan
(till exempel dammar) är de största orsakerna till att
våra vatten inte når upp till en godkänd nivå.

En julidag år 2005. Algblomningen har slagit till.
Data från NASA/MODIS, bearbetade av SMHI:s Oceanografiska enhet.
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är hårdast drabbat av övergödning. Det be
ror dels på det långsamma vattenutbytet och
dels på att det tillförs mycket näringsrikt
vatten från Söderköpingsån. Tillförda nä
ringsämnen stannar kvar i Slätbaken under
lång tid och orsakar omfattande övergöd
ningsproblem.

avgöra om en algblomning är giftig. Det är
därför säkrast att undvika vatten med kraf
tiga algblomningar.
När mängden växt- och djurplankton
ökar i vattnet får fisk och bottenlevande
djur mer mat. En del växter och djur drar
nytta av detta medan andra får svårare att
konkurrera. När vattnet grumlas minskar
siktdjupet och solens strålar når inte ner till
bottenväxterna.
När de fleråriga algerna som blåstång
och ålgräs blir övervuxna med snabbväxan
de fintrådiga alger hindras tillgången på ljus
ytterligare. Därmed förstörs också viktiga
livsmiljöer för fisk och små djur.

Miljögifter

De flesta miljögifter hamnar förr eller senare
i vattenmiljön. I vatten sprids förorening
arna inte lika effektivt som i luften. Många
gifter bryts ned så långsamt att de anrikas
i näringskedjan. Fettlösliga och stabila äm
nen, som exempelvis PCB, DDT och di
oxiner, ansamlas ofta i fisk. Rovdjur som säl
och havsörn är slutstation för de miljögifter
som fiskarna fått i sig. Även vi människor
befinner oss högt upp i den marina närings
kedjan eftersom vi äter fisk och skaldjur.
Föroreningar som löser sig dåligt i vatten
sjunker förr eller senare till botten. I Öster
sjön finns organiska gifter i högre halter än i
de flesta andra havsområden.

Syrebrist på bottnarna

Algblomning, grumling och igenväxning är
de effekter som vi lättast kan se med blotta
ögat. Men stora förändringar sker även långt
under vattenytan. När algerna bryts ned
försämras syresituationen i bottenvattnet.
Detta är allvarligt eftersom syre är livsnöd
vändigt för nästan alla växter och djur. Om
syrehalterna sjunker tillräckligt lågt (under
2 ml syre/liter vatten) dör eller flyr syrekrä
vande organismer. När allt syre är förbrukat
bildas svavelväte på bottnarna. Svavelväte
är giftigt och dödar alla bottenlevande djur
som inte kan fly. Istället tar bakterier som
klarar av att leva i syrefria miljöer över eko
systemet. Perioder med syrebrist är ingen ny
företeelse i Östersjön.
Skillnaden i dag är att utbredningen av
syrefria bottnar har ökat. Stora områden i
Östergötlands skärgård har problem med sy
refattigt eller syrefritt bottenvatten. Risken
för syrebrist är störst under sensommar och
höst. Syrebrist är vanligast i innerskärgården
men förekommer periodvis även i mellanoch ytterskärgården. Inneslutna djupa fjärdar
är generellt mer utsatta för syrebrist än ytter
skärgårdar med en snabb vattenomsättning.
Slätbaken är det kustområde i länet som

läderfabrik. Halterna av krom och kvick
silver är kraftigt förhöjda i Valdemarsvikens
bottensediment. Dock har en omfattande
sanering av den innersta delen nu genom
förts.

kommer i förhöjda halter i fisk trots att
utsläppen har minskat kraftigt. Halten di
oxin i Östersjöfisk är så gott som oförändrad
sedan 1990-talet. Fortfarande innehåller fet
fisk från Östersjön så höga miljögiftshalter
att Livsmedelsverket gett ut särskilda re
kommendationer för hur mycket och hur
ofta vi bör äta fisk från Östersjön.
Det framställs ständigt nya kemikalier
som slutligen hamnar i miljön. Exempel på
”nya” miljögifter som ställer till problem är
bromerade flamskyddsmedel som används i
produkter som kan vara brandfarliga. Idag
sker dock en strängare kontroll innan nya
ämnen tas i bruk. Inom arbetet med vatten
direktivet finns gemensamma gränsvärden
inom EU för högsta tillåtna halter av särskilt
farliga ämnen i vattenmiljön.

Mycket har förbättrats

Mycket har blivit bättre de senaste årtion
dena och halterna av flera miljögifter har
sjunkit i miljön. Det beror framför allt på
att industrin och jordbruket har begränsat
användningen av de giftigaste ämnena och
på att reningstekniken i industri- och för
bränningsanläggningar har förbättrats. An
vändningen av de allra giftigaste ämnena
har förbjudits eller begränsats.
Men bilden är inte enbart positiv. Tung
metallerna kvicksilver och kadmium före

Från förorenade bottnar kan föroreningar
läcka tillbaka till vattnet många år efter att
utsläppen upphört. Bottensedimentet i de
inre delarna av Bråviken är till exempel en
stor källa till PCB - ett miljögift som sedan
länge är förbjudet. De förhöjda halterna i
inre Bråviken avspeglas även i fisken - hal
terna är högre i de inre delarna än i de yttre
delarna av Bråviken. Anledningen till att
Bråviken innehåller förhöjda miljögiftshal
ter är att viken under lång tid varit mot
tagare av vatten från en omfattande indu
striverksamhet. Dessutom har föroreningar
även tillförts Bråviken via Motala ström.
Ett annat förorenat kustområde är inre
Valdemarsviken. Det beror på att det i
Valdemarsvik tidigare fanns ett av Skandi
naviens största lädergarverier, Lundbergs
18

Muddring av förorenade sediment i Valdemarsviken.
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Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Läcker gamla miljösynder

Natur och kultur i Östergötlands skärgård

Öskärgårdslandskap
stergötlands

Skärgården är ett
unikt landskap med få
motsvarigheter i världen.

Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

D

Alnholms naturreservat på
Aspöja i Sankt Anna skärgård.
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Landskapets högre delar har karaktär av pla
tåer och ligger på en relativt jämn höjdnivå.
Det finns också markerade förkastningar
med branta stup. Sprickorna har bildats un
der olika orostider i jordens geologiska his
toria. Valdermarsviken är ett exempel på en
sprickdal i den för Östergötland vanliga rikt
ningen SO-NV, bildad för drygt 500 miljo
ner år sedan, medan Bråviken och Slätbaken
är bildade genom förkastningar i berggrun
den för 200 - 400 miljoner år sedan.

en sammanflätade blandningen av
land och hav är typisk för skärgården.
Landskapet är storslaget och varierat med
det slipade urberget, stora och små öar och
skär i tusental, vikar, fjärdar och sund. Idag
finns cirka 6  000 öar i Östergötlands skär
gård. Landskapet ligger i sprickdalsterräng
med ett nätverk av trånga dalar och breda
sänkor och är en av de mest finskurna skär
gårdarna. Sprickorna i berget ligger i paral
lella stråk och ger landskapet ett rutmönster.
21
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Vad är skärgård kan man fråga sig. bildades för ungefär 1 900 miljoner år sedan
Enligt Nationalencyklopedin är skärgård: genom att vittringsmaterial och vulkaniska
”Kustområde med talrika öar, holmar, skär, produkter som avsatts i ett grunt hav pres
kobbar och grynnor”. En skärgård är vanli sades ner, upphettades och veckades till
gen bildad i hårda bergarter som gnejser och den så kallade Svecokarelska bergskedjan.
graniter. Skärgårdskusten är en primär kust, Denna bergskedja är för länge sedan ned
som inte nämnvärt påverkats av vågor och vittrad. Det vi ser idag är därför de undre
strömmar. Skärgårdar är främst begränsade delarna av denna bergskedja. Urberget be
till områden som varit täckta av inlands står av en blandning av gnejser och graniter.
isar och som nu har
Gnejs bildar ofta ett
landhöjning.
De
slingrigt mönster och
Gnejs bildar ofta ett
har en relativt liten
granit har ett prickigt
slingrigt mönster
utbredning i värl
mönster. Även urkalk
och granit har ett
den, koncentrerad
sten finns sparsamt.
prickigt mönster
till Skandinaviska
Talrika sprickor fyll
halvön och Finland,
des med yngre mörka
Skottland, nordös
bergarter som diabas
tra Canada och södra Chile.
och amfibolit. Malmer förekommer också,
främst magnetit och kopparkis. Koppar
malm bröts förr på Fångö och vid Arvids
Geologin – grunden för allt
Skärgårdens berggrund har bildats under berg intill Slätbakens norra strand. I södra
den äldsta perioden i jordens utveckling, delen av skärgården finns även kambrisk
och kallas i dagligt tal urberg. Berggrunden sandsten som ”endast” är omkring 500 mil

Kvädö i Valdemarsviks kommun
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joner år gammal.
Kustklimatet är relativt milt och torrt.
Berggrunden i skärgården är alltså gam Nederbörden är låg och antalet soltim
mal men själva landskapet är relativt ungt, mar är relativt högt. Årsmedelnederbörden
den nuvarande formen skapades av den se är omkring 550 mm per år och årsmedel
naste av de mäktiga landisarna som dragit temperaturen 6,5 - 7,0 plusgrader. Vårarna
fram över området. Det som framför allt är i allmänhet kalla, vilket beror på att det
skiljer Östersjöns skärgårdar från de flesta tar lång tid att värma upp vattenmassorna.
av världens andra arkipelager är de isslipade Höstarna däremot är långa och milda. Vin
hällarna. Den flera kilometer tjocka isen dar i sektorn väst - syd dominerar. Torka, is,
släpade med sig block och stenar som sli vind och salt är några faktorer som gör att
pade av de uppstickande bergklackarna och skärgården är en mycket speciell livsmiljö
lämnade spår i form av isräfflor. Isen gröpte både på land och i vatten.
också ur de stora sprickorna i landskapet.
Skärgården utgör en säregen blandning
Hällarna lutar genomgående mot nordväst, av land och hav. Man brukar indela över
det vill säga mot den rörelseriktning isen gången i inner-, mellan- och ytterskärgård,
haft (stötsidan). På
även om det inte finns
sydöstsidan (läsidan)
några skarpa gränser
Skärgården utgör en
ligger istället ofta
mellan dessa zoner.
block och stenar.
Zoneringen är tyd
säregen blandning
Isens
väldiga
ligast i Sankt Anna,
av land och hav
tyngd pressade också
där skärgårdens östned landet i jordens
västliga sträckning är
mjukare inre delar.
som störst. Jonsbergs
När isen var som tjockast utövade den ett och Gryt skärgård kännetecknas av barr
tryck på 2 700 ton per kvadratmeter. Efter skogsbevuxna öar och holmar. Sankt Anna
isens avsmältning för ungefär 10 000 år se skärgård däremellan har en mjukare karaktär
dan har landet därefter sakta höjt sig igen och här finner man utbredda ädellövskogar,
och det har fram till i dag skett en betydan framförallt vid de större gårdarna på de inre
de landhöjning, som fortfarande pågår med delarna. De yttre delarna av denna skärgård
cirka 2 - 3 mm per år. Genom landhöjning är en mycket finskuren arkipelag med många
en flyttas skärgårdszonen hela tiden lång små öar och skär.
samt utåt - nya skär dyker upp i ytterskär
gården samtidigt som vissa av de landnära Skärgårdsskog
delarna smälter ihop med fastlandet.
Skogen i skärgården har vissa särdrag som
formats av landhöjningen och kustklimatet.
Allt under vatten
Skogen är kulturpåverkad genom ett små
Hela skärgårdsområdet har en gång legat skaligt skogsbruk och skogsbete. Människan
under vatten. Den långsamma landhöjning har varit närvarande på öarna sedan de steg
en har gjort att vågorna successivt spolat ur havet. Långvarigt bete har satt sin prägel
rent den uppstigande terrängen från lösa av på många öar och skapat luckiga, ljusöppna
lagringar. Resultatet blir då nakna hällar i de skogar med många friställda gammeltallar.
högre och utsatta lägena, omlagrad morän Det här historiska brukandet har gynnat en
i sluttningarna och finsediment och leror i mängd arter knutna till marken och träden
svackor och dalar.
men har inte minst format en ”skärgårds
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Ett flertal öar uppvisar urskogsliknande tall
skogsbestånd med flera hundra år gamla tal
lar. Dessa områden har inte bara ett mycket
högt egenvärde på grund av den orörda och
vildmarksartade prägeln, de är också ofta
mycket betydelsefulla för flera rovfågelarter.

Ekmiljöerna är oftast halvöppna ekhagmar
ker präglade av betesdjur. De grova träden
är viktiga för lavar, vedsvampar och insekter,
till exempel oxtungesvamp, ekoxe och läder
bagge. Lindbestånden är i regel mer slutna
lundmiljöer, ofta rester av lövängar. Här är
floran rik med arter som ramslök, tandrot,
ormbär, blåsippa och orkidén tvåblad. Här
trivs även många insekter och landsnäckor.
Många av lindarna bär spår av hamling och
finns i rester av lövängar som påminner om
det lövängsbruk som förr bedrevs av skär
gårdsborna för att få vinterfoder till djuren.

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Tall- och granskog

Hällmarkstallskog på Torrö.

största delen utgörs av tallskog (80-90 %).

skog” så som vi känner igen den.
Skärgårdsskogarna är variationsrika be
roende på den begränsande tillgången på
lämplig jordmån, starkt kuperad terräng,
varierande exponering för vinden och olika
grader av kulturpåverkan. Öarna är ofta en
mosaik av olika skogstyper och i de yttersta
delarna av skärgården består skogen bara av
små dungar i vindskyddade lägen. Vinden
är den mest påtagliga störningsregimen i
skärgårdsskogen. Andra störningsregimer
som påverkar skogen är brand, bete och
torka. Skärgårdsskogens speciella förutsätt
ningar gör att den hyser många hotade och
sällsynta arter. Den mosaikartade miljön ger
en stor biologisk mångfald.
Den största delen av skärgårdens vege
tation består av barrskog som i sin tur till

Hällmarkstallskogen

Hällmarkstallskogen är den vanligaste
skogstypen i skärgården. Den återfinns på
de högst belägna delarna av inner- och mel
lanskärgårdens öar och holmar och når ända
ut till gränsen mot ytterskärgården. På häll
markerna får tallarna en knotig och lågväxt
form, så kallade martallar. I exponerade lä
gen är de också ofta vindpinade och vridna.
De står rotade i smala, jordfyllda sprickor
eller skrevor, där rötterna kan gå på djupet
och suga upp vatten.
Jordlagren är tunna och här växer mattor
med renlavar, lingon och ljung. På djupare
jord som lätt dräneras är tallarna ofta hög
vuxna och grova och kan nå ansenlig ålder.
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Dessa skogar med ett stort inslag av död
ved är av stort värde för många hotade lavar,
svampar och insekter, till exempel tallticka,
ladlav, reliktbock och raggbock. Att tallar
får stå till de blir riktigt gamla, ramlar och
bryts ned av insekter
och vedsvampar är
Björkskärszonen
Många öar har urskogsovanligt. Nedbryt
På gränsen till ytter
liknande tallskog som är
ningen av tallved går
skärgården ligger ett
viktig för rovfåglarna
mycket långsamt och
pärlband av öar som
de arter som är an
domineras av lågvux
passade till detta är
en björk; björkskärs
försvunna eller mycket ovanliga. Solbelysta zonen. I norra delen av Sankt Anna finns de
torrakor och fallna träd är hemvist åt en rad mest typiska björkskären. Kala hällmarker
sällsynta insekter, lavar och svampar.
avlöses av björkbevuxna myrsvackor med
På de inre och större öarna finns också bland annat hönsbär och kråkbär.
granskog. Granen växer i de nedre delarna av
sluttningar, utmed dalgångarnas sidor och i Kulturlandskapet
de inre, låglänta och fuktigare partierna av Skärgården med dess övärld är sedan länge
de större öarna. Både blåbärsgranskog och präglad av människans verksamhet och ut
ängsgranskogar förekommer. I blåbärsgran gör ett genuint kulturlandskap. Endast de
skogen finns bland annat linnea, skogsviol, yttersta delarna av skärgården med sina kal
ekorrbär och revlummer. I fuktigare partier spolade kobbar och skär kan sägas vara i det
finns även spindelblomster, ögonpyrola och närmaste helt opåverkade av mänsklig hand.
Jungfru Marie nycklar. Ängsgranskogarna De äldsta fornlämningarna i skärgården är
har ibland ett inslag av hassel och en lundar från bronsålder (cirka 1800 - 500 f.Kr.).
tad flora med bland annat sårläka, ormbär, Gravrösen visar att människor då tidvis varit
trolldruva och tandrot. Granskogarna utsat bofasta på öarna. Redan under stenåldern
tes mer sällan för brand eller andra större utnyttjade dock människan skärgården för
störningar, varför många arter i dessa miljö jakt och fiske. Byar och gårdar blev per
er är anpassade till stabila förhållanden, ofta manenta bosättningar under medeltiden.
med en hög och jämn luftfuktighet.
Genom århundraden har fiske och boskaps
skötsel varit de viktigaste näringarna. Jakt
Ädellövmiljöer
efter fågel och säl var också viktigt för själv
Skärgårdens ädellövmiljöer med ek och lind hushållet liksom äggplockning och duntäkt.
finns framförallt i Sankt Annas inre delar.
På inner- och mellanskärgårdens öar fö
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Lammskär

Havsstrandängen

näva och pukvete.
I dagens skärgårdsjordbruk dominerar
vallodlingen. Ekhagmarkerna betas på en
del håll med nötboskap eller får och hålls
fortfarande öppna, medan strandängs- och
skogsbetet nästan helt upphört. Samman
fattningsvis har nästan all mark i skärgården
nyttjats, vilket starkt präglat ekosystemen.
Natur- och kulturvärdena i skärgården är alltså
beroende av fortsatt skötsel för att bevaras.

Strandängar finns vid skyddade och lång
grunda vikar eller fjärdar med finsediment.
Ängarna domineras av salttåliga örter och
gräs och de flesta arter som lever här är be
roende av hävd i form av bete eller slåtter.
Strandängarna har ofta en tydlig zonering i
vegetationen. De högst belägna delarna som
sällan översvämmas domineras av tuvtåtel,
fårsvingel, småstarr och gåsört. Längre ut
27

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

rekommer åkermarker i dalgångar och sän Stengärdesgårdarnas tid
kor. En stor del av dessa brukas dock inte Omkring 1870 var kust- och skärgårdsom
längre, de har lagts igen sedan flera decen rådet som mest befolkat. Ängsytorna togs i
nier tillbaka. Det är nästan bara på de större allt större utsträckning i anspråk för odling.
öarna i de inre delarna av skärgården som Även på utmarkernas stenbemängda morän
åkerbruket fortfarande är vid liv. Åkerytorna bröts ny åkermark, där markförhållandena
används numera mestadels som vallar, med så tillät. Det var under denna tid som sten
an framför allt små, mer perifera odlingar gärdesgårdar började anläggas kring de ny
lämnats att växa igen.
anlagda odlingarna. Likaså vittnar idag alla
För de första, fast bosatta skärgårds odlingsrösen om det hårda och slitsamma
borna var fiske i kombination med bo arbete som lades ned på att bryta ny mark
skapsskötsel den viktigaste näringen. Även för odling. Alla dessa stengärdesgårdar och
sälfångst ingick i försörjningen. Under lång rösen är idag av stort kulturhistoriskt värde,
tid, i varje fall från 1500-talet, har lots odlingsminnen som berättar historien.
verksamhet varit av betydelse på de större
Från ungefär 1920-talet och fram till
öarna. Fram till 1800-talet var den odlade 1950-talet förändrades detta gamla od
arealen mycket ringa. Råg och korn var de lingslandskap påtagligt. Befolkningsantalet
vanligaste grödorna. Utöver fisket var, som sjönk kraftigt under denna tid. I samma
sagt, boskapsskötseln
takt lades åkermarker
den viktigaste nä
igen och utnyttjades
De äldsta fornlämningarna
ringen. Praktiskt ta
alltmer till bete. Vad
i skärgården är från 1800get all mark utanför
man idag ser av skär
500 f Kr; bronsåldern
inägorna (utmarken)
gårdsbondens gamla
utnyttjades till bete.
marker är mestadels
Kreatur och får flyt
rester och spår: rösen,
tades från holme till holme där de fick ströva stengärdesgårdar, raserade trägärdesgårdar,
omkring fritt och beta av den oftast magra hamlade träd i igenväxande lövängsrester,
växtligheten. Detta sker på flera platser än åkerlyckor som är trädbevuxna och för
idag och är av mycket stor betydelse för na sumpade. Ekhagmarkerna är på en del håll
fortfarande öppna och beteshävd pågår med
turvärdena i området.
Under första hälften av 1800-talet börja nötboskap och får.
de den odlade arealen att öka. Detta berod
Många växtarter är beroende av att mar
de på att befolkningen i skärgårdsområdet ken ständigt betas eftersom de konkurreras
ökade kraftigt. Vid 1800-talets första hälft ut av högvuxna gräs och buskar om betet
genomfördes det laga skiftet i Sverige, som upphör. Konstgödsel och bekämpningsme
innebar att byarna splittrades. Några av de del har inte använts särskilt mycket i skär
gamla byarna i skärgården har dock behållit gården, vilket har gynnat artrikedomen.
sin ursprunglighet och en del, som till ex Skärgårdens ängsmarker är mycket artrika.
empel Harstena och Torrö, skiftades aldrig. Orkidén Adam och Eva är typisk i dessa
Efter skiftet ökade den odlade arealen miljöer. Andra karaktäristiska invånare som
och människan utnyttjade naturen hårdare trivs i sol och värme är till exempel präst
här än på andra håll. Skogarna gav ved som krage, stor blåklocka, ängsskallra, rödklint,
bland annat skeppades in till städerna, ny darrgräs, solvända, brudbröd, jungfrulin,
åkermark bröts och stengärdesgårdar anlades. natt och dag, vanlig nattviol, gökärt, blod

Vanliga arter är strandbaldersbrå, gräslök,
kustvänderot, gul fetknopp, kärleksört,
fackelblomster och styvmorsviol. Av särskilt
intresse är klibbglimmen, som har en stark
koncentration här. Även lavfloran på fågel
skären är speciell och de gödslade hällarna
dekoreras av orangegul vägglav och fågel
brosklav.

Kulturlandskapet växer igen utan betesdjur.

av skärgårdens karaktärsväxter, till exempel
vejde och strandveronica. På sten- och grus
stränderna finns ofta näringsrika tångvallar
som gynnar växter som till exempel vän
derot, gåsört och strandkvanne. En typisk
miljö på klippstränderna är hällkaret, det
vill säga vattensamlingar bland klipporna
som saknar utlopp. Här finns till exempel
smålånke, brunskära, strandklo, slokstarr
och tarmalg.
Sandstränder finns bara på ett fåtal
platser i skärgården. Här finns bestånd av
strandråg och ibland marviol.
Längst ut i havsbandet ligger ytterskär
gården med sina kala skär, kobbar och häl
lar som är starkt påverkade av havet. Det

finns arter som gynnas av högre salthalt till
exempel krypven, salttåg, kustarun, havssäl
ting, strandkrypa och gulkämpar. Ytterligare
en bit ut mot stranden dominerar agnsäv
med inslag av bunge och norskstarr. Fågel
livet är mycket rikt med bland annat häck
ande rödbena, tofsvipa och gulärla. Under
vår och höst rastar många fågelarter här un
der sin flyttning.
Öppna strandängar var vanligare för 100
år sedan då bete och slåtter bedrevs i en om
fattning som kan vara svår att föreställa sig.

Strand- och klippmiljöer

Många öar har steniga stränder som på
verkas av vågor och vind. Här finns flera
28

Fågelskäret Stora Ölskär i yttersta havsbandet
med ett hällkar där vatten spolas in vid storm.
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Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

som framförallt utmärker detta område är
en mängd fågelgödslade skär; fågelskär. Här
häckar en rad olika fågelarter, främst måsar
och tärnor. Flera vadarfåglar häckar, bland
annat roskarl och rödbena. Skräntärna, to
bisgrissla och tordmule förekommer sällsynt
och på ett antal skär påträffas kustlabb.
Fåglarnas kväverika spillning har gett
upphov till en speciell och artrik flora.

Skärgårdens undervattensmiljöer

SKÄRGÅRDENS
undervattensmiljöer

I de grunda vattnen
dit solljuset når, lever växter
och djur i en unik miljö.

D

Salthalten i skärgårdens vatten är om
kring sju promille. Det är därigenom var
ken sött eller salt utan något däremellan
som kallas bräckt. Få arter har specialiserat
sig på att leva i denna bräckta ”varken el
ler” - miljö, men de som kan det får desto
mer utrymme och är ofta talrika. I Öster
sjöns skärgård är undervattensmiljöerna en
mötesplats för de uthålligaste arterna från
söt- respektive saltvatten. Antalet saltvat
tensarter minskar från söder till norr i Öst

Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

e flesta vattenlevande växter och djur
lever i grunda vatten, dit solljuset når,
i Östergötlands skärgård oftast grundare än
tio meter. I havet finns översiktligt sett tre
miljöer; hårdbottnar, mjukbottnar och pe
lagialen (det fria vattnet). Dessa miljöer är
i Östersjön förhållandevis artfattiga. Det
beror bland annat på den mycket speciella
blandningen av sött och salt. Det låga art
antalet i Östersjön gör att ekosystemet är
särskilt känsligt för störningar.
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ersjön, på grund av den minskade salthalten
norrut. Sötvattensarter lever längs kusterna,
där många saltvattensarter inte kan överleva.
De flesta djur och växter har samma
salthalt i kroppsvätskorna som i det omgi
vande vattnet. Det är
förmågan att kunna
upprätthålla salt- och
vattenbalansen i krop
pen, som avgör om en
växt eller ett djur kan
leva i brackvatten eller
inte. Eftersom det går
åt mycket energi till att
pumpa in eller ut vat
ten blir de här djuren
och växterna ofta min
dre än om de hade levt
i sin ursprungsmiljö. På
västkusten är till exem
pel blåmusslan mycket
större än samma art i Blåstång
Östersjön. Sker föränd
ringarna av salthalten
plötsligt, klarar inte organismerna av det.
Får de däremot tid att anpassa sig kan det
lyckas, men det kan ta flera tusen år.

Foto: © Tång & Sånt

per i Östersjön är blågrönalger, kiselalger
och dinoflagellater. Den låga salthalten gör
att artantalet är lågt, storleken blir mindre,
temperaturkänsligheten ökar och att förök
ning oftast sker genom delning.
Växtplankton ut
nyttjas som föda av
djurplankton som i sin
tur utgör föda för fisk
som till exempel ström
ming, skarpsill och
yngel av rovfisk, till ex
empel torsk. Några ex
empel på vanliga djur
plankton i Östersjön är
hinnkräftor, hoppkräf
tor, hjuldjur, pilmas
kar och öronmaneter.
Många djurplankton
är dessutom larver av
till exempel musslor,
snäckor, mossdjur och
havstulpaner.

Rödalgerna klarar av att leva djupare än
andra alger eftersom de i fotosyntesen an
vänder de blågröna våglängderna av ljuset
som når djupast ner i vattnet.

mer är rödalgen ullsläke och brunalgerna
molnslick och trådslick. Under dessa arter
bildar ofta den fleråriga brunalgen blåstång
ett tydligt bälte.
På tången växer arter som mossdjuret
tångbark och brunalgen tångludd. Trådslick
är vanlig som underväxt till blåstången, men
här brukar också den skorpformiga rödalgen
havsstenhinna ha en stor utbredning. Ned
anför blåstångsbältet tar rödalgerna vid. Här
är fjäderslick den vanligaste arten, men även
rödblad och kräkel kan dominera. Här och
var finns också rödris och de ettåriga arter
na violettslick, rosendun och ullsläke. Mer
sällsynt förekommer havsris, klyving och
grovsläke. Bland rödalgerna växer också den
fleråriga brunalgen ishavstofs. Vegetationens
nedre gräns utgörs i allmänhet av ishavstofs
eller rödblad som kan påträffas på mer än 20
meters djup.

Blåstång

På klipp- och stenbottnar dominerar ofta
blåstång och blåmussla. Det är Östersjöns
artrikaste bottensamhälle och har mycket
stor ekologisk betydelse. Från ytan ner till
ungefär en halvmeters djup växer grönalger.
Nedanför dessa finns ett bälte med flerårig
blåstång som når ner till cirka fyra meters
djup. Tångbältena är hemmiljö för hund
ratals småkryp, till exempel märlor, sötvat
tengråsuggor och pungräkor. På blåstången
växer också ett trettiotal andra arter av djur
och alger som till exempel brunslick och
skäggalg. Småfiskar som spigg, smörbultar
och sandstubb livnär sig av alla de småkryp

Hårdbottnarna ligger oftast nära stränderna
och består huvudsakligen av hällar. De finns
där vågor och strömmar är så starka att sand
och finare bottenmaterial inte ligger kvar.
Hårdbottnar är den mest variationsrika och
därmed också mest artrika och produktiva
miljön trots att de generellt bara upptar två
procent av den sammanlagda bottenarealen.
Resterande 98 procent upptas av mjukbott
nar som byggt upp mer eller mindre tjocka
sedimentlager.
Hårdbottensamhället domineras av fast
sittande makroalger som bildar mer eller
mindre tydliga zoner i djupled. De ytliga
bottnarna domineras av relativt snabbväx
ande arter med kort generationstid som av
löser varandra under året. På sensommaren
dominerar ofta grönalgerna grönslick och
tarmalg. Andra arter som tidvis förekom

Pelagialen

Med pelagialen menas det fria vattnet och
det är den minst variationsrika miljön un
der ytan. Jämfört med andra kustnära havs
områden är partikelhalten i vattnet ofta hög
längs Östersjöns kust. Dessa partiklar fångar
upp mycket av solljuset, vilket gör att det
finns mycket få växter djupare än tio meter.
Det kan jämföras med till exempel Medel
havet där växterna finns ner till minst 100
meters djup. Plankton är ett samlingsnamn
för organismer som följer med strömmarna
i vattnet, för att de är så små eller simmar så
dåligt. De flesta är mikroskopiskt små. Växt
plankton är betydelsefulla som föda och
som syreproducenter i havet. Vanliga grup
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Hårdbotten

Bilden visar exempel på vanliga djur och växter i en hårdbottenmiljö längs Östersjökusten. Bland
växterna ses blåstång samt grönslick och bland djuren hittas tångräka, havsborstmask, havs
tulpan samt fiskarna abborre och strömming.
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Rödsträfse

Blåmusslor

Blåmusslor lever på klippbottnar men
också på mjukare sediment med god vat
tenomsättning. De finns ofta i ett bälte
nedanför blåstången och bildar vid gynn
samma förhållanden täta mattor ned till
cirka 25 meters djup. I Östersjön saknar
blåmusslan många av de fiender som finns
på Västkusten, till exempel sjöstjärnor och
strandkrabbor. Det är en orsak till varför de
är så dominerande på hårdbottnarna. Den
låga salthalten gör att musslorna bara kan
bli upp till fyra cm långa, jämfört med väst
kustens giganter på tio cm.
Små blåmusslor äts av plattfiskar, tång
lake och andra fiskar. För ejdrar är blåmuss
lor huvudföda året runt. Blåmusslorna lever
av plankton och andra småpartiklar som de
filtrerar ur vattnet. Under ett år hinner Öst
ersjöns blåmusslor filtrera hela Östersjöns
vattenvolym! Musslornas förmåga att rena
vatten från fosfor och kväve är bakgrunden
till pågående försök med att använda mus
selodlingar för att lokalt åtgärda övergöd
ningsproblem.
Blåmusslorna ger också husrum åt an
dra: På skalen växer alger och fastsittande
djur som mossdjur och havstulpaner. I
hålrummen bland musselklumparna kan

Öronmanet

Ålgräs på mjukbotten
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smådjur och fisk finna föda och söka skydd.
Musslornas avföring ökar på matförråden
för maskar, snäckor och andra musslor som
lever nedgrävda i omgivningen.

en lugn miljö, skyddad från större inverkan
från vågor och isrörelser. Växtsamhället do
mineras av kärlväxter och i vissa fall kransal
ger som i gynnsamma lägen kan täcka stora
ytor. Den höga produktionen i dessa områ
den beror på att vattnet värms upp fort och
att solljuset når ned till botten och makroal
ger och kärlväxter kan växa överallt.
Borstnate är den vanligaste undervat
tensväxten på grunda mjukbottnar i Öster
götland. Den bildar ofta täta bestånd ner till
cirka fyra meters djup. Andra vanliga arter
är framför allt hårsärv, axslinga, ålgräs och
sudare, men också till exempel havsnajas,
hornsärv, hårnating och ålnate förekom
mer. På en del mjukbottnar finns även fri
liggande blåstång och östersjösallat. Ålgräs
(bandtång) växer på mjukbottnar ned till
sju meters djup. Ålgräset spelar på sand-

Mjukbotten

Mjukbottnar består av finkornigt material
som lera, sand och mer eller mindre ned
brutna växter och djur. De finns där vågor
och strömmar inte förmår att flytta mate
rialet. Djupare bottnar domineras helt av
mjukbotten, men ytligare är de mest ut
bredda i skyddade och flacka lägen. De dju
pa mjukbottnarna saknar vegetation, men
hyser en rik fauna med bland annat musslor
(framförallt östersjömussla), havsborstmas
kar och kräftdjur, till exempel vitmärla.
Grunda vikar med mjukbottnar är en
av havets viktigaste biotoper som erbjuder
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som finns i tången. Blåstångsamhället är
ett av kustzonens viktigaste växtsamhäl
len, eftersom det är ”barnkammare” och
”skafferi” för ett artrikt djurliv inte minst
för många fiskarter. På en enda tångruska
kan det finnas över 1 000 hjärtmusslor,
200 blåmusslor och flera hundra snäckor
av olika arter. Många av dessa snäckor hjäl
per till att hålla tångplantan ren från påväxt
av alger. Blåstången har tidigare minskat i
djuputbredning, men har nu återhämtat sig
och finns ner till fyra - fem meters djup.
Enstaka plantor har hittats ned till sex - sju
meters djup i Gryts skärgård.

Bilden visar exempel på vanliga djur och växter i en mjukbottenmiljö längs Östersjökusten. Bland
djuren återfinns hinnkräfta (djurplankton), östersjömussla samt fisken skrubbskädda och bland
växterna ses axslinga, ålgräs samt kransalg.
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och mjukbottnar samma nyckelroll som
blåstången gör på hårdbottnarna. Troligen
har ålgräsets utbredning minskat under de
senaste årtiondena. Arten är relativt käns
lig och saknas i områden med sämre sikt
djup. Kransalger är en speciell växtgrupp på
mjukbottnar med många arter. Grönsträfse
och borststräfse är vanligast, men även hår
sträfse och rödsträfse finns på många plat
ser. Mer sällsynta är skörsträfse, raggsträfse
och havsrufse.
I bottenvegetationen finns lek- och upp
växtmiljöer för många fiskarter, till exempel
plattfiskar, strömming, gädda, abborre och
ål. Även som vuxna hämtar många olika fis
kar föda i denna miljö, däribland öring och
torsk. Många arter som till exempel abborre
och gädda behöver växter att fästa sin rom
på. När ynglen sedan kläcks fungerar vege
tationen som skydd mot rovdjur så de väx
ande larverna kan frodas och äta i lugn och
ro. Födan för fisklarver består till en början
av växt- och djurplankton. När de vuxit till
sig övergår de sedan till smådjur och in
sektslarver som också lever i vegetationen.
De grunda vikarna har också en stor be
tydelse för många djur ovan vattenytan. De
är uppväxtplatser för insekter och många
fåglar har dessa lokaler som mat- och rast
plats under flyttperioden. De skyddade vi
karnas dåliga vattenomsättning gör att de
är mycket känsliga för föroreningar. Lokala
utsläpp av till exempel närsalter kan slå ut
stora delar av bottenvegetationen. Även fy
sisk påverkan som muddring, livlig båttra
fik med mera är ett hot mot dessa värdefulla
miljöer.
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Ullhandskrabba

Foto: © Eva Siljeholm/Norrköpings kommun

Blåstång

Rödspätta

Foto: © Tång & Sånt

Främmande arter

Ett svårhanterligt miljöproblem är den
ökande invandringen av främmande arter i
Östersjön. En nykomling är den amerikan
ska havsborstmasken Marenzelleria. Trots
att den ganska nyligen etablerats i Öster
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sjön har den kommit att dominera djur
samhällena på mjuka bottnar. Detta kan få
konsekvenser för ekosystemet, både positiva
och negativa.
Det finns en risk att Marenzelleria kon
kurrerar ut inhemska arter till exempel vit
märla. Samtidigt kan Marenzelleria utgöra
föda för en del fiskar. Till skillnad från in
hemska arter är arten tålig mot låga syrehal
ter och de gräver 10-40 cm djupa gångar i
bottnarna. Detta kan leda till frisättning av
miljögifter och näringsämnen som länge le
gat begravda i sedimenten.
Andra främmande arter är till exempel
Nyzeeländsk tusensnäcka, havstulpan, ull
handskrabba, svartmunnad smörbult och
amerikansk kammanet.

provfisken som gjorts i skärgården. Tydligt
är också att saltvattensarter ökar betydligt
i ytterskärgården och att det är strömming
som dominerar. Även skrubbskädda, oxsim
pa, abborre och torsk är dock relativt vanliga
i ytterskärgården.
Abborre och gädda är mycket ortstrogna
och håller sig ofta till en och samma vik hela
livet, några få kilometer från födelseplatsen.
År efter år söker de sig tillbaka till de egna
uppväxtområdena för att leka. De är rov
fiskar och tillgången på bytesorganismer är
generellt större i kustområdena än i insjöar.
Därför är det inte födan som begränsar de
kustlevande beståndens storlek, utan till
gången till goda yngelområden. Bägge arter
na föredrar grunda och skyddade miljöer för
lek och uppväxt. Den högsta yngeltätheten
finns i skärgårdar och vikar med grund myn
ning mot det öppna havet. Sådana områden
värms snabbt upp på våren och är skyddade
för vågor och vind. Där är en produktion
på 10 000-20 000 abborryngel per hektar
inte ovanlig.

Fisk

Sveriges fiskfauna har en kort historia efter
som hela Skandinavien var täckt av inlands
isen för mindre än 14   000 år sedan. Öster
sjöns utveckling efter isavsmältningen har
påverkat hur olika fiskarter kunnat vandra
in. Östersjöns ekosystem består av en bland
ning av typiska sötvattensarter (till exempel
gädda, abborre, gös, mört), saltvattensarter
(till exempel strömming, torsk, piggvar),
vandrande arter (till exempel lax, öring, ål)
samt glaciala relikter (hornsimpa). Som en
följd av en minskad salthalt, men även ett
kallare klimat förändras sammansättningen
av fiskarter från söder till norr i Östersjön.
De marina arterna minskar i antal norr
ut längs Sveriges ostkust medan andelen
arter med sötvattenursprung ökar. Förmod
ligen har både söt- och saltvattensarter ut
vecklat genetiska anpassningar för att kunna
leva i den salthalt som finns i Östersjön. Vid
Östersjökusten är salthalten så låg att sötvat
tensfiskar som gädda, abborre och gös kan
fortplanta sig. Åtminstone 37 olika fiskarter
har rapporterats från Östergötlands kust
vatten. Abborre och mört dominerar i de

Vikande fiskbestånd

På vissa platser i skärgården sker ett riktat
fiske mot vissa arter. Särskilt vårfisket efter
gädda är inte långsiktigt hållbart. För att
minska risken för överuttag av gädda har det
därför införts en begränsning som innebär
att max tre gäddor får behållas per fiskare
och dag.
Ålbeståndet genomgår nu en allvarlig
kris. Sedan 1970-talet har rekryteringen av
ål till hela Europa minskat drastiskt och be
ståndet är nu bara någon procent av vad det
varit. Ålen bedöms därför som akut hotad av
artdatabanken. Ytterligare arter som bedöms
som hotade i länets kustvatten är torsk, lake,
vimma och tånglake. Frånvaron av rovfisk
kan orsaka stora förändringar i balansen hos
djur- och växtsamhällena. Antalet rovfiskar
har minskat samtidigt som fiskar som lever
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hinder och återställa rensade vattendrag till
mer naturliga förhållanden, med bättre för
utsättningar för fisk och andra organismer.
I den östgötska skärgården finns en unik
blandning av fiskar. Yrkesfisket har tidigare
varit en viktig sysselsättning för skärgårds
bor, men har under de senaste decennierna
minskat betydligt. Däremot är skärgården
populär för sportfiskare som framför allt
riktar in sig på abborre och gädda. Tyvärr
har balansen mellan olika fiskarter i öster
sjön rubbats, och tillståndet är alarmerande
för många fiskbestånd.

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

av plankton, till exempel skarpsill, har ökat.
Det leder till minskade mängder djurplank
ton. I vissa kustområden finns det ovanligt
lite fiskyngel av abborre och gädda och det
kan bero på att det är brist på djurplankton
som ynglen äter. Färre djurplankton leder
till mer växtplankton och grumligare vat
ten. Förutom att det storskaliga yrkesfisket
slagit hårt mot torsken har den haft svårt att
föröka sig. Det beror på att övergödningen
har försämrat syresituationen i bottenvatt
net. Syrebristen slår hårt mot torskens fort
plantning, som enbart lyckas om syre- och
salthalterna är tillräckligt höga.
Ett annat hot mot fiskarter som vandrar
upp i vattendrag för att leka, som till exem
pel lax, öring, flodnejonöga och vimma, är
olika typer av vandringshinder. Nästan alla
större vattendrag i länet är idag utbyggda
med vattenkraftverk och dammar. I länet
pågår flera projekt för att åtgärda vandrings

Gråsäl

Gråsälen är Sveriges största säl och den kan
ses ganska ofta i ytterskärgården. Hanen kan
bli upp till tre meter lång och väga 300 kg
medan honan är något mindre. Den kan bli
upp till 45 år gammal. De föder sina ku
tar (ungar) på iskanten eller på ett skär i fe

bruari - mars och de dias i knappt tre veckor.
Gråsälen kan dyka ner till över 100 meters djup
och vara under ytan i upp till 20 minuter. Den
viktigaste födan är strömming, men den fångar
även abborre, sik, lax och torsk.
Totalt finns det mer än 30 000 gråsälar i
Östersjön. I Östergötland och Södermanlands
skärgårdar finns omkring 2 500 djur. De har
ökat kraftigt under de senaste tio åren, men
nu verkar ökningstakten planat ut kring fyra
procent. Anledningarna är flera, dels har jakt
trycket ökat på gråsäl i Sverige, Finland och Est
land - varje år skjuts det omkring 500 till 1 000
gråsälar och dels drunknar ett okänt antal i fis
keredskap. Fetthalten hos gråsälen har minskat
markant hos vuxna honor vilket kan påverka
överlevnaden av ungarna. Det kan bero på att
strömmingen har lägre fetthalt idag. Detta kan
möjligen i sin tur bero på minskad tillgång på
djurplankton i Östersjön.
Sälar och andra toppkonsumenter befinner
sig högt upp i den marina näringskedjan. Miljö
gifter som PCB och DDT lagras upp i djurens
fettvävnad. Därför riskerar långlivade djur som
sälar att få skador redan vid relativt låga halter
av miljögifter i bytesdjuren. Tillståndet för djur
högt upp i näringskedjan är därför ett bra mått
på miljögiftsbelastning även för organismer
längre ner i näringskedjan. Även vi människor
befinner oss högt upp i den marina näringsked
jan, eftersom vi konsumerar fisk och skaldjur.
Halterna av PCB och DDT har minskat drama
tiskt sedan användningen förbjöds, men nu finns
det andra ämnen som riskerar att ge liknande ef
fekter, till exempel flamskyddsmedel.
Ett nytt hot mot gråsäl är bristen på is i ett
allt varmare hav. Isen behövs när sälarna ska
föda sina ungar.
Skärgården har sin största betydelse för fåglarna
som häckningsområde och här möts arter från
insjöar och kust. I Östergötland häckar om
kring 35 kustfågelarter, det vill säga arter av
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varor
och tjänster

Kustnära havsområden förser
oss med naturresurser som
fisk och andra nyttigheter.
De är gratis att utnyttja, och
så självklara att vi sällan
reflekterar över deras vara
eller icke vara. Till exempel:
√ Produktion av fisk och
skaldjur.
√ Biologiska filter av
växter och bottendjur som
fångar upp näringsämnen
och föroreningar
från vattendrag och
landavrinning.
√ Sjögräs och andra
bottenväxter stabiliserar
sedimenten på mjuka
bottnar och hindrar
att de spolas bort av
vattenrörelserna.
√ Tångbälten,
sjögräsängar och
musselbankar är naturliga
vågbrytare som bromsar
upp vågrörelser och
hindrar att stränder spolas
bort vid stormar.
√ Biokemiska substanser
till livsmedel och
läkemedel, exempelvis
konsistensgivare från
alger.
√ Områden för friluftsliv,
segling och fiske.
√ Härliga badvikar.

Kustfåglar
Gråsälar på södra Hankskär

Ekologiska
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√ Natursköna miljöer
inspirerar författare och
konstnärer.
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Nyckelroll

Strandskatan är den i särklass vanligaste va
daren, medan rödbena och roskarl är mer
sparsamt förekommande.
Gråtruten är vanligast av våra tre trutar
ter. Havstruten är ganska allmän men häck
ar inte i kolonier. Silltruten har minskat
kraftigt och är numera mycket fåtalig. Grå
truten häckar mest kolonivis på så kallade
fågelskär och på dessa skär häckar många
andra arter i skydd av trutarnas försvar mot
inkräktare. Arten spelar därför en nyckelroll
i dessa skärs fågelliv. Bland måsarna är fisk

häckar utspritt i enstaka par på blockrika
skär.

måsen vanligast, men det finns även en del
kolonier av skrattmås. En typisk skärgårds
art är kustlabben som finns sparsamt i ytter
skärgården.
Tre tärnarter förekommer och de två
vanligaste, fisk- och silvertärnan, är på stark
frammarsch. Silvertärnan är den vanligaste
arten. Det är troligen de ökande mängderna
av småfisk som gynnat tärnorna. Småfisken
har blivit vanligare längs kusten då större
rovfiskar minskat på grund av övergödning
och hårt fisketryck. Skräntärnan häckar på
några få lokaler i skärgården.
Av våra tre arter alkor är tordmulen klart
vanligast och ökar. Precis som fisk- och sil
vertärnorna äter den småfisk. Sillgrisslan har
också ökat, även om antalet par är betydligt
färre. Tobisgrisslan minskar kraftigt och är
nu ovanlig i Östergötlands skärgård. Den

Många faktorer avgör

Det finns en rad olika faktorer som kan tän
kas ligga bakom nedgångarna av till exempel
trutar, ejder och svärta, till exempel konkur
rens, predation, miljögifter, sjukdomar samt
förändringar i balansen i kustekosystemet.
En möjlig orsak till minskningen kan vara
brist på vitamin B1(thiamin) med bland an
nat beteenderubbning och förlamning som
följd. En annan faktor kan vara att en ökad
mängd småfisk konkurrerar om födan för
exempelvis små ejderungar.
Havsörnen är skärgårdens mest typiska
rovfågel och den har återhämtat sig efter den
kraftiga tillbakagången på 1960-talet. Ber
guven däremot är alltjämt mycket ovanlig.

Tordmular

Skräntärna
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och gråtrut minskat.
Bland änderna är ejder, storskrake, små
skrake och gräsand vanligast, följt av svärta
och vigg. Svärtan minskade kraftigt längs
Östgötakusten mellan 1981 och 1997.

doppingar, skarvar, svanar, gäss, änder, va
dare, labbar, måsfåglar och alkor. Typiska
Östersjö
arter är till exempel svärta, vigg,
tordmule och roskarl.
Sötvattensarter som knölsvan, skägg
dopping, vigg, knipa, skrattmås och häger
har etablerat sig i framförallt innerskärgår
den från 40-talet och framåt. Grågås, stor
skarv, fisktärna och tordmule är exempel på
arter som ökat kraftigt under de senaste 60
åren. Ökningen av många av dessa arter är
troligen orsakad av en ökad födotillgång på
grund av den ökade näringstillförseln till
Östersjön. Ett minskat jakttryck kan också
ha bidragit till ökningen för vissa arter. Ar
ter som till exempel svärta, silltrut, större
strandpipare och tobisgrissla har däremot
minskat under slutet av 1900-talet. Under
2000-talet har även vanliga arter som ejder

Karaktärsdrag Arkösunds skärgård

Arkösund

Arkösunds
skärgårds

Ö

stergötlands norra skär
gård med Bråvikens
mynning, stränderna
längs Vikbolandet och
alla skär och öar utan
för benämns Arkösunds
skärgård. Här finns mycket att upptäcka
för besökaren oavsett om man färdas med
egen båt eller kommer landvägen. Ökedjan
Gränsö-Birkö-Aspö-Arkö, på utsidan av
farleden vid Arkösund, är större öar med
relativt omfattande bebyggelse både för per
manentboende och fritidshus. Den gamla
sjöräddningsstationen på Arkös sydspets
- som numera är kursgård - är ett välkänt
landmärke för många på sjön.

vissa öar finns något enstaka fritidshus, jakt
stuga eller något sjömärke men annars är det
mycket lite exploatering i området.
Här finns gamla skärgårdsskogar som
aldrig eller mycket sällan påverkas av skogs
bruk. Här finns också marker som bär spår
av en tid då skärgårdsbefolkningen var stör
re och många öar utnyttjades för bete. I vissa
fall finns också spår efter små ytor där åker
bruk bedrivits. Det är också få öar i området
som nu för tiden påverkas av regelbunden
beteshävd.
I de yttre delarna av Arkösunds skär
gård möter havet de kalslipade klipporna.
Det är en särpräglad miljö rik på grynnor
och skär. Här kan kustens fåglar häcka och
föda upp sina ungar utan att bli störda då de
mest värdefulla områdena omfattas av fågel
skyddsområden med tillträdesförbud under
häckningstiden.

Orörda vidder

Bortsett från närområdet kring knutpunk
ten Arkösund kännetecknas detta skärgårds
avsnitt av stora och relativt orörda vidder.
Visst märks sjötrafiken, med yrkestrafik till
och från Norrköping eller Oxelösund, men
de följer farlederna liksom många av fritids
båtarna. Bråvikens mynning är rik på små
öar och skär men de större öarna är få. På

Rika vattenmiljöer

Bråvikens mynning utgör utloppet från
Motala ström som är regionens största vat
tendrag och kontinuerligt utsätter kustvatt
nen för påspädning av växtnäringsämnen,
42
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karaktärsdrag

skyddat område, Södra Lunda naturreservat,
som är mindre men har liknande värden.
De rika vattenmiljöerna i Arkösunds
skärgård är därför ett tema som särskilt kan
få symbolisera naturvärdena i området. Det
är också något som Norrköpings kommun
tagit fasta på och särskilt lyfter fram för be
sökaren i sin utställning om Östersjön, ”Li
vet under ytan”, belägen på en av holmarna,
Isola Bella, i Arkösund.

miljögifter och annat som vår civilisation
bidrar med. Trots detta har de stora grund
områdena som finns här visat sig ha en hög
biologisk mångfald och en mycket skydds
värd miljö av skilda slag. Det är en orsak till
att länets största naturreservat är beläget här.
Bråvikens naturreservat, med drygt 9 000 ha
skyddat land och vatten, har fått status av
så kallat marint naturreservat. Rakt öster
om Arkösund och Arkö finns ytterligare ett
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M

ötet

Idag fungerar Arkösund som knutpunkt för Östergötlands norra skärgård. Genom sitt läge längst ut på Vikbolandet hamnar orten ända
ut mot havsbandet. Många personer som besöker Arkösund kommer
med båt eftersom den nord-sydligt gående farleden från Stockholm
passerar just här.

A

Norrköping. Strömming var ett viktigt livs
medel för de arbetande massorna i Norrkö
pings industrier. Idag finns dock ingen järn
väg ut till Arkösund. Den lades ner 1966.

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

rkösund är en naturlig knutpunkt.
Själva byn är ett gammalt fiskeläge och
en badort. Under slutet av 1800-talet och i
början av 1900-talet var Arkösund förmög
na norrköpingsbors sommarparadis, vilket
inte minst syns på de många stora villorna.
Ett särskilt ”badtåg” gick på en smalspårig
järnväg till orten. Där fanns vackra små pro
menadstigar med spänger ut till kobbar, de
så kallade Badholmarna.

Ett centrum vid havsbandet

Arkösund ligger cirka 50 km från Norrkö
ping. Under sommarhalvåret är det välbe
sökt och flera aktiviteter pågår. Här finns
marinor, båtvarv, bensinmack, affär, cam
ping, kursgårdar, pubar och hotell med un
derhållning. Även om aktiviteterna varierar
år från år är Arkösund en ort där det alltid
kommer att finnas liv och rörelse.

Livsmedel till industriarbetarna
Isola Bella i Arkösund

44

Järnvägens viktigaste funktion var dock att
transportera framför allt strömming in till
45

Arkösund
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Arkösund
Foto: © Thomas Johansson/Länsstyrelsen Östergötland

På Myrholmarna finns exempel på mer eller mindre avsnörda vikar, så kallade flador och glon.

1. Myrholmarna

M

och ålnate. Eftersom vattnet är lite varmare
här jämfört med vattnet utanför, finns här
ofta gott om småfisk. Den pågående land
höjningen gör att lagunerna långsamt grun
das upp.

yrholmarna ligger öppet för havet
med en känsla av isolering och ut
lämnande till vindens och havets makter.
Myrholmarna präglas av sina mångskiftande
vikar, uddar och skär. Här finns också släta
vandringsvänliga hällar och bra exempel på
skyddade och grunda vattenmiljöer.

Vindpinade träd

Längre in på ön kan besökare ströva i en
vindpinad skog med tall och björk. Den rela
tivt rikliga förekomsten av björk på dessa skär
kan vara ett resultat av att man tidigare har
använt tallarna till ved. Det kan också vara så
att björkarna gynnas av det utsatta läget.
I skogen finns högstubbar och omkull
fallna träd. Här håller sällsynta invånare
till, som tallticka, apelticka och stubbspret
mossa.

Grunda laguner

På Myrholmarna finns tre fina grunda lagu
ner. En liten grund vik i norr med en något
större flada intill. I mitten av ön ligger en
helt avsnörd lagun, ett så kallat glo. Djupet
är som mest en meter. Dessa skyddade vat
ten kantas av smala bälten med vass och säv.
Här finns rikligt med undervattensväxter,
till exempel bostnate, havsnajas, grönsträfse
46

Värt att veta: Myrholmarna
ligger i Bråvikens naturreservat som är Östergötlands
äldsta och största naturreservat med sina 9 248 ha.
Här finns höga naturvärden i
undervattensmiljön varför det
också klassats som ett marint
naturreservat. Här finns flera
uddar som är lätta att angöra
med båt och fina badklippor
intill. I de grunda vikarna finns
bra snorklingsmöjligheter.

Myrholmarna

Hitta hit: Myrholmarna ligger
cirka 13 km (7 M) norr om
Arkösund invid inloppet till
Bråviken.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 35’ 23”
Lon E 16° 52’ 41”

Tångsnälla
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Vid Myrholmarna möts mellan- och ytterskärgård i Bråvikens mynning med det öppna havet nära inpå. Den
flikiga ögruppen bjuder på släta klippor, vindpinad skog
och grunda skyddade laguner med ett myller av liv.

Foto: © Thomas Johansson
Länsstyrelsen Östergötland

Arkösund
Klippor, block och branter med mossa, grova träd och torrakor. Fläsköarna med
gammal orörd skog i kuperad terräng bjuder på vildmarksupplevelser. Från toppen på södra delen av Stora Fläskö har man vacker utsikt över Bosöfjärdens
arkipelag. Här finns också mjuka klippor vid stränderna som passar för solbad.

S

Lilla Fläskö

Hitta hit: Stora och Lilla
Fläskö ligger drygt 11 km
(6 M) norr om Arkösund.

1800-talet nämns förläggningar på Stora
Fläskö. De användes av de många stenhug
geriarbetare som fanns på öarna i Arkösunds
skärgård.

tora Fläskö är en av de intressantaste
barrskogsöarna i Östergötlands norra
skärgård. Det är en kuperad ö med branta
bergssidor mot havet. Uppe på ön finns
hällmarkstallskog med grova träd och inslag
av små tallrismossar.
På ön växer även gammal gran och klib
bal. I sydväst, nedanför höjderna, ligger en
större skvattrammosse. I sluttningarna finns
stora block med rikligt med mossa. Nordost
om den högsta punkten finns lodräta klipp
väggar, så kallade lodytor, överhäng och
block med grottliknande hålrum.

Värt att veta: Stora och
Lilla Fläskö ingår i Bråvikens naturreservat. Sopmaja finns på Lilla Fläskö.

Position (WGS 84):
Lat N 58° 34’ 43”
Lon E 16° 50’ 36”

Lilla Fläskö

Lilla Fläskö domineras av tallskog med gro
va och gamla tallar i sydvästra delen. Norra
sidan karaktäriseras av branter med sprickor
och små prång.
Skogen har stått orörd under lång tid
och det är gott om gamla träd och torra
kor. Här har man funnit flera sällsynta ar
ter som gammelgranslav, dvärgbägarlav och
flagellkvastmossa. Här växer även svampen
tallticka på tallar äldre än 150 år. Svampen
är en karaktärsart i skärgårdens tallskogar.

Stenhuggeri

Längst i norr ligger flera små stenbrott.
I gamla husförhörslängder från slutet av
48

Stora Fläskö

Ejder
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2. Stora och Lilla Fläskö

Nordöstra skäret
Flagskäret
Gjushällen

Fårskäret

Hitta hit: Svartskären
ligger cirka 11 km (6 M)
norr om Arkösund, invid
inloppet till Bråviken.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 34’ 12”
Lon E 16° 54’ 8”

Arkösund

Grytsholmen

Svartskären

Svartskogsskär

Västra Svartskogsskär
Jönsens skär

Röbraskär

3. Svartskären
Svartskären ligger utsatta för väder och vind i den yttre delen av Bråviken
och tillhör den skogsklädda mellanskärgården. Gammal hällmarkstallskog
hukar för vinden. Badmöjligheterna är goda på de många klipporna. Arkipelagen omges av grunda vatten med många grynnor, kobbar och småskär.

S

vartskären består av nio olika öar; Nord
östra skäret, Flagskäret, Grytsholmen,
Fårskäret, Västra Svartskogsskär, Svartskogs
skär, Gjushällen, Röbraskär och Jönsens
skär. Kring skären finns stora grundområ
den med en mängd grynnor.

av asp. Strandkanterna består av sluttande
klippor. Grytsholmen är också tallskogsklädd,
men mer kuperad än de övriga skären.

Gatsten och kantsten

Mycket berg går i dagen och ibland finns
stora öppna lavhällar ut mot vattnet. På häl
larna nära stranden växer typisk hällmarks
flora som gräslök, gul fetknopp, baldersbrå
och styvmorsviol. I skrevor vid vattnet växer
svärdslilja, strandaster och fackelblomster.
Flera av öarna bär spår av stenbrytning,
till exempel Svartskogsskär och på norra
stranden av Grytsholmen. Man har brutit
granit som här är fin- till medelkornig och
vanligtvis ljusbrun eller grå till färgen.
Graniten har använts till gatsten och
kantsten. Runt om på Grytsholmen syns
lämningar i form av flishögar.

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Äldre tallskog och blåmossa

På Svartskogsskär växer äldre tallskog i den
östra delen. Här finns gott om sammetsgrö
na kuddar av blåmossa. Västra Svartskogs
skär domineras av lågvuxen tall. En del är
ganska grova och många har fallit för vinden
och bildat så kallade lågor.
Fårskäret utgörs till stor del av öppna häl
lar, men även här finns gamla träd. Några har
torkat och bär spår av insekter som har levt i
den döda veden. Nordöstra skäret är en gan
ska hög tallskogsklädd liten holme med inslag

Blåmossa
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Foto: © Johnny Atanassov Lundström
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Värt att veta: Viken på
Svartskogsskärs nordsida
är en fin naturhamn. Här
finns också en sopmaja.
Svartskären ingår i Bråvikens naturreservat.

E

Värt att veta: På Skallö
finns en sopmaja intill en
naturhamn.
Hitta hit: Skallö ligger norr
om Gränsö, drygt 5 km
(3 M) från Arkösund.

Skallö

Foto: © Ellen Hultman/Länsstyrelsen Östergötland

Position (WGS 84):
Lat N 58° 32’ 9”
Lon E 16° 54’ 5”

kö på Norra Gränsö är vackert kuperad
med betad ek- och tallskog. Ön har nu
vuxit ihop med den större Gränsö genom
landhöjningen. Förbindelsen är en strand
ängsartad fuktig ängsmark, där det växer
rikligt med kustarun liksom smultronklö
ver, havssälting, ormtunga och gulkämpar.
Längre upp på ön ligger öppen ekhag
mark kring gamla åkerlyckor med gott om
odlingsrösen. Markfloran på Ekö är rik med
växter som gynnas av slåtter och bete. Här
växer till exempel gullviva, blåsuga, backnej
lika och solvända.

har utvecklat en slät pansarbark.
Skallö ger ett mer robust intryck med
klippblock och bergiga områden. Vid nord
västspetsen finns en mäktig rasbrant med
grova block som fallit ner i havet. Längre
österut finns lodväggar och mossiga block.
Högt upp i rasbranten ligger flera block
grottor. Den största består av en fem meter
lång sal under ett stort block.

Asplundar och sprickdalar

Ekö-Gränsö har även många andra ansik
ten: Lövkärr, sprickdalar, strandäng, asplun
dar, klippängar, buskmark och våtmark.
I ett stråk finns omkring hundra ekar.
En del av dessa har vida och grova kronor.
De härrör från tiden då det var glesare ek
hagmark. Här kan besökaren även finna den
ovanliga korskovallen samt brudbröd, liten
blåklocka och blodnäva.

Grottornas sal
Ekö

Blåsuga
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På Norra Gränsö ligger en naturskogslik
barr- och sumpskog rik på löv och död ved.
Den nedersta delen av träden i sumpskogen
har bildat socklar. På höjder växer gammal
hällmarkstallskog med senvuxna tallar som
53
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Skallö och Ekö på Norra Gränsö är de två kontrasternas miljö.
Karakteristiskt för Skallö är en kraftig rasbrant med grova block
som fallit ner i havet. Ekö är en lummig halvö på Norra Gränsö
med betade marker. Under ekarnas grönska finns skärgårdens
färggranna flora. På Norra Gränsö finns även trolsk gammelskog.

Arkösund

4. Skallö, Ekö och N Gränsö

Arkösund
Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

5. Kallhamn
Rofyllda vikar i både öst och väst gör Kallhamn besöksvänligt i alla väder. På den flikiga ön i mellanskärgården kan du uppleva fina vittringsmönster i berget, spana efter småfisk och kransalger i de grunda vikarna
eller begrunda en riktigt gammal ihålig ek full med sällsynta lavar.

Kransalgen rödsträfse

Värt att veta: Kallhamn
ligger i Bråvikens Naturreservat. Det finns naturhamnar
på västra och östra sidan och
en sopmaja på ön.

Kallhamn

Hitta hit: Kallhamn ligger
i den yttre delen av skärgården, norr om Arkö och
Gränsö, cirka 10 km (6 M)
från Arkösund.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 32’ 38”
Lon E 16° 57’ 73”
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å Kallhamns norra del kan besökaren
betrakta intressanta och vackra vittrings
mönster. Mjuka bergarter har vittrat bort
snabbare än mellanliggande material och
det har bildats mönster i form av hålor och
spår. På ön finns en smal landtunga mellan
två vikar.
Den östra viken är en välbesökt natt
hamn med gott djup medan den västra vi
ken är grundare. På södra delen av ön finns
en mindre vik. I det grunda klara vattnet
kan besökaren beskåda livet under ytan.
Här finns borstnate, blåstång, kransalger
och gott om småfisk som till exempel spigg.

ekarna. Oxtungesvampen är lätt att se. Man
får vara mer skarpsynt för att upptäcka la
varna gammelekslav och parknål på barken.
Under många ekar växer också den ovanliga
växten tandrot.

Kanske en gammal kompassros…

Äldre tallskog finns kvar på de flesta uddar
och på hela norra näset. På ön finns även
fornlämningar i form av rösen som troligen
är gamla sjömärken. En stenlämning på
norra näset kan vara rester av en kompassros
som markerade väderstreckens riktningar.

Jätteekar med mångfald

Gamla, gråa jätteekar ger en bild av det glesa
trädskikt som fanns på ön för 50 till 100
år sedan. Några är ihåliga och har utveck
lat mulm; ett slags mjöl av förmultnat trä.
Många sällsynta och krävande lavar, svam
par och insekter är knutna till de gamla

Röse på Kallhamn som en
gång fungerade som sjömärke.
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P

Korsö erbjuder mycket att utforska för besökaren. Det är en av de största barrskogsöarna inom Bråvikens naturreservat och betas tidvis av får.

D

et är vackert att närma sig Korsö från
söder och söka sig in mot grundare vat
ten via norrsidan av Långholmen. Söder och
öster om Korsö utbreder sig ett cirka 140
hektar stort grundområde med ett trettiotal
öar, småskär och ett stort antal grynnor.

fåglar söker även sin föda i anslutning till de
produktiva bottnarna och flera av kustens
hotade arter har sina livsmiljöer här.

Åker, äng och spillkråka…

Korsö har de största ädellövskogarna inom
Bråvikens naturreservat. En fuktig och blöt
sprickdal går tvärs över ön från väst till öst.
Öns sänkor har brukats som åker och äng
enligt gamla kartor och ett litet öppet parti
finns ännu mitt på ön. I övriga sänkor har
ek- och aspskogen slutit sig och försumpats
men tack vare fårbetet är en del områden
ännu relativt öppna.
Långholmen domineras av tallskog med
gamla, krokiga och flerstammiga tallar. Här
kan man höra spillkråkan och intill sopma
jan se en ovanligt grov gran.

Livsviktiga bottnar

De grunda, vegetationsklädda mjukbott
narna spelar en nyckelroll för kustens bio
logiska mångfald. Vegetationen domineras
ofta av kärlväxterna ålnate, borstnate eller
hårsärv. Kransalgen raggsträfse är klassad
som sårbar och artens enda kända växtplats
i Bråvikens naturreservat är sundet mellan
Korsö och Utterskär.
Många fiskarter har sina lek- och upp
växtområden på mjukbottnarna. Många
Värt att veta: Korsö och Långholmen ingår
i Bråvikens Naturreservat. Sopmaja finns på
Långholmen. Gott om naturhamnar för både
djupa och grundgående båtar.
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Hitta hit: Öarna ligger drygt 7 km (4 M)
nordost om Arkösund.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 31’ 38”, Lon E 16° 58’ 18”

Foto: © Thomas Johansson
Länsstyrelsen Östergötland

Arkösund
Oxtungesvamp

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Nattviol

6. Korsö och Långholmen

Arkösund

De långsmala Lundaskären bildar gräns mellan ytter- och mellanskärgård där ostsidan ligger exponerad för havet medan västsidan ger skydd. Här finns många lugna vikar och sköna badklippor.
Norr och väster om ön breder ett stort grundområde ut sig med
ett femtiotal öar och småskär samt ett oräkneligt antal grynnor.

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

7. Lunda och Södra Lunda

Måsskären

Styvmorsviol

Lunda

I

Lundaarkipelagen finns stora
grunda vattenområden som
omfattar minst 1,5 km2. Grun
da miljöer kallas ibland Öster
sjöns yngelkammare eftersom
de är viktiga lek- och uppväxt
områden för fisk.

Inre
Lundaflagen
Mellre Lunda

Viktig för ålgräs

Här finns undervattensängar
med kransalger, ålgräs och
bälten av blåstång. Inom om
rådet ligger ett av Arkösunds
skärgårds viktigaste bestånd av
ålgräs som under senare år har
minskat på grund av övergöd
ningen.

Södra Lunda

Grottor och jättegrytor

De östra delarna är utsatta mot havet och
klippkusten är sönderbruten på många plat
ser. Här och var finns små grottor i strand
linjen. Ett jätteblock har lösgjort sig från
bergväggen och vilar på ett par stenar.
Strax söder om blocket finns flera små
jättegrytor och på södra stranden finns ett
klapperstensfält.
Södra Lunda är förenad med Mellre
Lunda via en sänka med alskog.
Strax norr om Lunda finns fågelskär som
Måsskären och Kvällsundsskären med till
exempel kustlabb, svärta, vigg, strandskata
och silvertärna.

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Avsnörd vik

Värt att veta: Södra Lunda naturreservat omfattar 229 hektar varav
13 hektar är land fördelat på flera öar.
Här finns attraktiva badklippor och
på västra sidan en bra natthamn. Här
är en sopmaja med torrdass samt en
informationstavla placerad.

Hitta hit: Södra Lunda ligger precis
öster om Arkö drygt 3,5 km (2 M) från
Arkösund.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 29’ 59”
Lon E 17° 0’ 26”
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Den Inre Lundaflagen är en nästan helt
avsnörd vik, en gloflad, på västra sidan av
Lunda. Den är trots sitt läge nära havsban
det mycket skyddad. Vattnet är varmare än i
omgivningarna under vår och sommar.
Undervattensvegetationen är riklig och
domineras av borstnate, axslinga, rödsträfse
och havsnajas.
Södra Lunda tillhör de yttersta barr
skogsöarna och domineras av tallskog. I de
inre delarna förekommer även gran samt
små björkmyrar.
59

Arkösund

Värt att veta: Samtliga
bryggor på ön är privata.
Det finns dock flera vandringsleder för den som gör
ett strandhugg på Arkö.
Hitta hit: Arkö ligger
knappt 1 km (0,5 M) från
Arkösund.

Arkö båk

8. Arkö
Precis intill inomskärsleden mellan Bråviken och Slätbaken ligger Arkö.
Det är en stor ö där man kan vandra i flera timmar och titta på äldre kulturmarker som ekhagar och strandängar. Arkö bär på många gamla kulturspår i form av bland annat kilometerlånga stenmurar och gärdesgårdar.

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

A

nal mellan Arkö och Hästö-Björkö är en del
av Kung Valdemars segelled från 1200-talet.

rkö by ligger mitt på ön, väl skyd
dad från vindar och havsstänk. Byns
bebyggelse är samlad i en vacker bykärna
med flera gamla bodar och en lada med
sticketak.

Nyrenoverad båk

På Arkös östra del finns ett varierande om
råde med ek- och tallskog samt gamla foder
marker. Här ligger också ett monumentalt
sjömärke, Arkö båk, 20 meter högt. Båken
är från början av 1800-talet men restaurera
des 2005 och har nu samma utseende som
den hade 1927.
Historiskt är nog den gamla lotsplatsen
på södra spetsen mest känd. Där arbetade
lotsarna mellan åren 1878 och 1968.

Ålderdomligt landskap

På Arkös södra spets ligger den gamla lotsstationen.
Den är numera en modern kursgård som drivs i Sjöfartsverkets regi för bland annat sjöräddningen.
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Speciellt ålderdomligt är landskapet kring
gården vid Vaktberget. Här finns stenlagda
stigar, stamkvistade enar, gamla staketstol
par, rösen och grindar som vittnar om en
äldre skärgårdskultur. På en gränsstolpe
finns också den akut hotade sydliga ladlaven.
En 1,4 km lång och fem meter bred ka
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Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Arkö
Båk

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Position (WGS 84):
Lat N 58° 29’ 39”
Lon E 16° 57’ 38”

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Östra
Kopparholmen

9. Kopparholmarna
Värt att veta: Kopparholmarna ägs av Söderköpings kommun och blev naturreservat
år 2012. Reservatet förvaltas av Norrköpings kommun. På Östra Kopparholmens
nordvästra sida finns en angöringsbrygga
och torrdass. I stugan finns en utställning.
Öarna förbinds med en bro. På Västra Kopparholmarnas norra sida finns en brygga för
mer djupgående båtar.

Från stängt militärt område till ett öppet naturreservat med raststuga, utställning och vandringsled. Kopparholmarna är ett spännande utflyktsmål
med många av skärgårdens naturmiljöer. Här finns hällar och stränder för
bad och sol, branta dramatiska klippor, ängens blommor, utsiktsberg, klapperstensfält, gammal tallskog och en vacker lövlund. Runt öarna finns flera vrak.

Hitta hit: Kopparholmarna ligger cirka 2 km
(1 M) söder om Arkösund.
Position (WGS 84):
Östra Kopparholmen:
Lat N 58° 28’ 21”, Lon E 16° 57’ 59”

K

opparholmarna har fått sitt namn från
1700-talet då öarnas ägare, Arvid Pos
se, letade kopparmalm här. 1938 övergick
öarna i Kronans ägo och ett antal kanon
värn uppfördes. Så sent som 1955 avfyrades
varningsskott mot en rysk ubåt. Alla befäst
ningar på öarna är idag rivna men spår av
flera fundament finns att beskåda.

Västra Kopparholmen:
Lat N 58° 28’ 21”, Lon E 16° 57’ 52”

släta hällar och djupa isräfflor som visar in
landsisens kraftiga avtryck på berggrunden.

Många sjöolyckor - många vrak

På öarna finns spår av gamla betesmarker
och hamlade träd, gamla sjömärken, rester
av varp och stenflis från kopparmalmsbryt
ningen samt militära lämningar. I vattnen
finns rester av flera förlista skepp. Det mest
närbelägna vraket kallas Anna och ligger
öster om öarna. Väster om Kugghällen lig
ger slupen Svalan från 1800-talet. Vraket är
klassat som fast fornlämning.
En av de största sjöolyckorna i Öster
götlands skärgård skedde här i början på
1900-talet. Då förliste fartyget Bur i en or
kan. En annan stor olycka var när fartyget
Margaretha, som hade försett Tyskland med
järnmalm, sänktes av en rysk u-båt 1942,
när hon gick i en konvoj i neutralitetsfarle
den utanför Arkösund.

Blodnäva
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Foto: © Jens Johannesson/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Skog, klappersten, strandäng…

Naturen är varierad med skogpartier och
klapperstensfält. I sydost på östra ön, finns
grov tallskog där gamla träd hyser grovticka
och tallticka. En grov ask är tidigare hamlad.
I söder finns rester av en strandäng och
här och var finns små klapperstensfält. Flo
ran är mycket artrik med arter som blod
näva, nattviol, Adam och Eva med flera.
Från toppen av utsiktsberget är det en
mäktig vy med god överblick över skärgår
dens öar och öppet hav. På en del håll finns
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Arkösund

Västra
Kopparholmen

Tyrislöt

Karaktärsdrag Sankt Anna skärgård

sankt anna
skärgårds

I

Östergötlands mellersta skärgård,
benämnd Sankt Anna skärgård, har
skärgårdens gytter av öar och skär
sin bredaste utsträckning i öst-väst
lig riktning. Från de inre ofta stora
skogklädda och bebodda öarna till
yttre havsbandets kala bådor är det mer än
20 km. Sankt Anna skärgård är en mycket
finskuren skärgård med många tusen öar
och skär.
Här kan den uppmärksamme besökaren
uppleva och ta del av det mesta man kan
förvänta sig och variationen i naturmiljön är
stor. Sankt Annas övärld är därför ett om
tyckt område för båtturism och de grunda
områdena lockar även många kanotister.

brukade och av traditionella näringar präg
lade skärgården som möter besökaren. Här
har skärgårdsbefolkningen låtit sina djur
hävda både tallskogar, ekhagmarker och små
klippiga skär med hävdgynnad flora i skre
vorna under lång tid. Här har man tagit löv
från bland annat lind och ask för vinterfoder
s.k. hamling, och skött ängsmarker och has
sellundar.

Mångsysslare än idag

Skärgårdsbefolkningen har alltid varit
mångsysslare och här har djurhållning och
landskapsvård en given plats. Än idag är det
ett viktigt ben att stå på för de åretruntbo
ende i området, tillsammans med småska
ligt kustfiske, skärgårdsskogsbruk, service
och tjänster till sommargäster och en ökan
de turistnäring. Även om djurantalet mins
kat och vissa öar buskar igen är landskapet
präglat av hävden och här kan man uppleva
halvöppna barrskogar med rik gräsväxt och
intressant svampflora och insektsfauna,
ekhagar med blommande buskar och små
öppna gräsmarker med en fantastisk bloms
terprakt. Här och var finns även små betade

Varsamt brukad skärgård

Även om det finns avsnitt med relativt opå
verkad skärgårdsskog med tall på hällmar
kerna och partier med gran, ek och andra
trädslag i sänkorna, jungfruliga björkskär
och små kobbar och skär där havet och
landhöjningen dominerat landskapet är
det andra miljöer som främst kännetecknar
Sankt Anna skärgård. Det är den varsamt
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Betad strandängsmiljö är ett karaktärsdrag i Sankt Anna.

strandängsavsnitt.
Till skillnad mot utvecklingen i vissa
andra skärgårdsområden, så som delar av
Stockholms skärgård, är Sankt Anna skär
gård ett område där trycket på naturmiljön
från bebyggelse och andra exploateringar
hållits tillbaka. Visst finns det gårdar, fritids
hus, bryggor och båthus men majoriteten av
dessa finns i de traditionella lägena. Här är
många öar och hela ögrupper fria från be
byggelse vilket bidrar till ett rikt djur- och
fågelliv med goda möjligheter för besökaren
att hitta ”sin egen” oas.

både små och stora, söka föda och skydd.
I de yttre delarna av området ligger BSPAområdet Sankt Anna-Missjö. BSPA står för
Baltic Sea Protected Area och är benäm
ningen på sådana områden som har ett sär
skilt högt värde i Östersjöns miljö och som
därför listats av Helsingforskommissionen
(HELCOM).
Området är drygt 16 500 ha stort och
består till nästan 95 procent av vatten. Inom
området är ungefär hälften formellt skyddat
som naturreservat (Missjö respektive Sankt
Anna naturreservat) eller som säl- och fågel
skyddsområden.
Förutom dessa skyddade områden finns
ytterligare tio naturreservat i Sankt Anna
skärgård och en rad öar och ögrupper som
omfattas av fågelskyddsområden med be
söksförbud under del av året. Besök gärna
dessa pärlor men respektera föreskrifter och
visa hänsyn mot miljön och andra som vis
tas här.

Under ytan

Den finskurna skärgården fortsätter även
under ytan och här finns fantastiska grund
områden med mycket höga värden för livet
i havet. I dessa områden har många olika
undervattensväxter sin livsmiljö och olika
fiskarter finner goda möjligheter att repro
ducera sig. Här kan många arter av djur,
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Foto: © Bo Gustafsson/Länsstyrelsen Östergötland

karaktärsdrag

N

ärheten

Tyrislöt är den enda naturliga knutpunkten i Sankt Anna
skärgård. Genom sitt läge i den ostligaste delen av Norra
Finnö ligger hamnen i Tyrislöt nära öppet hav och även
nära den inre och yttre farleden genom skärgården.

I
Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Tyrislöt finns en 2,5 kilometer lång vand
ringsslinga. Slingan startar vid Skärgårds
museet och man följer skylten mot Lövud
den. Längs den uppmärkta leden finns
informationstavlor som beskriver omgiv
ningarna och halvvägs finns en rastplats.

Lokala fiskare brukar under sommarsäsong
en ha fiskförsäljning vid hamnen.

Rik flora och fauna

Tyrislöt har också en rik fauna och flora. Vid
hamnen och campingen finns några urkalk
förekomster med karakteristisk klippängs
flora och buskrika hällmarker. Den i öst
götaskärgården sällsynta och kalkälskande
ormbunken murruta återfinns här tillsam
mans med många andra arter.
Norr om Tyrislöt finns ett värdefullt
skogsbete. Det har fått sin karaktär av lång
varig beteshävd i en talldominerad skog. Få
gellivet i Tyrislöts omgivningar är rikt med
många typiska arter för skogar, hagmarker
och kust.

Skärgårdsmuseum

I Tyrislöts skärgårdsmuseum finns en per
manent utställning. Där finns ett rikt ut
bud av föremål från 1900-talets skärgårds
hemman och framåt i tiden. Utställningen
beskriver bland annat hur transporter och
kommunikation fungerade förr.
I själva Tyrislöt finns idag sjömack, ser
vicebutik, camping med uthyrningsstugor,
kajakuthyrning samt restaurang och pub.

Guidad tur till Missjö Kupa.

66

67

Tyrislöt
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Tyrislöt

10. Stegeborg och Norrkrog
Norrkrog

Slottsholmen

Norrkrogs naturreservat ligger mittemot Stegeborgs slottsruin som är
från 1200-talet. Reservatet utgör en liten del av Slätbakens förkastningssystem. Förkastningen med dess solbelysta sydbranter, sprickdalar och
strandskogar är en viktig orsak till de stora naturvärdena som finns här.

P

å Norrkrogs branter har det varit svårt
att bruka skogen och kvar har blivit gles
och grov gammal tallskog, vridna gamla ekar
i branterna och högvuxna granar i ravinerna.

för djur och växter.

Viktigt militärt fäste

Stegeborgs slottsruin ligger stategiskt på en
liten ö i Slätbakens mynning. Stegeborg
var under medeltiden ett av Sveriges vik
tigaste fästen och var kungligt slott fram
till 1600-talet. Slottet har varit utsatt för
belägring flera gånger, bland annat av Karl
Knutsson Bonde på 1400-talet och under
striderna mellan Nils Dacke och Gustav
Vasa på 1500-talet.

Speciella förutsättningar

Värt att veta: Det finns en hamnrestaurang, gästhamn och vandringsleder i och
intill Stegeborg och Norrkrog. Det finns
även campingplatser på båda sidorna av
Slätbaken.

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Gunilla Lundström/Mediahavet AB

Närvaron av många hotade organismer
inom ett så begränsat område gör att Norr
krog har ett fåtal motsvarigheter i Östergöt
land. Det klimatiskt gynnsamma läget vid
Slätbaken och den varma miljön som upp
står i sydbranter ger speciella förutsättningar

Hitta hit: Norrkrogs naturreservat ligger på
norra sidan av Slätbaken, mitt emot Stegeborgs färjeläge. Stegeborg nås med bil.
Position (WGS 84):
Lat 58° 26’ 23”, Lon 16° 36’ 4”
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Stegeborg med Norrkrog i bakgrunden
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Kattuggla

Läderbagge

Ekhagar, lövlundar och jätteträd men också stora öppna ytor och strandängar möter besökaren på Eknön. På andra sidan vattnet ligger Rävsholmen med sitt fina eklandskap. Detta är unika platser att utforska med
en ovanligt rik flora och fauna men också spår av en intressant historia.

E

Värt att veta:
Eknön är drygt 200 hektar stor
och nås bara med båt. På Eknön
finns en vandringsled. Vattnen
runt ön är grunda men en möjlig
angöringspunkt finns vid Ettersundet. Tänk på att sundet
är livligt trafikerat och vattnet
strömt. Rävsholmen var tidigare en ö men är på grund av
landhöjningen numera en udde.
Båda naturreservaten betas.

Rävsholmen

knön ligger som en propp vid inloppet
till Slätbaken cirka tio kilometer öster
om Stegeborg. Strategiskt väl placerad bygg
des här en försvarsanläggning vid Ettersun
det år 1521. Den mätte totalt 80 meter i
längd och var 20 meter bred.

vilket skapar en stor variation av miljöer.
Här finns också gott om jätteträd och rik
ligt med död ved i olika nedbrytningsstadier
som bidrar till mångfalden av arter.
Här finns så många hotade arter note
rade att det saknar motstycke i länet och har
få motsvarigheter i landet, och mer finns sä
kert att upptäcka!

600 män dödades

Hitta hit: Cirka 25 km nordväst
om Tyrislöt (14 M).

Eknön

Position (WGS 84):
Eknön:
Lat N 58° 25’ 56”
Lon E 16° 40’ 0”
Rävsholmen:
Lat N 58° 25’ 57”
Lon E 16° 40” 50”

I ett försök att ta sig igenom sundet av den
danske amiralen Sören Norrby för att und
sätta Stegeborg från Gustav Vasas belägring
lär 600 män ha mött döden här.
Eknöns senare historia är desto fredli
gare och under den tidigare ägaren, numera
framlidne Greve Magnus Stenbock, utveck
lades unika naturvärden som idag gör detta
till ett av skärgårdens, kanske hela östersjö
kustens, mest intressanta naturreservat.

Rävsholmen

Rävsholmen, som ligger norr om Eknön,
har inte samma variation i miljön men är
ändå väl värt ett besök. Här finns en mycket
vacker hagmark som domineras av flera jät
teekar längs bergskanterna med öppnare
partier däremellan.
Uppe på höjderna tar andra arter vid
och fläckvis finns här en hävdgynnad torrängsflora. Även på Rävsholmen är flera
känsliga och hotade arter noterade trots att
inga omfattande inventeringar är gjorda, ex
empelvis en rik förekomst av gammelekslav.

Akut hotade arter

Mitt på ön finns ett öppet område som tidi
gare brukades som åker. Hela ön betas idag
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Tyrislöt
Foto: © Kurt Adolfsson
Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Kenneth Claesson/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Björn Graatrud

11. Eknön och Rävsholmen
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Tandrot

Guider på plats nästan alla sommardagar.

Hitta hit: Capella Ecumenica ligger
knappt 22 km (12 M) nordväst om
Tyrislöt.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 24’ 55”
Lon E 16° 43’ 15”

Västra Gärdsholm

Tyrislöt

”V

em du än är och varifrån du än kommer,
här har du ett hem.” Det skriver Hilding
Bielkhammar som uppförde Capella Ecume
nica. Kapellet invigdes 1965 och har sedan dess
besökts av otaliga människor. En del för att fira
gudstjänst och andra för att gifta sig eller döpa
sina barn.
Kapellet är uppfört på Västra Gärdsholm
vid Slätbakens inlopp. Konstruktionen startade
1958 då Hilding Bielkhammar med familj och
vänner bar sten från öns stränder upp till berget
där kapellet skulle stå. Utan tekniska hjälpme
del murade man de metertjocka väggarna och
byggde en replik av Sankt Anna gamla stenkyr
ka från 1380-talet.

Hamlade träd

Den södra delen av ön domineras av lindskog.
Här finns ett flertal hamlade träd och en lund
flora med bland annat liljekonvalj och tandrot.
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”Om en enda jordevarelse här - idag, i morgon eller en framtida dag finner vad han söker, då har detta verk icke varit förgäves.” Så skrev
Hilding Bielkhammar när han överlämnade Capella Ecumenica Sanctae Annae in scopulis, Sankt Annas ekumeniska kapell i skärgården.
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Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Värt att veta:
Under sommarmånaderna hålls
gudstjänster i kapellet med till
hörande båtskjutsar från fastlandet. Då finns oftast guider och
värdfolk på ön.

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Ellen Hultman/Länsstyrelsen Östergötland

12. Capella Ecumenica

Position (WGS 84):
Lat N 58° 25’ 0”
Lon E 16° 47’ 40”

Rödbena

Korsholmen i St. Rimmö naturreservat.

Genuin och oexploaterad skärgårdsmiljö kännetecknar det 20-tal öar och skär
som utgör Stora Rimmö naturreservat. Här finns många sköna badklippor,
blomsterprakt och ett försiktigt brukat landskap att uppleva för besökaren.

D

tydliga spår från lövtäkt, så kallad hamling.
Dessa och andra äldre träd hyser idag en
värdefull flora och fauna.
På några platser i reservatet finns även
rester av småskaligt åkerbruk och i övrigt
har öarna varit använda för slåtter och bete.
På flera av öarna bidrar fortfarande betande
djur till att hålla landskapet öppet och sko
garna varierade.
Själgrunden och Skönningsskären do
mineras av måsar, trutar och tärnor. I skydd
av vitfågelkolonierna häckar här flera andra
av skärgårdens fågelarter exempelvis änder
som vigg och snatterand samt vadarfåglarna
strandskata och rödbena.

jurhållning, fiske och jakt på sjöfågel
har historiskt varit viktiga inkomstkäl
lor och även idag bedrivs fiske och fågeljakt
här.
På Snöpö finns rester av ett traditionellt
jaktgömsle, eller en skåre som det kallas.
Byggnadsgrunder och stenhägnader är an
dra rester efter ett boställe som en gång legat
på Korsholmen.

Lindskog och kulturlandskap

På Lindholmen växer en tät, nästan busklik
lindskog som täcker hela ön. Lind förekom
mer även på flera andra platser i reservatet
och några av träden är gamla och grova med
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Foto: © Mikael Hagström & Jens Johannesson
Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit: Drygt 12 km (7 M) norr om
Tyrislöt.

Foto: © Björn Graatrud

13. St. Rimmö Naturreservat

Tyrislöt

Värt att veta: Trots att inga särskilda
anläggningar finns för besökaren lämpar sig många av öarna för ett strandhugg. Framförallt Korsholmen och Lilla
Norrholmen är populära öar. Tänk på
att det kan förekomma betande djur
på flera av öarna. På Stora Rimmö
innanför Lilla Norrholmen men utanför
reservatet ligger Sankt Annas största
gravröse från bronsåldern; 13 meter
brett och 1,5 m högt.

jursö var en gång i tiden ett småbrutet
skärgårdsavsnitt där öarna och skären
numera är bergknallar omgivna av jord
bruksmark och betade sänkor. Här möter
besökaren åkermark som används för foder
produktion och artrika ekbackar men också
äldre skogar och strandängspartier.

lavarna gammelekslav, grå och rosa skärelav
samt gul dropplav som finns här i ovanligt
rik förekomst. Den ovanliga och inom EU
särskilt utpekade skalbaggen läderbagge
och många andra känsliga insekter har
även påträffats i området.

500-åriga ekar

Trots att det inte längre finns någon året
runtboende kvar på Djursö hålls stora delar
av markerna öppna. Betande djur bidrar till
att värdena i ekhagarna och på strandäng
arna fortfarande bibehålls och utvecklas.
Djursö utgör ett kulturlandskap väl värt ett
besök för den som vill uppleva och upptäcka
något spännande!

14. Djursö
Tyrislöt

D

Brukande och hävd

På Djursö finns det gott om gamla träd.
Här finns Sveriges grövsta dokumenterade
ask och många jätteekar som är minst 500
år gamla.
Djursö och dess unika trädmiljöer ut
gör ett paradis för många av våra hotade ar
ter. Som exempel kan nämnas de rödlistade

Hitta hit: Nås med bil
från väg 210 mellan Söderköping och Tyrislöt.
Djursö ligger drygt 40
km från Söderköping.
För den som kommer
med båt ligger Djursö
öster om farleden in
mot Stegeborg, cirka 14
km (8 M) nordväst om
Tyrislöt.

På slingriga vägar och över en gammal träbro hamnar man till sist på
Djursö. Djursö är ett viktigt kärnområde i Sankt Annas eklandskap,
och därmed ett av länets viktigaste naturområden för den biologiska
mångfalden. Området håller även internationellt väldigt hög klass.

Position (WGS 84):
Lat 58° 23’ 46”
Lon 16° 48’ 28”
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Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Värt att veta: Djursö
är en drygt 400 hektar
stor ö. Ön har broförbindelse och är belägen
i de inre delarna av
Sankt Anna skärgård.
På ön finns traktorvägar och djurstigar
för promenader och
fina områden för en
picknick. Djursö är inte
naturreservat men
ingår i EUs nätverk
av skyddsvärd natur,
Natura 2000.

Värt att veta: På Äspholm finns
traktorvägar och stigar som är
lätta att vandra på. Äspholm har
bofast befolkning.

Äspholms by består av tre samlade och enhetliga
gårdar från 1800-talet. Naturen är tilltalande med
bland annat hamlade lindskogar och kulturmarker.

Hitta hit: Äspholm ligger knappt
13 km (7 M) norr om Tyrislöt.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 24” 45”
Lon E 16° 52” 8”

Äspholm
Sundsviken

Foto: © Bengt Ekman

Gäddudden

P

å Äspholm - eller Espholm som det
skrivs ibland - finns troligen östersjö
kustens största samling av hamlade lindar.
Det varierade odlingslandskapet med åker,
strandängar och lövträdsbryn bildar en
mycket omväxlande och värdefull naturmil
jö utan motsvarighet i länets skärgård.

lade träd. Här finns hundratals lindar i en
sluttande betesmark.
Norr om Sundsviken på norra delen av
Äspholm finns en restaurerad hagmark med
ytterligare 25-30 hamlade lindar samt en del
äldre ekar.

Sällsynt mistel

I söder finns en fin strandäng med typisk
flora; gåsört, höstfibbla och gulkämpar. Inn
anför den breda viken på Äspholms norra
sida finns ytterligare en betad strandäng.
Det är en av de större strandängarna i mel
lanskärgården.

Stor betad strandäng

På några platser på ön finns den i länet
mycket sällsynta misteln på stammen eller i
kronan av äldre lindar. Vid landstigning på
Gäddudden i söder kommer man direkt till
det område på ön som innehåller flest ham

Mistel
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Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Tyrislöt

15. Äspholm

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit: Aspöja ligger cirka
13 km (7 M) norr om Tyrislöt.

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Position (WGS 84):
Lat N 58° 25’ 38”
Lon E 16° 58’ 17”

16. Aspöja
Tyrislöt

Värt att veta: Alnholm på
norra udden av Aspöja är
naturreservat. På Aspöja finns
stuguthyrning.

Aspöja är en botaniskt och geologiskt intressant ö i Sankt Annas yttre skärgård. Ön domineras av ett vackert odlingslandsskap. Ett bälte
av ek och lundartad flora sträcker sig tvärs över den södra delen. På
den norra udden kan man se unika formationer i berggrunden.

P

Den mjukare marmorn har vittrat mer
än sin omgivning så att veckningsmönstret
framstår i relief. Kalkstensytan ligger nästan
en decimter djupare än pyroxenbanden.
Nära uddens krön, finns också en jät
tegryta. Området och övärlden utanför är
starkt präglad av den senaste landisen med
flacka rundhällar och isräfflor.

å Aspöja bor fortfarande skärgårdsbor
året om. På 1930-talet var befolkningen
upp mot 130 personer och fram till 1966
fanns även skola på ön.
Idag är det betydligt färre bofasta men
det bedrivs fortfarande ett aktivt fiske och
lantbruk.

Spännande former

Rikt odlingslandskap

På Alnholm, Aspöjas norra udde, finns en
intressant berggrund värd att beskåda. På
klipporna kan man se vita till laxfärgade
lager av marmor, urkalksten, som slingrar
mellan mörkare band av silikatmineralen
pyroxen i ett välutvecklat veckningsmönster.
80

På Aspöja finns stora och varierande betes
marker som är mer eller mindre öppna. Här
trivs brudbröd, jungfrulin, vaxskivlingar
och andra betesgynnade arter. Välbevarade
stenmurar är ett karaktärsdrag på ön.
81

Rödalgssamhälle

I

Värt att veta:
Ön ligger i Sankt Anna naturreservat och marken är i privat
ägo. På nordvästra sidan av Inre
Brunnskär finns en vacker vik
att lägga till i. På höjden intill
viken finns en informationstavla.
Hitta hit: Brunnskär ligger öster
om Aspöja cirka cirka 13 km
(7 M) nordost om Tyrislöt.

Inre Brunnskär

Position (WGS 84):
Lat N 58° 29’ 24”
Lon E 16° 56’ 5”
Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

17. Inre Brunnskär

Strandaster
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Sprickformationerna gör att ön är rik på
små våtmarker och laguner. Dessa grunda
vattenmiljöer är av stort värde som yngel
platser för fisk och insekter.

nre Brunnskär är en småbruten ö med
gott om upphöjda knallar och långsträck
ta sprickdalar. I dalarna ligger små gräsmar
ker och längs kanterna står gamla björkar
och alar. Närmast innanför de mer kala skä
ren i ytterskärgården ligger en smal zon med
så kallade björkskär. Inre Brunnskär är ett
typiskt sådant skär.
Björkarna har vandrat in i takt med
landhöjningen och etablerat sig i fuktiga
svackor på dessa skär. Björkar kan uthärda
ett hårt klimat, tänk bara på fjällbjörksko
garna.
I björksvackorna finns bland annat
kråkbär, hjortron och tuvull. Högre upp
på ön finns rundade hällar med dekorativa
enbuskar. I en del små sänkor förekommer
näringsfattiga mossar.
Tidigare fanns även en liten slåtteräng
på ön. Här växer bland annat de hävdgyn
nade arterna stagg, knippfryle, hirsstarr och
ormtunga.

Fornlämningar

På ön finns ett par husgrunder med rester
av spismur, syllstenar och en del tegelfrag
ment. Det kan vara resterna av en fiskelä
gestomt. Strax norr om ön ligger det så kal�
lade Brunnskärsvraket, cirka 15 meter långt
och cirka sju meter brett. Det kan möjligen
vara resterna av en ”Hannoveransk koff”
som förlist cirka 1850.
Enligt hörsägen skulle fartyget förts iland
på Harstena och hela besättningen, utom
kocken, slagits ihjäl. Fartyget drev sedan upp
till Brunnskär där Aspöjaborna slog ihjäl
kocken och bärgade lasten av späck. Fartyget
borrades därefter i sank och man försökte
sälja lasten i Söderköping med rättsak och
fängelse på vatten och bröd som följd.
83

Tyrislöt
Foto: © Johnny Atanassov Lundström
Mediahavet AB

Silvertärna

Foto: © Eva Siljeholm/Norrköpings kommun

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Inre Brunnskär är ett björkskär i den sydöstra delen av ett
stort grundområde i Sankt Anna ytterskärgård. Vattnet är
mindre än tre meter djupt och har en varierad bottentopografi med många grynnor och grund.

Raststugan på Melskär.

Dessa tre björk- och buskskär ligger i Sankt Anna
naturreservat på gränsen ut mot den mer kala ytterskärgården. Här hörs bruset och känns suget
från havets vågor. På Melskär finns en restaurerad
jaktstuga från 1700-talet tillhörande Lammskärs
hemman. Kanske har den anor från medeltiden?

Värt att veta: Skären ligger i Sankt Anna
naturreservat och marken är i statlig ägo.
Stugan kan bokas via Länsstyrelsen Östergötland för övernattning enstaka nätter.
Hitta hit: Öarna ligger drygt 10 km (6 M)
nordost om Tyrislöt.
Melskär

Position (WGS 84):
Lat N 58° 31’ 53”, Lon E 16° 51’ 31”

D

Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

Stora Gåsskär

Kalskär

och var finns höskallra och ormtunga.
I en svacka finns en liten mosse med
hönsbär, hjortron och lundbräken. I ljum
ma sommarkvällar kan man känna doften
av nattviol. På försommaren kan det sjung
ande lätet från tusentals ruggande gudingar
(ejderhanar) höras ifrån havsbandet.

en yttre delen av Sankt Annas skärgård
har i långa tider brukats av de boende
på traktens skärgårdshemman. Varje hem
man var långsträckt i öst-västlig riktning för
olika slags nyttjande av skärgården.
I de yttre delarna bedrevs mest jakt på
säl och sjöfågel samt fiske efter ål, flundra
och strömming. Ofta hade varje hemman
någon sjöbod/jaktstuga för redskap samt
rast och vila på tröskeln till havsbandet. Det
sägs att kung Gustav den femte stannade vid
Melskärsstugan under en säljakt.

Kalskär

Kalskär gör inte direkt skäl för sitt namn
längre. Här står nu buskarna tätt med en,
slån och rosor. Buskarna utnyttjas av små
fåglar som näktergal, ärtsångare och törn
sångare.
Här finns också några fuktigare svackor
med bland annat videört. Längs stränderna
växer strandveronika.

Melskär och Stora Gåsskär

Dessa skär är magra och bergiga. På Melskär
dominerar björk i svackorna med torrare
busk- och gräsvegetation på höjderna. Här

Strandveronika
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Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Tyrislöt

18. Melskär, St Gåsskär, Kalskär

Tyrislöt
I anslutning till farleden i de centrala delarna av Sankt Anna
skärgård ligger Lammskär, ett gammalt fiskeläge med anor
tillbaka till 1600-talet. Idag har turismen övertagit fiskets
roll som den dominerande näringen och ön är endast bebodd del av året. Här kan besökaren uppleva en skärgårdsnatur präglad av både dåtidens och nutidens sysslor.

19. Lammskär
Tärnskär
Lammskär

Luktgräsfjäril

Värt att veta: Delar av Lammskär
ägs idag av staten och kommer att
ingå i en framtida utvidgning av
Sankt Anna naturreservat.

I

längs relativt oexploaterade stränder.
På Lammskär har man fram till mitten
av 1960-talet livnärt sig på fiske, jordbruk
och sjöfart. I anslutning till husen finns spår
efter ett par mindre åkerlyckor samt någon
stengärdesgård.
Lammskär utgörs i övrigt till största de
len av bergbundna marker med spridda tal
lar och på sina ställen snår av en, slån och
rosor. Här och var står någon oxel, ek och
ask. Det här är marker som gynnas av be
tande djur och floran på de öppna gräsytor
na som ännu finns kvar är artrik med flera
typiska arter som Adam och Eva, nattviol,
brudbröd och knägräs.

ett ganska skyddat läge på den sydvästra
sidan av ön ligger Lammskärs ursprung
liga bebyggelse och en stor allmän brygga.
Det är oftast hit besökaren med båt kom
mer men den som paddlar kan ta sig ige
nom det grunda sundet mellan Tärnskär
och Lammskär för att angöra ön på andra
platser.

Fridfull miljö

Lammskär är idag en av få platser på öarna
i skärgården där det finns förutsättningar
för en grupp att få en serverad måltid. Mat
måste då beställas på förhand.
Den som besöker Lammskär har även
möjligheten att ströva runt, fiska och bada

Hitta hit: Cirka 9 km (5 M) norr om
från Tyrislöt.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 32” 27”
Lon E 16° 50” 27”
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Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Jens Johannesson/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland
Foto: © Jens Johannesson/Länsstyrelsen Östergötland

Orkidén Adam och Eva

Tyrislöt

20. Uggelholmarna

Lilla
Uggelholmen

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Stora
Uggelholmen

Värt att veta: Här finns inga särskilda
anordningar för friluftslivet förutom
informationsskyltar. Det kan förekomma
betande djur på öarna.

Två öar som är ett eldorado för kryptogamer och småkryp. Så
kan man sammanfatta Uggelholmarnas naturreservat som präglas av många gamla lövträd. Här kan besökaren göra egna spännande upptäckter och koppla av i en mycket varierad miljö.

Hitta hit: Reservatet ligger cirka 9 km (5
M) norr om Tyrislöt mellan Risö och Kallsö.

Lackticka
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S
Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Position (WGS 84): Stora Uggelholmen:
Lat N 58° 23’ 12”, Lon E 16° 51’ 34”

stor möda lyckades skapa små öppna ytor
för slåtter eller åkerodling.

tora och Lilla Uggelholmen är två skogs
klädda öar med gammal tallskog med
god tillgång på död ved med stort värde för
vedlevande skalbaggar och annan skydds
värd flora och fauna. Men det är också de
rika lövskogsmiljöerna på öarna som gör
dem unika och särskilt skyddsvärda.

Hamlade lönnar från förr

På en kulle på Stora Uggelholmen finns en
stor mängd för länge sedan hamlade lönnar.
Löven användes till vinterfoder åt kreaturen
samtidigt som det skapades död ved och
andra specifika livsbetingelser i träden för
många arter under lång tid.
Den regelbundna hävden har sedan
länge upphört och ny lövskog breder ut sig
i de tidigare öppna ytorna. Här skapas nya
livsbetingelser för arter knutna till lövlundar
och andra mer fuktiga lövskogsmiljöer.

Hävd och ohävd

Naturvärdena i Uggelholmarnas lövskogs
miljöer utgör idag en blandning av värden
skapade av ett långsiktigt, uthålligt bru
kande och paradoxalt nog även en följd av
att detta brukande i princip upphört. Här
ses exempel på hur envisa skärgårdsbor med
89

Sven Nilsson, yrkesfiskare på Kallsö

Värt att veta: Kallsö är hem och
arbetsplats för ett flertal familjer.
Stora delar av ön brukas och
betas med kor, hästar och får.

Hitta hit: Kallsö är beläget cirka
7 km (4 M) norr om Tyrislöt.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 22’ 26”
Lon E 16° 53’ 34”

Kallsö är en levande ö, med flera åretruntboende och pågående verksamheter. Livet på Kallsö ger hopp om en levande och bebodd skärgård i framtiden.

K

allt hörs ljud från pågående verksamheter;
hammarslag, traktormuller, skratt, bräkan
de får och råmande kor. Stengärdesgårdar
na ramar in körvägar och tomter, en känsla
av Saltkråkan infinner sig när de lekande
barnen väntar på skolskjutsbåten en tidig
vårmorgon.

allsö är en av de större öarna i Sankt
Anna skärgård. Brukade åkrar avlöses
av öppna hagar och halvöppna skogar präg
lade av årligt bete. Överallt på Kallsö blom
mar det praktfullt. Blåsugan, som missgyn
nas där hagar växer igen, frodas tillsammans
med många andra arter. Här finns också
skärgårdens egen orkidé; Adam och Eva som
lyser gult och rosa i backarna.

Mångsysslare

Kallsö har varit befolkat sedan 1488, först
av jägare sedan arbetade många som lotsar
och på 1800-talet började lantbruk och fiske
bli mer betydelsefullt. På toppen av Hushol
men har man en storslagen utsikt över ön
och arkipelagen.

En känsla av Saltkråkan

Det är ett storslaget kulturlandskap med
båthusen i de skyddade vikarna och går
darna belägna närmre den öppna marken
centralt på ön som möter besökaren. Över
90
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Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Peter Ekeström

Tyrislöt

21. Kallsö

Tyrislöt

22. Vänsö

V

änsö är en stor ö med en för skärgår
den stor areal öppen odlingsmark.
Promenadvänliga körvägar och stigar knyter
ihop öns olika delar.
På öns norra sida ligger de gamla båthusen
som en gång varit ett båtbyggeri. Härifrån
leder körvägen upp till den samlade bybebyg
gelsen. Byn utgörs av fem gårdar som i hu
vudsak behållit sin 1800-talsprägel.

Ekar och urkalk

Backnejlika

På Bastö, som utgör Vänsös nordöstra del,
finns på några ställen urkalkstenshällar med
en rik flora. Runt de gamla åkermarkerna på
centrala Vänsö finns fina ekmiljöer och artri
ka öppna betesmarker. Skog, åker, betesmark
och bebyggelse bildar en värdefull helhets
miljö väl värd ett besök.
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På Vänsö finns en by med fem gårdar som i huvudsak
behållit sin 1800-talsprägel. En loftbod (bilden) och två
bostadshus är troligen från 1700-talet.
Hitta hit: Cirka 5 km (3 M) norr om
Tyrislöt.

Värt att veta:
Öster om Vänsö finns fyra små öar
som är naturreservat. De representerar
varierande naturtyper och historiskt
utnyttjande.

Position (WGS 84):
Lat N 58° 21’ 17”, Lon E 16° 52’ 32”

93

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Historiska byggnader - värdefull helhet

Tyrislöt

Den samlade informationspunkten för Sankt Annabygden är belägen
vid Lagnö. Det finns ett nyrenoverat 100-årigt hus på nedre Lagnö. Här
finns en permanent utställning om bygdens kulturlandskap samt promenadslingor utmed strandängarna.

N

är man passerar - över eller under - den
mäktiga bron till Norra Finnö är man
vid Lagnö. Något öster om bron ligger buss
hållplatsen, pensionatet och det välbesökta
naturreservatet.

holm finns även en hägerkoloni.

Torrbacke med ängens blommor

Naturreservat

Nedre Lagnö naturreservat präglas av öpp
na strandängar betade av kor. På strandäng
arna växer en rik och typisk flora.
Där finns bland annat salttåg, strand
krypa, krypven, havssälting och sumpgenti
ana. Sumpgentiana är en lågväxt, ettårig ört
som blommar i blåvioletta färger i augusti
och september.
Typiska strandängsfåglar är rödbena,
strandskata och enkelbeckasin. På Lind

Värt att veta: Turistinformation, café, vandringsled, fågeltorn anpassad för rörelsehindrade och handikappanpassad servicebyggnad
finns. Vid Lagnöströmmen finns en sjömack
och livsmedelsförsäljning. Övernattning och
mat finns på Båtsholms pensionat under
sommartid.
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Hitta hit: Lagnö och Båtsholm ligger på
Norra Finnö intill väg 210. Bussförbindelse
finns från Söderköping.

23. Lagnö & Båtsholm
Enkelbeckasin

Lagnö
Nedre Lagnö

Båtsholm

Foto: © Björn Graatrud

Väster om gården Nedre Lagnö ligger en
öppen torrbacke med en rik ängsflora. Den
mest anmärkningsvärda arten som växer här
är backklöver.
I övrigt växer darrgräs, gråfibbla, präst
krage, brudbröd, gulmåra, tjärblomster och
backnejlika för att nämna några exempel.
Vid Båtsholm ligger ett pensionat vars
verksamhet pågått i cirka 100 år. När pensi
onatet var nybyggt fick man färdas med båt
till Båtsholm. Efter att Lagnöbron byggdes
i mitten av 1970-talet blev det lättare att ta
del av Lagnönaturen.

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Strandängen

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Tommy Karlsson/Länsstyrelsen Östergötland

Backklöver

Position (WGS 84):
Lat N 58° 21’ 28”
Lon E 16° 48’ 23”
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Herrborum

Hitta hit: Herrborum
ligger norr om väg
210 strax innan Sankt
Anna gamla kyrka.
Reservatet och dess
olika delar nås lättast
landvägen från väg
210.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 21’ 59”
Lon E 16° 42’ 10”

Foto: © Tommy Karlsson/Länsstyrelsen Östergötland

Fältgentiana

Metallvingesvärmare
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Foto: © Kjell Antonsson/Länsstyrelsen Östergötland

Ligustersvärmare
i larvstadiet

Foto: © Tommy Karlsson/Länsstyrelsen Östergötland

Sankt Anna gamla kyrka

24. Herrborum naturreservat
Herrborum är en annorlunda plats där dåtid och nutid möts. Ett mycket
försiktigt utnyttjande av landskapet under det senaste seklet har bidragit till höga värden i skogarna samtidigt som betande djur bidragit till
att hålla strandängar och hagmarker öppna.

H

errborum är för allmänheten mest
känt för sin tidigare ägare, greve Mag
nus Stenbock som vid en ålder av 95 år av
led år 2007. Han var en mycket färgstark
profil som hyllade 1700-talets seder och
bruk. Den gamla herrgården har anor från
1600-talet. En gammal väg går mellan herr
gården och Sankt Anna gamla kyrka. I väs
tra delen av reservatet finns ett gravfält från
sten-, brons eller järnålder.

Vid Herrborum är en stor andel av mar
ken förutom åkermarken avsatt som natur
reservat. Här finns barr- och lövnaturskogar,
betade skogar och bryn samt ogödslade öpp
na hagmarker, strandängar och eklandskap.
En stor del av området betas fortfaran
de. Väster om väg 210 ligger ett stort och
varierat bete där många olika värden kan
upplevas. I hagmarkens öppna delar växer
en värdefull hagmarksflora med bland annat
den rödlistade arten fältgentiana.

Stor variation

Gammal orörd skog - död ved

Landskapet vid Herrborum präglas av det
kustnära läget med uppstickande bergklack
ar och däremellan lerfyllda, delvis uppod
lade sänkor. Söder om herrgården ligger en
stor öppen hagmark som liknar en park med
glest stående grova ekar och andra lövträd.
Här finns örter som ormbär, nässelklocka
och tandrot.

Många mycket gamla träd, särskilt tallar och
ekar förekommer inom reservatet. I områdets
skogar och hagmarker finns också en stor
mängd död ved av olika trädslag. Många ar
ter av växter, djur och svampar som är knutna
till gamla träd och död ved finns här, bland
annat flera rödlistade lavar och insekter.
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Foto: © Henry Stahre
Länsstyrelsen Östergötland

210

Tyrislöt

Värt att veta: Herrborums herrgård och
närområde är privat
område. Herrborum
naturreservat består
av tre delområden, alla
belägna i omgivningarna till herrgården.

Foto: © Lars Ekelund
Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Tyrislöt

25. S:t Anna gamla kyrka

Det var på 1300-talet som kapellet Sancte Annae in Scopulis uppfördes på det
smala näset mellan Slätbaken och Gropviken. Kapellet helgades åt sjöfararnas
helgon Sankta Anna, jungfru Marias mor. På den tiden låg det alldeles vid vattnet och kyrkobesökarna kunde binda sina båtar i kyrkomurens järnringar.

K

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

apellet från 1300-talet är samma bygg
nad som dagens kyrka. Av kyrkans
långhus från 1400-talet återstår idag bara
stenmuren. I kyrkans tak fanns målningar
men nu finns bara antydningar kvar av en
frescomålning som föreställer den yttersta
domen.

stierna. Kyrkan är idag en omtyckt dop- och
vigselkyrka och används numera året om.

Sankt Anna
gamla kyrka

Altarskåp

Värt att veta: Så sent som på
1960-talet startades restaureringen av den gamla kyrkan och
1973 var det dags för återinvigning.

Det är enkelt med både bil och
kollektivtrafik att ta sig hit.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 21’ 2”
Lon E 16° 42’ 28”

Hitta hit: Väg 210 mot Sankt
Anna, till vänster ligger kyrkan.
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När den nya kyrkan i Sankt Anna byggdes
1821 fick den gamla förfalla så långt att den
användes som regnskydd för kor och får.
Kyrkans klenod var altarskåpet med inskrif
ten ’anno Dom 1590’ som nu hänger i Sankt
Anna kyrka. Skåpet visar scener kring Jesu
lidande och död. I Sankt Anna kyrka finns
även en tavla från den gamla kyrkan. Den är
från senmedeltiden och föreställer Sten Sture
den yngre och hans maka Christina Gyllen

210

Sankt Anna kyrka
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Tyrislöt

26. Uvmarö skärgårdsskog
bild

Sa

Torraka

Fingersvamp

Värt att veta: Uvmarö skärgårdsskog är ett 55 hektar
stort naturreservat. Det finns
en gästhamn med gångavstånd upp till vandringsleden.
Här finns också parkeringsplats för den bilburne. Här
finns informationstavla och
väl utmärkt vandringsled.
Via naturstigen tar man sig
runt till reservatets sevärda
naturmiljöer.
Hitta hit: Uvmarö skärgårdsskog ligger cirka 50 km från
Söderköping intill väg 210,
några kilometer innan Tyrislöt.
Sväng av söderut vid skylt
Uvmarö.

Uvmarö

Position (WGS 84):
Lat N 58° 19’ 26”
Lon E 16° 50’ 30”
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Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

s
kna

Foto: © Jens Johannesson/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Henry Stahre/Länsstyrelsen Östergötland

Klibbticka

Uvmarö skärgårdsskog är en vacker skog som i vissa delar för tankar
och associationer tillbaka till tiden då det inte fanns något storskaligt skogsbruk i Sverige. Många av tallarna är flera hundra år gamla.

D

e skyddade skogarna på Uvmarö vitt
nar om skärgårdsbondens försiktiga
brukande av sin naturresurs. Här har endast
utvalda träd avverkats för ett visst ändamål,
så kallad bondblädning.

den som väljer att röra sig utanför den an
lagda vandringsleden.
Skogen har varit relativt orörd mycket
länge och är därför rik på gamla träd och
död ved. Flera gamla silvergråa tallar kantar
vandringsleden.
Hällmarkstallskogen dominerar och
mellan hällarna ligger blötare tallmossar och
sumpmarker.

Vacker utsikt

Via naturstigen i Uvmarö skärgårdsskog tar
man sig runt till reservatets alla vackra och
sevärda naturmiljöer. Stigen leder också upp
till en utsiktsplats med vyer över Uvmarö
och skärgården.
Högsta punkten i området ligger cirka
30 meter över havet. Området omgärdas av
ett annars ganska tättbebyggt friluftsområde
med sommarstugor bland bergen och havs
vikarna och en marina för båtfolket.
Vissa delar är ganska svårorienterade för

Mångfald av växter och djur

I området finns en mångfald av växter och
djur knutna till naturskogsmiljöer. Här
finns bland annat de rödlistade arterna lad
lav och kandelabersvamp.
I de gamla tallarna trivs idag sällsynta in
sekter som reliktbock, svart praktbagge och
bronshjon.
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Tyrislöt
Värt att veta: Området
ingår i Missjö naturreservatet och är i statlig ägo.
Sopmaja finns på norra Missjö vid Mörke krok samt på
Grytsholm.

På norra Missjö och Yttre Olsön möts det vilda med det lummiga och odlade.
Här finns gammal och vindpinad tallskog som är typisk för mellanskärgården
men också lövskogspartier med rester av ett odlingslandskap. Stenmurar kring
äldre åker- och ängsmarker vittnar om gångna tiders odlarmödor. Fortsatt
bete är viktigt för att bevara kulturhistorien och mångfalden.

Yttre Olsön

Hitta hit: Området ligger
cirka 2 km öster (1 M) om
Tyrislöt.

Sörflagen

P

Position (WGS 84):
Lat N 58° 19’ 48”
Lon E 16° 56’ 33”

Foto: © Jens Johannesson/Länsstyrelsen Östergötland

Törnsholm

Grytsholm

å Ytte Olsön växer lövskog med grova
aspar, ekar och askar. Ekarna är cirka
200 år. På dem växer sällsyntheter som al
lémossa, bårdlav samt brun och grön nållav.
Här finns också stora bestånd av björnbär.
I ekhagmarkerna trivs ängskovall, sårläka,
nattviol, liljekonvalj och gullviva.

Sörflagen med kransalger
Norreudden
Missjö

Kustarun
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En stenmur i söder omgärdar en gammal slåt
teräng. Sedan 1950-talet har landskapet vuxit
igen men en del områden har restaurerats och
ön betas nu. I sydost finns en avsnörd havs
vik, Sörflagen, rik på kransalger av flera arter.
På norra Missjö är hällmarkstallskogen
vanlig, med knotiga gamla tallar. På en del
växer vedsvampen tallticka. Ön har också
en kulturpåverkad del kring Norreudden

där betande nötkreatur och får håller kul
turmarker och gläntor öppna.

Långa stengärdsgårdar

Under försommaren blommar orkidén
Adam och Eva. Här finns också inslag av
lövskog, alsumpskog samt ett par våtmarker.
I de blötare partierna växer missne.
I öster mot Balholmen ligger en betad
strandäng med gåsört, kustarun, dvärgarun,
gulkämpar och strandaster. I gränsen mellan
inägo- och utmark löper stengärdesgårdarna
för att hålla betande djur borta från odling
arna.
Mellan Olsön och Missjö ligger mindre
holmar med tallskog och buskmarker. Fina
båtvikar finns på södra delen av Törnsholm
och norra delen av Grytsholm.
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Foto: © Johnny Atanassov Lundström
Mediahavet AB

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

27. Yttre Olsön & norra Missjö

Tyrislöt
Äspskär

28. Råbramskär-Äspskär

Värt att veta: Skären ligger i Missjö naturreservat och är i statlig
ägo. På Äspskär finns en sopmaja
vid naturhamnen i sydväst.
Hitta hit: Cirka 3,5 km (2 M)
nordost om Tyrislöt, väster om
farleden.

Råbramskär

Foto: © Maria Åslund/Länsstyrelsen Östergötland

Position (WGS 84): Äspskär
Lat N 58° 20’ 12”
Lon E 16° 58’ 35”
Råbramskär:
Lat N 58° 20’ 36”
Lon E 16° 58’ 27”

Äspskärsflagen

Äspskär

Hjortron
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N

ordost om Missjö, på ömse sidor om
farleden, finns omfattande grundom
råden med en mängd öar, skär och gryn
nor. Här ligger de vackra Råbramskär och
Äspskär.

vegetation och buskar. I sprickorna växer
flera hävdgynnade arter som nattviol, knä
gräs, stagg, smultron och höskallra.
I små svackor finns gräsytor där man
kan få upp ett litet tält.

En bågformad ö

Hjortron och får

Äspskär är en bågformad ö med flacka och
slipade hällar som är livligt besökta av båt
folk. På sydvästra sidan finns en djup natur
hamn, populär för seglare som vill njuta av
kvällssolen i skydd för ostvinden.
Runt udden mot norr öppnar sig den
vackra Äspskärsflagen omfamnad av öns
utsträckta armar. I den grunda viken finns
gott om grönsträfse med inslag av axslinga
och ålgräs.
Mellan hällarna går stråk med gräs, ört

Råbramskär är ett litet björkskär med en del
korta och knotiga tallar. Enbuskar finns rik
ligt mellan hällar och björksvackor. Mitt på
ön finns en liten hjortonmosse med tranbär,
kråkbär och tuvull.
Lagunen i söder är en fin båthamn och
här finns en fin strandäng med bland annat
kustarun och strandkrypa. Tidigare gräs
bärande mark är igenvuxen eftersom betet
upphörde i slutet av 1900-talet. Nu har
dock bete med får återupptagits.
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Äspskär. Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Framåt kvällen samlas båtarna på västra sidan av Äsp
skär i lä för havets dyningar. Det flacka skäret med släta
klippor är fina för sol och bad. Den grunda Äspskärsflagen ger skydd för kanotisten och upplevelser för den
som vill snorkla över de grunda bottnarna. Råbramskär
intill är ett litet björkskär där fåren betar fritt.

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Tyrislöt

29. Missjö kupa

Värt att veta: Från naturhamnen är det en brant stigning upp
till kumlet, cirka 20 meter över
havet.

Södra
Viskär

Hitta hit: Cirka 5,5 km (3 M)
öster om Tyrislöt och strax öster
om farleden.

Kärt barn har många namn; Kupa Klint, Missjö kupa eller bara rätt och
slätt Kupan. Det är en klassiker bland Sankt Annas skärgårds många naturhamnar och med en bedårande utsikt från den svarta stenkummeln.

Position (WGS 84): Lat N 58°
19’ 1”, Lon E 16° 59’ 8”

Foto: © Peter Olofsson/Länsstyrelsen Östergötland

Utsikt mot Mansö i söder.

M
Kupan

issjö kupa ligger långt ut mot havet,
men ändå nära farleden. Södra Viskär
och kupan avslutar i söder Missjöarkipela
gens öppna och finflikiga skärgård. Därefter
vidtar en grupp större skogsklädda öar, som
Mansö, Svensöarna och Hamna.

Hänförande utsikt

Missjö kupa är en välkänd utsiktspunkt och
ett av få ställen där Missjöskärgården norrut
kan överblickas från en naturlig utsikts
punkt.

Hönsbär
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Det svartmålade humlet finns utmärkt
på en sjökarta i krigsarkivet från 1789. Den
är nästan tre meter hög och två meter i dia
meter och tjänade länge som sjömärke för
båttrafiken i den yttre skärgården. Västsidan
av Kupan är brant och ön är i övrigt bevux
en med tallar och enbuskar. Viken på västra
sidan är en fin natthamn.
Södra Viskär är en mer låglänt ö med
några smärre myrar i svackorna. Här växer
bland annat hönsbär och hjortron.
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Fyrudden

Karaktärsdrag Gryts och Norra Tjusts skärgårdar

gryts och tjusts
skärgårdars

I

den södra halvan av Östergötlands
skärgård ingår Gryts skärgård ner till
Valdemarsviken och sedan tar Tjust
skärgård vid längre söderut. Det
finns stora likheter med Sankt Anna
skärgård, då landskapet i framför
allt Gryts skärgård är dominerat av de are
ella näringarnas utnyttjande under lång tid.
Trots att den bofasta befolkningen minskat
finns fortfarande en aktiv djurhållning kvar
i området som främst utgår från några av
de större öarna. Även om det finns marker
som lämnats och växer igen har man i sen
tid också satsat på att restaurera vissa platser
för att om möjligt öka förutsättningarna för
en livskraftig djurhållning och bibehålla de
höga natur- och kulturmiljövärdena. Vissa
områden betas också av djur som transpor
teras ut från gårdar på fastlandet för kortare
perioder.

Gamla seder och bruk

På flera av de platser som tas upp i denna
bok kan besökaren ta del av kulturlandska
pets historiska värden i form av traditionell
bebyggelse och spår av gamla seder och bruk

liksom nutidens landskapsvård. Här kan
också blomsterprakten, de ljusa hagarna och
den betade skogen med sina höga biologiska
värden som skapats av mulars betande och
människors slit under generationer upple
vas.
Gryts skärgård är också örik men inte
riktigt så finskuren som stora delar av Sankt
Anna skärgård. Visst finns de små skären
och arkipelagerna med omfattande grund
områden, värdefulla för havets mångfald
och kustens fågelliv även här, men inte rik
tigt så påtagligt som längre norrut.

Värdefull skärgårdsskog

Här ligger flera av skärgårdens största och
mest kända öar med bofast befolkning till
exempel Fångö, Bokö och Harstena. Här är
även relativt många halvstora skogbevuxna
öar dominerade av tall i bergiga lägen och
med grupper av lövträd i sänkorna. Här
finns några av skärgårdens mest värdefulla
skogsområden där sannolikt bara en bråk
del av den biologiska mångfalden ännu är
registrerad.
I Gryts skärgård ligger några av länets
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Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

karaktärsdrag

Häradskär

äldsta skyddade områden som nu ingår som
olika delar av Gryts naturreservat. Här finns
även en handfull andra naturreservat med
lite olika karaktär från det skogsdominerade
Väggö naturreservat till Bokö naturreservat
som präglas av ett restaurerat och traditio
nellt hävdat kulturlandskap.

läggningar som vindskydd, eldplatser och
utsiktstorn. Kvädöfjärdens naturreservat var
också länets första marina naturreservat och
både här och i skärgårdsavsnittet som hel
het finns omfattande grundområden med
mycket höga naturvärden.

Smalare skärgård i söder

I Gryts- och norra Tjusts skärgårdar finns
några av Östergötlands skärgårds allra finaste
fågelskär där bland annat länets skräntärnor
och de tre förekommande arterna av alkor
har häckplatser. När det på grund av miljö
gifter var som mest kritiskt för havsörnen i
vårt land var denna skärgård ett av få områ
den i landet där det producerades ungar. Nu
har havsörnsbeståndet återhämtat sig och
örnen är en ganska vanlig syn idag. I denna
del av skärgården finns även Häradskär som
genom ornitologernas studier visat sig vara
en mycket bra lokal för sträckräkning och
ringmärkning av flyttfåglar.

Söder om Häradskär blir skärgården relativt
smal i öst-västlig riktning. Visst finns även
pärlor med kulturlandskapets värden här
men den ”orörda” naturen blir mer och mer
påtaglig ute på öarna och i kustzonen. Här
ingår i princip hela skärgården i de tre stora
naturreservaten Kvädöfjärden, Åsvikelandet
och Torrö som alla kan nås landvägen. Dessa
områden bjuder på stora sammanhängande
skärgårdsskogar där besökaren kan uppleva
mycket längs många mil vandringsleder.
Här finns också anpassade besöksanlägg
ningar med informationstavlor och an

Alkor och havsörnar
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L

ivet

Fyrudden har genomgått många faser sedan kajen anlades och de
nedisade strömmingsbåtarna lastade ur havets silver för vidare
transport till städerna. Numera är det lugnare på vintern men desto mer rörelse på sommaren när fritidsbåtar och öbor angör för att
handla, tanka eller äta en bit mat på restaurangen.

F

anför Fyrudden finns också de gamla fiske
samhällena på de relativt stora öarna. De är
väl värda ett besök både som en naturupp
levelse och av historiska och kulturella skäl.

Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

yrudden ligger strategiskt på en fast
landsudde långt ut i skärgården i Valde
marsviks kommun. Kommunen består av
närmare 700 km kuststräcka och innefattar
det som kallas Gryts- och Tjusts skärgårdar
liksom ostkustens enda fjord, Valdemarsvi
ken. Detta tillsammans med de många in
sjöarna gör att mer än hälften av kommu
nens yta utgörs av vatten.

Fortfarande en brukshamn

Fyrudden står än idag för att vara en bruks
hamn vilket gör att livet där känns mindre
turistanpassat och mer vardagslikt i positiv
mening.
Det är här öbarnen hämtas och lämnas
med sina skolskjutsar i båt eller svävare.
Kustbevakningen har fortfarande kontor
och fartyg stationerade här. Det är enkelt att
nå Fyrudden via väg 212 från Valdemarsvik,
antingen via kollektivtrafik eller med egen
bil eller båt.

Otaliga öar

Fyruddens hamn
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Skärgården nås enkelt från Fyrudden. Här
finns möjligheter att ta sig vidare ut till både
obebodda och befolkade öar. Tack vare att
många öar faktiskt är obebodda ges möjlig
het till vila, avkoppling och sinnesro som är
få platser förunnade. Men i skärgården ut
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Fyrudden

Gryts och Tjusts skärgårdar | Valdemarsviks kommun | Fyrudden | Besöksmål 30 - 51

Hitta hit: Ligger cirka 9
km (5 M) nordväst om
Fyrudden.

Fyrudden

Värt att veta: Axelsö är
en stor ö med många möjligheter att vandra runt.
Marken är i privat ägo.

30. Axelsö
Inte långt från fastlandet vid Ängelholm ligger Axelsö. Det är
en lummig ö med några jätteekar och ovanliga hassellundar.

Axelsö

Blommande slån
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Foto: © Veronica Axelsson/Länsstyrelsen Östergötland

D

och flora.
Tidigare fanns betydligt mer öppna mar
ker, främst kring gården. Idag känns Axelsö
mer öde med sina stora tomma ladugårdar.

et är en vacker upplevelse att närma sig
Axelsö från syd med båt från den öppna
fjärden Orren. Man kommer in i stilla sund
omgivna av lummiga små öar. Norra sidan av
Axelsö ligger nära fastlandet och gränsar till
den ekrika trakten runt Ängelholm.
Axelsös norra tredjedel består av gamla
kulturmarker. Här finns värdefulla has
sellundar och flera jätteekar men hävden har
varit svag en tid.

Ekar och hassellundar

Sydväst om boningshuset står fem jätteekar
med värdefulla lavar som gammelekslav, grå
skärelav, brun nållav och gul dropplav. Här
finns sannolikt även den ovanliga läderbag
gen.
Storängsudden i väster är sedan länge
omtalad för sina hassellundar. Här finns
mycket gamla hasselbuketter som vuxit
orörda under lång tid. Vissa stammar är
ovanligt grova och högväxta.

Ängarna slås fortfarande

I öster finns några öppna marker och en
mindre strandäng. Längst ut på en udde kan
man uppleva kalkpåverkad barrskog. Ädel
lövmiljöerna på Axelsö hyser en rik fauna
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Foto: © Johnny Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Johnny Lundström/Mediahavet AB

Position (WGS 84):
Lat N 58° 15’ 58”,
Lon E 16° 48’ 7”

Värt att veta: Under sommarmånaderna är Bondekrok en
levande skärgårdsö med familjer i
många hus. Stigar gör det enkelt
att vandra på ön som är privat
ägd. Öarna sydost om Bondekrok
ingår i Ängelholms naturreservat.

31. Bondekrok

Hitta hit: Bondekrok ligger strax
söder om Södra Finnö och cirka
5,5 km (3 M) norr om Fyrudden.

B

Lisselön
Mellantäppan

Position (WGS 84):
Lat N 58° 14’ 8”, Lon E 16° 51’ 12”.
Foto: © Olle Jonsson/Länsstyrelsen Östergötland

Fyrudden

1990 flyttade de sista helårsboende från Bondekrok.

Bondekrok

Solvända
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åldern mellan 150 och 200 år. Här förekom
mer tallticka och med lite tur och tålamod
kan man få syn på någon ovanlig skalbagge,
till exempel svart praktbagge.

ondekroks skogsbeten är ett av de finaste
exemplen i skärgården på hur äldre ut
mark brukades och såg ut. Kombinationen
skogsbete, rik flora och äldre träd gör ön till
en fin och intressant plats. På södra delen
av Bondekrok ligger byn som har skriftlig
dokumentation från 1500-talet.

Väldiga stenrösen från små tegar

På Lisselön, norr om Bondekrok, finns ett
vidsträckt skogsbete. På sydvästra delen av
Lisselön finns lägre partier som varit uppod
lade och där kan man se imponerande od
lingsrösen, väldiga stenrösen, som syns bäst
från sjösidan. På en bergknalle som sticker
ut i väster finns också en gammal husgrund.
Mitt på östra sidan av Lisselön, sydväst
om Mellantäppan, märks kulturspår i gamla
åkertegar inte bredare än åtta meter.

Vittnar om svunna tider

Miljön är väl bevarad både utvändigt och
invändigt i flera bostadshus på öns södra
sida. En del är helt oförändrade sedan bör
jan av 1900-talet och har bara genomgått en
försiktig och tidsenlig renovering.
Barrskog dominerar på ön utanför den
lilla bykärnan i söder. Sannolikt ligger träd
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Foto: © Susanne Ahlander

Foto: © Susanne Ahlander

Bondekrok och Lisselön präglas av stora skogsbeten
med rik och varierad flora. Även om ingen på ön är åretruntboende längre sjuder det av liv och verksamhet. Arrendatorn håller djur på ön, ladugården rustas, staketen
målas röda och stigarna hålls öppna.

Ekö

Norrsund

Mossen
Ämtö
Evik

32. Ämtö naturreservat

Håsköströmmen

Det är skriftligt dokumenterat att Ämtö varit bebott åtminstone sedan år 1543. I skattelängderna omnämns då
både Johan och Benct i Emptöö...

N

ästan 50 personer var bofasta på Ämtö
i slutet av 1800-talet och skolan fung
erade fram till år 1951. Odlingsmarken på
Ämtö omfattade som mest 55 hektar och
var efter skärgårdsförhållanden, ett stort
lantbruk. Idag är stora delar av Ämtö natur
reservat.

Foto: © Susanne Ahlander

Värt att veta: Ämtö
naturreservat ägs och
förvaltas av Valdemarsviks kommun. Dubbelön
Ämtö/Väggö är en av
de största öarna i Gryts
skärgård. På Ämtö finns
en liten stugby med tolv
uthyrningsstugor.

Öar som vuxit samman

Området som kallas Mossen har tidigare va
rit åker men är numera försumpad. Längs
Håsköströmmen i öster finns ett mycket
värdefullt skogsbete.
Norra spetsen på Ämtö, Ekö, ingår ock
så i reservatet vars olika delar nås via stigar
och vägar.
Söderut längs Evik och Håsköströmmen
finns ekdominerad blandskog som tidigare
har betats.
På västsidan innanför viken Norrsund
fanns sundet som tidigare skiljde Ämtö i
väster från Hornön. Hornön, eller Hornö
enligt nya kartor, har i sin tur troligen varit
skild från Väggö i norr av ett sund.

200 liter mjölk om dagen

Hitta hit: Ön ligger
väster om Håsköströmmen invid farleden, cirka
7 km (4 M) norr
om Fyrudden
Position (WGS 84):
Lat N 58° 15’ 18”
Lon E 16° 53’ 48”

och delar av de gamla odlingsmarkerna be
tas av nötkreatur än idag.

Jättegryta på Ämtös sydvästudde. Löpstenen är
cirka 65 cm i diameter och grytan 1,40 m djup.
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När man vandrar runt på ön syns hur splitt
rade och små åkerlapparna var. Den leriga
jorden gav dock goda skördar och pro
duktionen var inriktad på djurskötsel med
mjölkkor. Varje dag förädlades cirka 200 li
ter mjölk till smör eftersom den inte kunde
fraktas färsk till konsumenterna.
På Väggös södra del finns långsträckta
ekhagar som slingrar sig fram mellan unga
tallplanteringar och gamla åkrar. Hagarna
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Fyrudden

Väggö

Fyrudden
Genom Håsköströmmen har segelfartygen gått i många
hundra år. Ångbåtar och skutor från både när och fjärran
har passerat. Öns läge skapade förutsättningar för befolkningens yrkesliv. Håsköborna blev lotsar och styrmän. Idag
är det turism, frakter, skogsbruk och fiske som gäller.

Hitta hit: Öster om farleden
cirka 7 km (4 M) norr om
Fyrudden.

Foto: © Maria Åslund/Länsstyrelsen Östergötland

Position (WGS 84): Lat N 58°
15’ 11”, Lon E 16° 54’ 36”

Håskö
Lotsudden

Hamnviken
Lisselön

Fackelblomster
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H

nat hantera timmer och sågat virke på ett
rationellt sätt. På somrarna finns ofta plats
för båtbesökare.

åskö är beläget öster om den inre
farleden, mitt emot Väggö. Det vi i
dagligt tal kallar Håskö är egentligen två
större öar; Håskö och Lisselö. Håskö lig
ger norr om hamnviken och Lisselön sö
der om.

Lotsar och styrmän

”Hasse i Håska” levde under 1500-talet och
var som många av håsköborna lots och styr
man. Öns läge utmed den stora segelleden
skapade en lotstradition på ön som varade
ända till år 1895.
Än idag kan man se resterna av sex lots
stugor, deras små trädgårdsland och tre
bryggor norr om Lotsudden. Hus och bryg
gor har flyttats till bland annat Arkö, Kättilö
och Häradskär.

Stort skärgårdshemman

På östra sidan av ön ligger den skyddade
Hamnviken där också den bofasta befolk
ningen har sina bryggor och båthus. Detta
traditionella hemman med fiske, djurhåll
ning och skogsbruk omfattar cirka 200 hek
tar med omkringliggande småöar.
Nya bryggor har byggts för att bland an
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Foto: © Maria Åslund/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Maria Åslund/Länsstyrelsen Östergötland

33. Håskö

Värt att veta: Fina djupa vikar
och naturhamnar finns på nordöstra sidan. Bebyggelsen ligger
nära sundet till Lisselön. På ön
finns två sopmajor.

Ett av syftena med Väggö naturreservat är att inför framtiden
bevara ett område med känslig fauna för vetenskaplig naturvård och referensområde för forskningen.

Värt att veta: Naturreservatets
norra tredjedel är tillgänglig för
allmänheten under hela året.

34. Norra Väggö

Hitta hit: Utmed Håsköströmmen i inre farleden, drygt 9 km
(5 M) norr om Fyrudden.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 16’ 36”
Lon E 16° 53’ 17”
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Foto: © Ellen Hultman/Länsstyrelsen Östergötland
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Liljekonvalj
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ällmarkens tallskog dominerar i de
höga områdena inom Väggö naturre
servat. I sänkorna finns det gott om granar
medan kärr och mossar ger området drag av
Kolmården trots sitt läge mitt ute i den öst
götska skärgården.

ses från den inre farleden som passerar pre
cis intill. Historiskt sett var Väggös marker
skogsklädda med tätt växande barrträd.
Någon äldre bebyggelse är inte känd inom
reservatet.

Imponerande höga bergskanter

Efter att reservatet bildades 1975 har inget
skogsbruk förekommit. Gränsen mot reser
vatets södra delar, som har tillträdesförbud
del av året, går i en tydligt avsatt dalgång.
En fornlämning finns längs Väggös östra
sida. Det är ett närmast runt röse som är 6-7
meter i diameter och 0,4 meter högt. Ste
narna är 0,2-0,5 meter stora och i mittpar
tiet finns en större fördjupning.

Orörda skogar

I norr finns en fin lind- och ekskog med
en rik flora av lundtyp med till exempel
liljekonvalj, vippärt, blåsippa och gullviva.
Berggrunden är mager och består till största
delen av gnejs.
Utmed de östra branterna är berget im
ponerande högt och stupar nästan lodrätt
ned i vattnet. Denna höga bergvägg kan
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Fyrudden
Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Maria Åslund/Länsstyrelsen Östergötland

Väggö naturreservat ligger i norra delen av Gryts
skärgård och är ett reservat med opåverkad skog.
De branta klipporna karaktäriserar norra Väggö.
Djupt vatten ända in till bergväggarna gör att man
enkelt kan åka båt utmed de vackra klipporna.

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

På mycket mager moränmark i nordost finns minst
ett hundratal äldre ekar varav många är hålträd.
Många ekar är minst 200 till 250 år gamla.

35. Gräsmarö

R

unt om på Gräsmarö möts man av en
levande skärgård. Hammarslag, gräs
klippare, råmande kor och naturligtvis de
sugande vågorna från det öppna havet öster
om ön.
På Gräsmarö har det länge funnits året
runtboende och ett odlingslandskap med
lantbruk och betande djur. Här finns ett av
de allra mest välbehållna äldre odlingsland
skapen i skärgården. Gårdens areal uppgår
till cirka 90 hektar på hemön Gräsmarö och
med ett tiotal större öar inräknat.

Svinrot

Ekhagar och stenmurar

Foto: © Björn Graatrud

Gräsmarö präglas av ekhagar och bryn med

vidkroniga träd. En mängd stenmurar inra
mar åkrarna. På öns sydsida ligger byn med
relativt spridd bebyggelse omväxlande med
åker och betesmark. Den rödfärgade bebyg
gelsen är i huvudsak från 1800-talet.

Vidsträckt strandäng

Nedanför byn i söder finns hagmarker och
en större strandäng som ramar in entrén
till Gräsmarö. Längre söder ut, efter de
sista båthusen, ligger Ekudden liksom Äng
skärsudden i sydväst. Båda är fyllda av ekar.
Innanför Ekudden finns även ett skogsbete
med tallskog. Ungefär mitt på ön finns ett
hjorthägn omgivet av ett antal gammelekar.

Värt att veta: Breda stigar gör ön
tillgänglig även för rörelsehindrade. Åt
öster har man utsikt över det öppna
havet. Här finns fina klippbad och även
flera mindre sandstränder.

Mindre hackspett

122

Hitta hit: Gräsmarö ligger cirka 11 km
(6 M) nordost om Fyrudden.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 16’ 17”, Lon E 16° 58’ 15”
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Fyrudden
Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

Det ekpräglade odlingslandskapet på Gräsmarö utgör
ett av skärgårdens bästa exempel på äldre välhävdade
kulturlandskap. Här finns en rik växling av naturtyper
med ekhage, ekskog, strandäng, skogsbete och hällmarksskog.

Flatskär

Fyrudden

Mosskärr

Lindfjärden

Källholmen

36. Torrön

Sjötrollslända

Knölsvan

Värt att veta: Det finns
flera skyddade vikar på norra
sidan. På Källholmen finns
sopmaja.
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Hitta hit: Drygt 9 km (5 M)
nordost om Fyrudden.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 15’ 30”
Lon E 16° 57’ 43”

Foto: © Ogün Türkay

Foto: © Tommy Karlsson/Länsstyrelsen Östergötland

Torrön och dess omgivningar är en av de mest intressanta
och värdefulla arkipelagerna i Gryts skärgård. I mosaiken
av öar och vidsträckta grunda områden finns stora naturvärden under ytan vilket återspeglas i ett rikt fågelliv.

T

orrön ligger i norra Gryts mellanskär
gård, söder om Gräsmarö. Östra sidan
är ett fantastiskt paddlingsområde med bra
sikt till botten.

Korna simmade frivilligt till beten på
närliggande öar. Vid mjölkdags samlades
korna alltid på Torröns nordostudde, Flat
skär, där mjölkerskan lade till med lillökan.

Hundratals öar och skär

Vita näckrosor

Den långsträckta ön omges av kanske ett
hundratal mindre öar och skär samt stora
grunda vattenområden. Hela detta grund
område ner till tre meters djup, är nära 300
hektar stort. De skyddade vikarna är ett vik
tigt tillhåll för bland annat vigg, svärta och
storskrake.
Torrön har obruten beteshävd sedan
mycket lång tid. Ön var Gräsmarö bys tra
ditionella kobetesmarker dit djuren kom
simmande med skällkon tätt efter brukarens
öka i mitten av sommaren.

På norra delen av Torrön finns en insjölik
nande vattensamling, Mosskärr. Vit näck
ros täcker stora delar av vattenytan. Utmed
stränderna finns även vitmossamhällen med
bland annat rundsileshår samt ljung och
kråkris.
Delar av Torrön och omgivande öar
och vatten utgör del av Gryts naturreservat.
Dessa delar av naturreservatet är bland de
äldsta reservaten i Gryts skärgård och ett av
de största.
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Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Torrön

Värt att veta: I hamnen finns
gästbryggor, informationstavlor, sanitetsanläggning, kafé
och kiosk. På ön finns möjligheter till övernattning och
äta på restaurang. På norra
Harstena finns omtyckta naturhamnar med sopmajor.

Hitta hit: Harstena ligger
nästan 13 km (7 M) nordost
om Fyrudden.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 15’ 23”
Lon E 17° 0’ 17”

Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

Fyrudden

37. Harstena by

Sälfångst, trankokeri och sjöväderprognoser samt en välbevarad
gammal fiskeby längst ut i kustbandet. Ja, så kan man sammanfatta Harstena - en av de mest besökta öarna i Gryts skärgård.

P

å Harstena är byn fortfarande oskiftad
med bevarad karaktär. Fiskevatten, jakt
marker och beten förvaltas fortfarande som
gemensam egendom. Vartannat år skiftas de
olika delarna mellan åtta ägargrupper för att
full rättvisa ska råda.
Husen är grupperade kategorivis kring
den öppna gräsbevuxna ”slätten” i byns
centrum - som ett modernt torg. Bostadshu
sen ligger närmast mot ”slät�
ten” och bakom bostäderna
finns två ladugårdsgrupper. De
rödfärgade knuttimrade husen
som karaktäriserar Harstena
byggdes på 1800-talet.

tades antalet sälar på bådarna till 30 000!

Allt togs om hand

Sälköttet blev mat. Hudarna såldes till lä
derfabriker. Sälspäcket kokades till tranolja
och såldes till industrier som använde det
i stället för linolja. Det gamla trankokeriet
finns kvar på Harstena och är skyddat som
byggnadsminne.

Klubbade säl

Foto: © Göran Billesson

Harstena by består av en arki
pelag med ett 70-tal öar. Hu
vudön är drygt 150 hektar stor.
Vid stranden är det sjöbodar,
båthus och bryggor. På skären
i hamnen ligger redskapsbodar
för det ännu pågående ålfisket.
Nordost om Harstena lig
ger sälbådarna där man klub
bade säl fram till 1940-talet. I
början av 1900-talet uppskat
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Harstena

Sandgärdet

Grönsö

38. Grönsö och Sandgärdet

Position (WGS 84)
Grönsö:
Lat N 58° 13’ 56”
Lon E 16° 57’ 49”

Många är nog de som passerat utanför Grönsö och Sandgärdet utan
att veta vilka unika värden dessa båda öar kan bjuda på. De är två av
skärgårdens mest intressanta öar, både natur- och kulturhistoriskt.

Sandgärdet:
Lat N 58° 14’ 30”
Lon E 16° 58’ 8”

Ä

ngen var en gång i tiden en vanlig na
turtyp och en viktig resurs för skär
gårdsbons överlevnad. Nu är det istället
en bristvara för den biologiska mångfalden
där varje kvadratmeter har betydelse för att
många blommor och insekter ska överleva.

Kor betar på Sandgärdet.

Vitfläckig guldvinge flyger under högsommaren och har ängssyra som värdväxt.
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Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Tommy Karlsson/Länsstyrelsen Östergötland

”Den vackraste ön”

På Grönsö har ängen brukats med traditio
nella metoder under mycket lång tid. Arbe
tet med slåtterängen har dokumenterats och
fått nationell uppmärksamhet i Peter Gerde
hags film ”Den vackraste ön”.
Grönsö domineras annars av bergig häll
marksskog, men här finns också ädellövskog
och hagmarker där betande djur bidrar till
ett halvöppet och varierat landskap. Grönsö
en försommardag när Adam och Eva, gull
vivor och andra arter tävlar om att vara flest
är en fantastisk upplevelse!!

En unik ö

Grannön Sandgärdet utgjorde förr Har
stenabornas viktigaste ängsmark och betes
mark med en betydelsefull hasselnötsodling.

Men här fanns även några små åkerlyckor.
På Sandgärdet finns en mångfald naturtyper
där gamla och grova ädellövträd samsas med
öppen och halvöppen ängs- och betesmark,
hassellundar samt gammal tallskog.
Naturmiljön beror dels på en varierad
geologi med bland annat utbredda grus- och
sandavlagringar mellan högre berg
partier.
Dels på det historiska nyttjandet då det
skördades hö på ängarna och korna betade,
samtidigt som hassellundarna sköttes för att
producera rikligt med nötter.

Kulturlandskapets historia och skötsel

En restaurering på Sandgärdet startade
2009. Genom återinförande av slåtter och
en ökad hävd med bete ska öns unika kul
turlandskap åter möta besökaren.
Sandgärdet är en plats där både det
svenska kulturlandskapets mångfald av arter
och grunderna för dess historiska använd
ning och förvaltning före laga skifte kan
upplevas!
Vem vet, kanske även hasselnötsodling
en kommer tillbaka efter drygt 50 år?
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Foto: © Martin Larsson
Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit: Öarna ligger
strax intill Harstena,
cirka 12 km (6 M) nordost om Fyrudden.

Fyrudden

Värt att veta: Restau
reringsprojektet på
Sandgärdet är ett
samverkansprojekt
mellan markägarna och
finansiärerna Länsstyrelsen Östergötland
och Väldsnaturfondens
Skärvårdsfond.

Fyrudden

Gölkroken

39. Ytterö och Innerö
Värt att veta: Naturreservatet ägs av
Naturskyddsföreningen i Norrköping. Det
finns stigar på båda öarna. På Ytterö finns
en nödtelefon. Sopmajor finns på båda
öarna och på norra sidan av Ytterö finns en
naturhamn.

Hitta hit: Öarna ligger söder om Harstena
och cirka 11 km (6 M) nordost om Fyrudden.

En känsla av vildmark, utsatthet och ohejdade naturkrafter möter
besökaren som når Innerö och Ytterö. Ytterö ligger långt ut i skärgården, vid det yttersta havsbandet med havet som granne. Ön
är oexploaterad sånär som på en äldre stuga. Här finns välslipade
klippstränder, gammal knotig tallskog och en trolsk insjö.

Position (WGS 84):
Ytterö: Lat N 58° 13’ 26”
Lon E 17 0’ 48”

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

I

dyningarna från öppna havet slår in. Utan
för finns bara några mindre bådar och sedan
är det öppna havet så långt ögat når.

nnerö och Ytterö är barrskogsöar med
utsatt läge söder om Harstena. Naturre
servatet på Ytterö respektive Innerö i Gryts
skärgård bildades redan 1969 för att freda
och bevara ett orört område i Östergötlands
yttre skärgård.

Asp och gran

Ytterö domineras av gammal hällmarkstall
skog. Men i ett rikare område finns stora
naturvärden knutna till asp och gran vilket
är ovanligt så pass långt ut i skärgården.
Går man upp på bergshöjderna har man en
mäktig utsikt över skärgården.
Innerö är en mer rund och ”knub
big” holme. Vid grundområdet söder om
ön finns ett rikt fågelliv med till exempel
strandskata, drillsnäppa och silvertärna.

En ensam stuga

På Ytterö finns en stuga som sköts och hyrs
ut av Naturskyddsföreningen i Norrköping
till föreningens medlemmar. Stugan ligger
invid den lugna Gölkroken och strax intill
finns en trolsk insjö man vandrar runt på
mindre än tjugo minuter.
Längs öns sydsida finns kala klippor där

Naturhamnen Ytterö
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Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Ytterö

Innerö

Fyrudden

40. Kråkmarö
Armnö

Kråkmarö

Sandviken

I Gryts skärgård ligger flera större öar som präglas av ett långvarigt
traditionellt brukande. Strax norr om Fångö ligger Kråkmarö med sitt
äldre odlingslandskap och tillhörande bebyggelse.

H

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

istoriskt har det funnits så mycket
som 16 gårdar på Kråkmarö. När de
skiftades på 1870-talet flyttades två gårdar
till Grönsö och en till Armnö. I samband
med skiftet höggs även väldigt mycket ek
på Kråkmarö, bland annat för att ängarna
skulle kunna odlas upp.

Samma bebyggelse som förr
Värt att veta: ”Kråkmaröborna
- skärbor i Gryts skärgård” är en
historisk beskrivning i två band om
hela 800 sidor text och närmare
400 bilder. Per Gräslund och PerAnders Boquist är författarna. På
nordöstra delen av Kråkmarö finns
flera naturhamnar. Sopmaja finns
invid en av naturhamnarna.
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Hitta hit: Kråkmarö ligger nästan
6 km (3 M) nordost om Fyrudden
och alldeles utmed den östra sidan
av farleden.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 13’ 19”
Lon E 16° 54’ 55”

På Kråkmarö eller Krogmara som ön hette
från början, är bebyggelsen koncentrerad till
öns västra del. Hus, sjöbodar, bryggor och
ladugård ligger samlade i en bykärna åtskil
da av många vällagda stenmurar.
Många av husen har underhållits och
renoverats så de inte nämnvärt förändrats
utseendemässigt sedan den tid när en bofast
befolkning fanns här.

Större delen av Kråkmarö har tidigare
kännetecknats av ett mycket öppet kultur
landskap där berg och berghällar ramat in
de odlingsbara svackorna.

Bromsat igenväxningen

Under 1900-talets slut började träd och
buskar ta över i bryn och bergfickor. Ge
nom restaureringar och intensifierad hävd
har man lyckats bromsa igenväxningen. I
öster finns en ganska skarp gräns där den
försiktigt brukade barrskogen tar vid.
Udden på nordsidan av Sandviken har
restaurerats. Här finns gräsytor i mosaik
med hällmarker. Längst ut på udden finns
en mycket fin hedartad flora som ytterst
övergår i renlavar.
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Värt att veta: Kättilö by ligger en
bit in på ön och är inte synbar från
sjön. Vid Barösund finns gästbryggor. Det går bra att vandra på
gamla bruksvägar.
Hitta hit: Kättilö ligger norr om
farleden knappt 2 km (1 M) öster
om Fyrudden.

Foto: © Jens Johannsen/Länsstyrelsen Östergötland

Position (WGS 84) Barösund:
Lat N 58° 11’ 40”
Lon E 16° 53’ 54”

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

K

41. Kättilö och Barösund
Det är liv och rörelse på Kättilö. Ön präglas av många välhävdade marker. Ett kulturlandskap i drift och bruk. Färjorna lastas med kor för sommarens bete på någon intilliggande ö.
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ättilö är en stor, bergig ö med en lång
historia men samtidigt med en pågå
ende modern utveckling. Ön blev rikskänd
när tennisstjärnan Björn Borg köpte ett
hemman här. Dessförinnan var ön mest
känd för sin gamla tullstation vars kultur
minnesmärkta hus fortfarande är i Tullver
kets ägo. Den är belägen på den östra ud
den som kallas för Barösund och vetter mot
Fångö. Udden kännetecknas av en grov ek
som syns vida över fjärden.

det tyska köpmannaförbundet Hansans
handelsstationer på 1200-talet.

Hansas handelsstation

Gamla ekar

Tullstationens föregångare härrörde från
1637 då Stora Sjötullen flyttades hit från
Norrköping. Nitiska tulltjänstemän sökte
igenom skutorna efter smuggelgods när far
tygen passerade Barösund på sin färd mot
Söderköping och Norrköping. Intill Barö
sund finns en vik som sannolikt var en av

Kung Valdemars segelled

Den äldsta segelleden som finns doku
menterad härstammar ända från början av
1200-talet och omnämns i kung Valdemar
Sejrs jordebok. Den passerar förbi Barösund
och Kättilö. Leden är rekonstruerad sedan
1994 för att även dagens seglare ska kunna
följa i den danske kungens kölvatten.
Öns odlingslandskap präglas av ekar och ett
flertal stenmurar, som skiljer före detta åkrar
från varandra. Nordost om Kättilö by finns
även ett bra exempel på hur ett gammalt
utmarksbete kunde se ut. Nedanför bergs
branterna i centrala delen av ön växer både
hassel och lind.
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På Gruvholmen finns sex branta men inhägnade schakt. Samtliga är vattenfyllda. Det största brottet är ca 10 x 4 meter stort.
Storgruvan med sina 144 meter är det djupaste av gruvhålet.

På Gruvholmen, tidigare benämnd Trälholmen, på östra sidan av Fångö reser
sig mäktiga varphögar. De står som ett monument över kopparmalmsbrytningen som började på allvar här på 1820-talet. Många lockades till Gruvholmen
och som mest beboddes den lilla halvön av 200 personer i mitten av 1800-talet.

Värt att veta: Fångö
är en stor ö med flera
åretruntboende familjer.
Här finns en led från
gruvområdet upp till
Fångö by längre in på
ön. Gruvområdet är
skyddat som fast fornlämning. Det finns en
skyddad naturhamn norr
om Gruvholmen med en
sopmaja.

Gruvområde
Gruvholmen

Hitta hit: Fångö är beläget nästan 6 km (3 M)
öster om Fyrudden.

D

en muntliga berättartraditionen för
täljer en ganska dramatisk historia om
hur ryska krigsfångar slet hårt i Fångö gru
vor och också gav upphov till öns namn. I
tryckta källor finns inga belägg för att det
är sant utan namnet förefaller komma från
orden ”fånga och fångst”.

Svunnet samhälle

När gruvverksamheten lades ner 1876 flyt
tades eller revs husen på Gruvholmen. En
och annan husgrund finns ännu kvar och
kan beskådas. De jordkulor och gråstens
hyddor som tidigare hyste barnrika familjer

Position (WGS 84):
Lat N 58° 11’ 44”
Lon E 16° 56’ 33”
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Fyrudden
Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

Foto: © Johnny Atanassov Lundström/Mediahavet AB

42. Fångö gruva

sjönk sakta samman och återtogs av natu
ren. Verksamheten upphörde framför allt på
grund av att saltvattnet trängde in i gruvan.

144 meter djup

Gruvan blev till slut 144 m djup. Här ar
betade 55 män i gruvan samt 60 kvinnor
och barn över jord. All malm skeppades från
början till Gottenviks kopparverk på Vik
bolandet. Senare tog Valdemarsviks koppar
verk över produktionen. Kvar finns 75 000
kubikmeter gruvavfall (gråberg och sulfid)
spritt över 1,5 hektar som ett minnesmärke
från östgötakustens forna gruvepok.
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Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

43. Gubbö Kupa

Gubbö
Långholm

Hitta hit: Gubbön ligger strax
öster om Fångö, cirka 6 km (3
M) öster om Fyrudden.

Gubbön

Position (WGS 84):
Lat N 58° 11’ 43”
Lon E 16° 57’ 10”

G

ubbö är välbesökt av såväl ortsbor som
turister. Det är en halvtimmes klättring
upp till den stora och höga stenkummeln.
Väl uppe på platån vid kummeln kan man
ofta se havsörnar sväva förbi.

På så vis löpte meddelandet om fara vidare
med ljusets hastighet längs kusten. Syste
met med vårdkasar finns dokumenterat
ända tillbaka till landskapslagarna från
1300-talet.

Meddelande om fara

Knotiga gamla tallar

Sjömärkeskumlet på Gubbön byggdes
1826 av lotsar från Kättilö lotsby. Kumlet
ersatte ett äldre sjömärke, en vårdkase, som
kan ha varit i bruk ända sedan järnåldern.
Vårdkasarna användes för att sända med
delanden om fara. Man tände exempelvis
vårdkasen på Harstena och elden sågs från
kasen på Gubbö Kupa som man då tände.

Gubbön och Gubbö Långholm omgärdar
en liten avsnörd vik, glosjö, som endast tar
in vatten från Östersjön vid oväder.
Det mesta av skogen är av hällmarkstyp
med knotiga gamla tallar och ett ganska
stort inslag av silvriga torrträd och lågor. På
ett par ställen finns små mossar där skvatt
ram, sileshår och tranbär trivs.

Havsörn
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Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

I en djup naturhamn på öns norra sida kan man
angöra och börja klättringen upp mot kummeln.

Värt att veta: Vid naturhamnen finns sopmaja. Det finns
ytterligare en sopmaja på den
östra udden. Från naturhamnen finns en upptrampad stig
till bergstoppen där vårdkasen ligger. Det är en ganska
brant stigning. Ön ligger i
Gryts naturreservat och är i
privat ägo.

Foto: © Johan Träff

Fyrudden

På sydsidan av Gubbön står den här stora stenkummeln. Det
är den som har fått namnet Gubbö kupa. Härifrån är utsikten
bedårande åt ost och syd över Laxvarpsarkipelagen.

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Fyrudden

Ändlös horisont möter besökare på
Häradskär, den breda Östgötaskärgårdens sista utpost. Fyren lyser än och
vägleder sjöfarare på väg in mot Sveriges kust. Häradskär består av två skär,
Stångskär och Häradskär, som förenas
med en liten bro. Den vindpinade växtligheten vittnar om det utsatta läget.
Här har människor levt och arbetat i
flera hundra år.

B

44. Häradskär
Värt att veta: Det finns två
hamnar - en på Häradskärs
västsida och en i sundet mellan
öarna. Fyrvaktarbostäderna på
Stångskär är vandrarhem. Ön är i
statlig ägo.

Rastplats för flyttfåglar

Växtligheten är typisk för ytterskärgården.
Små dungar av tall, björk, al och rönn finns
i sänkorna. Här och var finns fina klapper
stensstränder.
Under hösten passerar ett mäktigt sjö
fågelsträck ute över havet och på ön kan
det ibland koka av flyttande småfåglar som
rastar här. Fågelflyttningen studeras av Öst
ergötlands ornitologer genom ringmärk
ning. Här har flera östliga rariteter fångats
i slöjnäten, till exempel taigasångare och
starrsångare.

Första fyndet av Starrsångare i
Sverige upptäcktes på Häradskär.
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Foto: © Claes Lundkvist

Tunna på en stång

Hitta hit: Häradskär ligger längst
ut i Gryts skärgård, cirka 11 km
(6 M) öster om Fyrudden.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 8’ 57”
Lon E 16° 58’ 59”

fyren och den siste fyrmästaren flyttade in
till fastlandet. Som mest bodde ett 40-tal
personer här, lotsar och fyrmästare, och det
fanns till och med en skola på ön.

rev från Gustav Vasa vittnar om att det
redan på 1500-talet fanns ett allmänt
fiskeläge här. Här möttes fiskare från stä
derna längs kusten liksom särskilt anställda
statliga fiskare. Fisket riktades mot ström
ming och torsk.
På 1600-talet upprättades en lotsstation
för att under nästan 300 år vägleda sjöfarten
på segelleden som gick tätt förbi.

Efter kunglig befallning sattes ett sjömärke
upp i form av en tunna på en stång. Den
ersattes av en båk i trä på 1700-talet. 1863
byggdes så den 29 meter höga fyren i järn,
ritad av Gustaf von Heidenstam. Den el
dades först med rovolja sedan med fotogen
och gas. Så sent som 1960 elektrifierades
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Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Fyrudden

Värt att veta: I reservatet finns
campingplats med bland annat
restaurang, kajakuthyrning och
minigolfbana. Här finns en badplats
med fina skärgårdsklippor och
en mer barnvänlig grund del med
badbrygga längst ut på södra udden.
Östgötaleden går igenom reservatet.
Utmed leden finns vindskydd och ett
utsiktstorn.
Hitta hit: Ekön är beläget ca 2 km
söder om Fyrudden och nås lättast
med bil eller kollektivtrafik via väg
212 från Valdemarsvik. Ett par kilometer efter samhället Gryt finns en
skyltad avtagsväg mot Ekön.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 10’ 25”
Lon E 16° 51’ 9”

Ekön

Utsiktstornet ger storslagna vyer över
Gryts skärgård.

Ekön är ett lättillgängligt utflyktsmål. Här finns en campingplats för den som
vill uppleva området och dess omgivningar under flera dagar. Här finns de bekvämligheter man kan önska sig blandat med ett klassiskt skärgårdslandskap.

Foto: © Göran Billesson

E

45. Ekön
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köns naturreservat är ett av få områden
där man landvägen når den yttersta
skärgården. Här har man utsikt mot det
öppna havet med Häradskärs fyr längst ut.

De välslipade klipphällarna mot öppet
hav fylls av solbadande turister och ortsbor
under varma sommardagar.

Tallskog och badklippor

Längs vandringsleden kan man uppleva
välslipade ”jättegrytor” som skapats under
istiden, men även spår från områdets mo
dernare historia. Här finns gamla skyttevärn
som påminner om krigstider.
Områdets flora och fauna är traditionell
för skärgården. Det är gott om blommor i
vindskyddade lägen som besöks av många
olika fjärilsarter.
Den högsta punkten i reservatet ligger
cirka 30 meter över havet. Här finns ett ut
siktstorn där besökaren kan blicka ut över
Gryts skärgård.

Gles tallskog är den mest utmärkande na
turmiljön på Ekön. På de kala hällmarker
na finns knappt någon jordmån för annan
växtlighet att få fäste i, men mellan hällmar
kerna ligger små dalgångar där jordlagret är
djupare.
Med lite fantasi kan man se hur havet
en gång trängde mellan hällmarkstopparna
som var öar i en plottrig skärgård.
Här finns även en fin klapperstens
strand vilket inte är så vanligt i Gryts skär
gård.

Jättegrytor och skyttevärn
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Bokö

Foto: © Lars Gezelius
Länsstyrelsen Östergötland

Västantill

46. Bokö
Ett besök på Bokö är som en tidsresa bakåt till det gamla hävdade skärgårdslandskapet. Hamlade lindar, grova ekar, slåtterängar och trägärdesgårdar bidrar till känslan av att befinna sig
på 1800-talets Bokö bland skeppare- och fiskarefamiljer.

B
Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

okös odlingslandskap, som varit dåligt
hävdat, började restaureras på 1980-ta
let när det blev naturreservat. Idag sköts
markerna traditionsenligt med slåtter och
bete. Får och kor av gammal lantras bidrar
till den kulturella helheten.

Från Västantill till Lotsudden

Markerna sköts med slåtter och bete än idag

Värt att veta: Vid Västantill finns en
angöringsbrygga för besökare. Här finns
också en mindre utställning samt sopmaja, informationstavla och rastbord.
Det finns även en vandringsled som tar
besökaren runt öns norra delar. I nordost finns uthyrningsstugor.

Besöksområdet vid Västantill är kantat av
gärdesgårdar som idag har samma sträck
ning som vid laga skifte på 1840-talet.
Från Västantill kan man vandra på en

körväg till byn på öns östra sida. Miljön
känns väldigt välbevarad även om de famil
jer som idag är bosatta på ön lever ett mo
dernt liv som alla vi andra.

Stenig odlingsmark

De centrala delarna av Bokö består av små
bruten, delvis stenig, gammal odlingsmark
som domineras av ekhagmarker och mer el
ler mindre öppna hagmarker och åkrar samt
en artrik havsstrandäng. Här trivs ovanliga
arter som exempelvis hagtornsfjärilen.

Hitta hit: I Breviksnäs kan man bli hämtad med sjötaxi. Den som kommer med
egen båt finner Bokö väster om farleden
norr om Valdemarsvikens mynning, cirka
11 km (6 M) söder om Fyrudden.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 5’ 51”, Lon E 16° 49’ 33”

Ekoxe

Puktörneblåvinge

Foto: © Niklas Jansson, Tommy Karlsson, Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland
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Stenros

Värt att veta: En fornlämning - troligen från
bronsåldern - finns i
form av ett gravröse på
Arnöudden.

Arnö naturreservat har en mycket omväxlande natur där besökare kan uppleva allt från gamla skogar och fina strandmiljöer till öppna betade hagmarker.

Hitta hit: Reservatet är
beläget på fastlandet
cirka 10 km söder om
Valdemarsvik och nås
från parkeringsplatsen längs vägen mot
Kvädö. Härifrån får man
promenera cirka 800
m till reservatsgränsen
vid Slätviken. Längs
Arnöuddens stränder
finns lämpliga landstigningsplatser för den som
kommer sjövägen.

Arnö

Arnöström

Arnöudden

Position (WGS 84):
Lat N 58° 6’ 1”
Lon E 16° 44’ 40”

Slätviken

V

ägen ut mot Arnöudden från parke
ringen kantas av en blomsterprakt där
många fjärilar söker föda. Den som har tur
kan få se apollofjärilen som är en av våra
största fjärilsarter.
I västra delen av reservatet finns ett stör
re skogsområde som är tydligt påverkat av
långvarigt skogsbete. Jordbrukande bofast
befolkning har funnits här åtminstone från
1400-talet och framåt.

Skärgårdsfåglar och betande djur

Vid Arnöviken får man utblick mot Valde
marsviken och horisonten försvinner i ha
vet. De grunda vattnen och de små öarna i
viken uppskattas av många skärgårdsfåglar.
Korna som betar med sina kalvar längst
in i viken är viktiga för odlingslandskapets
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Fyrudden
Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

Vägen ut till Arnöudden.

Björnbär

Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

47. Arnö

mångfald av arter och bidrar till upplevelsen.
Besökaren kan här fortsätta sin vandring ut
mot Arnöudden. På vägen passeras vackra
strandängar och gammal skog, främst låg
vuxen hällmarkspräglad tallskog. Längst ute
på udden finns badvänliga klippor.

Veckningar i berggrunden

Med sitt läge intill Valdemarsviken, som
är en djup sprickdal, finns mycket att upp
täcka för den som är intresserad av geologi.
Här är det möjligt att se flera olika bergarter,
till exempel vulkaniska avsättningar, äldre
ådergnejsomvandlade och yngre grovkor
niga graniter samt pegmatiter.
I områdets norra del mot Arnöström
finns en sevärd berghäll mot vattnet med
fina veckningsmöster.
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48. Kvädöfjärden
På halvön Kvädö och dess angränsande omgivningar kan ett av
södra Sveriges största sammanhängande och till stor del skyddade
kustområden upplevas längs flera mil långa vandringsleder. Här kan
besökaren njuta av en varierad skärgårdsmiljö när den är som bäst.

I

Kvädöfjärdens naturreservat finns skogar
där mänsklig påverkan är liten. Men här
finns också ett restaurerat kulturlandskap
där aktivt brukande och betande djur bidrar
till höga naturvärden. Området är unikt
med sin mosaik av olika skogsmiljöer samt
ett kulturlandskap med värdefulla bryn och
ekhagar.

Värt att veta: Naturreservatet är länets
första marina naturreservat. I området finns
vandringsleder och andra anläggningar,
bland annat ett utsiktstorn vid Licknevarpefjärden och vindskydd vid Ekudden.
Brygganläggningen vid Ekudden är främst
avsedd för fastighetsägarna på Källskär och
får nyttjas men ej blockeras av besökaren.

Hitta hit: Kvädö är beläget på fastlandet
drygt 20 km sydost om Valdemarsvik. Skyltning mot reservatet finns från landsvägen
vid Stjärneberg. Parkeringsmöjligheter finns
på flera platser i området. Reservatets huvudparkering är belägen vid Ekudden längst
ut mot havsbandet. Här kan även den som
kommer sjövägen lägga till för ett stopp.
Position (WGS 84):
Lat N 58° 3’ 25”
Lon E 16° 48’ 48”
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Opåverkad vattenmiljö

Vattenmiljöerna är minst lika intressanta. I
grunda vattenområden finns ett spännande
växt- och djurliv. Vattenmiljön i reservatet
är relativt opåverkad. Här frodas livskraftiga
bestånd av blåstång, ålgräs och kransalger
som har stor betydelse för många andra arter.
Många arter förökar sig, växer upp och lever
i dessa miljöer. Här finns förutsättningar för

en god fiskyngelproduktion. En del av reser
vatet, Licknevarpefjärden, har en särskilt fin
vattenkvalitet och ingår i ett referensområde
för miljöövervakning av fisk och miljögifter.
I Licknevarpefjärden råder förbud mot både
fritidsfiske och motorbåtstrafik.

Orört och tyst

Närmast den långa och flikiga kusten på
Kvädö kan man uppleva orörd och urskogs
artad barrskog, förutom att det i vissa om
råden förekommer betesdrift. Den öppna
jordbruksmarken brukas och ofta är åker
marken omgiven av en bård med artrika
bryn och betad ekhage. Kvädöfjärdens na
turreservat präglas i övrigt av en tysthet och
orördhet som du idag har svårt att finna på
andra platser.
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Foto: © Jens Johannesson
Länsstyrelsen Östergötland

Licknevarpefjärden

Fyrudden
Källskär, ett idylliskt fiskesamhälle utmed farleden.

Värt att veta: En del av tv-serien ”Vi
på Saltkråkan” spelades in på Källskär.
En vacker ö att vandra runt på.

Position (WGS 84):
Lat N 58° 3’ 6”
Lon E 16° 49’ 12”

Foto: © Göran Trysberg/Valdemarsviks kommun

Hitta hit: Farleden går alldeles intill
Källskär som är den östligaste utpos-

Källskär

Foto: © Sven Bråkenhielm

På Källskär finns ett litet välbevarat fiskesamhälle. På Stora Källskär
ligger bostadshusen medan de flesta sjöbodarna finns på Aleskär
som har broförbindelse med huvudön. Som mest bodde här ett tiotal fiskarfamiljer, men nu nyttjas husen mest som sommarstugor.

ten i Tryserums socken, cirka
17 km (9 M) söder om Fyrudden.

D

en första bofasta befolkningen var an
tagligen ålänningar. Innan dess kan det
ha varit säsongsfiskare som bodde här. Arvid
Horn på Fogelviks gods anlade ett fiskeläge
1742 på Källskär. Fogelvik ägde under lång
tid hela Valdemarsviks södra skärgård och
hade fiskelägen sedan tidigare på öarna runt
omkring. Deras uppgift var att lämna ett an
tal tunnor med strömming till godset.

fogde som hade till uppgift att se till att
byborna följde reglerna som enligt 1771 års
hamnordning bland annat innebar skyldig
heten att lyssna på Guds ord, inte svära och
inte ro ut till fiske ”förrän i horn blåsit är”.

Unik trumma

Hamnfogden på Källskär hade en trumma
som han använde istället för horn. Trum
man är den enda bevarade i skärgården och
den användes från 1700-talet ända in på
1960-talet. På senare år användes den till att
trumma in julafton.
Livet på ön har alltid präglats av fiske,
sjöfågeljakt och små trädgårdsodlingar med
grönsaker. Läget där farleden passerar ge
nom det smala sundet intill Källskär, har
också gett möjligheter till skeppsfrakter och
rikliga kontakter med omvärlden.

Ryggåsstugor och sjöbodar

Källskär har en enhetlig bebyggelse av tim
rade, panelade och faluröda bostadshus
främst från 1800-talet. Här finns också två
ryggåsstugor som sannolikt är från 1700-ta
let. Men framför allt är det båthus och sjö
bodar söder om byn som sätter sin prägel
på Källskär.
I många fiskelägen fanns det en hamn

Bytrumman
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Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

49. Källskär

Aspfjäril

Position (WGS 84):
Lat N 58° 1’ 37”, Lon E 16° 46’ 28”

50. Åsvikelandet
Foto: © Jens Johannesson
Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit: Åsvikelandet ligger i den sydöstra
delen av Valdemarsviks kommun, på fastlandet cirka 15 km från Valdemarsvik. Från
Valdemarsvik kör man söderut mot Långrådna. Ta sedan av mot Skeppsgården. Man kan
också ta av från E22 mot Långrådna. Därifrån
åker man över bron vid Skeppsgården och vid
Åsviks Säteri finns särskilda vägvisningsskyltar. Givetvis kan man även komma sjövägen.

Foto: © Erik Hansson

Fyrudden

Värt att veta: Här finns leder för flera dagars
vandringar med en öppen raststuga vid
Kråkvik. Markens udde och Långstadudden är
värda ett besök. Här finns plats för att elda,
vindskydd, badvänliga klippor och en mäktig
utsikt över havet. Informationstavlor och bilparkering finns på ett par ställen i reservatet.

Åsvikelandet utgör tillsammans med de angränsande naturreservaten Torrö
och Kvädöfjärden ett stort och unikt vildmarksområde. Åsvikelandets inre delar domineras av ett odlingslandskap med öppna åkrar, betade bryn och strandängar. Den yttre delen är mer bergig med orörda skogar och flikiga stränder.

I

Åsvikelandets naturreservat kan besöka
ren uppleva Östersjökustens sprickland
skap med havsfjärdar och vikar som skär
djupt in i landskapet med ett vatten som i
stort sett är opåverkat av utsläpp.
I vikarnas och havsfjärdarnas grunda
vatten finns värdefulla miljöer Här rastar
simfåglar som salskrake, vigg och bläsand,
för att utnyttja den rikliga födan. Bland
häckande fåglar kan skäggdopping, gravand
och svärta nämnas.

Östgötaleden

Genom reservatet går Östgötaleden. Den
är som regel lättgången men på de yttre de
larna av reservatet är det mer kuperat med
blöta stråk.
Odlingslandskapet i Åsvikelandets na
turreservat är framvuxet ur många århund
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radens odlarmödor. Här har människan
brukat jorden ändå sedan bronsåldern för
cirka 3000 år sedan. I det öppna landskapet
trivs bland annat asp- och apollofjärilen.
Här finns också sällsyntheter som blå
vingad gräshoppa, läderbagge och ekoxe.

Orörd barrskog och isräfflor

I reservatet kan besökaren också uppleva
gammal orörd barrskog. I den äldre tallsko
gen kan man träffa på timmerman, relikt
bock och tallbock. Alla är ovanliga skalbag
gar som lever i gamla träd.
Vid kusten i Åsvikelandets naturreservat
kan man tydligt se vilken påverkan den se
naste inslandsisen har haft på vårt landskap.
Här finns plana hällytor som bildats av isens
tryck mot berget och rundade hällar med
tydliga stöt- och läsidor samt isräfflor.
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Fyrudden
Bredkroken

Kungshamn

51. Torrö
Värt att veta: Torrö är naturreservat, med
skydd för gammelskogar och den marina
miljön. Lotsstugan för åtta personer går
att hyra genom de bofasta på ön. Marken i
reservatet är i privat ägo.

Torrö, i det yttersta havsbandet, är lättillgängligt året om. Här finns en genuin
och levande skärgårdsmiljö och ett kustnära fiske, om än bara för husbehov.

Hitta hit: Bilväg från Valdemarsvik till
Åsvikelandet och därifrån kan man via bro
vandra/cykla fyra km till Torrö. Sjövägen är
det cirka 22 km (12 M) söder om Fyrudden.

T

Apollofjäril

Raststuga för övernattning
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Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Position (WGS 84):
Lat N 58° 0’ 40”, Lon E 16° 47’ 54”

orrö har varit bebott sedan 1100-talet
och finns omnämnd i beskrivningen av
kung Valdemars segelled. Man kan fortfaran
de se lämningar efter de tidiga bosättningarna.
Torrö präglas av gammal hällmarkstall
skog samt öppna hällar ut mot havet. Mar
tallarna växer långsamt och blir knotiga ef
tersom de utsätts för vind och salt, samtidigt
som de får kämpa för att få näring och vat
ten. Många av träden är uppåt 200 år gamla.

Grunda vikar

Högsta punkten är Sörberg söder om Torrö
by som når 18 meter över havet. Skärgårds
klimatet och den döda veden ger en rik in

sektsfauna. Bland annat finns spår av den
sällsynta jättepraktbaggen. Det finns även
några kärr med torrakor, skvattram och
tranbär samt en göl med gungflystränder.
Kring Torrö ligger flera grunda vikar.
Bredkroken och Kungshamn har störst vär
de och är delvis avsnörda från havet.

Övernattningsstuga

På Torrö finns en samlad skärgårdsbebyg
gelse. I öster har en lotsstuga återuppförts
i ursprungligt skick och kan användas som
raststuga för övernattning. Huset är isolerat
och har järnspis, så det går bra att övernatta
även på vintern.
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Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

Torrö

Miljö - något att tänka på

Att tänka
på

Det handlar om allemansvett,
nedskräpning och båtbränslen.
Kanske framför allt, handlar
det om att tänka själv.

D

Foto: © Maria Åslund/Länsstyrelsen Östergötland

et håller inte i längden, att fortsätta
som andra gör eller har gjort. Inte tro
att vatten, berg och marker kan svälja våra
utsläpp. Naturen är som vi själva - levande
och i behov av omtanke och omvårdnad,
kärlek och uppmärksamhet.
Många avnjuter den östgötska skärgår
den med båt. Under sommarmånaderna
besöks Östergötlands skärgård av cirka
15 000 fritidsbåtar. Detta är ett fantastiskt
sätt att komma nära de unika naturvärden
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som finns i skärgården. Tyvärr bidrar båt
livet med föroreningar i vattenmiljön, till
exempel båtbottenfärger, motorbränsle och
avfall.

Båtlivets miljöpåverkan

Skärgårdens djur och växter sätter färg på
båtlivet. Ostkustens skärgårdar är fortfa
rande en rik miljö för växter, fåglar och
däggdjur. Möten med djur som sälar och
havsörn är inte ovanliga i dag och tillhör
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båtlivets bästa sidor. Både sälar och havsörn
är utpräglade fiskätare och var på 1970-ta
let nästan utrotade av miljögifter. De har
emellertid återhämtat sig starkt.
För att inte djuren ska störas av båtar
och människor under känsliga årstider
finns fågel- och sälskyddsområden. Öster
götlands skärgård är känd för sina gråsälar.
Här finns två sälskyddsområden, Klacksten
och Sandsänkan. Här håller gråsälarna till.
De föder sina ungar under vintern. I båda
områdena är det tillträdesförbud hela året
runt. För båtägare är de gula och röd-gula
förbudsskyltarna på öarna med fågelskydd
välkända. Grundregeln är dock att inte
komma närmare land än 100 meter, om
inte passagen mellan öarna är för trång.

Näring från olika källor

Om det är gott om fosfor förökar sig de
blågröna algerna explosionsartat - algblom
ningen är här. Det händer särskilt på som
maren när det är varmt i vattnet.
Arbete pågår för att minska överskot
tet på näring. Våtmarker anläggs för att
fånga upp näring från land och fosfater är
numera förbjudna i tvättmedel. Lantbruket
försöker minska sina utsläpp av växtnäring
och det är nu förbjudet att släppa ut toalet
tavfall från fritidsbåtar i skärgården. Kom
munerna arbetar också med att kartlägga de
många utsläppen från enskilda avlopp.

när båten ska hållas i bästa skick. Men bot
tenfärger som verkar på kemisk väg fäller
ut tungmetaller eller biocider som hamnar
på bottnarna och kommer ut i näringsked
jorna.
Halten av koppar ökar fortfarande utef
ter ostkusten. Gifter lagras i växter och djur
och har visat sig kunna skada arvsanlag,
fortplantning och immunsystem hos fiskar,
fåglar och däggdjur.
Båtägarna kan bidra till en bättre vatten
miljö genom att följa råden för ett miljö
vänligare båtliv:

Giftfärger

•

De flesta båtägare skyddar sina flytande kle
noder med båtbottenfärg och tänker kan
ske mindre på miljön och den egna hälsan

Undvik båtbottenfärger som innehål
ler tungmetaller som zink, bly och
koppar. De innehåller ofta också växt

Åtgärder för renare vatten

Foto: © Tång & Sånt

Övergödning innebär att det finns för
mycket näringsämnen i vattnet. Det vi
sar sig genom att vattnet blir grumligare.
Grunda vikar växer igen och bottnarna
täcks av fintrådiga alger. Det är nutidsmän
niskans sätt att leva som orsakar detta problem.
Fosforn utnyttjas som bränsle av blå
gröna alger, egentligen en sorts bakterier.
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Tömningsstation för båttoalett, Tyrislöt.
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Foto: © Martin Larsson/Länsstyrelsen Östergötland

Utsläpp av näringsämnena kväve och fos
for från städernas avlopp och via läckage
från jordbruksmarken bidrar starkt till
övergödningen i Östersjön. Reningsverken
kan i stor utsträckning minska fosforhalten
i avloppsvattnet medan kvävet är betyd
ligt svårare att göra något åt. Dessutom
tillkommer nedfall av luftburet kväve, hu
vudsakligen härstammande från trafiken i
Östersjöområdet.
Toalettavfall från fritidsbåtar bidrar på
samma sätt till både övergödning och alg
blomningar. Urin från en enda person un
der ett dygn innehåller tillräckligt mycket
fosfor för att producera ett kilo alger i vattnet!

•

•

liga ämnena med upp till 90 procent. Mil
jön är värd de extra kronor man får betala.
Dessutom slipper man de direkt hälsofar
liga avgaserna.
Byt alltså bränsle till din tvåtaktare! Al
kylatbensin finns i dunkar och som bulkva
ra. Miljöanpassad olja finns också och bör
användas till båtmotorer. Fyrtaktsmotorer
släpper ut betydligt mindre mängder av gif
tiga ämnen.

Allemansrätten

Naturen står öppen för alla, men Du måste
visa hänsyn mot både människor och djur.
Inte störa - inte förstöra, det är huvudregeln
i allemansrätten.
Mer info finns på Naturvårdsverkets
hemsida www.naturvardsverket.se eller
hos Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se/
ostergotland
Elda med måtta! Elda aldrig om det är fara
för brand. När det råder eldningsförbud får
du inte elda ens i lägerplatsernas eldstäder.
Ett litet fältkök får du alltid använda. Om
du ändå måste elda, välj då stenig mark
utan växtlighet intill och tillgång till vatten
att släcka med. Elda inte direkt på berget,
det spricker sönder! Grenar, kvistar och
kottar på marken får du ta som bränsle.
Hund får följa med i naturen, men un
der tiden 1 mars - 20 augusti får den inte
springa lös i skog och mark. Då är djurlivet
som känsligast. På öarna i skärgården gäller
ett särskilt kopplingstvång under denna tid.

Vad har du i tanken?

Trots utvecklingen av bättre båtmotorer
använder många båtägare fortfarande sina
äldre tvåtaktsmotorer och fel sorts bensin.
Tvåtaktarna är särskilt skadliga för mil
jön eftersom de bara förbränner en del av
bränslet. Resten går direkt ut i vattnet och
innehåller mängder med skadliga ämnen.
Till tvåtaktare bör man välja alkylat
bensin som minskar utsläppen av de skad

Inhägnader och grindar

Du får passera genom inhägnad betesmark
bara du inte skadar stängsel eller stör boska
pen. Stäng grindarna efter dig så att boskap
inte kommer ut.
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Kvädö
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Foto: © Ingalill Ivarsson/Mediahavet AB

•

gifter (biocider) som ska förhindra att
svampar och små organismer fäster sig
på båtens botten. Sådana färger är bara
tillåtna på Västkusten. Inga färger som
verkar på kemisk väg får användas i
Östersjön. Välj istället hårda och släta
färger utan miljögifter. Båtägarens lott
är att ta upp båten då och då och ren
göra bottnen genom skrapning och
borstning.
Slipdamm och färgrester från så kalla
de ”giftfärger” innehåller tungmetaller
och andra ämnen som inte bör hamna
i vattendrag och vikar. Samla därför
upp damm och flagor från slipning
och skrapning. Använd dammsugare
eller presenning – och skyddsutrust
ning för hälsans skull.
Kemiska produkter för båtvård är ofta
mer eller mindre skadliga för miljön.
Halvtomma flaskor och burkar ska
lämnas till miljöstationer för farligt
avfall. Tvätta båten på spolplatta eller
annan plats som har reningssystem.
I många gästhamnar finns en miljö
station där du kan sortera ditt farliga
avfall. Här finns särskilda kärl för bat
terier, oljor, färgrester och lösnings
medel. En hamn för fritidsbåtar är
faktiskt skyldig att ta emot avfall från
båtar som använder hamnen. Det ska
också vara gratis att lämna avfall.

Skyddade områden

SKYDDADE
områden

Foto: © Annika Forslund/Länsstyrelsen Östergötland

Skärgården är av riksintresse
för naturvården och för
friluftslivet. De finaste
områdena har särskilt skydd.

V

år skärgård är en unik miljö med få
motsvarigheter i världen. Naturen är
varierad med många ovanliga miljöer och
arter. Större delen av skärgården ar av riks
intresse för naturvården och för friluftslivet.

162

Foto: © Lars Gezelius/Länsstyrelsen Östergötland

De finaste områdena har särskilt skydd som
till exempel naturreservat och fågelskydds
områden. Läs mer om olika typer av skyd
dade områden på de följande sidorna:

163

Att skydda områden med stöd av miljöbalken, är det främsta sättet att bevara värdefulla naturoch kulturmiljöer. Områden kan skyddas som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde, biotopskyddsområde eller samrådsområde. Skyddade områden kan också pekas ut som särskilt bevarandeområde enligt EU:s fågeldirektiv samt art- och
habitatdirektiv och ingår då i EU:s nätverk av skyddade områden, det så kallade Natura 2000.

[ Natura 2000 ]
De flesta naturreservat, fågel- och sälskyddsområden ingår i EU:s nätverk av skyddade
områden, det s.k. Natura 2000. EU:s medlemsländer har föreslagit dessa områden enligt
EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektivet. För områdena finns en fastställd s.k.
bevarandeplan som säger att utpekade arter och habitat ska ha gynnsamt tillstånd. Åtgärder som försämrar bevarandestatusen hos dessa arter och habitat får inte ske utan
särskilt medgivande.

[ Riksintressen ]

[ BSPA-områden (HELCOM) ]

Skärgården i Östergötland har klassats som riksintresse för naturvården och för friluftslivet. En del områden är också riksintresse för kulturmiljövården. De riksintressanta
områdena har tagits fram av länsstyrelsen och sedan fastställts av naturvårdsverket.
Miljöbalken säger att sådana områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada natur- eller kulturmiljö. Områdena ifråga får inte utsättas för exploatering som
påtagligt skadar dessa värden.

Enligt Östersjökonventionen (HELCOM) ska länderna kring Östersjön peka ut särskilt
värdefulla områden som ska förvaltas långsiktigt hållbart. De kallas i det sammanhanget
för BSPA-områden som står för Baltic Sea Protected Areas. I Östergötlands skärgård
har två områden pekats ut och de har fastställda förvaltningsplaner enligt HELCOMs
riktlinjer. Områdena är Sankt Anna – Missjö och Kvädöfjärden – Torrö.

Värdeomdömet lyder: Den vidsträckta och finskurna Östgötaskärgården med sin mångfald av naturmiljöer, med flera sällsynta och hotade arter, är en helt unik miljö av utomordentligt stort naturvärde och synnerligen skyddsvärd. Dessutom är Bråvikens förkastningsbrant, Svensksundsviken, Ållonö och Slätbakens förkastningsbrant av riksintresse
för naturvården.
Riksintressen för kulturmiljön i skärgården är Korpetorp-Lönshuvud, Skällvik-Stegeborg,
Thorönsborgs herrgård, Vänsö, Engelholm, Björkskär, Häradskär, Kättilö, Fångö, Kråkmarö, Bondekrok och Harstena fiskläge.

[ Biotopskydd ]
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kan bilda biotopskyddsområden. Biotopskydd får bara
bildas i särskilt angivna naturtyper, t.ex. sumpskog, branter, brandfält, laguner, m.fl. Oftast är det små områden, mindre än fem hektar. Föreskrifter eller skötselplan tas inte
fram utan här anges endast att verksamheter som kan skada området inte får ske. Några
miljöer har ett generellt biotopskydd, t.ex. alléer, stenmurar, källor, småvatten, mm.

[ Naturminnen ]
[ Naturreservat ]
I Östergötlands skärgård finns ett 30-tal naturreservat. Marken kan vara i privat, kommunal eller statlig ägo. Beslut om naturreservat fattas av Länsstyrelsen eller kommun.
I besluten anges reservatets syfte och vilka regler som gäller. Reservaten har också en
skötselplan som anger mål och åtgärder både för skötsel av miljöer och anordningar
för friluftsliv. Länsstyrelsen är naturvårdsförvaltare för de flesta reservaten men några
förvaltas av kommunen. Många områden hyser t.ex. ett värdefullt kulturlandskap där en
ändamålsenlig skötsel och naturvårdsförvaltning är avgörande för att områdets naturvärden ska bibehållas.

I skärgården finns flera objekt som är skyddade som s.k. naturminnen. De flesta är gamla
jätteträd som är skyddade från åverkan. De flesta Naturminnen är beslutade av Länsstyrelsen under 1970-talet.

[ Fågel- och sälskyddsområden ]
I den östgötska skärgården finns idag drygt 50 fågelskyddsområden. De flesta ligger i ytterskärgården men några finns i inner- och mellanskärgården. I Sankt Annas ytterskärgård finns också två sälsyddsområden. Länsstyrelsen fattar beslut om dessa områden.
Här gäller tillträdesförbud för allmänheten under olika tider. Tiderna är anpassade till
olika fågelarters behov av skydd under häckningstiden. I fågelskyddsområdena finns
det tre olika förbudstider (se figur intill). Tillsyn av områdena sker genom tillsynsman
och kustbevakning. Revidering av fågelskyddsområdena brukar göras ungefär vart 10:e
år. Nuvarande fågelskyddsområden är beslutade 2012. Vissa fågelskyddsområden ligger
inom naturreservaten.
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FÅGELSKYDD
Tillträde förbjudet

1/4 31/7

Gäller även vattenområdet
intill 100 m från strand
Naturvårdsverket

Länsstyrelsen
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Ordförklaringar

Ordförklaringar
BOTTENFAUNA:
Samlingsnamn för djur och småkryp som lever
på och i botten, exempelvis larver av sländor,
skalbaggar, snäckor, maskar och musslor.
DÖD VED:
Stående eller liggande döda trädstammar och
stamdelar. Man räknar med att en tredjedel av
skogens invånare är beroende av död ved för
sin överlevnad i form av föda, boplats, växtplats eller skydd.
EKOLOGISK STATUS:
En ekologisk statusbedömning enligt EU:s vattendirektiv utförs i tre delar, biologiska, kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer.
Den ekologiska kvaliteten uttrycks som ”hög”,
”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig”. Bedömningen ska ske enligt bedömningsgrunderna som framgår av Naturvårdsverkets
klassificeringsföreskrifter (NFS 2008:1).
EKOSYSTEM:
Ett ekosystem består av ett antal samverkande
organismer (växter, djur och mikroorganismer)
i en gemensam miljö samt deras fysiska omgivning (jord, vatten, luft). Ekosystem kan vara relativt små (t.ex. en damm, ett fält, en skog) eller
stora (t.ex. ett hav).
GLACIALRELIKT:
Glacialrelikt eller istidsrelikt är en djur- eller
växtart vars förekomst här är en kvarleva sedan tiden närmast efter inlandsisens avsmältning för cirka 11 000 år sedan.
HAMLING:
Ett ålderdomligt brukningssätt som innebär att
man avverkar grenskott på träd och buskar för
att ge till boskapen som foder.
HEKTAR:
En areaenhet där areans kvadrat är 100 x 100
meter (10 000 kvadratmeter).

HÄVD:
Utnyttjande och vård av marken genom slåtter,
bete eller bränning.

träd. Det består bland annat av murken ved,
insektsavföring och rester från exempelvis fågelbon.

HÖGSTUBBE:
Högstubbe och torrträd är exempel på stående
död ved.

NYCKELART:
En art som har stor betydelse för andra arters
överlevnad i ett ekosystem. En nyckelart upprätthåller mångfalden i ett organismsamhälle,
t.ex. blåstång.

INÄGA/INÄGOMARK:
Jordbruksmark kring byarna som inhägnats
för att hålla vilda djur eller boskap ute. Det kan
vara åkrar, slåtterängar eller trädgårdsland.
ISTID:
En period i jordens historia som kännetecknas
av att stora landområden var täckta av is. Den
senaste istiden påbörjades för ungefär 70 000
år sedan i fjälltrakterna. För 20 000 år sedan
var isen som störst och nådde då ända ner över
norra Tyskland.
JÄTTEGRYTA:
En grop i ett berg som har bildats då strömmande vatten fått stenar och grus att rotera runt i
en virvel under en längre tid. Många jättegrytor
bildades under istiderna.
KLAPPERSTEN:
Mindre stenar som har slipats och rundats genom friktion mot varandra vid sjö- och havsstränder.
LÅGA:
Liggande, dött träd.
MAKROALGER:
Stora alger som växer på bottnen t.ex. brun-,
grön- eller rödalger. Blåstång är en brunalg.
MAKROFYTER:
Samlingsnamn för rotade vattenväxter och
fastsittande makroalger.
MULM:
Löst material som ansamlas inuti ett ihåligt
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NYCKELBIOTOP:
Miljö där det förekommer eller kan tänkas förekomma rödlistade arter.
NÄRINGSKEDJA:
Med en näringskedja illustreras hur näringsämnen sprids och omvandlas genom en ”kedja” av
organismer (djur, växter och liknande) som äter
och/eller äts av varandra i ett ekosystem. Kedjan inleds alltid med producent, d.v.s. en grön
växt eller alg som kan producera energirik näring med hjälp av solenergi. Därefter kommer
konsumenterna som konsumerar näringen i
växterna. Den som då äter växten blir förstahandskonsument, rovdjuren som följer blir andrahandskonsument, tredjehandskonsument,
och så vidare. Näringskedjan tar slut när man
kommit till toppkonsumenten, det vill säga ett
djur som inte har några naturliga fiender.
NÄRSALTER:
I svenska vatten är det framförallt tillgången på
och förhållandet mellan de viktigaste näringsämnena kväve (N), fosfor (P) och kisel (Si) som
reglerar hur mycket och vilken typ av alger som
växer i vattnet. Algerna tar enklast upp näringen när ämnet befinner sig i löst oorganisk jonform, det vill säga som ett närsalt: fosfor som
fosfat, kväve som nitrat, nitrit eller ammonium
och kisel som silikat.
POPULATION:
En samling individer av en art inom ett visst
område, med en viss genetisk sammansättning.
Individerna förekommer i mer eller mindre av-

gränsande grupper inom artens utbredningsområde.
RÖDLISTAD:
Växter eller djur som är hotade eller missgynnade. En lista över rödlistade arter i Sverige
sammanställs vart femte år av ArtDatabanken.
Rödlistningen innebär inte alltid att en art är
ovanlig utan är snarare en prognos på risken
att arten försvinner ur Sverige.
SENVUXET TRÄD:
Ett träd som vuxit långsamt eftersom det stått
på mager mark, ofta berghällar.
SIGNALART:
Djur eller växt som indikerar miljöer med höga
naturvärden och rödlistade arter.
SLÅTTER:
Att hävda en mark genom att slå den med lie.
Idag finns också mer moderna redskap som används vid slåtter.
UTMARK:
Mark utanför inägomarken. På denna mark fick
djuren gå på större delen av sommarhalvåret.
Utmarken bestod oftast av hedar samt gles och
luckig skogsmark.
VANDRINGSHINDER:
En fysisk anordning eller egenskap i vattenmiljö
som leder till att fisk och bottenfauna mer eller mindre förhindras att förflytta sig inom ett
vattendrag. Det kan t.ex. vara ett vattenfall, en
damm eller en felaktigt anlagd vägtrumma.
ÄDELLÖVTRÄD:
Till ädellövträden hör: ek, alm, ask, lönn, lind,
fågelbär och bok. De är jämförelsevis värmekrävande och växer i sydliga delen av Sverige.
Förutom ek växer ädellövträden i näringsrika
mulljordar, detta gäller framför allt ask och alm.
Ädellövskogen är i regel artrik med mycket örter och rikt fågelliv.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Myrholmarna
Stora och Lilla Fläskö
Svartskären
Skallö, Ekö och Norra Gränsö
Kallhamn
Korsö och Långholmen
Lunda och Södra Lunda
Arkö
Kopparholmarna
Stegeborg och Norrkrog
Eknön och Rävsholmen
Capella Ecumenica
Stora Rimmö naturreservat
Djursö
Äspholm
Aspöja
Inre Brunnskär
Melskär, St Gåsskär och Kalskär
Lammskär
Uggelholmarna
Kallsö
Vänsö
Lagnö och Båtsholm
Herrborum naturreservat
Sankt Anna gamla kyrka
Uvmarö skärgårdsskog

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Yttre Olsön och norra Missjö
Råbramskär och Äspskär
Missjö kupa
Axelsö
Bondekrok
Ämtö naturreservat
Håskö
Norra Väggö
Gräsmarö
Torrön
Harstena
Grönsö och Sandgärdet
Ytterö och Innerö
Kråkmarö
Kättilö och Barösund
Fångö gruva
Gubbö Kupa
Häradskär
Ekön
Bokö
Arnö
Kvädöfjärden
Källskär
Åsvikelandet
Torrö

Sevärda platser i Östergötland

Hänvisning till utvikbar karta
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