
Dalen skogsmiljöer 
Objektsnummer: 866612 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par skogsmiljöer, en barrblandskog rik på död ved som är biotopskyddad samt ett mindre avsnitt med betesskog som är lite mer påverkat. 
Skogsmiljöerna är av kommunalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Norr om det tidigare torpet Dalen finns ett par värdefulla skogsmiljöer. I norr en gran- och tallskog på svagt nordsluttande mark. Boniteten är 
hög liksom volymförrådet. Gamla spår (ca 50 år och äldre) av dikning och gallring finns. Flackare delar har troligen varit äng eller åker för ca 
150-200 år sedan. Området har dock ej varit trädlöst vilket 150-åriga tallar vittnar om. Granen är generellt lite yngre. Här har de sista 
decenniernas vindfällen fått ligga kvar och det är gott om död ved. Det finns även gott om hänglavar.  Söderut närmare Dalen ligger ett 
skogsbete på mager tallmark. Bete bedrivs även utanför biotopen. Skogen är väldigt olikåldrig och ger intryck av att vara plockhuggen och/eller
ogallrad. Här samsas klena och grova träd. Död ved är dock borttagen och dimensions- och åldersskillnaderna som är karaktärsdragen här.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt fri utveckling i det norra området. Bete förekommer (1998). Denna del är skyddad som biotopskydd. I det 
södra området gynnas naturvärdet av fortsatt bete och plockhuggning i alla dimensioner. Död ved bör

                                                                                                                                                                                                                                    



Dammsätter gammelskog 
Objektsnummer: 864807 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En grov tallskog med aspinslag och död ved. Området utgör en värdefull del av skogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett område med gammal, grov tallskog på frisk mark. Det finns relativt gott om grova aspar och lågor av tall, gran och asp. I ett sumpigare 
parti växer al och björk. Här växer enligt uppgift grön sköldmossa på en låga.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Danstorp grusrygg 
Objektsnummer: 866703 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Grusrygg med främst geologiskt- och landskapsbildsvärde.

Naturvärdesbeskrivning
Vid Danstorp NV Mogata ligger en grusrygg avlagrad i lä av en bergkärna. Grusformationen utgör en värdefull och skyddsvärd naturmiljö.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området undantas från ingrepp som t ex täkt och schaktning.

                                                                                                                                                                                                                                    



Djupdalen 
Objektsnummer: 866803 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefull skogsmiljö med gott om död lövved. Området utgör en värdefull del av skogslandskapet. 

Naturvärdesbeskrivning
En västvänd brant med en del aspar, ganska grova ekar och mycket död lövved. Tidigare har bl a de rödlistade arterna hasselsnok och grön 
sköldmossa setts i

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt bli höga om området från åkern till bergskrönet lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas
kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Djurholmen 
Objektsnummer: 874208 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Djurholmen finns värdefull tallskog med delvis rik tillgång på död ved. Här finns spår av flera sällsynta insekter och levandefynd av 
ytterligare en sällsynt vedskalbagge. Djurholmen utgör en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Djurholmen är en till största delen tallskogsklädd ö med mindre partier öppna hällar i sluttning mot sjön. I söder finns några hällar som är 
fågelgödslade och omgivna av små strandängsremsor. På dessa hällar växer rikligt med silverlav och bland kärlväxter märks här arter som 
ormtunga, gulkämpe och strandmynta. Tallskogen är i 100-årsåldern och är gallrad och ser inte särskilt märkvärdig ut. Undantaget är dock 
skogen på en bergknalle i väster (halva ön) där träden är äldre och det ligger mycket gott om tallågor, troligen från stormen 1969. Här finns gott
om spår efter krävande arter knutna till torr barrnaturskog. Här finns t ex ladlav och spår av reliktbock, barrpraktbagge och granbarkgnagare. I 
död ved på ön lever även den ytterst sällsynta

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om tillgången på död ved bibehålls. Lämpligen lämnas skogen utan ingrepp. Bete är dock inte negativt för naturvärdet.

                                                                                                                                                                                                                                    



Djursö 
Objektsnummer: 875102 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Djursö är en unik naturmiljö med ett stort inslag av främst gamla och grova ekar men även många andra ädellövträd. Det omväxlande 
trädskiktet bildar mosaikartade miljöer med framför allt en sällsynt rik lägre flora och fauna knuten till grova ädellövträd. Djursö utgör 
kärnområdet i eklandskapet i S:t Anna skärgård tillsammans med Eknön. Med nuvarande kunskap kan Djursö med omgivning utpekas till ett 
av de viktigaste naturområdena i landet och skärgårdsområdet där Eknön och Djursö ingår håller även internationellt en mycket hög klass. 

Naturvärdesbeskrivning
Djursö ligger i de inre delarna av Sankt Anna skärgård, i mynningen av Slätbaken. Större delen av ön är bevuxen av lövskog med stort inslag av 
gamla ädellövträd. Ett större barrskogsområde ligger på öns östra del och det finns även artrika trädbärande hagmarker och centralt på ön en 
hel del åkermark. Djursö omfattar totalt ca 400 ha mark.  Stora delar av de trädbärande markerna på ön har mycket höga naturvärden. Förutom
en rik markflora och det mycket omväxlande trädskiktet som bildar mosaikartade  miljöer så finns en sällsynt rik lägre flora och fauna knuten 
till grova ädellövträd. Allt  tillsammans gör Djursö till kärnområdet i eklandskapet i S:t Anna skärgård tillsammans med Eknön. Med nuvarande
kunskap kan Djursö med omgivning utpekas till ett av de viktigaste naturområdena i landet.  Skärgården präglas av ett finskuret nätverk av 
förkastningar vilket gett upphov till en mängd små bergiga öar och skär. Mönstret med bergknallar och förkastningar, främst i ost-västlig 
riktning, går igen även uppe på större öar som Djursö. Berggrunden på ön består till största delen av gnejsiga intermediära vulkaniter och i 
sydost gnejsig granit. Centralt tvärs över ön i nordostlig-sydvästlig riktning ligger dock ett stråk urkalksten. Jordarterna på och kring 
bergknallarna består av svallad morän medan sänkorna är fyllda med leror.  Trädskiktet på ön är mycket varierat och till stor del dominerat av 
ädla lövträd. Ek, alm och lind är de viktigaste av dessa men här finns även en del ask och lönn. I fuktigare partier dominerar i stället 
triviallövträd som klibbal, asp och björk. Enstaka gamla grova tallar och granar står insprängda i lövskogen. På öns östra del finns en större 
barrskog med inslag av enstaka lövträd.  Skogsområdena ligger på och i anslutning till bergknallar som under lång tid hävdats genom slåtter 

                                                                                                                                                                                                                                    



eller extensivt bete vilket givit upphov till en rik kärlväxtflora med både skuggföre-dragande lundarter och ljusälskande hävdberoende arter. Av 
lundarter märks bland annat rika förekomster av tandrot, vårärt, vippärt, lundslok, liljekonvalj och blåsippa. Bland hävdgynnade arter märks 
Adam och Eva, kattfot, solvända, gullviva och jungfrulin för att nämna några av de rikligare förekommande arterna.  På de öppnare torra 
betesmarkerna finns en tämligen artrik hävdgynnad flora med t ex', ' kamäxing, mandelblom, gullviva, jungfrulin och darrgräs. I betesmarken 
vid Yxö på  norra spetsen av ön förekommer även de sällsynta arterna korskovall och pukvete.  Längs öns stränder ligger en rad små 
havsstrandängar med en typisk flora med bland  annat ormtunga, gulkämpar, smultronklöver och gåsört. En större strandäng på ca 8  ha ligger 
vid Yxö.  Lavfloran på ekarna är väl undersökt och mycket rik. Ekarna i området förekommer i alla åldersklasser, vilket gör att de hyser en hög 
diversitet av arter knutna till dessa träd. De rödlistade arterna är främst knutna till de gamla träden. På Djursö växer de nationellt rödlistade 
arterna gammelekslav, hjälmbrosklav, grå skärelav, rosa skärelav, blyertslav, rödbrun blekspik, skuggorangelav, ekspik, gul dropplav, parknål, 
kortskaftad parasitspik, parasitsotlav, ekpricklav, mjölig klotterlav samt de regionalt rödlistade brun nållav, kornig nållav och gulpudrad spiklav. 
Lavfloran på andra trädslag, ved och sten är inte noggrannare undersökt men förväntas vara rik, åtminstone på lövträd och sten. Enstaka fynd 
av rödlistade lavar har noterats på ask och alm. På dessa trädslag finns bland annat ädellav, rosa lundlav, brunskaftad blekspik och klosterlav. 
På en hamlad ask i gårdsmiljön finns rikligt med gul dropplav. Vid Hemängsviken förekommer gul dropplav och gulpudrad spiklav på lind. De 
två arterna är vanligtvis knutna till ek men i särskilt gynnsamma miljöer tycks de trivas även på andra ädlav lövträd. På tallved växer de 
rödlistade lavarna dvärgbägarlav och ladlav.  Någon inventering av mossor eller svampar har inte gjorts. Några rödlistade svampar har dock 
påträffats i andra sammanhang. På ek finns oxtungsvamp, blekticka och tårticka och på aspved har kandelabersvamp och grön sköldmossa 
påträffats. Både mark- och vedsvamp-floran kan förväntas vara mycket rik i på ön.  Om djurliv och fågelfauna finns fåtaliga uppgifter. 
Häckfågelfaunan kan förväntas vara artrik, inte minst vad gäller hålhäckare. Det finns en äldre uppgift från 1981 om en observation av den 
akut hotade vitryggiga hackspetten. Troligtvis rörde det sig endast om en kringstrykande individ som inte häckat på ön. Av andra intressanta 
arter hävdar spillkråka, göktyta och skogsduva årligen revir på ön.  Det vedlevande insektslivet på Djursö är extremt rikt och ön tillhör de 
viktigaste områdena i landet för denna grupp. Det finns gott om hålträd av främst ek och lind  ', 'och många träd har en riklig förekomst av 
mulm (murken ved blandat med insektslarvernas exkrementer mm). Den ovanliga läderbaggen har påträffats här. Förekomsten av läderbaggen 
signalerar att det kan finns många andra insekter och organismer som är beroende av grova, ihåliga träd. Under en fältsäsong, med fönsterfällor
och fallfällor placerade i området, påträffades förutom läder-baggen en rad rödlistade insekter. De mest intressanta arterna som hittades är; 
matt mjölbagge Tenebrio opacus, smalknäppare Procraerus tibialis ekmulmbagge Pentaphyllus testaceus , gammelekklokrypare Larca lata, brun 
guldbagge Liocola marmorata, gulbent kamklobagge Allecula morio, mörkbent kamklobagge Allecula rhenana, hålträdsklokrypare Anthreno-
chernes stellae rödaxlad lundknäppare Calambus bipustulatus, Opilo mollis, dvärgklokrypare Cheiridium museoru, brokig barksvartbagge 
Corticeus fasciatus, mulmknäppare Elater ferrugineus, Hapalaraea vilis, Globicornis rufitarsis, ädelguldbagge Gnorimus nobilis, svart guldbagge

                                                                                                                                                                                                                                    



Gnorimus variabilis och avlång flatbagge Grynocharis oblonga.  Norra Djursö, Gloholmshagen-Yxö  Djursös norra delar från Gloholmshagen 
upp mot Yxö är lövdominerade med lövbestånd i olika åldrar. I söder, nordost om Stora Fårplöjan, ligger en höjd med utspridda mycket gamla 
ekar. Gloholmshagen utgörs främst av yngre lövbestånd och på bergen sydväst om Yxö finns gammal barrnaturskog. Yxö präglas av äldre 
lövträd, främst ek och ask och området 400 meter söder om Yxö är en gammal löväng med gamla hamlade lindar samt senvuxna ekar.  Höjden
nordost om Stora Fårplöjan domineras av ek med upp till 100-150 års ålder  med inslag främst av ask. Uppe på höjden växer gammal tallskog. 
Utspridda på höjden finns även åtta magnifika jätteekar, där några säkert är närmare 500 år gamla. På ekarna växer ca tio rödlistade lavar. 
Markfloran är också bitvis rik och i sydväst växer spenört, vårärt och vippärt.  Söder om Stora Gloholmsviken finns en stor strandäng som 
övergår i lövskog österut. Mellan berg och strandäng växer en lövträdsbård av särskilt värde. En del av den är av mer orörd karaktär. På fuktig 
mark växer klibbal och ask, på frisk mark ek och lite gran. Några ganska grova ekar och granar förekommer liksom några stora granlågor. På ek
växer bl a ekticka. Övriga delar av Gloholmshagen består av ädellövskog med  ', 'inslag av gamla träd. Enstaka äldre barrträd finns insprängt 
liksom små gräsytor i anslutning till små berghällar. Sump-skogspartier bevuxna med klibbal, björk och asp finns i sänkor och svackor. På 
grund av upphörd hävd sker en fläckvis igenväxning  av lövsly och gran.  Innanför Stora och Lilla Myrviken ligger en bård av klibbal, som inåt 
land får ökat inslag av ädellöv (ek, ask). På den fuktiga marken växer en flora av högörttyp med älgört, tuvtåtel samt skott av ask. Ett lite mer 
ovanligt inslag är hässlebrodd. På de askar som nått lite storlek växer skriftlav och rikt med mossan krusig ulota. Gran har gallrats ur skogen. På
Myrholmen växer en naturskogsartad blandskog med inslag av gamla träd och död ved.  Nordost om Stora Myrviken ligger en lövskog som fått
utvecklas fritt under längre tid. Trädskiktet domineras av ek av medelgrovlek (ca 150 år). I en fuktig sänka i öster växer tätt med yngre ask 
bland ekarna, vid vattnet även gran. På höjden i väster växer rikligt med gammal grov hassel i buskskiktet tillsammans med skogstry. Över hela 
området finns gott om död ved av bland annat klibbal och björk. Miljön har drag av naturskog. Området övergår österut i barrskog. Ut mot 
havet finns ett nordsluttande parti med hällmarkstallskog. Många tallar här är grova med pansarbark och det är ganska gott om lågor. I sänkor 
växer blåbärsris och här finns några senvuxna ekar. I sydostsluttningen av samma höjd finns en grov granskog som inte är rörd på många år. 
Här finns ett mycket stort inslag av grova lågor. Dessutom finns enstaka äldre ekar och jättetallar med pansarbark. På tall växer tallticka och 
markfloran är rik med den kalkgynnade sårläkan i de lite lägre, fuktiga delarna.  Yxö har i förhållandevis sen tid utgjort en egen ö som hört till 
Stora Rimmö. Genom landhöjningen hör den idag på ett naturligt sätt ihop med Djursö. På Yxö liksom på en flackare höjd 400 meter söderut 
finns fina gamla lövängsmiljöer. Området runt torpet Yxö domineras av grova och gamla, ganska rakstammiga ekar. Inslaget av grova och 
tidigare hamlade lindar är stort och även enstaka hamlade askar finns. Lind och ask uppvisar rikt mossbeklädda stammar. Krontaket är idag 
bitvis ganska slutet och nästan lundartat. De gamla ekarna hyser en rik flora av ovanliga lavar, medan hamlingsträden i första hand har mycket 
högt kulturhistoriskt värde. Den södra lövängsmiljön  ansluter till stranden av Rimmösundet. Idag är krontaket av ek och lind ganska slutet, 
men en grässvål finns ännu kvar och området betas. Här finns säkert ett 50-tal gamla  ', 'lindar som bär spår av hamling. Ekar finns i alla åldrar 

                                                                                                                                                                                                                                    



och de är särskilt gamla och senvuxna kring hällmarker i väster och norr. På ek växer flera rödlistade arter, till exempel gul dropplav och rosa 
skärelav. Det forna sundet mellan Yxö och Djursö utgörs av en vidsträckt strandäng. Ett mycket fint exempel på denna naturtyp.  Västra 
Djursö, Hammarudden-Getudden samt Ekskär och Stora Svärtsholm  Djursös västra delar tillhör de mest värdefulla. Området var i sin helhet, 
utom öarna, en löväng på 1800-talet och tack vare extensivt bete ända fram till nu har mycket av dessa värden bevarats. Delar av 
Hammarudden uppvisar ännu en rik luckighet och i gläntorna finns en mycket artrik slåtterängsflora kvar. Gamla grova ekar finns framför allt 
utåt uddarna och särskilt på Getudden finns flera imponerande, ihåliga ekjättar.  Området från Stora Fårplöjan och upp mot Getudden är 
omväxlande med lövdominerade skogar som betas eller tills helt nyligen har betats. Väster om Lilla Fårplöjan ligger ett välbetat parti 
ädellövskog som i norr och väster har drag av ekhagmark. I dessa avsnitt finns en väl utvecklad grässvål. Ekarna är runt 150 år gamla. Mot 
söder tätnar skogen med, förutom ek, även asp och ask. På en asplåga växer den ovanliga kandelabersvampen. Intill vägen i söder står en 
jätteek med omkring två meters diameter. Till lavfloran i området hör bl a den sällsynta parasitsotlaven som finns på ek i det södra brynet. I 
skogen rakt väster om Lilla Fårplöjan finns en mindre höjd vars nordsida består av urkalk och bildar en ganska stor trädfri glänta i skogen. Här 
finns en fantastisk klippängsflora med bl a rikligt med brudbröd och Adam och Eva. Stänglar efter en gentiana vittnar om den mycket fina 
floran. I gläntan flyger många dagfjärilar om sommaren.  Vidare norrut mot Getudden finns ett ganska stort område som i öster avgränsas av 
strandängen söder om Stora Gloholmsviken och i väster av viken Suttersklev. Det är ett skogsområde av mycket ovanlig karaktär. I trädskiktet 
dominerar ek och gran med inslag av ask och lind i öster och norr. Skogen är mycket rik på död ved, främst granlågor och är åtminstone fram 
till nyligen betad av nötdjur. Den har betesskogens karaktäristiska ljusluckor och glesa buskskikt. Omkring en hektar i områdets mitt är 
försumpad och bevuxen med asp, klibbal, gran och ek samt mycket död ved. På granlågor växer långfliksmossa och kring hällmarker mitt i 
området växer det sällsynta gräset lundslok.  ', 'Getudden rymmer flera naturtyper. Nordsidan mot havet utgörs av hällmarker med ek, tall och 
enbuskar, där jord finns. På krönet står omkring fem magnifika jätteekar med mycket grov bark, stora håligheter och mycket vedmjöl (mulm). 
Syd- och ostsluttningen är rester av en gammal löväng med före detta hamlade lindar och mot väster en jättegrov ask. Gammal hassel finns i 
buskskiktet och allt beskuggas av gamla granar. Det finns gott om död ved på udden, ekgrenar men främst grova granlågor. Lindarna är ej 
hamlade på mycket länge och har bildat en lundartad miljö. Ekarna hyser sällsynt rik flora av rödlistade lavar och på död ekved finns 
dvärgbägarlav. Av sällsynta ekinsekter har t ex setts matt mjölbagge och flera exemplar av mulmknäppare en varm julidag.  Söder om 
Suttersklev utbreder sig ett mycket intressant ädellövområde. Här finns sumpskog med klibbal på sockelbildningar, men här växer även 150-
åriga ekar, björk, grov asp och gran. Grova gran- och asplågor förekommer. I norr och väster övergår den fuktiga marken gradvis till fastmark, 
som hyser en gammal lövängsmiljö. Ung lind och ek blandas med mycket gamla lindar och askar med spår av hamling. Till markfloran hör 
lundslok och en grov ask hyser rikt med den ovanliga laven brunskaftad blekspik. Vid vattnet i väster står en jätte-ek med mycket grov 
skorpbark. Intill berget sydost om viken står en senvuxen gammal ek som hyser lite lunglav, en raritet i skärgården.  På Hammarudden finns 

                                                                                                                                                                                                                                    



ytterligare ett par avsnitt med tydlig lövängskaraktär. Det är dels udden vid Yntholmssund och även udden nordväst om Skärgårdsvik. 
Trädskiktet domineras av ek och lind. Ett flertal grova, tidigare hamlade lindar finns här liksom ekar i 150-200 års ålder. Däremellan finns gott 
om yngre träd som gjort miljön ganska sluten. Vid Skärgårdsvik förekommer även rakstammiga äldre lindar liksom ett tätt buskskikt av hassel. 
Markfloran är gles och lJundartad med lundgröe, lundslok och blåsippa. De senvuxna ekarna har en mycket värdefull lavflora och här finns 
ihåliga träd, intressanta för insekter och fåglar. På udden mot Yntholmssund märks även stubbar från gamla jätteekar och i norr finns ljusa bryn
mot hällmarker. De inre delarna av Hammarudden har överlag något yngre trädskikt men den gläntrika gamla slåtterängsmiljön med rik flora är
utbredd och här och var finns gamla hamlingsträd.  På Stora Svärtsholm växer en lundartad ekskog med bland annat lundgröe och gullviva  ', 'i 
fältskiktet. Ett fuktstråk löper över ön och fukten och de gamla träden ger förutsättningar för floran av rödlistade eklavar som bl a innehåller 
gammelekslav, grå skärelav och rosa skärelav. Ekskär är en liten ö med några grova och senvuxna ekar av största värde.  Södra Djursö, 
Vikshagen-Laggarudd-Djursö gård-Djursaludd-Djursöströmmen Djursös södra delar runt gårdsmiljön har en mer öppen prägel än resten av 
ön. Här finns öppna ekhagmarker och många mer eller mindre fristående grova ekar, askar och andra ädellövträd. Längs strandbrynen finns 
många fina ekar och uppåt bergen en del orörda skogsmiljöer med tall och gran. Av intresse är att såväl grova jätteträd som klena men 
senvuxna ekar hyser en mycket värdefull lavflora och insektsfauna. Stora delar av området betas eller har i sen tid betats vilket upprätthållit en 
luckig och ljus skog på många håll. Ute på uddarna är uppträngade gran bland ekarna dock mycket vanligt och några avverkade ytor finns 
också. Ekarna hyser en mycket rik och värdefull lavflora och har i flera fall stora håligheter, vilket gynnar fåglar och insekter.  Bebyggelsen 
utgörs av tre boningshus, ett äldre magasin och ladugård med

Åtgärdsbehov
ekonomi-byggnader. I anslutning till gårdsmiljön finns en mängd grova ekar i en  mångfald miljöer. Längst i söder ligger den s.k jaktstugan 
omgiven av en välhävdad Naturvärdet består om Djursö sköts med i stort sett täckande bete av nötdjur  ekhage med inslag av hamlad ask och 
alm. Här finns t ex en välkänd ask som mäter  kombinerat med viss restaureringshuggning och röjning av bl a gran och buskar. En  över nio 
meter i omkrets och tillhör de större träden i landet. Båthuset har varit en del del hällmarksområden och andra barrskogar bör lämnas helt 
orörda, bete positivt. Ett  av gårdsmiljön men är numera tyvärr ihoprasat. I dess närhet finns en del jätteekar. Norr om jaktstugan ligger ett 
större hus med flyglar. Väster om detta och västerut från hagmarken finns igenväxande bryn med ask och grova ekar. Miljön är lundartad men 
mot hällmarker finns ekar i naturligt ljusöppna lägen.  Runt norra delen av gårdsmiljön med arrendatorbostaden och ladugården finns ett drygt 
tiotal jätteekar. Norr om denna bebyggelse finns i väst-ostlig riktning en höjd

                                                                                                                                                                                                                                    



Djursöströmmen 
Objektsnummer: 874122 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Djursöströmmen är ett stort grunt vattenområde mellan i sundet mellan Djursö och Yxnö. Området är relativt skyddat mot vågpåverkan och 
kan vara av viss betydelse för bl a fiskrekrytering. Den grunda vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets 
skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Djursöströmmen mellan Yxnö och Djursö är ett ca 60 ha stort område där vattendjupet understiger 3 meter. Mitt i sundet sticker 
Omnuddeskären upp med häckande måsfåglar. Viken omges av smala vassbårder och på Djursö i viss mån även  strandängsavsnitt. På Djursö 
angränsar främst lövskog med inslag av grova träd, på Yxnö är det barrträdsdominerat. I sundet strömmar vattnet nästan ständigt åt endera 
hållet. Grumliga förhållanden är ej ovanligt.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Djurtorp hagmarker 
Objektsnummer: 867404 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Djurtorps vackra och lövrika hagmarker har trots bitvis svag hävd en intressant hagmarksflora. Betesmarkerna har stor betydelse för den lokala
landskapsbilden. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Djurtorp i kommunens allra nordligaste flik finns ett vackert område med omväxlande åker, hagmark och skog. En långsträckt, lite bergig, 
ekhagmark utgör det minsta delområdet i nordväst. Den delen har ett ganska tätt trädskikt av unga men ändå resliga ekar, samt björkar. 
Skuggningen sätter sin prägel på vegetationen som varierar från torr och hedartad bland block och hällar till ängsartad på lite djupare jord. 
Liljekonvalj är vanligast och av den övriga floran kan nämnas backsmörblomma, darrgräs och brudbröd.  Det västra delområdet är en lummig 
och delvis liknande hagmark på ett par kullar. Eken dominerar inte på samma sätt, utan framförallt björk och stora enbuskar har en stark 
ställning. Marken är inte lika mager och vegetationen domineras av rödvenäng. Ängsviol, svinrot, ängsvädd och kattfot är några karaktäristiska 
arter. I den västra delen som är kraftigt igenvuxen växer det gott om slåtterfibbla.  Det finns även en fin gräsmarksflora i skogsbryn och i 
mindre områden i angränsande hagar. Dessa är dock delvis gödselpåverkade. I det största delområdet finns öppna ytor med fin flora. 
Fuktigheten är varierande men tyvärr var hävden svag vid inventeringen 2002. Om de fläckvis utbredda växterna summeras blir det en rik lista 
med bl a gökärt, ängsvädd, darrgräs, gullviva, hirsstarr, jungfrulin och brudbröd.  I det östra delområdet finns riktigt fin flora i den södra delen. 
Här finns bl a lite kattfot samt ängsvädd och jungfrulin. Dessutom ett par värdefulla hagmarksgranar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarkerna även i framtiden hävdas med bete, helst något starkare hävd. Vidare bör hagmarkerna undantas andra 
åtgärder som kan skada naturvärdet såsom grävning, schaktning, bebyggelse etc.

                                                                                                                                                                                                                                    



Djurudden 
Objektsnummer: 872109 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
tillsammans med den stora ekhagen öster om säteriet i Natura 2000.  Ett par förekomster av urkalksten i relativt stora hällar. Urkalkhällarna 
med sin speciella flora utgör en mycket värdefull och skyddsvärd naturmiljö. 

Naturvärdesbeskrivning
På udden Godskär finns en stor, långsträckt häll med urkalksten. Närmast vattnet i form av vackert vittrade hällar. Även på sydsidan av 
Djurudden strax österut finns en stor öppen häll av urkalk. Denna sluttar terrassartat. Båda områdena hyser en rik kalkflora med arter som vit 
fetknopp, rikt med klippormbunkar, harmynta, duvnäva och på torrängsartade platåer Adam och Eva, mandelblomma, jungfrulin, brudbröd, 
solvända och kalkkrusmossa. På Godskär tillkommer grusbräcka som finns med enstaka ex i väster samt stora bestånd av getrams.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om urkalkförekomsterna med sin speciella flora bevaras genom att områdena undantas från ingrepp av alla slag på 
kalkhällarna och i deras omgivning. Sprängning, borrning och uppförande av bebyggelse är exempel på åtgärder som ska

                                                                                                                                                                                                                                    



Dragsängen 
Objektsnummer: 874111 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Kring Dragsängen finns mycket värdefulla ädellövmiljöer dominerade av ek. Här finns en rik markflora och en mycket värdefull lav- och 
svampflora samt säkerligen även insektsfauna knuten främst till ekarna. Området är en mycket viktig del av eklandskapet i S:t Anna 
innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Dragsängen är ett mindre hus strax öster om herrgårdsmiljön vid Torönsborg som omges av en ädellövskog i norr och en ekhagmark på andra 
sidan landsvägen i söder. Norr om Dragsängen ligger en ädellövbevuxen höjd med mycket höga naturvärden. Trädskiktet domineras av ek med
i väster och öster inslag av lind, och i sydsluttningen ett stort antal senvuxna lönnar med tät underväxt av hassel. Många stammar är 
mossklädda. På träden finns ovanliga lavar, där främst lunglav-förekomsten på några ekar i nordost bör nämnas. Markfloran är rik med 
lundslok i hela området. Även vårärt och vippärt växer ganska rikt här. En bra åtgärd har gjorts på nordsidan, där gran har avlägsnats.  Söder 
om vägen S:t Anna - Tyrislöt ligger en ganska stor ekhage. Ekarna är av ganska varierande ålder och de äldsta har grov skorpbark. En del 
sällstynta lavar förekommer på ekarna, t ex grå skärelav, rödbrun blekspik och gulpudrad spiklav. I väster växer den ovanliga oxtungsvampen 
vid basen av en ek. Området betas. Slån och andra buskar bildar snår kring en del ekar.  I de två flikarna mot söder finns en hel del äldre ask 
och ek samt även någon lind. Det är dock inte en lika utpräglad ekhage som utmed landsvägen. Några enstaka ekjättar finns dock även i dessa 
delar och en del signalarter bl a gulpudrad spiklav, brun nållav och gul dropplav. Träd- och buskskiktet är bitvis mycket tätt och grässvålen gles.
I den västra kanten märks ett bergigt parti med gamla tallar. Några av dessa är döda.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om målsättningen för området norr om Dragsängen är en ädellövskog, ej fullt så sluten som en lund, där man värnar om 
alla gamla träd, t.ex de med mossklädda stammar. I sydsluttningen bör möjligen därför skogen glesas ut

                                                                                                                                                                                                                                    



Drakbacken vid Hummelsätter 
Objektsnummer: 864323 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett ekområde uppkommet ur en igenvuxen hagmark. Ett par riktigt gamla ekar finns i området. Objektet ligger relativt nära det ekpräglade 
landskapet i östra delen av Linköpings kommun. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Hummelsätter finns en tidigare gårdsnära hagmark där betet upphört. Eken är dominerande i trädbeståndet som är tätare söderut i 
området. I norra kullen mot gården står två riktigt gamla ekar. Här har de ovanliga lavarna gammelekslav, gul dropplav och brun nållav 
påträffats. I södra delen bland blocken återfinns också guldlockmossa. Området är röjt och gallrat sedan ett par år tillbaka. Lövsly kommer 
starkt åter på vissa delar av området.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna gynnas genom röjning/gallring/frihuggning. Då kan värdena hos de äldsta träden bestå och spridas till övriga 
området. Området är röjt och gallrat sedan ett par år tillbaka men lövsly kommer starkt åter på vissa delar av

                                                                                                                                                                                                                                    



Dromhals 
Objektsnummer: 875406 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Dromhals utgör tillsammans med Yttre och Inre Brunnskär några av Östgötaskärgårdens bäst utbildade björkskär med karaktäristisk flora.

Naturvärdesbeskrivning
Dromhals är ett långsträckt och klippigt skär som utgör en av de yttersta öarna i området sydost om Aspöja. Ön är glest bevuxen med 
småbjörkar, rönn och krypande enbuskar. Ett mindre tallbestånd finns också på skäret. I björksänkor återfinns hönsbär, hjortron, lundbräken, 
brakved och ljung. I norr finns en igenvuxen avsnörd vik kantad av al. Här växer kråkklöver, slokstarr, videörtt, bredlaveldun, älgört, rörflen, 
fackelblomster, havssäv och blåsäv. Nordudden är en hög bergknalle med lodrät

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Drothems prästgård betesmark 
Objektsnummer: 866520 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med främst ett högt kulturmiljövärde men där det även finns en hel del hävdgynnade arter. 

Naturvärdesbeskrivning
Ett bete där betesmarksvärdena i första hand är knutna till fornlämningarna, ett gravfält med 80 fornlämningar. Tall dominerar i trädskiktet och
en del av dessa är grova. Det finns även inslag av hävdgynnad flora med arter som backsmörblomma, stor blåklocka, harstarr, backtimjan, 
ängsvädd, backnejlika och ärenpris.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Duvkullarnas ekmiljöer 
Objektsnummer: 867556 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
På Duvkullarna vid Göta kanal sydost om Mariehov finns mycket fina, betade ekmiljöer i form av tät ekhage bitvis med dragning åt skog. Det 
är gott om gamla träd, en del är senvuxna. Åldersspridningen är god. Tillsammans med övriga ekmiljöer längs kanalen mellan Asplången och 
Mem finns här kommunens finaste eklandskap vid sidan av skärgården och Duvkullarna är ett av de mest värdefulla kärnområdena. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydost om Mariehovs gård ligger Duvkullarna med mycket fina, välbetade ekmiljöer av karaktären ekhage men bitvis med dragning åt skog. 
Här finns gott om riktigt gamla ekar, åtminstone upp till 300 års ålder. Åldersspridningen nedåt är god. I bördigare avsnitt står de grövsta 
träden men kring berg i dagen och i sluttningar finns väl så gamla träd men de är klenare och mer senvuxna. Trädskiktet bildar ibland mer 
slutna partier med lundflora men det finns också öppna partier med grässvål. Gullviva, blåsippa och svalört hör till framträdande arter vid 
inventeringstillfället på våren. På ekarna finns en värdefull lavflora, bland annat med rik förekomst av gulpudrad spiklav på de äldsta träden. 
Även skuggorangelav påträffades och en del stammar och grenar pryds av allémossa. Fina hålträd finns bland annat där mulm kommer ut vid 
basen. Det finns även inslag av hassel. Död ved förekommer i form av bland annat nedfallna grenar och någon låga.  Ekmiljön fortsätter mot 
nordväst på sydvästsluttningen av den norra Duvkullen. Även här finns grova och vidkroniga träd. Viss gallring av bl a tall har skett och miljön 
är idag mycket gynnsam för ekarna. Även denna del av området är välhävdad. En del av sluttningen är täktskadad sedan gammalt. Av sällsynta 
arter som indikerar höga naturvärden påträffas t ex hjälmbrosklav och brun nållav. Fornlämningsområden finns på båda kullarna.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Duvkullarna även i framtiden betas. Försiktig gallring kan prövas vid behov när grova träd blir trängda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Dyhultsborg ek 
Objektsnummer: 864713 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En gammal grov ek med välutvecklad vid krona. Eken utgör en mycket värdefull del av de omfattande naturvärden som finns i området kring 
sjön Strolången.

Naturvärdesbeskrivning
Vid Dyhultsborg står en nära metergrov, vidkronig ek intill en grusväg. Den omges av blandskog och kronan är lätt trängd men frisk. Trädet 
har ännu ej så grov bark men kommer på sikt bli en mycket värdefull miljö för en lång rad ovanliga lavar, svampar och insekter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om eken hålls frihuggen, fr a vore det gynnsamt om en del yngre gran kring eken togs bort.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ek 250 m O Dala 
Objektsnummer: 864953 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En grov ek belägen i ett ekrikt odlingslandskap.

Naturvärdesbeskrivning
En grov, spärrgrenig ek som sannolikt hyser rödlistade lavar eller insekter.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från stammen till minst två meter utanför ekkronans yttre gräns.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekar 400 m VSV Sandkullen 
Objektsnummer: 867405 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett par gamla ekar som numera är kringväxta av gran. Gamla träd och inte minst ekar har ett rikt biologiskt liv knutet till sig och utgör ett 
mycket värdefullt inslag i 

Naturvärdesbeskrivning
I skogen ca 400 m väster om Sandkulen står två mycket gamla ekar. En av dessa är död och den andra nästan död. På den grövsta växer den 
vanliga laven rödbrun

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om en del granar runt ekarna tas bort.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekar 500 m NO Lilla Brink 
Objektsnummer: 865651 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Tre gamla ekar med värdefull lavflora, bland annat flera rödlistade arter.

Naturvärdesbeskrivning
I eller nära vägkanten finns minst tre gamla grova ekar med värdefull lavflora. Här finns de rödlistade arterna blyertslav, skuggorangelav, 
hjälmbrosklav och rosa skärelav samt brun nållav.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna bevaras och ej skadas samt om deras närmaste omgivning hålls fri från träd och buskar som hotar att växa in i 
kronan.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekar SO Karlsborg 
Objektsnummer: 867552 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull ekmiljö. En bitvis igenvuxen del av sluttningen mot Lillån med ett tiotal mycket grova ekar. Många är ihåliga och 
solexponerade. 

Naturvärdesbeskrivning
I sluttningen vid Lillån sydost om Karlsborg finns en liten men mycket fin ekmiljö bestående av ett tiotal metergrova eller grövre ekar. Även 
yngre ekar och ett litet bokbestånd finns samt några ädelgranar. Området betas men är i västra delen ganska kraftigt igenväxt med lövsly. Det är
öppnare mot öster och längs det smala stråket vid ån i sydost delvis välhävdat. Här växer bland annat smultron och gullviva. Utmed ån i sydost 
finns de allra grövsta ekarna. Fyra av fem ekar här är tydligt mer än metergrova. De lutar svagt mot ån vilket ger en zonerad moss- och lavflora 
med mossor och busklavar på uppsidan och skorplavar i större utsträckning mot ån. Ett par av träden är toppbrutna. En del grova, nedfallna 
grenar finns. Flera av träden har håligheter och mulm kommer fram vid trädbasen. Till lavfloran på de grovbarkiga träden hör bland annat brun
nållav och lite gul dropplav och av mossor förekommer t ex alléemossa.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området även i fortsättningen betas i kombination med röjningar i västra delen. Ta gärna bort all ädelgran.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekar V Brännkärr 
Objektsnummer: 865949 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett antal grova, vidkroniga ekar av stort värde för sällsynta lavar och insekter. 

Naturvärdesbeskrivning
Längs vägen Stegeborg-Hammantorp står några grova, spärrgreniga ekar längs vägkanten. Ekarna hyser sannolikt rödlistade kryptogamer eller 
insekter. Till lavfloran hör bland annat sotlav.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekar vid Björnvik 
Objektsnummer: 863904 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Björnvik finns ett antal grova, vidkroniga ekar och även någon ask. Träden har stora naturvärden för bland annat sällsynta lavar och 
insekter.

Naturvärdesbeskrivning
Sydväst om Björnvik ned mot vattnet står en grov ask och en handfull grova, spärrgreniga ekar. Träden är tätt omslutna av slån- och 
nyponbuskar. Till lavfloran hör blekspik, en mindre vanlig knappnålslav. Ett litet stycke österut står ännu en grov, spärrgrenig ek tätt omsluten 
av slån och nyponbuskar. Till ekens lavflora hör brun

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras om de värdefulla träden frihuggs, träd och buskar huggs bort från stammarna till minst två meter utanför 
kronornas yttre gräns.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekar vid Dalen 
Objektsnummer: 866315 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Minst tre grova ekar med högt värde relativt nära eklandskapet vid Hylinge. 

Naturvärdesbeskrivning
Väster om Dalen står minst 3 metergrova ekar i vad som förefaller vara en tidigare betessänka. En bäck löper genom sänkan med ett ringlande 
lopp. Här kan möjligen finnas ytterligare naturvärden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna bevaras och hålls frihuggna. Ytterligare inventering av närområdet är önskvärd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekar vid Kalvbacken 
Objektsnummer: 864913 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett antal värdefulla grova ekar vars värde består om de frihuggs. 

Naturvärdesbeskrivning
Söder om Trärum vid Kalvbacken finns en handfull grova, spärrgreniga ekar vars toppar är synliga från landsvägen. De gamla träden hyser 
sannolikt rödlistade kryptogamer eller insekter. Nordväst om Kalvbacken står ytterligare en ganska grov, spärrgrenig ek som i framtiden kan 
hysa värdefulla kryptogamer och insekter.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekar vid Kultäppan 
Objektsnummer: 863907 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En sluttning med senvuxna och vidkroniga ekar som har stort framtidsvärde vartefter ekarna åldras och blir grövre. 

Naturvärdesbeskrivning
En genomhuggen östsluttning med delvis relativt senvuxna och delvis relativt spärrgreniga ekar som i framtiden kan få höga naturvärden. 
Bäcken nedanför har höga naturvärden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena utvecklas bäst om trädskiktet lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. Bete är positivt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekar vid Sjösätter 
Objektsnummer: 863451 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
I skogslandskapet vid Sjösätter finns ett 20-tal gamla ekar av stort värde.

Naturvärdesbeskrivning
Öster om vägen vid Sjösätter står ett 20-tal gamla ekar i halvöppen mark. Några av dem är mer än metergrova. Spridda hasselbuskar finns. Här 
finns bland annat förutsättningar för en värdefull lavflora även om inga sällsynta arter noterades vid

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om området hålls öppet som idag och helt fritt från barrträd. Aterupptagen hävd vore positivt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekbackar V Kollberg 
Objektsnummer: 867551 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Ett par mycket värdefulle ekområden där hävden upphört sedan ett antal år. Här finns rikligt med ekar som trots att de inte är metergrova 
många gånger är senvuxna, gamla och ihåliga. 

Naturvärdesbeskrivning
Väster om Kollberg i nordostsluttningen ned mot Lillåns flacka dalgång finns ett par fina ekområden. Det största ligger i norr och är en 
ekhagmark som tyvärr står utan hävd sedan ett antal år. Stängsel finns kvar men det har till stor del fallit ihop. Sluttningen innehåller glest 
spridda block och lite berg i dagen i mitten. Markfloran ger ett näringsrikt intryck med mycket hundäxing men även lite gullviva och nu på 
våren t ex nunneört. Ekarna är väl spridda i ålder och många träd är något senvuxna. De äldsta träden är troligen uppåt 200-250 år och 
håligheter är ganska vanliga. Lavfloran innehåller bland annat rikligt med brun nållav. Området börjar växa igen ganska kraftigt med slån men 
ännu finns gott om öppna gräsytor.  Det sydvästra området är likvärdigt, ekarna växer här kring en större hällmark. Slån finns i anslutning till 
hällmarken men är här inget större hot mot ekarna. Åldersstrukturen på ekarna är likartad som i det andra delområdet. Längst i söder en grupp 
yngre ekar, värdefulla som framtidsträd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med viss röjning.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekbacken 
Objektsnummer: 866650 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla ekmiljöer med såväl vidkroniga hagmarksekar som senvuxna träd i både öppen och skuggig miljö. 

Naturvärdesbeskrivning
Ekbacken kallas en höjd några kilometer öster om Söderköpings samhälle från vilken man har utsikt mot Slätbakens västände. Kring höjden 
finns en värdefull ekmiljö mestadels av ekhagekaraktär. Ekhagmarken finns söder och väster om höjden och här finns vidkroniga ekar i 
blandad ålder. Några träd är metergrova men åldern är troligen högst ca 200 år. I bergkanten finns ett flertal senvuxna ekar. Litet inslag av 
enbuskar. Markfloran i ekhagen ger intryck av att vara ganska artfattig.  Nordsluttningen är bitvis en mer skoglik miljö med senvuxna ekar, 
talltorrakor och äldre tall, även lite gran. Ekar med svagt vidkronig karaktär finns också och enstaka träd är hålträd. En ganska ljus miljö, något 
mer sluten i västra delen där hasselinslaget är stort. Nedanför branten växer aspsly. Till lavfloran hör gul dropplav och rosa skärelav i 
nordsluttningen och brun nållav i den ljusare hagen. De finns endast i små mängder och på få träd. I nordsluttningen förekommer fällmossa.  
Väster om själva Ekbacken finns ytterligare ett par ekpartier. Dels en mindre grupp i öster med minst ett gammalt senvuxet träd. Dessutom rikt
med en och slån. Dels finns i åkerbrynet vid Björkbacken en miljö med främst ganska rakstammiga och upp till knappt 100-åriga ekar. Ett par 
metergrova ekar finns. I väster i blocksluttningen och vid berget senvuxna tallar med tallticka.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om betesmarken hävdas även i framtiden. Borthuggning av yngre gran intill ekar i nordsluttningen blir på sikt nödvändigt. 
Buskröjning och eventuell utglesning kan övervägas i ekpartierna västerut.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekbackens bäckravin 
Objektsnummer: 865923 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull bäckravin som gynnar arter beroende av beskuggad och fuktig miljö. Området är en värdefull del av det ek- och lövrika landskapet
vid Stegeborg. 

Naturvärdesbeskrivning
En bäckravin med en ställvis meandrande bäck i botten. Skogen domineras av sälg och klibbal och många av alarna står på socklar. En hel del, 
främst klen, död ved finns men de gamla träden i området är få.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras och utvecklas bäst om området lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ekbacken slåtterängsflora  
Objektsnummer: 864720    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Värdefull betesmark med slåttergynnad flora. Objektet är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

En liten betesmark med slåttergynnad flora, mest tydlig i södra delen. Av hävd- och slåttergynnade arter finns korskovall, gullviva, klasefibbla, 

brudbröd och svinrot. Norra delen var trädgård under 1950-talet och eventuellt har västra delen påverkats av E22:ans breddning efter 

inventeringen 2002. Ett par medelgrova ekar finns också i 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd. Särskilt värdefullt vore om slåtterängshävd kunde återupptas. 



Ekbryn V Tvärdala 
Objektsnummer: 866304 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett bryn med en grov och några halvgrova ekar. Högt framtidsvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
Utmed åkerkanten står 4 st ekar innan barrskogen tar över. Området är fd hagmark. En ek är 3,4 m i omkrets och de andra är ca 50-70 cm i 
diameter. Om ekarna får stå fritt och ljust även framtiden kommer de på sikt att utveckla höga naturvärden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna får stå fritt utan konkurrens från barrskogen. Sly och buskar bör hållas efter så de inte skuggar stammarna och 
växer upp i kronorna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekebo 
Objektsnummer: 864952 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull ekmiljö med ett tiotal vidkroniga ekar, flera med grovsprickig bark. 

Naturvärdesbeskrivning
På och vid sidan av en tomt finns ett tiotal vidkroniga ekar. Åtminstone ett par av ekarna är metergrova med ganska grovsprickig bark, den 
grövsta mäter ca 487 cm i omkrets. Även en grov tall finns intill tomten. Flera av övriga ekar är ca 80 cm i diameter och säkert 150-200 år 
gamla. Flera ekar har dessutom fina mossfällar av bland annat allé&mossa på grova grenar. I sluttningen i öster utanför tomten finns gott

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om en ljusöppen miljö kring ekarna bibehålls. Slån och ung ek samt någon enstaka gran växer upp i brynet öster om 
tomten. En del av detta bör röjas bort.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekenberg 
Objektsnummer: 866711 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull ekmiljö och avsnitt med torrängsflora som utgör en viktig del av det ekrika landskapet i trakten. 

Naturvärdesbeskrivning
Nordost om Liljestad vid Ekenberg finns en värdefull ekmiljö. Sett som en del av landskapet mellan Viggeby-Kullerstad ingår området i ett 
ovanligt stort ekrikt landskap. Ekmiljön vid Ekenberg utgörs av en bergknalle med ekdominerad lövskog med stort inslag av gamla 
spärrgreniga ekar. På ekarna växer bl a de rödlistade arterna gul dropplav, brun nållav och oxtungssvamp. Marken är kalkpåverkad och 
markfloran rik. Åtminstone tidigare fanns här en delvis öppen miljö med en- och slånbuskar. Till den torrängspräglade floran hör mandelblom, 
styvmorsviol, backtimjan, brudbröd, småfingerört och gråfibbla.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om de vidkroniga ekarna frihuggs. Grova grenar som faller ned bör lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Eketorp betesmark 
Objektsnummer: 867512 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En betesmark med visst inslag av hävdgynnad flora. Området är av lokalt naturvärde.

Naturvärdesbeskrivning
En öppen hage med visst inslag av hävdgynnad flora, främst i anslutning till några små artrika kullar. Den hävdgynnade floran är under 
spridning till större ytor. Fornlämningar förekommer. Av hävdgynnade arter kan nämnas blåklockor, nattviol, ängsvädd, backnejlika och lite 
stagg.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ekhagar O Bäcken  
Objektsnummer: 866427    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett större område med värdefulla, ekpräglade betesmarker med artrik markflora. Betesmarkerna är i nuläget ohävdade och igenväxande men 

naturvärdet består ännu och de vidkroniga och i vissa partier senvuxna ekarna har mycket stora  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Mellan Skäggestad och Bäcken finns vidsträckta hagmarker med spridda ekar som tyvärr stått ohävdade något årtionde. Norr om vägen finns 

ca 30-40 vidkroniga och ytterligare ett stort antal mer rakstammiga ekar. Aldern är oftast ca 100-150 år men enstaka senvuxna träd kan kanske 

vara äldre. Bryn och områden kring hällmarker är ännu till stor del öppna. En del ytor är dock igenvuxna med björk, asp och hassel. Den 

hävdgynnade floran är troligen artrik vilket de utbredda avsnitten med ängshavretorräng indikerar. Även i övrigt är det magert med t ex 

fårsvingel. I ett sydvänt bryn i norra delen finns också mycket fina hedartade partier med ljunginslag. Längst i nordost samt i väster finns mer 

skoglika avsnitt. I nordost ett rent ekbestånd, i väster med inslag av tall och en. I ekbeståndet förekommer senvuxna träd där en artrik lav- och 

mossflora börjat utvecklas, bland annat finns gul porlav och allémossa. På block fällmossa.  Söder om vägen finns en relativt öppen hage, 

tyvärr utan hävd. Stora delar är ännu öppna, främst tack vare de stora öppna hällmarksytorna som omges av stora ytor tunn jord. Spridda 

vidkroniga ekar finns, sammanlagt ca 20-30 st. I sydost finns senvuxna ekar klängande i små branter kring en höjd. En del ekar i området är 

metergrova men barken har inte hunnit bli riktigt grov. De flesta träden är troligen max 150 år men i öster finns nog träd runt 200 år också. 

Markfloran är mycket intressant på stora delar av de tunna jordarna med rikt med ängsvädd och ängshavre samt bl a svinrot, harstarr och 

bockrot. På torra marker finns inslag av ljung och i fuktsänkor och sluttningar är stagg inte ovanlig. Det är gott om fornlämningar, främst 

stensträngar. Den fd betesmarken fortsätter mot söder utan ekinslag och ansluter till 

 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om hävden återupptas i kombination med röjningar i vissa delar. En del buskage kan gärna vara kvar. I väntan på 

återupptagen hävd bör invandring av barrträd och igenväxning av partier med vidkroniga träd motverkas.  



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ekhage vid Ängen  
Objektsnummer: 865711    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En värdefull ekhage med medelålders och äldre träd på sydsidan av Hällaån. 

 

Naturvärdesbeskrivning 

Ekhage med medelålders och äldre träd. Ekarna bildar en sluten till halvöppen ädellövskog med enbuskar och hassel i underväxt. Området 

betas och sydslänten har en fin torrängsflora. Nordsluttningen har lite lodytor i berget och ett fuktigare klimat ner mot ån. Många ekar visar 

tecken på håligheter, mulm, insektshål och angrepp av vedsvampar. Floran och insekter knutna till ek är gynnade artgrupper här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena bevaras och gynnas med fortsatt bete. Sydslänten kan med fördel glesas ut så mer solljus når marken. Enen bör tas bort ganska 

hårt. 



Ekhage 300 m NV Stintorp 
Objektsnummer: 865517 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull ekhage. I den lilla hagen finns minst en grov ek samt en artrik flora med bl a den ovanliga och slåttergynnade klasefibblan. 

Naturvärdesbeskrivning
En vacker, öppen ekhage med högt naturvärde. Den grövsta eken mäter 316 cm i omkrets. Flera gödselpåverkade ytor finns i hagen, men 
också där finns hävdgynnade arter varför helhetsvärdet är högt. Av hävdgynnade arter finns t ex ängsvädd, bockrot, gullviva, jungfrulin, 
klasefibbla, prästkrage, solvända och rikt med svinrot. Dessutom finns blodnäva som är mindre vanligt utanför kusttrakten. Av särskilt intresse 
är dels den rika uppsättningen torrängsarter samt slåttergynnade arter som påvisar tidigare ängshävd, t ex klasefibblan och rikt med svinrot.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekhage Lilla Högsjö 
Objektsnummer: 872117 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En liten ekhage som utgör en värdefull del av S:t Anna-Ängelholms ädellövlandskap. 

Naturvärdesbeskrivning
En liten men värdefull ekhage där ekarna är spärrgreniga och deras brösthöjdsdiameter ligger på ca 3-5 dm. Ett visst inslag av hävdgynnad flora
finns, bl a natt och dag, brudbröd och gullviva.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekhage O Abbetorp 
Objektsnummer: 866607 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull ekhagmark som dessutom utgör ett vackert inslag i landskapet. Här finns även fornlämningar. Ekhagen utgör en mycket 
värdefull och skyddsvärd 

Naturvärdesbeskrivning
Öster om Abbetorp finns en av åker omgärdad, mycket fin ekhagmark. Den norra delen är ganska öppen med glest ställda, vackert vidkroniga 
ekar. Ett flackt bergparti bildar central punkt i området. Spridda enbuskar och hassel med ”beteshorisont” finns liksom slånbuskage. Floran är 
något näringspåverkad men trädvärdet och förekomst av fornlämningar ger hagen ett mycket högt värde. Av växter finns bl a liten blåklocka, 
rölleka, harklöver och kärleksört. Områdets södra del är en ganska sluten ek-hassellund där de flesta grova träden finns samlade. 
”Beteshorisonten” visar på lång tids kontinuerligt bete. Ekarna är vackert vidkroniga och ett 20-tal är gamla och  grova. De äldsta och största är
närmare 250-åriga och metergrova och ett flertal sannolikt ihåliga. En mängd yngre arvtagare finns dessutom.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras bäst med fortsatt bete men bibehåll gärna den halvslutna ek-hasselmiljön intakt vilken i kombination med den i övrigt 
ganska öppna hagen ger en mycket värdefull variation av betespräglade miljöer inom en liten yta.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekhage vid L Bogsten 
Objektsnummer: 866552 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En mindre ekhage med framtidsvärden. Ligger nära en värdefull ekmiljö på motsatt sida vägen. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid L Bogsten finns en mindre ekhage i ett bergigt parti intill gården. Det är välbetat och vältrampat av hästar. Fältskiktet är inte så artrikt men 
bitvis med värdefulla inslag. Det är trädskiktet som i första hand gör att hagen är av visst naturvårdsintresse.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekhagen hävdas även i framtiden. Undvik barkgnag på ekarna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekhage vid Strandudden 
Objektsnummer: 872009 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En ekhagmark med medelålders ekar och rik flora. Området har stora framtidsvärden. 

Naturvärdesbeskrivning
Ekhagmark med medelålders och äldre ek. Någon ek närmar sig 1 m i diametern. Det finns ett visst avdöende i kronorna som ger död ved och 
håligheter i träd. Fältvegetationen är mestadels av grästyp men en hel del örter finns också. Här finns en rik vårflora.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena i ekarna kommer att öka snabbt inom en snar framtid. Viss utglesning och gynnande av framtida jätteekar kan vara 
skötselåtgärder att vidta om 5-10 år.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekhage vid Toröns Brevik 
Objektsnummer: 874115 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Brevik på östra Torön finns en ekhagmark med en bitvis fin flora och ett värdefullt trädskikt. Ekhagen är ett fint inslag i landskapsbilden 
och den utgör en mycket värdefull del av eklandskapet i inre S:t Anna. 

Naturvärdesbeskrivning
Brevik ligger i en smal uppodlad dalgång mellan barrskogsklädda höjder. Vid dalgångens mynning i en flik av Lagnöströmmen ligger två 
bergbundna ryggar som används som betesmark. Här betas också gammal åkermark och små strandängspartier. Marken är mager med stor 
areal uppstickande hällar. Hagmarken har ett ekdominerat trädskikt av medelålder som bitvis är ganska slutet. Här finns också fina gamla tallar, 
både levande och döda, samt lind, björk och rönn. Längst i söder finns ett par gamla lindar med spår av hamling. Av buskarna dominerar slån 
och nypon, i övrigt finns en och hassel. På områdets grövsta ek finns en värdefull lavflora med t ex gulpudrad spiklav. På tall förekommer 
tallticka. Delar av markfloran är påverkad av kraftig beskuggning. I de ljusöppna delarna överväger dels torräng av fårsvingel- och hällmarkstyp,
dels hedartad vegetation med björnmossa, knägräs, kattfot och blodrot som karaktärsarter. Av andra arter kan nämnas ängsviol,  brudbröd, 
solvända och blåsuga.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagmarken hävdas med bete även i framtiden och om området undantas från åtgärder som kan påverka landskapsbilden
t ex bebyggelse eller annan exploatering.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekholmen 
Objektsnummer: 864327 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Ekholmen finns en värdefull lundartad ekmiljö samt några spridda grova ekar i närområdet. 

Naturvärdesbeskrivning
Ekholmen gör skäl för namnet med sina fina ekar i fd ängsmiljö. Idag är det mera lundkaraktär och liljekonvalj och vitsippor dominerar 
fältvegetationen. Runt om berget i östra delen växer dessutom lind. Av signalarter har påträffats fällmossa och ormbär. Granen kommer nu in 
underifrån och kommer på lång sikt att ta över. En fin lövbiotop där granen måste hållas efter och där lövet tillåts komma så fritt som möjligt. 
Vid infartsvägen till Ekholmen står en grupp om tre ekar varav den grövsta är strax över 1 meter i diameter. Ytterligare en grov ek finns strax 
norr om Ekholmen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om granen hålls efter och lövet tillåts stå så fritt som möjligt. Granen kommer nu in underifrån och kommer på lång sikt 
annars att ta över. Övriga grova ekar i området bör också hållas frihuggna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekholme vid Floxan 
Objektsnummer: 865509 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull bergknalle med lövskog omgärdad av åker. Här finns bland annat senvuxen ek och lind. 

Naturvärdesbeskrivning
En åkerholme i gärdet Floxan. Holmen är en bergknalle med lövskog runt om och uppe i branterna. På toppen står två gamla tallar. Holmen 
har troligen betats förr. På en ek i norra slänten växer lunglav. Även några lindbuketter finns. De senvuxna, krokiga ekar som finns kan gärna 
gynnas liksom lind.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om de senvuxna, krokiga ekar som finns gynnas liksom lind. I övrigt bör biotopen få utvecklas så fritt som möjligt utan 
ingrepp.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekholmsflagen vid Inre Olsön 
Objektsnummer: 873211 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Grund och opåverkad klippvik med begränsat vattenutbyte och bitvis riklig undervattensvegetation. Viken har troligen stor betydelse som 
fiskrekryteringslokal, särskilt med tanke på läget nära ytterskärgården och den utgör en mycket värdefull del av de samlade 
undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Ekholmsflagen ligger mellan Inre Olsön och Grimmelsö, längst österut på Norra Finnö. Viken har två mycket smala mynningar, en i sydväst 
och en i nordost. Djupen är ca 2 m i båda sunden medan viken kännetecknas av kuperade djupförhållanden. Djup i mitten ca 2,2 m, dvs viken 
är svagt trösklad. Exponeringsgraden är låg och viken kan klassas som en flada. Vass och havssäv förekommer endast sparsamt i denna 
opåverkade vik. Klipphällar samt barrskog med lövinslag dominerar på land. Undervattensvegetationen varierar kraftigt inom viken och 
axslinga dominerar i vikens centrala delar medan havsnajas och rödsträfse är vanligast i den innersta delen där vattnet tidvis är mycket klart.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Eklandskap vid Övre Yxnö  
Objektsnummer: 874106   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Runt Övre Yxnö finns ett ekrikt landskap av största värde. På Yxnö finns ett kärnområde av värdefulla ekmiljöer i nära anslutning till Djursö-

Eknön som tillhör landets allra finaste ekområden. Området runt Övre Yxnö är en mycket värdefull del av eklandskapet i S:t Anna skärgård.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

På Yxnö präglas bryn och backar av ekskog och ekhagar samt fristående vidkroniga ekar. Yxnö är ett av de mest betydelsefulla kärnområdena 

för ek i S:t Anna vid sidan av Djursö och Eknön som troligen hyser de största värdena. I brynen runt Övre Yxnö och längs vägen bort mot 

Yxnö skola finns ett flertal värdefulla ekmiljöer, ibland med inslag av lind.  Vid färd söderifrån på vägen från Lagnö passeras vid Grönvik ett 

lövskogsparti som på höger sida av vägen innehåller flera gamla hamlade lindar. Här finns även en björk som troligen har varit hamlad tidigare. 

Rik markflora med bl a vippärt och lundslok. Vidare bort mot Yxnö skola följer vägen ett lövskogsområde med många ganska gamla och 

vidkroniga ekar. På de äldsta växer en värdefull lavflora med t ex brun nållav och gulpudrad spiklav.  Väster om Yxnö skola har avverkningar 

skett men ekpartier finns kvar i bergkanter, sluttningar och bryn. Här finns ett antal gamla och grova ekar som sannolikt hyser många rödlistade 

arter av t ex lavar och vedinsekter.Från Övre Yxnö går en väg i dalgången norrut till viken Norrstad. I brynen där dalgången smalnar av finns 

ett par ekmiljöer. På östra sidan av vägen finns en hagmarksrest med tre ekar som håller över 3,9 meter i omkrets. Ett buskskikt av slån och 

rosor samt yngre lövskog börjar skugga och konkurrera med ekarna. De tre stora ekarna står i en syd-sydostsluttning mot en åkerkant och har 

flera av de främsta gammelekslavarna på sig. Väster om vägen finns en liten bergknalle omgiven av ett tjugotal riktigt gamla, några av dem 

också grova ekar. Här växer bl a den rödlistade gammelekslaven.  Nordväst om bebyggelsen vid Övre Yxnö står en imponerande, grovgrenig 

ek som mäter 4,8 meter i omkrets. Kronan är gles och många grenar är döda eller döende. Håligheter finns uppåt i stammen. På barken finns 

en rik lavflora som dock skuggas av slån och nypon som växer tätt under kronan och inpå stammen. Här finns gammelekslav, gul dropplav, 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

hjälmbrosklav, blyertslav, brun nållav samt vid basen ganska rikt med silverlav som annars främst förekommer på klippor i ytterskärgården. 

Silverlaven växer även på ett block nära eken. Ytterligare tre mycket grova ekar finns strax söder om bebyggelsen vid Övre Yxnö. De är inväxta 

bland yngre vegetation i en dunge. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om det ekrika och öppna landskapet runt Övre Yxnö består. Några värdefulla åtgärder är återhamling av lindar vid 

Grönvik, frihuggning och buskröjning runt ekar i en del partier samt frihuggning av yngre framtidsekar som kan 



Eklandskap NO Kulla 
Objektsnummer: 865605 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Nordost om Kulla finns ett värdefullt ekrikt landskap som omgärdar Husängarna. Här finns flera träd som överstigen en meter i diameter och 
merparten hävdas med bete. Ekmiljöerna utgör en mycket värdefull del av de ekanknutna naturvärdena i 

Naturvärdesbeskrivning
I landskapet mellan Kulla (vid E22) och Bolltorp finns gott om ek i hagmarkerna. Vid Skrikhägn i sydväst finns vidkroniga ekar i en beteshage 
bl a kring en uppstickande bergklack. Länga Fillingerumsåns ravin finns en del kulturlämningar i form av ruiner. Vid Kullabacke står en drygt 
metergrov ek utmed gamla vägen. Den trängs av uppväxande granungskog. Till lavfloran hör brun nållav, gulpudrad spiklav och gul dropplav.  
Åravinen är även en värdefull vattenmiljö och en potentiell limnisk nyckelbiotop. Området utgörs av en 100 meter lång fallsträcka dominerad 
av strömmande vatten. I de övre delarna har det tidigare funnits en kvarn eller liknande och det är gott om lämningar efter verksamheterna. 
Här finns också en brant sluttande häll som vattnet faller över. Botten är sänkt i de nedre delarna av området.  I området finns ytterligare ekrika
hagmarker. En av dessa ligger söder om Husängarna och präglas av en vacker, fristående sparbanksek. Artrik hagmarksflora förekommer spritt 
i hela hagen, bl a finner man låsbräken, brudbröd, nattviol och ängsvädd. En ladugård ligger i anslutning till betesmarken.  Öster om den 
igenväxta Kullabacke finns en hävdad ekhagmark med främst unga till medelgrova, spärrgreniga ekar. I norra delen står den grövsta eken som 
mäter drygt  en meter i diameter. Till fältfloran hör bl a korskovall, jungfrulin och solvända. Vidare norrut i närheten av den fina 
Torsvallabacken och intill Bolltorpsvägen finns en smal ekhagmark med främst medelgrova till unga ekar. Flera grova ekar växer i nära 
anslutning till betesmarken.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om betesmarkerna hävdas även i framtiden och om betesmarkerna undantas från åtgärder som kan skada naturvärdet 
såsom avverkning av vidkroniga ekar, grävning, schaktning eller bebyggelse. Den gamla eken intill gamla vägen bör

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ekmiljö vid Össby  
Objektsnummer: 865709   Naturvärdesklass: 2 

    

   

Naturvärdesbedömning 

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

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid Össby finns en bergknalle med gamla tallar, spärrgreniga ekar och en del död ved. En ek är mycket gammal och grov, 528 cm i omkrets. På 

den växer två rödlistade lavarter, gul dropplav och den akut utrotningshotade ekspiken. 

 

Åtgärdsbehov 

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



Ekmiljö 100 m V Uppängen 
Objektsnummer: 864912 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
skäggdoppingkoloni, knölsvan, sothöns och på strandängen häckande enkelbeckasin. En värdefull sluttning med såväl senvuxna som mer 
vidkroniga ekar. 

Naturvärdesbeskrivning
En sydvänd sluttning med senvuxna ekar och tallar i övre delen och mer spärrgreniga ekar i nedre delen. Nedre delen betas. En del död ved 
finns i övre delen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om trädskiktet lämnas orört och träd som dör eller faller lämnas kvar. Extensivt bete är 
positivt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljö 300 m O Björsätter 
Objektsnummer: 865603 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull bergknalle med inslag av värdefulla ekar. Lavfloran och även markfloran är av stort värde. 

Naturvärdesbeskrivning
Öster om gården Björsätter finns en bergknalle med lövskog i branterna. Här har betats förr i tiden men nu är det en lundflora som 
fältvegetation. Här finns många ekar med fina naturkvaliteter som håligheter, savflöden mm. En biotop som är gynnsam för insekter och lavar. 
Lunglaven är ett fint exempel på det. Andra signalarter är vippärt, fällmossa och förekomst av lind.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras troligen bäst om biotopen får utvecklas så fritt som möjligt men gran kan på sikt behöva tas bort.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer N Solberga 
Objektsnummer: 865704 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett par små områden med vidkroniga ekar av stort framtidsvärde.

Naturvärdesbeskrivning
Norr om Solberga finns i närheten av ett par åkerbryn ett par små ekmiljöer med framtidsvärden. I norr ett område med ganska grova ekar mot
en brant. Söderut, halvvägs ned till Solberga finns ett område med inte så grova men spärrgreniga ekar. Aven dessa kommer att få höga 
naturvärden på sikt.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena kommer att bevaras och på sikt öka om ekarna vid branten i norr lämnas kvar. I det södra området vore värdefullt om träd och 
sly huggs bort från stammarna till minst två meter utanför ekkronornas yttre gräns.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer på Söderköpings golfklubb 
Objektsnummer: 867451 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ekdungar med ekhagmarkskaraktär trots att de numera ligger på en golfbana. Här finns gott om medelålders och yngre ek medan riktigt gamla 
träd saknas. Området har ändå stora värden för landskapsbilden och på lång sikt när träden åldras. 

Naturvärdesbeskrivning
Omgiven av banorna på Söderköpings golfklubb finns ett antal ekdungar i anslutning till uppstickande stråk av berg. Det är ett område med 
vacker landskapsbild och för eken ett värdefullt framtidsområde med främst ekar i 75-150 års ålder. Träden är ofta vidkroniga från det 
hagmarkslandskap de vuxit upp i och som på sätt och vis består i och med golfbanan. Enstaka träd är äldre, bland annat en metergrov, delvis 
barkfläkt ek nära Asplångens östände. Inga rödlistade arter påträffades med en artrik lavflora börjar etablera sig vilket bl a gul mjöllav och gul 
porlav indikerar. En av dungarna mitt på banan har ett mindre inslag av ek som blandas med tall och en. Längst i söder en mer renodlad 
ekmiljö med spridda enbuskar. Enstaka fornlämningar förekommer, bl a gravhögar i sydväst. Troligen finns en viss gräsmarksflora kvar i bryn 
och kanter som hålls öppna.

Åtgärdsbehov
  

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer SO Bleckstad 
Objektsnummer: 866508 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla ekområden där större delen utgörs av ekhagmark som nyligen restaurerats. Här finns höga framtidsvärden och då är närheten till de 
fina ekområdena vid Alboga en stor tillgång. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydost om Bleckstad finns några värdefulla ekmiljöer i södra kanten av odlingsbygden kring Söderköping. I öster ansluter de värdefulla 
ekområdena kring Alboga (se annan beskrivning). Det långsträckta större området är en betad ekhagmark som röjdes och höggs för ett par år 
sedan. Ekarna dominerar nu helt. Området ligger i en norrsluttning mellan åkermarker och öppna ängar. I området finns en liten källa. På de 
ställen där det finns lodytor i berget växer ofta fällmossa och guldlockmossa som visar på en kontinuitet av beskuggande träd vid branterna. 
Många ekar börjar komma upp i grova dimensioner (> 70 cm) och naturvärdena kan förväntas öka snabbt inom snar framtid.  Närmare Alboga
i öster finns en betad åkerholme bevuxen med gles hagmarksek i olika dimensioner. De grövsta är ca 80-100 cm i diameter men här finns även 
träd ända ner till 15 cm i diameter. Brun nållav är en signalart som växer på några av de grövsta ekarna. Savflöden, håligheter, grovflikig bark är 
några andra tecken på naturkvalitéer. Området är gallrat för några år sedan. Nära denna ligger en ohävdad åkerholme som också hyser ekar 
samt slånsnår. Denna miljö är av stort framtidsvärde.  Ett mindre delområde i sydväst omfattar fyra ekar som står på en smalare remsa skog 
mellan två åkrar. De står omgivna av barrskog som tränger kronorna och skuggar stammarna. Två av ekarna är ca 80 cm i diameter och de 
andra ca 50 cm. De grövre

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekhagen och åkerholmen hävdas med bete även i framtiden. Troligen behöver även röjning ske med vissa mellanrum 
för att hålla tillbaka slån i ekhagen. De grova ekarna i det södra delområdet behöver friställas och underröjas.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer SO Bolltorp 
Objektsnummer: 865702 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla ekmiljöer med främst yngre träd men även en magnifik ekjätte. Ekhagarna utgör mycket värdefulla och skyddsvärda naturmiljöer. 

Naturvärdesbeskrivning
På ömse sidor om grusvägen mot Hestad finns ekrika hagmarker. Öster om vägen finns inslag av gammal tall och i denna del finns en mycket 
grov ek. den är ca 1,5 meter i diameter och flera hundra år gammal. På dess grovsprickiga bark finns en rik lavflora med bl a gulpudrad spiklav 
och brun nållav. Jämfört med denna ekjätte är det sedan ett åldersglapp ned till en yngre generation ekar som dock med sina 100-150 års ålder 
kommer att bli mycket värdefulla arvtagare i en relativt snar framtid. Diverse apel, rönn och yngre ek bildar bitvis ett buskskikt.  På västra sidan
grusvägen finns en relativt nyrestaurerad ekhage med yngre trädskikt. Här står ca 75-100 åriga ekar på mestadels bergbunden mark. Träden har 
redan en mer eller mindre vidkronig karaktär och om beteshävden fortsätter kommer det att bli en mycket värdefull ekmiljö i framtiden. De 
trädbärande delarna bildar en fin, flikig mosaik med gamla smala åkertegar emellan. Floran är ännu mest av skogstyp men inslag av 
gräsmarksarter i brynen. Buskskikt finns fr a kring berget mot vägen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består med fortsatt bete. Många yngre träd kommer då att utvecklas till fina hagmarksträd. På sikt behöver dock trädskiktet (i 
första hand öster om vägen) av ek glesas ut något för att de kvarvarande ska utvecklas till vidkroniga individer.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer V Blindsvik 
Objektsnummer: 873008 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En tall- och ekskog i bergig miljö med senvuxna träd. Området är och kommer att bli värdefullt för sällsynta arter knutna till ekar och är en del 
av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Väster om Blindsvik växer ek och tall kring en berghöjd. Ekarna är av medelgrovlek och upp till ca 250 år gamla. Några tallar är mycket gamla. 
Markfloran är ganska mager och domineras av lundgröe, men även vippärt förekommer. Lavfloran på ekarna är ännu ej så artrik, men på en ek 
växer både grå skärelav och gammelekslav i små mängder. Hällmarken ger en naturligt ljus miljö.  Ett litet stycke västerut ligger en sedan en tid 
orörd lövskog på mark med rester, stenhögar, från gruvdrift. Här växer främst grova aspar, inslag av ek, gamla vildaplar, rönn och någon ask. 
Här finns även en del död ved av främst asp. En ek är grov och gammal, kraftigt murken och ihålig men ännu levande. På stammen finns de 
ovanliga lavarna gulpudrad spiklav och rosa skärelav.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om miljön i huvudsak lämnas orörd. Hällmarken ger en naturligt ljus miljö. Viss gallring av tall kan dock behövas i de 
bördigare västra delarna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer vid Dömestad 
Objektsnummer: 866410 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla betesmarker och ekdungar med inslag av minst 250 åriga träd. Några ekar är metergrova. Eklandskapet ansluter till de rika 
ekmiljöerna vid Hylinge och är av kommunalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
I området runt Dömestad finns ett litet eklandskap med ekhagar, ekrika bryn och grova gårdsträd. Längst i norr finns ett utglesat men ändå 
relativt tätt björkbestånd. Några grövre ekar finns också och ganska mycket asp. Floran är ängsartad och av rödventyp, lite fuktig med tuvtåtel 
och midsommarblomster, eller ibland torrare med mycket kruståtel. Inslag av stor blåklocka, ängsvädd, gulmåra, brudbröd. I kanten åt nordväst
finns gott om svinrot i kanten av en tuvtåteläng. I området finns även fornlämningar.  Vid gården Dömestad i väster finns en grov gammal ek 
med en stor hålighet. Eken står vid infarten och västerut på tomten och i åkerbrynet finns yngre och medelålders ekar. Ett 100-tal meter norrut
står en metergrov och vida synlig ek med märke av blixtnedslag. Som på många andra ekar i området finns rikt med brun nållav på stammen.  
250 meter ONO Dömestad står ett tiotal vidkroniga ekar i en beteshage. De största är metergrova och troligen ca 250 år gamla. Lavfloran 
innehåller ek-arter som brun nållav men på grova grenar växer även kyrkogårdslav som annars mest brukar förekomma på alléträd. Inom 
samma betesmark men sydost om några tidigare åkerytor finns en flack kulle med blandade vidkroniga och mer rakstammiga ekar. Sammanlagt
finns här ca ett 50-tal träd och här är träden lite yngre, upp till ca 150 år. Spridda enbuskar ger en vacker betesmarksmiljö. Söder om ekdungen 
finns ett par gamla stensträngar som en gång i tiden bildat en fägata.  I sydost finns två ståtliga, grovbarkiga och metergrova ekar intill 
landsvägen. Den västra har håligheter och en värdefull insektsfauna med bl a lacksvart trädmyra. Allra längst i sydost finns en större åkerholme 
med stora, flacka berghällar i dagen. Spridda enbuskar och svag igenväxning av ung ek och slån finns bland de yngre och medelålders ekarna. 
Särskilt öppet är det vid hällarna i områdets mitt. Här finns högst upp ett par tydliga forngravar. En del av ekarna är senvuxna på den tunna 
jorden och

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om bete fortsätter i hagmarker och om grova ekar samt framtidsträd finns kvar i övrigt. Området bör undantas åtgärder 
som kan skada naturmiljön såsom barrträdsplantering inpå ekar eller ekbestånd, grävning, schaktning

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer vid Hanerik 
Objektsnummer: 864454 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Vid Hanerik finns några ganska små men mycket värdefulla ekmiljöer i form av en betad ekbacke och några övriga grova ekar. 

Naturvärdesbeskrivning
Öster om Haneriks gård finns en mindre ekhage av stort värde. Det är en mycket vacker ekbacke på stenig mark med vidkroniga ekar. De 
flesta träden har en grov,  genomgående stam. Flera träd är nära metergrova och här börjar finnas eller finns redan förutsättningar för 
rödlistade lavar och insekter att leva.  Sydväst om ladugården står en mycket grov och vidkronig ek, ca 1,5 meter i diameter. På stammen växer 
svavelticka. Ytterligare några värdefulla ekar i ca 150-års åldern finns i hagmarken ute vid landsvägen.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna bevaras och betet fortsätter i hagmarkerna så att de står i en ljusöppen miljö. Den grova eken SV om ladugården 
står fritt och öppet och förblir oskadad.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer vid Korsudden 
Objektsnummer: 873113 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Vid Beningevassa-Korsudden finns mycket värdefulla områden med vidkroniga gamla ekar med mycket artrik lavflora. Innanför Korsudden 
finns även en artrik markflora och möjligheter att återställa ekhagmarksmiljön. Ekmiljöerna vid Beningevassa-Korsudden utgör en mycket 
värdefull del av av eklandskapet i S:t Anna 

Naturvärdesbeskrivning
Korsudden utgörs av en ekhage som nu bitvis är kraftigt igenvuxen. Här finns många riktigt gamla och mycket värdefulla ekar. En kortare 
inventering av lavfloran på ekarna visade att här finns en mycket rik lavflora med minst 8 sällsynta arter, bland annat  den akut hotade 
gammelekslaven samt grå- och rosa skärelav, även gulpudrad spiklav och hjälmbrosklav. Här finns även fläckvis av fin hagmarksflora kvar.  I 
bergkanten och åkerbrynet nordväst om udden finns ytterligare ungefär ett tiotal gamla, och grova ekar. Fyra av dem når över en meters 
diameter och den grövsta är hela 565 cm i omkrets. Flera av träden är i behov av frihuggning.  Vid Beningevassa står 6 st grova ekar alldeles vid
bebyggelsen. Två av ekarna är riktigt mäktiga med 470 respektive 569 cm omkrets.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras bäst om hagen på Korsudden restaureras och återigen betas. Ett andrahands-alternativ är att genom röjning/huggning 
hålla öppet kring alla ekar. Frihugg ekarna i det västra området liksom helst ett antal efterföljare om det finns

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer vid Lyckebo 
Objektsnummer: 864451 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
I området runt Lyckebo finns värdefulla ekmiljöer med både grupper av medelålders ekar och enstaka riktigt gamla, flerhundraåriga träd. 
Sammantaget bildar de en ekmiljö utan motsvarighet i den här delen av socknen. 

Naturvärdesbeskrivning
I området runt Lyckebo finns värdefulla ekmiljöer med både grupper av medelålders ekar och enstaka riktigt gamla, flerhundraåriga träd. 
Längst i öster eller nordost finns en gles ekhage på plan mark med träd upp till ca 150-175 års ålder. Ett par av träden har ganska grovsprickig 
bark. Sammanlagt finns ett tiotal vidkroniga ekar här varav några står inväxta i ett skogsparti norr om hagen. Ca 100 meter västerut finns ett 
bryn  där man nyligen byggt ett hus. I brynet står ytterligare ett tiotal ekar i 100-150 års ålder med högt framtidsvärde. De flesta träden är 
vidkroniga.  Längs vägen mot Lyckebonäs och badplatsen vid Skiren står en mycket grov, grovbarkig ek som lutar svagt åt söder. Eken är 
troligen 300-400 år gammal och en av de absolut äldsta i trakten. Vid ett grovt grenbrott syns att stammen är ihålig. Till lavfloran hör lite 
gulpudrad spiklav men fler arter kan säkert finnas högre upp på stammen. I brynet på andra sidan åkern står en metergrov ek till som är något 
yngre. Den har relativt grov bark och är en av de äldsta i området.  Mellan åkrarna och Skiren står tre vidkroniga ekar cirka 25-30 meter från 
stranden. De står i en tidigare beteshävdad bård på ganska blockig mark. Den västra eken är den grövsta och består troligen av två 
sammanväxta stammar. Den är minst 1,5 meter i diameter och har en stor hålighet, mot öster finns blottad död ved med kläckhål av insekter.  
Den i särklass finaste eken vid Lyckebo står 75 meter norr om Lyckebo just utanför stängslet till betesmarken. Den är mycket grov (ca 1,5 
meter i diameter) med högvuxen stam med grova grenar. På stammen finns många knotiga utväxter. På stammen finns en mycket rik och ex 
klusiv flora av lavar och vedsvampar med gammelekslav, ärgnål, gulpudrad spiklav, brun nållav och oxtungsvamp.  Ännu en grov ek som bör 
nämnas står nedanför en lodyta nära vägen ca 100 meter väster om Lyckebo. Den är döende med endast en liten levande gren. Resten är torr 
bark och håligheter. Mycket död ved ligger på marken. På trädets västsida finns ännu lite gammelekslav på den döende barken.

                                                                                                                                                                                                                                    



Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekarna hålls frihuggna och om nedfallande grenar etc lämnas kvar. Det är positivt om så många ekar som möjligt kan 
ingå i betesmark. Om någon av ekarna dör (t ex den i väster) kommer den ändå att vara värdefull för många arter i

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer vid Margretelund 
Objektsnummer: 874060 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla medelålders ekhagar i odlingslandskapet vid Arentorp i yttre Skällvik. Ekhagarna är en viktig del i det ekrika landskapet mellan 
Stegeborg-Herrborum. 

Naturvärdesbeskrivning
Väster om Kartorp (Gamla Arentorp) ligger en större betesmark som i anslutning till bergpartier präglas av ek och tall. I nordost finns även ett 
par grova och gamla lindar med rik hålighet. Många tallar och ekar på och intill bergen är gamla och senvuxna. De flesta ekar är utpräglat 
vidkroninga och en del träd står på lite bördigare mark t ex i sydväst och på tomtmarken vid Margretelund. I bergpartiet är bitvis tall och 
enbuskar dominerande och det finns ett flertal slätbarkiga tallar som troligen är runt 200 år gamla i några fall. Tallticka förekommer här. 
Områdets ekar är mest runt 150 år gamla men en del träd är säkert äldre. Sparsam förekomst av brun nållav samt begynnande grov skorpbark 
på ett flertal träd visar på höga naturvärden. I väster finns ett mindre parti av liknande karaktär med ek-tall kring uppstickande berg. 
Hagmarksfloran är bitvis artrik i torrbackar med t ex kattfot i det västra delområdet. I den ihåliga linden i nordost finns rikt med spillning av 
guldbagge.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagarna hävdas även i framtiden och om gamla ekar och tallar lämnas kvar.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer vid Ringbosätter 
Objektsnummer: 866415 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Kring Ringbosätter finns värdefulla ek- och lövträdsmiljöer med träd upp till som mest 150 år. Lövträdsmiljöerna har stora framtidsvärden då 
ekarna börjar komma upp i en  ålder då många specialiserade arter kan leva här. 

Naturvärdesbeskrivning
Runt Ringbosätter finns gott om ekrika lövträdsmiljöer i bryn och skogspartier ned mot Venasjön. Kring gården finns närmast Venasjön en 
mindre ekhage och ett skogsparti med medelålders träd. Många träd är nog 75-100 år gamla men träd upp till 150 år finns troligen. Större delen
av området betas och har ett ganska glest trädskikt. En värdefull betad strandkant skapas därmed vid sjön. Markfloran är förhållandevis trivial 
men gullviva och vårbrodd förekommer. I öster även gökärt, jungfrulin och gråfibbla i den torra åkerkanten i det sydvända brynet. I öster finns
ett ohävdat parti med rakstammig, något senvuxen ekskog. Odlingsrösen vittnar om ängsbruk eller viss uppodling i ekskogen och ekhagen. 
Inslag av enbuskar.  Närmast gården finns en fd hagmark bevuxen med ek runt en bergknalle. Ekarna har förhållandevis grovflikig bark till sin 
dimension. De har spärrgreniga kronor och ett allmänt vidkronigt växtsätt. Berget erbjuder små kala ytor och lodytor. De är oftast 
mossbevuxna och här finns fällmossa. På ek finns brun nållav.  Några hundra meter väster om gården finns mellan Venasjön och grusvägen 
inslag av ekar som närmast vägen är vidkroniga och ca 150 år gamla. Här finns totalt ca 10-15 ekar varav de flesta är lite yngre. I området finns 
även en del större aspar och rikt med aspföryngring. Till markfloran hör vitsippor och ormbär. Enstaka lövträdslågor. Söder om grusvägen 
finns ekskog i bryn och intill bergpartier. I öster en liten ek-hasselmiljö med inslag av enbuskar och rönn. I väster runt en bergknalle finns mer 
eller mindre senvuxna ekar bitvis på småblockig mark.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om ekmiljöerna behålls och om området norr om gården vid sjön även i framtiden hävdas med bete. Bete kan med fördel 
återupptas även i andra delar av området. I övrigt bör de vidkroniga ekarna ej tillåtas bli inväxta av lövsly. Fj heller

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer vid Röviken 
Objektsnummer: 873026 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla ekmiljöer med inslag av riktigt gamla ekar med rödlistade lavar. Ekmiljöerna har särskilt stort värde om de ses i sitt sammanhang 
som en del av eklandskapet i S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Innanför Röviken finns flera värdefulla ekmiljöer. Mellan gården Rövik och havet finns sluttningar och bryn med äldre ekdominerad skog. Här 
står många rätt gamla ekar, en del av dem har tillräcklig ålder för att hysa rödlistade arter. Till lavfloran i området hör t ex grå skärelav och 
gulpudrad spiklav och på marken växer vippärt.  Alldeles norr om gården står en riktigt grov och gammal ek. Intill den äldsta eken står även två
något yngre grova ekar. Här hittades de rödlistade lavarna gul dropplav, gammelekslav och grå skärelav.  200 meter söder om Rövik finns en 
lövrik backe invid Röviken med björk, ek och ett slutet undre skikt av lövsly, hassel och try. Naturvärdena utgörs av de glest stående ekarna 
som är gamla och i två fall mycket grova. Träden är grovbarkiga och hyser ett par ovanliga arter av lavar. Gulpudrad spiklav och rosa skärelav. 
Ett av de grövre träden har börjat tappa barken och den nuvarande slutenheten utgör ett hot mot dessa ekar.

Åtgärdsbehov
Om naturvärdena ska bevaras så bör alla vidkroniga ekar frihuggas. Främst bör gran och tall tas bort men även en del yngre lövträd. Även en 
del yngre ekar som har möjlighet att utvecklas till vidkroniga träd bör huggas fram. I det södra lilla området

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer vid Sjötorp 
Objektsnummer: 865601 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett par värdefulla ekmiljöer med inslag av senvuxna och ihåliga träd. Lodytor och markfloran bidrar till ett högt naturvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Sjötorp ca 2,5 kilometer söder om Skönberga kyrka finns ett par mindre ekmiljöer. I norr ett lövskogsbryn mot en åkerkant. Brynet är 
bevuxet med ekskog och buskar av nypon, en och slån. Innanför brynet reser sig en bergknalle med lite hyllor som är bevuxna med buskar. 
Här finns en fin Jundflora och ihåliga äldre ekar. I mulmen syns spillning av större skalbaggar. Viss igenväxning har skett. Till markfloran hör 
vippärt.  Det södra delområdet är en bergknalle bevuxen med ek. Eken är medelålders med drag av senvuxenhet. Berget bildar lodytor åt flera 
håll. En begynnande självgallring,

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består i det norra delområdet om en utglesning av brynet och friställning av vissa ekar görs. Naturvärdena i det södra området 
gynnas bäst om skogen får utvecklas fritt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljöer vid Sjövik 
Objektsnummer: 875051 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Värdefulla ekmiljöer i en liten ekhagmark och ett igenvuxet bryn. Ekmiljöerna är en viktig del i det ekrika landskapet mellan Stegeborg-
Herrborum. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Sjövik finns ett par yngre ekmiljöer med stort framtidsvärde. I sydost en lite ekhagemiljö omfattande ett tiotal ekar i 100-150 års ålder. Här 
finns även en gammal tall som säkert är >150 år. De vackert vidkroniga träden har höga framtidsvärden i det ekrika landskapet mellan 
Stegeborg-Herrborum. Markfloran utgörs främst av triviala gräs även om årstiden vid besöket inte medgav någon noggrann florainventering. I 
väster finns inslag av darrgräs, brunört och vårbrodd.  Det andra delområdet är ett bryn på västra delen av fastigheten. Här finns en samling 
om ca 15 ekar i 100-150 års ålder i en igenvuxen fd hagmarksmiljö. Ekarna är ganska vidkroniga men de flesta har en kraftig genomgående 
stam. Kring ekarna växer tätt med drygt 20-årig tall samt lite gran och en hel del enbuskar. Tallen är möjligen spontant uppkommen eller i 
annat fall planterad. Till markfloran hör bl a knägräs. Ett par odlingsrösen finns.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekhagen hävdas även i framtiden. I det igenvuxna brynet bör en lövskog eftersträvas. Avveckla alla barrträd utom 
enbuskar som delvis kan lämnas kvar och eventuellt någon tall i större luckor. Återupptaget bete vore mycket positivt.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ekmiljöer vid Tegelladan  
Objektsnummer: 865816    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Några förekomster av grova ekar i området öster om Yxeltorpa vik. Området är en del av eklandskapet kring Stegeborg som har få 

motsvarigheter i länet.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

I området vid Tegelladan och Stege slottsruin finns spridda grova ekar. Ett stycke söder om Tegelladan står fyra mycket gamla och grova, 

spärrgreniga och ihåliga ekar med en värdefull lavflora, bl a minst fyra rödlistade arter. Sannolikt finns fler rödlistade kryptogamer och insekter. 

I anslutning till slottsruinen står ytterligare två gamla ekar och öster om åkerflaket vid Tegelladan står en mycket grov ekhögstubbe. 

 

Åtgärdsbehov 

De mycket höga naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från stammarna till minst fem meter utanför ekkronornas 

yttre gräns. Lämna kvar högstubben, även denna bör vara solbelyst.  



Ekmiljö N Häjorna 
Objektsnummer: 865407 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En bergbrant med visst inslag av ek, såväl krattekar som lite grövre träd som inte  minst är av stort framtidsvärde. 

Naturvärdesbeskrivning
Sydvänd bergbrant med en 10-20 meter bred remsa mellan berget och åkern. I berget en bred hylla med gammal tall och klen ”krattek”. Eken 
är ihålig med många insektshål. Även tallen finns som torrträd. Nedanför berget står gallrad ek och asp samt några enstaka björkar. Några av 
ekarna börjar bli grova och har mulmbildning, håligheter  och döda grova grenar. Biotopen gynnar troligen bland annat insektsfaunan idag.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ekar gynnas även i fortsättningen.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljö NO Bolltorp 
Objektsnummer: 866701 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull ekmiljö med några riktigt grova ekar samt yngre efterföljare i en buskrik och varierad brynmiljö. Området är med sina fina ekar av 
kommunalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
I en sydsluttning finns ett ekhageavsnitt som en del i en större hagmark som även innehåller både fd åker och bergsparti med tall. Några ekar är
riktigt grova, bl a en flerhundraårig som är synlig på håll i brynet i östra kanten. Dess stam är minst 1,5 m i diameter med grov bark och rötter 
samt knotiga utväxter.Tre andra ekar är äldre än övriga men yngre än jätteträdet. Brun nållav förekommer i rik mängd på minst en av dessa tre 
ekar. Floran i hagmarken är ganska trivial. Bitvis finns i brynet ett omväxlande lägre träd- och buskskikt med slån, apel, nypon och någon ask. 
Det finns även ett skikt med 50-75 årig ek som utgör mycket värdefulla framtidsträd.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet bevaras bäst med fortsatt hävd och gärna utglesning bland de yngre ekarna. Behåll gärna ett omväxlande buskskikt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljö NV Torparängen 
Objektsnummer: 865936 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
En mycket värdefull ekmiljö med spridda träd eller grupper av grova träd omgivna av skog. Lavfloran innehåller minst fyra rödlistade arter och 
flera signalarter. Detta tillsammans med håligheter visar att området håller hög klass. Ekarna med sin värdefulla lavflora är en viktig del i det 
ekrika landskapet mellan 

Naturvärdesbeskrivning
På den stora åkerholmen nordväst om Torparängen finns spridda grova ekar samt ett par tätare samlingar. Åkerholmen används f.n troligen 
som vilthägn och är instängslad. Ett tiotal grova, spärrgreniga ekar finns i anslutning till en höjd i västra delen. Ekarna här har en värdefull 
lavflora med bl a gammelekslav, grå skärelav, gul dropplav och brun nållav. Även en hel del yngre mer eller mindre spärrgreniga eller senvuxna 
ekar finns. Ytterligare vidkroniga ekar samt minst en grov lind finns spritt i området. Till lavfloran tillkommer rosa skärelav på linden samt 
gulpudrad spiklav och rostfläck på ek. Det finns även spår av brun guldbagge i trädens håligheter. I sydöstra delen en bergknalle med ek, tall 
och enstaka lindar. Några grova, spärrgreniga ekar finns och dessa hyser en värdefull lavflora.

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om träd och buskar huggs bort från de vidkroniga trädens stammar till minst två meter utanför 
ekkronornas yttre gräns. Linden behöver också skyddas mot träd som växer in i dess krona. Området bör helst

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljö O Björkvik 
Objektsnummer: 864312 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Värdefullt ädellövbestånd och ett par grova ekar öster om Björkviks säteri. 

Naturvärdesbeskrivning
Ca 500 meter öster om Björkviks säteri finns ett parti ädellövskog utmed en åker. Området är gallrat för ca 5-10 år sedan. Här finns en ovanligt
rik trädslagsblandning men där lind och lönn inte gynnats. De utgör nu mestadels en del i det nya underskiktet som är på väg att bildas. Här 
finns träd, t ex senvuxna ekar, med många fina naturkvaliteter såsom håligheter mm. Fältvegetation är gräs med stora inslag av lågörter men 
även några högörter. Bergslok och lundgröe är två fina gräs som växer här.  Norr om ädellövbeståndet och alldeles utmed vägen står en grov 
ek. Den har grovsprickig bark, hålighet, ganska säkert mulmbildning och andra naturkvaliteter. Trots närheten till vägen och dammet finns den 
gulpudrade spiklaven. Ytterligare en grov ek finns västerut vid ladugården alldeles intill vägkanten. Eken lutar svagt ut över vägen och åkern. På
andra sidan är det en bergknalle omgiven av ädellövskog i 50års- åldern. På eken växer laven blekspik.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om lövträden gynnas och speciellt viktigt är att trädslagsblandningen bibehålles och lind och lönn får öka i andel. De 
fristående ekarna bör i sin omgivning vara fria från sly och konkurrerande träd.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljö O Bresätter 
Objektsnummer: 864712 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt litet område med ek, tall och en. Ekarna är senvuxna, många är ihåliga och krokvuxna. 

Naturvärdesbeskrivning
Bergplatå och brant med lodytor och hyllor. Här växer klen, senvuxen ek på sidorna och på platån även tall och en. Många av ekarna är ihåliga 
och med säregna växtsätt, något som höjer naturvärdena. Här är det främst insekter knutna till lövvved som är gynnade. Området har betats 
förr i tiden och troligen har det inte varit så slutet som

Åtgärdsbehov
Gynna eken i eventuell fortsatt skogsskötsel. Lämna död ved.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljö SO Ringsborg 
Objektsnummer: 864711 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En betad, ekdominerad kulle med inslag av grova och mer eller mindre fristående träd.

Naturvärdesbeskrivning
Alldeles öster om E22 och sydost om ett gärde med namnet Ringsborg ligger en kulle med ekdominerad skog. Kullen är välbetad av får. Här 
finns hagmarksekar och enar som delvis står fritt. Ekarna och hasseln står för de trädburna naturvärdena, med håligheter, vedsvampar och 
grovlekar på nästan 1 m i diametern för några stycken. Fältvegetationen är gräs- och örtrik.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras och gynnas av fortsatt bete, viss utglesning av träd- och buskskikt där ek och bärande träd och buskar gynnas.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Ekmiljö SV Ekbacken  
Objektsnummer: 864716    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

En vacker ekmiljö som dessutom innehåller flera riktigt grova träd. Ekbacken är en värdefull del av traktens ekmiljöer.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Intill E22 ligger en vacker, halvsluten betesmiljö med dominans av ek. I dess västra kant finns de grövsta träden med fyra träd över en meters 

diameter varav det grövsta mäter 437 cm i omkrets. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består med fortsatt beteshävd som bibehåller en öppen eller halvöppen miljö kring de grova träden och deras efterföljare samt fina 

brynmiljöer. 



Ekmiljö vid Grimstad gamla skola 
Objektsnummer: 866507 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull ekmiljö med grova ekar i hagmarksmiljö, värdefull lavflora och spår av rik insektsfauna. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära vägen mellan Söderköping och Hylinge ligger en hagmark med ett 10-tal grova ekar samt yngre ek, asp och lönn. På de grova ekarna i 
väster finns en artrik lavflora med brun nållav och gul dropplav. I en ihålig ek finns insektsspillning, troligen av läderbagge som är en akut 
hotad art.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena bevaras så länge miljön är oförändrad och betet fortgår.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljö vid Lund 
Objektsnummer: 865215 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
En värdefull mindre ekmiljö i mellanbygden på gränsen mellan Linköpings och Söderköpings kommuner. 

Naturvärdesbeskrivning
På en blockig höjd norr om Göstorp växer ekdominerad skog som inte rörts på länge. Förutom ek finns gott om björkar, en del med bohål. 
Även björkhögstubbar finns och en del liggande döda träd. Spridda yngre granar förekommer. Mot brynet i söder finns några ganska grova 
ekar i ca 100-150 års ålder. Området är rikt blockigt och här finns rikligt med fällmossa som visar på lång tids beskuggning. Hassel och skogstry
bidrar till att göra området flerskiktat och varierat. På höjden finns enstaka senvuxna ekar, en av dem hyser gul porlav och alléemossa vilket 
indikerar ett artrikt moss- och lavsamhälle.  Alldeles i närheten, vid infartsvägen till Lund, finns en grov gammal ek med djupflikig bark. Eken 
är döende med avtagande liv i kronan. Den visar annars inga yttre skador eller håligheter. Två fina gammelekarter bland lavarna finns på den, 
gul dropplav och brun nållav.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om höjden med ekdominerad skog lämnas orörd med undantag av granar som bör huggas ur. För eken vid Lund gäller att 
buskvegetation under kronan och igenväxning i kronan från andra träd måste undvikas för att bevara naturvärdena

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekmiljö vid Sundö 
Objektsnummer: 872208 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En liten ekkulle med yngre ekar men även ett par äldre exemplar. Om miljön även i framtiden hålls öppen har kullen ett högt framtidsvärde för
eklevande organismer.

Naturvärdesbeskrivning
En liten ekkulle intill vägen vid Sundö. Ekarna är ca 100 år och ett par stycken är ännu äldre. De har en diameter på cirka 1,5 meter och är 
tämligen slätbarkiga och friska, den grövsta mäter 447 cm i omkrets. Ekarna saknar synliga håligheter. Kullen har säkerligen varit betad förr 
men slyar nu igen och fältvegetationen består av gräs och

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består och ekarna och floran gynnas om slyet hålls efter. Då kommer mera ljus in på stammarna och under kronorna.

                                                                                                                                                                                                                                    



Eknön 
Objektsnummer: 875052 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Öarna Eknön, Notuddeholmen och Vårholmen har utomordentligt höga naturvärden som främst är knutna till lövskogsområdena och de 
många grova träden av flera arter. Lav- och insektfaunan har ett mycket högt värde även i ett internationellt perspektiv, med ett flertal ytterst 
sällsynta arter. På Eknön finns det sällsynta arter över hela ön med en koncentration till den södra och östra delen. Inom vissa områden är det 
så rikt på hotade arter att det inte finns någon motsvarighet i länet och mycket få motsvarigheter i landet. Av de två andra öarna är det 
framförallt Notuddeholmen som har naturvärden i klass med delar av Eknön. Lång tids orördhet i kombination med bete har skapat ett unikt 
mosaikartat landskap på Eknön. 

Naturvärdesbeskrivning
Öarna Eknön, Notuddeholmen och Vårholmen ligger i innerskärgården i mynningen av Slätbaken. Öarna ingår i Eknöns naturreservat och har
utomordentligt höga naturvärden som främst är knutna till lövskogsområdena och de många grova träden av flera arter. Huvudön är drygt 200 
hektar stor, de andra öarna endast ca 10 hektar tillsammans. Lav- och insektfaunan har ett mycket högt värde även i ett internationellt 
perspektiv, med ett flertal ytterst sällsynta arter. På Eknön finns grova träd och sällsynta arter över hela ön men främst vad gäller ekanknutna 
värden med en koncentration till den södra och östra delen. Inom vissa områden är det så rikt på hotade arter att det inte finns någon 
motsvarighet i länet och mycket få motsvarigheter i landet.  En stor del av Eknöns östra och södra delar har en historia som ängs- och 
lövängsmiljöer enligt Häradskartan från 1868. Under främst andra halvan av 1900-talet har ön, förutom betesdriften, i stort sett lämnats orörd 
av markägaren greve Magnus Stenbock på Herrborum. Orördheten i kombination med betet har skapat en för  Sverige nästan unik miljö med 
mosaikartade lövrika skogar rika på gläntor och omgivna av välbetade, öppna hagar och strandängar. Successiv, långsam igenväxning har dock 
gjort att en hel del jätteträd blivit trängda.  Eknön är till stora delar uppbyggd av svallgrus och finsediment. Vid Sörudd och ut mot Häludden i 
väster finns högre bergpartier, i övrigt bildar Eknön en skarp kontrast till den angränsande Slätbakenförkastningen i norr. Ön domineras av 

                                                                                                                                                                                                                                    



mer eller mindre betespräglad ädellövskog med inslag av övrig lövskog och barrskog. Den vanligaste skogstypen är blandlövskog med ovanligt 
rikt inslag av gamla och grova ädellövträd av främst ek men även lind, ask och alm. På många ställen står det också grov björk och asp i form 
av levande träd, högstubbar och lågor. Vidare förekommer partier med igenväxande ekhagmark, ek-hasselskog, strandskog (klibbal), aspskog 
och hällmarker med ek och tall men även rena äldre barrskogar med främst tall. Utöver ovan nämnda träd och buskar förekommer också lönn, 
bok, fågelbär, sälg, rönn, oxel, brakved, en och hägg. I de östra delarna finns en anmärkningsvärd hassellund med ovanligt grova och åldriga 
hasselbuskar. Här finns också ett bestånd av strutbräken.  Fältskiktsfloran i lövskogsdelarna är i allmänhet Jundartad med arter som trivs under 
', 'näringsrika förhållanden. Dominerar gör ofta arter som älgört, stinksyska, ormbär, liljekonvalj, blåsippa, måbär, skogstry, hässlebrodd och 
träjon. Av mindre vanliga arter kan nämnas storrams, vårärt, vätteros, hässleklocka, springkorn, löktrav, rödblära, tandrot, ramslök, trolldruva, 
sårläka, nästrot och tvåblad. Vissa barrskogspartier och hällmarker har också en intressant flora med förekomster av t ex lopplummer, knärot 
och ryl.  På Eknön finns även betydande arealer odlingslandskap med ett stort åkermarksparti i centrala delen och en stor (Flagen) och flera 
mindre strandängar.  Lavfloran och insektsfaunan är unik. Få områden i länet och även i landet kommer i närheten av samma täthet av 
sällsynta och rödlistade arter. Drygt 20 rödlistade lavar och ytterligare nästan 20 ovanligare trädlavar har påträffats. Det är främst på Eknöns 
södra och östra del och på Notuddeholmen som den värdefulla lavfloran är koncentrerad. Här finns bl a gammelekslav på ett imponerande 
stort antal träd samt t ex parknål, sönderfallslav, ekspik och skuggorangelav. Av insekter så har främst vedlevande skalbaggar studerats och 
resultatet visar att här finns en ytterst artrik och hotad insektfauna. Omkring 75 arter från den nationella hotlistan över rödlistade arter i Sverige
är funna på ön. I Östergötland finns inget område med motsvarande yta som kan mäta sig med Eknön. I jämförelse med andra liknande 
områden i Sverige tillhör Eknön utan tvekan landets förnämsta områden med avseende på vedlevande insekter. Flertalet sällsynta insekter på 
ön är knutna till de många gamla och grova träden och då främst ek. Det finns dock ett ovanligt stort antal fynd av arter på trädslag där de 
normalt ej påträffas. Andra viktiga träd och buskar från entomologisk synpunkt är björk, asp, tall, hassel och alm. De mest anmärkningsvärda 
fynden på Eknön utgörs av de akut hotade arterna läderbagge (Osmoderma eremita), svart guldbagge (Gnorimus variabilis) och svartbaggarna 
Tenebrio opacus och Allecula rhenana.  De många grova träden tillsammans med lång tids orördhet ger även goda förutsättningar för en rik 
vedsvampflora. Här finns bl a blekticka, oxtungsvamp, 

Åtgärdsbehov
rynkskinn och ullticka på grova ekar respektive granlågor. Andra svampar är - Naturvärdet består om Eknön med dess representativa 
lövnaturskogar, jätteträd och  hasselticka, trådticka, barkticka, blodsopp, vitvaxing, kantarellmussling och __ andra särpräglade biotoper 
bevaras. Syftet med skötselåtgärder som utförs (fortsatt  svavelmusseron. bete, viss lokal röjning) ska vara att förbättra livsbetingelserna för 
hotade, sällsynta  ', 'Slätbaken och Eknön ligger i Östergötlands skärgård som har ett något maritimt klimat med mildare vintrar och en något 

                                                                                                                                                                                                                                    



svalare medeltemperatur på sommaren. Det finns  ett flertal djur och växter som gynnas av ett sådant klimat. Som exempel kan nämnas mistel 
och murgröna. Lind fröföryngras endast i gynnsamma klimatlägen på våra breddgrader och Eknön är ett sådant område. Även bland t ex 
vedlevande skalbaggar och lavar finns arter som endast förekommer i sydligaste Sverige samt utmed ostkusten, en utbredningsbild som ibland 
kan ha med klimatet att göra. Eknöns naturvärden finns utförligt beskrivna i flera böcker och skrifter, bl a kan ”Botanisk inventering av 
Östergötlands skärgård” och ”Fågellokaler i Sverige” nämnas.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ek på Tällholmen  
Objektsnummer: 875209    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

På Tällholmen finns en mycket grov gammal ek som utgör en värdefull del av eklandskapet i S:t Anna skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Tällholmen ligger söder om Risö. Här finns en jätteek på den i övrigt tallskogsbevuxna ön. Trädet har en stamdiameter på 1,4 meter och har en 

typisk grov barkstruktur med karaktärslavar som endast uppträder på riktigt gamla och grova ädellövträd. Gulpudrad spiklav, gul dropplav och 

rosa skärelav finns här. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om eken vid behov frihuggs genom röjning eller luckhuggning. Trädet hotas ej i nuläget av igenväxning. 

 



Ek S Strutgärdet 
Objektsnummer: 865521 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En grov ek som hyser den ovanliga lunglaven. Eken har ett högt värde både för eklevande organismer och som värd för lunglaven. Eken är 
dock hotad av

Naturvärdesbeskrivning
En grov ek som står i gränsen mellan Västtomta och Björsätter. På eken växer lunglav. En fin signalart. På Björsättersidan hotas eken av 
granungskog. De kommer snart att skugga stammen hårt samt växa upp i ekens krona. På Västtomtasidan är ett nyare hygge där planterad gran
på sikt blir ett problem för eken.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om all gran under ekens krona samt ca 5 meter utanför tas bort för att gynna eken och dess värden. Ekförekomster i 
närheten bör gynnas också.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ek SV Arentorpsviken 
Objektsnummer: 874053 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
En mycket grov ek som är skyddad som naturminne. 

Naturvärdesbeskrivning
I blandskog sydväst om Arentorpsviken står en ek med omkretsen 600 cm och mycket kraftiga grenar. Det finns torra grenar både i kronan 
och på marken. En del döda grenar i kronan är 0,5 m i diameter. Stammen har blottad ved, vril och hål som kan användas som boplats för 
fågel. På stammen finns en värdefull lavflora med gulpudrad spiklav, flarnlav, gul dropplav och rödbrun blekspik. Kring eken växer bl a

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om sly röjs runt och under eken. Vidkroniga, solbelysta arvtagare bör finnas i närområdet.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ek vid Göstorp 
Objektsnummer: 865205 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Vid Göstad finns en grov ek med håligheter och grov bark vilket gynnar en rik flora och fauna. Gamla ekar är en mycket värdefull livsmiljö 
som bör bevaras och helst vårdas så att de står mer eller mindre öppet. 

Naturvärdesbeskrivning
En metergrov ek vid en äldre arbetarbostad. Eken delar sig vid ca 2,5-3 meters höjd. Den är ihålig med mulmbildning inuti och på barken 
växer en rik lavflora med bl a den bruna nållaven. Eken står fritt.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om eken förblir fristående genom att igenväxning undviks.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ek vid Kullabacke 
Objektsnummer: 865619 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En solitär ek med värdefull lavflora som är hotad av omgivande granar. 

Naturvärdesbeskrivning
Solitär ek som hotas av uppväxande granungskog. Den står utmed gamla vägen och är ca 1,3 m i diameter. Det finns ytor med död ved men 
den är i stort annars välmående. Till lavfloran hör brun nållav, gulpudrad spiklav och gul dropplav. Granskogen och sly under kronan utgör 
dock ett hot mot eken och dess naturvärden.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om frihuggning och röjning snart genomförs.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekängen 
Objektsnummer: 864714 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
En ekskog av lundkaraktär med relativt klena träd men om lövskogsvärdena bevaras och gynnas ökar naturvärdet inom en snar framtid. 

Naturvärdesbeskrivning
Ekskog med lundkaraktär. Området har varit betat förr. Det finns fortfarande mycket grässvål kvar men lundväxterna ökar, här finns t ex 
vippärt och vårärt. Området är gallrat och röjt. Nu håller ett nytt skikt av sly och hasselbuskar på att bildas. Uppe i bergkanten finns senvuxna 
ekar med naturkvalitéer. Naturvärdena är idag mest knutna till fältvegetationen och bergväggen. Ekarna börjar dock komma upp i intressanta 
dimensioner och deras naturvärden kommer att öka inom en snar framtid.

Åtgärdsbehov
Naturvärdena gynnas om lundkaraktären kan bibehållas. Värdefullt med visst inslag av död ved.

                                                                                                                                                                                                                                    



Ekö barrskog 
Objektsnummer: 873228 Naturvärdesklass: 1

 

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

Naturvärdesbeskrivning
Nordost om gården Ekö på Norra Finnö finns ett område med hällmarkstallskog med stort inslag av gamla tallar. I norra delen närmast havet 
har det varit orört länge. I södra delarna har plockhuggning gjorts för några årtionden sedan. Bitvis finns här inslag även av yngre tall. På gamla 
tallar hittades spår av den rödlistade svarta praktbaggen. Här finns även misstänkta spår av den ännu ovanligare reliktbocken. Området har 
ingått i skogsbete men har endast svag skogsbeteskaraktär eftersom

Åtgärdsbehov
De höga naturvärdena kommer att bevaras om området i huvudsak kommer att lämnas orört. På produktiva delar bör en del yngre tall huggas 
bort.

                                                                                                                                                                                                                                    



Enholmsviken 
Objektsnummer: 875324 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Viken mellan Enholm, Lammskär och Röskär på sydligaste Aspöja är långsmal och opåverkad. Här finns en förhållandevis rik 
undervattensvegetation och viken kan vara betydelsefull för fisk. Den grunda vattenmiljön utgör en värdefull del av de samlade 
undervattensvärdena i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Den sydligaste viken på Aspöja består av ett långsmalt sund i söder som övergår i en avsmalnande vik i norr. Den södra delbassängen är 1,5 m 
djup med en öppning i söder som är 2 m medan den norra delen är 1,4-1,7 m djup. Delbassängen i norr domineras av djup på 1,5 m. Den stora
mynningen i sydost är 1,5-2 m djup. Klipphällar och blandskog omger denna opåverkade vik. Vass och havssäv i glesa bestånd täcker ungefär 
hälften av strandlinjen. Undervattensvegetationen är måttlig till riklig och  mycket varierande med åtta påträffade arter.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Falket ekmiljöer 
Objektsnummer: 863906 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett par yngre ekmiljöer av stort framtidsvärde med inslag av enstaka äldre och grövre träd. En mycket värdefull del av det ekrika landskapet i 
traktens odlingsbygd.

Naturvärdesbeskrivning
I väster nära Frosta ligger en liten ekmiljö med några vidkroniga ekar i upp till ca 150 års ålder. Ett träd är dock äldre och grövre, det mäter 352
cm i omkrets.  Vid Falket lite längre österut finns ett fint ekbryn med relativt ung ek (50-75 årig) samt enstaka lite äldre träd. Det är ett sydvänt 
och välbetat bryn som kommer få stort  värde i takt med att de vidkroniga träden åldras. Strax 500 m SO om Falket står ytterligare en grov ek 
(353 cm omkrets) i betesmark.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hävden fortsätter som idag och om ekarna vid Frosta står öppet och fritt.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Fillingerumeån  
Objektsnummer: 865606    Naturvärdesklass: 3 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Fillingerumeån är kraftigt fysiskt påverkad men utgör trots det en värdefull naturmiljö. Potentiella limniska nyckelbiotoper finns på 9 platser  

längs ån och omfattar sammanlagt 16 % av vattendraget. Värdekärnorna utgörs främst av strömsträckor men här finns även ett värdefullt 

meandrande parti. Strömstare har häckat vid ån och nyttjar regelbundet vattendraget  som rast- och övervintringslokal. Dessutom förekommer 

utter. Fillingerumeån är av kommunalt värde för naturvården.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Orientering  Fillingerumeån ligger sydväst om Mogata i centrala delen av Söderköping kommun. Övre delen av ån ligger i Valdemarsviks 

kommun. Delar av ån kallas även Kullaån. Ån rinner i nordlig riktning från Ken till den del av Söderköpingsån som kallas Hällaån. Längden är 

14,4 kilometer och fallhöjden uppskattningsvis 33 till 35 meter. Ån är biotopkarterad i sin helhet  (Edlund 2007). Naturvärdesobjektet omfattar 

hela vattendraget.  Vattendragsbeskrivning  Ån har ett mestadels rakt till ringlande lopp, men meandrande partier finns på några platser. 

Skuggningen av vattendraget varierar. Relativt välskuggade till välskuggade partier dominerar inom 61 respektive 14 % av  sträckningen medan 

resterande delar är sämre skuggade. Död ved finns  bara i ringa omfattning i vattnet. Medelbredden är oftast 3,5 till 5 meter. Vattenmiljön 

utgörs till allra största delen av lugnflytande partier som dominerar inom 86 % av bäcken. Svagt strömmande och strömmande sträckor finns 

dock på många håll och dominerar inom 6 respektive 7 %  av bäcken. Forsar är betydligt ovanligare men finns på flera platser. Den vanligaste 

bottentypen är finsediment som dominerar inom 88 % av vattendraget medan sten dominerar inom 10 %.  Potentiella limniska nyckelbiotoper 

finns på 9 platser längs ån och omfattar sammanlagt 16 % av vattendraget.  Det nedersta området ligger vid det gamla tegelbruket vid Bolltorp 

och utgörs av en fallsträcka med forsande, strömmande och svagt strömmande vatten. Centralt i objektet faller vattnet över en brant sluttande 

häll. Området har tidigare nyttjats för kraftproduktion och spår av verksamheten  syns på flera håll. Sträckan är 60 meter lång och har sannolikt 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

kallats Kattforsen.  3,4 kilometer uppströms inloppet i Söderköpingsån, vid platsen för Bolltorps gamla järnvägshållplats, finns nästa område. 

Objektet utgörs av en  90 meter lång varierande strömsträcka med stendominerad botten. Sträckan är sänkt men har kvar många av sina 

ursprungliga värden.  ', 'Drygt 500 meter längre uppströms ligger nästa potentiella limniska nyckelbiotop. Området utgörs av en 100 meter lång 

fallsträcka dominerad av  strömmande vatten. I de övre delarna har det tidigare funnits en kvarn  eller liknande och det är gott om lämningar 

efter verksamheterna. Här  finns också en brant sluttande häll som vattnet faller över. Botten är sänkt  i de nedre delarna av området.  Mellan 

Kulla och Tomtsätter, cirka 5 kilometer uppströms inloppet i Söderköpingsån, finns ytterligare ett område. Objektet består av en 500 meter 

lång varierande strömsträcka med förhållandevis låg påverkansgrad. Vattnet är mestadels välskuggat och kantas av klibbal och gran. Såväl svagt 

strömmande som strömmande partier är vanliga. Delar av området betas. I de övre delarna rinner vattendraget förbi den trånga dalgången 

Tjurhålet där branta klippor och svahällar omger bäcken. De nedre delarna av objektet är tydligt påverkade av sänkningar nedströms vilket har 

inneburit att ån har eroderat sig ner till en djupare nivå och numera kantas av  branta och delvis blottlagda stränder. De direkta fysiska 

ingreppen inom sträckan bedöms dock som små. Ett undantag är längst upp på sträckan där rensningar för att sänka nivån uppströms har 

utförts.  Omedelbart uppströms strömsträckan finns en 540 meter lång meandersträcka som också utgör en potentiell limnisk nyckelbiotop. Ån 

rinner  mestadels oskuggad över svagt hävdade fuktängar. Inga betydande ingrepp har gjorts inom området men rensningar omedelbart 

nedströms  sträckan har inneburit att vattennivån har sänkts och ån numera rinner på  en lägre nivå.  300 meter söder om Tomtsätter finns en 

90 meter lång strömsträcka som rinner i en betad skogsbevuxen dalgång med klibbal och gran. Sträckan är påverkad av rensningar men utgör 

fortfarande en värdefull strömvattenmiljö. Nästa potentiella limniska nyckelbiotop ligger väster om Mosko och 1,9 kilometer nedströms 

utloppet ur Ken. Sträckan är 140 meter lång och varierande avseende vattenhastighet, djup och bredd. Svagt strömmande vatten med 

sandbotten dominerar. Sträckan är påverkad av rensningar  inom eller nedströms området och har ett sänkt lopp, men har återgått mot  ', 'ett 

mer naturliknande tillstånd.  Omkring en kilometer nedströms utloppet ur Ken ligger nästa område.  Objektet utgörs av en 620 meter lång och 

relativt opåverkad sträcka vid  Fillingerum. Ingrepp har gjorts på sträckan men spåren är ganska få. Ån är välskuggad av klibbal, ask, lönn och 

hägg och det är förhållandevis gott  om död ved i vattnet. Större delen av sträckan är lugnflytande med finsedimentbotten,  men 

vattenhastigheten ökar successivt uppåt och miljön  övergår till svagt strömmande med en sand- och grusdominerad botten. Strömmande 

partier med grövre bottenmaterial finns inom de översta delarna.  Den översta potentiella limniska nyckelbiotopen ligger drygt 200 meter 

nedströms utloppet ur Ken. Sträckan är 100 meter lång och ligger vid Kvarngårdens nedlagda kvarn. De nedre delarna är vegetationsrika med  

ett svagt strömmande vatten och en sanddominerad botten. Vattenhastigheten ökar successivt uppåt för att domineras av strömmande vatten 

med  grus-, sten- och blockbotten i de övre delarna. Stränderna är delvis stensatta  i de översta delarna närmast kvarnen där påverkan från 

kvarndriften  är påtaglig.  Växter och djur  Vid karteringen var vattenvegetationen förhållandevis artrik och utgjordes till största delen av 

övervattensväxter. Bladvass, starr och säv var de vanligaste arterna, men även skogssäv, mannagräs, jättegröe, bredkaveldun, igelknopp, lånke, 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

rostnate och gul näckros dominerade inom vissa  partier. Andra arter som påträffades var gul svärdslilja, kalmus, sjöfräken, besksöta, blomvass, 

svalting, vattenmärke, sjöranunkel, kabbeleka, strandlysing, topplösa, rörflen, nålsäv, vattenblink, kransalgen matt- eller  glansslinke, andmat 

och stor andmat, dyblad, gäddnate, trubbnate och ålnate. Inom områden med högre vattenhastighet och grövre bottenmaterial dominerade 

näckmossa, men där påträffades även bäcklav, rödalgen strömtråd och fintrådiga grönalger.  ', 'I bäcken förekommer allmän dammussla och 

spetsig målarmussla (Bergengren 2007 m fl). Spår av utter noterades på flera platser längs ån vid biotopkarteringen (Edlund 2007). Strömstare 

har häckat vid bäcken och nyttjar regelbundet vattendraget som rast- och övervintringslokal (Vuorinen 2007).  Påverkan  Fillingerumeån är 

kraftigt fysiskt påverkad. 90 % av ån är omgrävd, kraftigt rensad eller indämd av dammar. Fysiskt opåverkade delar saknas i  princip. Delar av 

ingreppen hänger samman med sänkningen av sjön Vispolen i slutet av 1800-talet. Än rann tidigare genom sjön men genom omfattande 

sänkningar och kanaliseringar av 2,7 kilometer av ån sänktes sjöns nivå så mycket att endast en mindre del numera återstår. Vid samma tid 

gjordes också flera andra omfattande sänkningar och uträtningar, bland annat inom området omedelbart uppströms Vispolen.  Det finns 9 

vandringshinder i ån som hindrar eller försvårar passage av fisk och andra djurarter i vattendraget. Två av dessa är naturliga medan resterande 

är artificiella. Uppskattningsvis 18 % av vattendragets längd och 8,5 meter av fallhöjden är indämd av dammar.  Det nedersta vandringshindret 

ligger öster om Bolltorp 0,8 kilometer uppströms inloppet i Söderköpingsån. Det är en relativt nybyggd enkel  damm med en meters fallhöjd 

som utgör ett definitivt vandringshinder för  fisk och andra djurarter. Dammen dämmer in minst 180 meter av ån vilket skapar ogynnsamma 

förhållanden för strömvattenlevande organismer.  Väster om Bolltorp, cirka 800 meter uppströms dammen, finns resterna av ytterligare en 

förhållandevis nybyggd damm. Den är byggd av stora betongplattor och har en viss indämmande effekt men utgör inget vandringshinder.  Vid 

det gamla tegelbruket, 2,3 kilometer uppströms inloppet i Söderköpingsån, finns ytterligare två definitiva hinder. Här har det tidigare funnits  

kvarn eller liknande och det är gott om lämningar efter verksamheterna.  Det nedre hindret består av en fors där vattnet faller 3,2 meter utför 

en brant sluttande häll. Hindret är sannolikt naturligt. Det övre hindret utgörs  ', 'av en betongdamm med 1,4 meters fallhöjd. Från dammen 

rinner vattnet i två fåror varav den östra med den branta hällen bedöms vara ursprunglig. Den västra fåran är delvis sprängd genom berget och 

rinner ihop med ursprungsfåran nedströms hällen. Dammen dämmer in uppskattningsvis 1,0 kilometer ån.  Öster om Kulla och 4,0 kilometer 

uppströms inloppet i Söderköpingsån finns nästa hinder. Här har det tidigare funnits en kvarn eller liknande och det är gott om lämningar efter 

verksamheterna. Det nuvarande hindret bedöms dock som naturligt och består av en fors där vattnet faller 2,5 meter utför en brant sluttande 

häll. Hällen utgör ett definitivt vandringshinder för fisk och andra djurarter.  

 

Åtgärdsbehov 

Alla åtgärder som kan skada områdets naturvärden bör undvikas. Åns Det femte hindret utgörs av en vägtrumma och en enkel trädamm i 

direkt vandringshinder bör åtgärdas för att möjliggöra passage av fisk och andra anslutning till trumman. Hindret ligger vid Klinten 2,4 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

kilometer nedströms _ djurarter i  vattendraget. Dammarnas indämmande effekt bör också minska.  utloppet ur Ken och utgör ett definitivt 

hinder. Trädämmet dämmer in uppskattningsvis 450 meter av ån.  600 meter längre upp efter ån ligger nästa hinder. Här finns en relativt 

nybyggd betongdamm med cirka en meters fallhöjd. Vid karteringstillfället dämde dammen in åtminstone 300 meter av vattendraget men 

vattennivån låg två decimeter under dämningströskeln. Anledningen till den låga  nivån var ett troligt dammbrott söder om utskovets landfäste. 

Avrinningen 



Finnarudd 
Objektsnummer: 872202 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
På Finnarudd med omgivning finns ett stort ostört område som delvis täcks av äldre barrskogar. Det stora och oexploaterade området utgör en
mycket värdefull del av S:t Anna skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Finnarudd är ett hällmarksområde mot Finnfjärden. Det är ett äldre tallbestånd med mindre småkärr i svackorna. Främst i östra kanten men 
även mitt i området finns större kala berghällar. Det finns död ved både som lågor och torrträd spritt i hela området men i sparsam mängd. 
Området upplevs tämligen orört och är värdefullt för landskapsbilden ut mot den vidsträckta Finnfjärden. Mot nordväst innanför Kårkrok 
ansluter ett odikat surdråg med kringliggande kärr och sumpskogspartier. Det rinner norrut och ut i Finnfjärden. Beståndet har en orörd prägel 
och varierar från frisk fastmark till ytor med mindre vattenspeglar och trädgrupper på socklar. Surdråget utgör en svacka mellan två 
hällmarkspartier. Söderut i området blir skogen yngre och övergår så småningom i yngre gallringsskog. I nordväst längs Finnfjärdens strand 
växer gammal barrblandskog med gott om lågor och död ved i olika former. Marken är klädd i blåbärsris och är en svag nordsluttning ner mot 
havet. Vid strandkanten finns lite lövträd, främst al. Den stora mängden död ved och beståndets orörda karaktär gör beståndet mycket 
värdefullt. Finnarudd tillsammans med sumpskogen och barrblandskogen bildar ett stort, relativt orört barrskogsområde av mycket stort värde.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hällmarksskogen, sumpskogen och barrblandskogen lämnas orörda.Området bör även undantas från åtgärder som kan 
påverka dess ostörda karaktär såsom all form av exploatering.

                                                                                                                                                                                                                                    



Finnkrokens barrskog 
Objektsnummer: 873107 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Nordost om Finnkroken ligger ett större område med äldre hällmarksskog av tall. Skogsområdet utgör en mycket värdefull del av kustzonens 
höga naturvärden. Skärgårdsområdet är en särskilt utpekad värdetrakt för tallskogsvärden i 

Naturvärdesbeskrivning
Nordost om Finnkroken finns på Södra Finnösidan ett relativt stort område med omväxlande hällmarkstallskog och bättre mark med tallskog 
med inslag av gran. Tallarnas ålder ligger runt 150 år med inslag av ännu äldre träd. Även granarna är gamla med inslag av träd som säkert är 
mellan 150 och 200 år gamla. Här finns ett ganska stort inslag av död ved främst torrträd. På död ved finns spår av praktbaggar och på granar 
sågs på flera ställen kläckhål av granbarkgnagare. Lite längre österut finns ytterligare ett litet område med både hällmarkstallskog och bättre 
mark med graninslag. Tallarna i området är mycket gamla och många av granarna är grovgreniga

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om barrskogarna lämnas orörda.

                                                                                                                                                                                                                                    



Fiskartorpets skogar 
Objektsnummer: 874113 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Äldre barrskogar och ett ädellöv-avsnitt på norra sidan av Torön. Ädellövskogen har höga framtidsvärden och barrskogen har stort värde för 
fågelfaunan. Områdena utgör värdefulla delar av naturen i S:t Anna innerskärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Nära Fiskartorpet på nordsidan av Torön finns ett område med äldre barrblandskog längs ett par höjdryggar. Mellan höjderna en något fuktig 
sänka med bitvis rikt lövinslag. På udden i nordväst ligger ett mindre ädellövbestånd i en svag sydsluttning. Ganska ung och medelålders ek 
dominerar tillsammans med bland annat ask och lönn. Markfloran består av lundgröe med rikare inslag i form av hässlebrodd. I sydväst står en 
grov ek med över 5 meters omkrets. Eken har en rik lavflora med bl a den

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om barrblandskogen även i framtiden lämnas orörd. Området omfattas av ett naturvårdsavtal. Adellövbeståndet bör även i 
framtiden vara ädellövdominerat och den grova eken kan gärna frihuggas något.

                                                                                                                                                                                                                                    



Flagen 
Objektsnummer: 873131 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Flagen är en djup och exponerad vik som är påverkad av hus, bryggor och båtar. Den grunda viken utgör dock en värdefull del av de samlade 
undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Flagen är belägen i nordvästra delen av Korsfjärden intill det tidigare sundet som skiljt Gränsö från Norra Finnö. Viken är djup (> 3 m) och 
mynningen varierar mellan 2-6,5 m. Exponeringsgraden är stor och viken klassas som ett exponerat grundområde. Viken är ganska starkt 
påverkad av åtskilliga hus, bryggor och båtar. Även muddring har förekommit och tomtmark dominerar omgivningarna. Vass täcker knappt en 
fjärdedel av strandlinjen och undervattensvegetationen är sparsam. Vikens värde ligger bl a i att det är en del av det gamla sundet där 
Kårbofjärd strax norrut kanske är den mest värdefulla våtmarksmiljön.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Flagen på södra Trännö 
Objektsnummer: 875058 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Flagen är en exponerad och opåverkad vassbukt. Viken har troligen viss betydelse för fiskrektyteringen i området. Den grunda vattenmiljön 
utgör sammantaget en värdefull del av undervattensmiljöerna i länets skärgård. 

Naturvärdesbeskrivning
Flagen är en vassbukt på södra Trännö. Viken mynnar åt nordost med en tämligen svårdefinierad mynning där djupet är ca 3-4 m. Viken i 
övrigt är relativt djup, ca 2,5 m i snitt och med hela 2 m vattendjup vid vasskanten. Viken har en hög exponeringsgrad och klassas som ett 
exponerat grundområde. Ett fritidshus, en liten brygga och en båt finns runt viken som bedöms vara opåverkad. Blandskog dominerar på land 
och tämligen glesa vassar täcker merparten av stränderna. Undervattensvegetation förekommer mycket sparsamt i de yttre delarna men rikligare

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Flatmossen 
Objektsnummer: 872111 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Vid Flatmossen och i dess omgivning finns stora barrskogsanknutna naturvärden. Området är en mycket värdefull del av kvarvarande äldre 
skärgårdstallskogar. Flatmossen ingår i natura 2000. 

Naturvärdesbeskrivning
Flatmossen omges av en laggkant med en 10-30 m bred blandsumpskog. Flatmossens centrala del är en utpräglad tallmyr med skvattram och 
hjortron i fältskiktet. Sumpskogen i laggen innehåller dock de högsta naturvärdena. Träden står på rejäla socklar och har självgallrat sig. 
Lövinslaget är närmare 50% och det finns rikt med blodlav oh skiftlav på al här och där i kanten. På äldre gran finns signalarterna 
gammelgranlav och kattfotslav. På Flatmossebergets brant och topp i öster växer äldre hällmarksskog på en långsträckt bergrygg. En del sänkor
med bördigare mark finns. Berget stupar brant ner på bägge sidor. En del knotiga gamla ekar är ett värdefullt inslag och lågor och torrträd är 
det gott om, speciellt i branterna. Beståndet är mycket olikåldrigt och bär bara få och gamla spår av huggning. På ekar finns en värdefull lav- 
och svampflora, bl a har påträffats gammelekslav, grå- och rosa skärelav samt tårticka. På granved förekommer vedtrappmossa.  I 
Flatmossebergets östbrant växer gammal granskog med lågor överallt. Torrträd och högstubbar finns och beståndet är mycket olikåldrigt. I 
norr är branten smalare och mot söder blir den en bredare hylla i berget. Hyllan håller kvar en del vatten och delvis är det mindre kärrpartier. 
Intill viken norr om Djursudden finns en östvänd bergvägg med grandominerad skog nedanför. Närmast bergväggen ligger troligen en 
snäckskalsbank då floran är mycket rik med trolldruva, myskmadra och sårläkaAndra örter är stinksyska, skogsallat, violer, blåsippor och 
vitsippor samt mängder av harsyra.

Åtgärdsbehov

                                                                                                                                                                                                                                    



Naturvärdet består om huvuddelen av områdets barrskogar även i framtiden lämnas orörda. Vid skalgrusbanken i sydost vore det önskvärt med
en utglesning av gran och gynnande av lövträd. Flatmossen utgör ett av kommunens Natura 2000-områden.

                                                                                                                                                                                                                                    



Fläsket 
Objektsnummer: 865952 Naturvärdesklass: 1

 

Naturvärdesbedömning
Fläsket är en lindskogsö med rik markflora samt rik buskvegetation. On med sin lindskog utgör en värdefull del av ädellövbestånden i länets 
skärgård.

Naturvärdesbeskrivning
Fläsket är en lindbevuxen ö med mycket vacker högstammig lindskog, en pelarsal. Markfloran domineras av lundgröe samt vårörter som 
vitsippa och tandrot. I sydost finns täta slånsnår och hällar med tulkört. I sydväst knotiga hagtornsbuskar. På stranden i söder påträffas 
ormtunga.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om ön lämnas utan skogliga åtgärder. Ön är ej fältbesökt sedan 1979-80.

                                                                                                                                                                                                                                    



Fridhems klippäng 
Objektsnummer: 865903 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Bergbundna f.d hagmarker med en intressant klippängsflora. Vegetationen har en särpräglad sammansättning utan motsvarighet i kommunens 
övriga naturbetesmarker. Detta ger ett högt naturvärde trots ohävd, viss exploatering och igenväxning. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid landsvägen ligger en flackare bergknalle som inte hävdas. Det senaste årtiondet har här dessutom uppförts sommarstugor. Här finns dock 
rester av en fin klippängsmiljö som trots allt kan uppmärksammas. Lite träd finns i kanten nedanför berget medan hällmarkerna är öppna med 
någon tall samt buskar, mest nypon. Vegetationen domineras av en mosaik av hällmarkstorräng och torräng av örtrik ängshavretyp. Ängshavre,
blodnäva, brudbröd och kärleksört finns men getrams dominerar stora ytor. En rad ytterligare arter ger vegetationens speciella karaktär som 
hällebräken, gräslök, tulkört, getväppling, solvända, styvmorsviol, vit fetknopp m fl.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om det som finns kvar av klippängen bevaras och undantas ytterligare exploatering eller utfyllnad med matjord. Viss 
buskröjning vore troligen gynnsamt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Frisksjön 
Objektsnummer: 873202 Naturvärdesklass: 3

 

Naturvärdesbedömning
Frisksjön är en klarvattensjö på Norra Finnö. Sjön är förhållandevis stor och har ett litet nederbördsområde vilket gör att den har mycket få 
motsvarigheter i skärgården.

Naturvärdesbeskrivning
Frisksjön är en klarvattensjö med rent och klart vatten på södra halvan av Norra Finnö. I några av vikarna finns en obetydlig vassvegetation. 
Omgivningen utgörs av  högt belägna tallhällmarker. Sjön har ett mycket litet avrinningsområde vilket är kännetecknande för klarvattensjöar.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Frisksjön skyddas från föroreningar och undantas från andra åtgärder som kan skada naturmiljön eller påverka 
områdets oexploaterade karaktär.

                                                                                                                                                                                                                                    



Frostaberget 
Objektsnummer: 865701 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Berget hyser öppna klippängar med delvis artrik flora. Klippängsmiljön gynnar värmekrävande arter av insekter, bl a fjärilar. Väster om berget 
finns en fin ekmiljö med gamla och senvuxna träd. Frostaberget utgör en värdefull och skyddsvärd naturmiljö och en god representant för de 
sydvästvända bergbrants- och klippängsmiljöerna i kommunen. 

Naturvärdesbeskrivning
Från Frostaberget har man en vid utsikt över skogs- och jordbrukslandskapet i trakten. På berget finns spår av en fornborg som vittnar om att 
utsiktspunkten nyttjats under tusentals år. Västerut syns ett rikt ekinslag i markerna och fuktängarna vid den slingrande Fillingerumsån. Bergets 
kalott präglas av öppna och delvis gräsbevuxna hällar med främst kruståtel och ljung. Spridda enbuskar finns liksom unga ex av tall, ask och 
björk. Överlag är floran mager men det finns ett avsnitt i östra kanten med artrik ängshavretorräng. Här finns bl a rikt med brudbröd, smultron
och ängsnejlika.  Väster om Frostaberget ligger i nord-sydlig riktning en ekbevuxen bergrygg där ekarna överlag är gamla, senvuxna och 
spärrgreniga. En del död ved finns. Fällmossa förekommer vilket visar på lång tids jämn beskuggning.

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om Frostaberget lämnas orört och om ekarna i väster bevaras och sly bör hindras från att komma upp i trädkronorna. Bete 
vore positivt att återinföra i ekmiljön.

                                                                                                                                                                                                                                    



Fuktäng vid Hast 
Objektsnummer: 865623 Naturvärdesklass: 2

 

Naturvärdesbedömning
Den lilla fuktängen vid Hast hyser en intressant flora där bl a den ovanliga slåtterblomman ingår. Dock hotas fuktängen av en långt gången 
igenväxning.

Naturvärdesbeskrivning
Vid Hast ca 1 mil syd om Söderköping betas några hagmarker och omkringliggande gräsvallar. En av hagarna hyser tack vare sidlänthet 
(fuktighet), en intressant flora. Dock hotas dessa hävdberoende växter av en långt gången igenväxning. Främst björk och vide har fått utvecklas
fritt. Vegetationen domineras av lågstarräng och knapptågsäng med inslag av tuvtåtel. På den mindre delen av objektet som är torrare syns 
rödvenheden. I fuktängen växer den i Söderköpings kommuns naturbetesmarken så sällsynta slåtterblomman tillsammans med arter som 
ängsvädd, ängsskallra, stagg och hirsstarr. På rödvenheden finns ljung, kattfot, blåsuga, revfibbla och knägräs. Objektets värde kan utan 
problem höjas väsentligt med röjningsinsatser och något

Åtgärdsbehov
För att naturvärdena ska bevaras måste en ordentlig röjningsinsats göras och först då kan de hävd- och ljusberoende växtarterna få möjligheten
att utöka sina domäner. Troligen är det lilla området ett utmärkt slåtterobjekt.

                                                                                                                                                                                                                                    



Furudal tallskog 
Objektsnummer: 864901 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Ett värdefullt, äldre barrskogsavsnitt. Tallskogen utgör en värdefull del av skogslandskapet och är av lokalt värde för naturvården. 

Naturvärdesbeskrivning
Vid Furudal norr om vägen till Lagnö finns en 135-årig hällmarkstallskog med enstaka tallågor och torrakor.

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

                                                                                                                                                                                                                                    



Fyrby hagmarker 
Objektsnummer: 865411 Naturvärdesklass: 4

 

Naturvärdesbedömning
Kring Fyrby gård finns flera mindre hagmarker, delvis på sandig eller grusig mark som gynnar torrängsflora och eventuellt en rik insektsfauna. 
Här finns även en betad åkerholme med visst inslag av grövre ekar. 

Naturvärdesbeskrivning
Fyrby gård är högt belägen på en sand eller grusavlagring. Infarten till gården kantas av fina alléer med delvis gamla träd. I gårdens närhet finns 
flera mindre hagmarker. I väster finns en hage med bitvis värdefull flora, främst i svampfloran som är mycket artrik på ängssvampar och riskor.
Av hävdgynnade växter påträffas exempelvis backnejlika, brudbröd, darrgräs och knägräs vilket är typiska inslag på sandigt underlag.  Intill 
vägkorset öster om gården finns en liten hage som även den ligger på sand-/grusavlagringen. Den torra marken rymmer flera små kullar. Ett 
fornlämningsområde upptar en betydande del av området (gravhögar?). Svampflora är även här intressant och man finner backnejlika, 
jungfrulin och rikligt med ängshavre.  Söder om gården ligger en betad åkerholme med asp och ekskog. Även en del björk, rönn, hassel och en 
finns. En ek är ca 1 m i diameter. Flera naturliga högstubbar och

Åtgärdsbehov
Naturvärdet består om hagarna hävdas med bete även i framtiden. I ek/aspmiljön gynnas naturvärdet om de grova ekarna samt ek med krokigt
växtsätt och dålig kvalitet sparas. Likaså hålträd av asp och björk.

                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Fyrholm  
Objektsnummer: 873309    Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Fyrholm ligger strax söder om Inre Olsön. På ön finns fina kulturspår i form av små, välavgränsade gamla åkrar samt odlingsrösen. Detta i 

kombination med en mycket artrik hävdgynnad flora gör Fyrholm till en mycket värdefull del av S:t Anna skärgård.   

 

Naturvärdesbeskrivning 

Fyrholm är en liten men mycket variationsrik ö. På öns södra sida finns en stor och ett par mycket små, välavgränsade åkrar eller land vilka 

utgör fina och välbevarade kulturspår. Runt åkrarna finns flera odlingsrösen och små murar. I väster finns ett tallskogsparti med karaktär av 

skogsbete, i öster är det öppet till halvöppet runt åkern och artrikt med hävdgynnad flora på denna. Här finns rikt med brudbröd och nattviol 

samt även blåsuga, gullviva, gökärt, harstarr och stor blåklocka. De små åkrarna på västra delen är endast ca 6x 10 och 3x6 meter, omgärdade 

med små murar och odlingsrösen. Mot viken norr om den östra åkern är det igenväxt med ask och en. Några relativt grova ekar finns här, i 

övrigt mest tall och en. Tallskogen i väster innehåller gamla tallar med talltickor och enstaka kläckhål efter vedskalbaggen svart praktbagge. Det 

är en tämligen gles skog med inslag av medelålders ekar i kanterna. På häradskartan från 1868 finns ett torp, en liten åker och möjligen en liten 

äng markerad på Fyrholm. Inget av detta finns kvar på 1940-talets ekonomiska karta. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om ön hävdas med bete. Gamla tallar bör bevaras och ekarna bör få utvecklas till grova träd i halvöppna lägen.   



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Fågeleke  
Objektsnummer: 864225    Naturvärdesklass: 4 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Ett mindre ekområde med relativt unga träd. Högt framtidsvärde.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Vid östra kanten av en åker ligger en fd hagmark med ek. Allt utom eken är borthugget och området är nu en fin ekbacke återigen. En fin 

kärlväxtflora finns säkert här. Ekarna är ännu inte så grova men området har framtiden för sig. 

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdena kommer att öka om eken även i fortsättningen gynnas. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Förkastningsbranten Snöveltorp-Örkällan  
Objektsnummer: 867401   Naturvärdesklass: 1 

    

   

Naturvärdesbedömning 

Den långsträckta och mäktiga Slätbakenförkastningen med sin intressanta geologi, växtlighet och fauna utgör en mycket värdefull och 

skyddvärd naturmiljö med få motsvarigheter i Östergötland. En del av branten NO Gäverstad utgör biotopskydd.  

 

Naturvärdesbeskrivning 

Slätbakenförkastningen är en av länets mest framträdande förkastningar. Den bryts på många håll av tvärgående sprickdalar och består därför 

av en serie bergbranter av skiftande längd. Mest utpräglad är branten på norra sidan Slätbaken (Norrköpings kommun) där den bitvis höjer sig 

ca 70 meter över vattnet (och sannolikt mer än 100 m över Slätbakens botten). Öster om Asplången finns en av de västligaste delarna av 

förkastningen som här och var höjer sig omkring 50 meter över odlingslandskapet nedanför.  Vid sidan av förkastningens stora geologiska 

egenvärde finns flera förekomster av gammal skog gynnad av brantens bitvis svårbrukade karaktär. En knapp km väster om Gäverstad finns en 

fornborg på brantens krön. Här växer hällmarkstall som plockhuggits ibland och för länge sedan. Sparsamt med död ved. Enstaka håliga 

björkar och aspar finns. Gamla spår av brand syns på flera håll på tallarna. Längs krönet av hällmarken nedanför fornborgen finns riktigt gamla 

tallar och gott om död ved. Många torrträd och lågor. Nästan alla lågor är soligt liggande vilket gynnar insektsfaunan som det finns gott om 

spår efter. Flera senvuxna lövträd finns här också.  Längs en väg upp i sluttningen nordväst om Gäverstad finns en källa. Det rinner upp vatten 

på flera ställen i marken. Skogen är blandad med tall, gran och lövträd. På al växer skriftlav. Troligen har man utnyttjat tillgången av vatten för 

att ha betesdjur här.  Nordost om Gäverstad finns en sydvänd sluttning och brant. Här växer blandskog av ek, asp, tall och gran i västra delen. 

I östra delen dominerar granen över de andra trädslagen. Här finns särskilt i övre delen av branten många gamla, senvuxna ekar. Det är bitvis 

gott om död ved främst av gran både stående och liggande träd. 

 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Åtgärdsbehov 

Naturvärdet består om skogsmiljöerna i huvudsak lämnas orörda. Vissa punktinsatser, t.ex. frihuggning av ekar kan dock behövas. Undvik 

körskador i källmiljön. Generellt bör brantmiljön längs hela sträckningen undantas från avverkning i branter och på 
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