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Bakgrund och syfte 

Länsstyrelsen i Kalmar har genomfört en översyn strandskyddet i Oskarshamns kommun till 
följd av den nya strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2009. Syftet med 
översynen av strandskyddet är att sammanställa bedömningsunderlag för att fatta ett nytt 
beslut om strandskyddets omfattning. Beslutet ska grundas på områdenas biologiska värde 
samt nuvarande och förväntade behov av allemansrättslig tillgänglighet.  

Dokumentationen är tänkt att användas som ett översiktligt planeringsunderlag för stat och 
kommun och vara till hjälp vid prövning och överprövning av strandskyddsdispenser, tillsyn, 
upphävande av strandskydd vid detaljplaneläggning samt vid översiktsplanering. 

Syftet med strandskyddet, som idag regleras i miljöbalken 7 kap, är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i 
vatten för djur- och växtlivet. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter 
från strandlinjen, men kan utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för 
att säkerställa något av strandskyddets syften. 2004 fattade länsstyrelsen beslut om ny 
avgränsning av strandskyddets omfattning för landområdet längs fastlandskusten i Kalmar 
län. Översynen omfattade då inte naturskyddade områden, öar, havsområden eller sjöar, vilket 
denna översyn gör. I regeringens proposition till den nya strandskyddslagstiftningen, som 
trädde i kraft den 1 juli 2009, framgår att länsstyrelsen får i uppdrag att se över omfattningen 
av det utvidgade strandskyddet.  

I övergångsbestämmelserna till den nya lagen anges att strandskydd gäller efter den 31 
december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsområde endast om utvidgningen har beslutats 
med stöd av 7 kap 14 § i dess nya lydelse. Efter detta datum kommer därmed äldre beslut om 
utvidgat strandskydd inte längre att vara gällande. Det innebär att nya beslut om området med 
utvidgat strandskydd kommer att behöva fattas annars faller strandskyddet tillbaka på 100 
meter för samtliga land- och vattenområden. 

Ändringen i lagen innebär en skärpning för att få utvidga det område som omfattas av 
strandskydd. En utvidgning får ske om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets 
syften. Bestämmelsen innebär att ett beslut om utvidgat strandskyddsområde behöver grundas 
på hänsyn till de berörda områdenas värden samt till nuvarande och förväntade behov av 
tillgängliga strandskyddsområden.  I övrigt ska länsstyrelsen enligt den nya 
strandskyddslagen; 

• vägleda kommunerna i deras arbete med att tillämpa regelverket.  

• överpröva kommunala beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har möjlighet att 
upphäva dessa beslut om det inte finns förutsättningar för dispens, 

• i detaljplaner särskilt verka för att strandskyddet inte upphävs utan att de i plan- och 
bygglagen och miljöbalken angivna förutsättningarna är uppfyllda. 
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• Länsstyrelsen ska också, sedan kommunen antagit en detaljplan, pröva kommunens beslut 
om planen om det kan befaras att förutsättningarna för ett upphävande av strandskyddet inte 
är uppfyllda, 

• granska kommunala översiktsplaner, i detta fall med avseende på kommunernas utpekande 
av landsbygdsutvecklingsområden (LIS-områden) i strandnära lägen, och i gransknings-
yttrande behandla frågan.  

Länsstyrelserna beslutar om dispens i ärenden och har tillsynsansvaret i ärenden som rör 
försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar samt skyddade områden enligt 7 kap 
miljöbalken förutom inom vattenskyddsområden och miljöskyddsområden enligt samma 
kapitel.  

Ansvar   

Samhällsbyggnadsenheten ansvarar för projektets genomförande med stöd från 
representanterna i länsstyrelsens arbetsgrupp 

I arbetsgruppen ingår representanter för 

– samhällsbyggnadsenheten    

– vattenenheten   

– naturenheten  

– GIS-stöd 

Avgränsning   

Projektet omfattar översyn av strandskyddet längs hela Oskarshamns kustlinje, skärgård samt 
sjöar över 2 hektar.  

Projektet omfattar ej sjöar mindre än 2 hektar, vattendrag samt detaljplanelagda områden. 

Det är endast områdenas värde i förhållande till natur och friluftsliv som bedömts. Hänsyn har 
ej tagits till översvämnings- erosions- ras och skredrisk. 

Arbetsprocess 

Projektet har huvudsakligen baserats på översiktlig digital bearbetning av kartor och 
underlagsmaterial med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem), fältstudier, 
arbetsmöten inom länsstyrelsen och samråd med Oskarshamns kommun. 
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Arbetsprocessen kan indelas i följande faser:                                             

• Insamling av underlagsmaterial som rör natur- och friluftslivsvärden (främst digitalt 
material, men även analogt material) 

• Sammanställning och kvalitetssäkring av underlagsmaterial  

• Möte med Oskarshamns kommun och interna arbetsgrupper för presentation av projektet  

• Översiktlig bedömning av strandområden och uppdelning i delområden med likartad 
karaktär. Till varje delområde upprättas ett sammanfattande textdokument, som beskriver 
områdets karaktär, värden samt motivering till strandskyddets omfattning.  

• Fältstudier för att få uppfattning om terräng, miljö och landskapskaraktär.  

• Digitalisering av förslag till nya strandskyddsgränser 

• Diskussion och bearbetning av förslaget i arbetsgruppen.  

• Samråd om de förslagna nya strandskyddsgränserna.  

 • Revidering och slutligt förslag på nya strandskyddsgränser 

• Slutligt beslut 

Gränser 

Översynen omfattar endast det utökade strandskyddet. Det vill säga området från det generella 
strandskyddet på 100 meter från strandlinjen upp till maximalt 300 meter. Strandskyddet 
gäller både ut i havet som upp på land. När det gäller marina miljöer föreslås ett utökat 
strandskydd till 300 meter generellt för hela Oskarshamns kommun, (se vidare under 
bedömningsgrunder). För limniska miljöer gäller det generella skyddet på 100 meter om det 
inte är utökat i enlighet med översynen. 

Gränserna på kartan är digitaliserade till 1:2 000. Strandgränserna utgår från fastighetskartan, 
men strandlinjen är även justerad mot ortofotokartan för att få en så rättvisande bild som 
möjligt, därför kan strandlinjen i vissa fall se ut att gå en bit ut i hav eller en bit upp på land. 

Befintligt underlagsmaterial 

GSD Fastighetskartan från Metria (markanvändning, vägar, kustlinje och bebyggelse.) 

Kustlinjen 

Ortofoto färg   

Gällande digitala detaljplaner 

Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap miljöbalken 
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Riksintressen för naturvården, 3 kap miljöbalken 

Riksintressen för friluftslivet, 3 kap miljöbalken 

Riksintressen för kulturmiljö, 3 kap miljöbalken 

Naturreservat 

Natura 2000-områden 

Naturvårdsplan Kalmar län 

Utredningsområden naturskydd 

Beträdnadsförbud 

Landskapsbildsskydd 

Fornlämningsregistret (yta punkt, linje) 

Regionalt bevarandeprogram för odlingslandskapet 

Naturvårdsplan 

Ängs- och hagmarksinventeringen 

Våtmarksinventering 

Sumpskogsinventering 

Fornvårdsprogram 

Rödlistade arter 

ÅGP 

Miljöstödsområden 

Översiktsplan 

Värdebedömning 

Värdebeskrivningar har gjorts för områdenas friluftsliv samt växt och djurliv. Bedömningarna 
följer Naturvårdsverkets handbok ”Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och 
beslut” som utkom 2010. Beskrivningen visar på vilka värden ett område har som underlag 
för bedömning av de gränser som är nödvändiga för att behålla och/eller utveckla dessa 
värden i framtiden. Underlaget är också värdefullt som underlag för att bedöma vilka åtgärder 
och ingrepp som skadar ett strandskyddsområde och därför inte bör tillåtas, samt förslag på 
åtgärder nödvändiga för att bevara eller öka värdena för ett område. Beskrivningarna har 
delats upp i kategorierna funktion, kvalitet och utvecklingsmöjligheter för friluftsliv 
respektive naturvärde. 
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Funktionen för friluftslivet fokuserar på hur området används idag och varför. Kvalitet för 
friluftsliv anger vilka kvaliteter/attraktivitet området har men även frånvaro av buller och/eller 
exploateringar. Utvecklingsmöjligheter anger åtgärder som behövs vidtas för att öka områdets 
värde. 

Funktionen för naturvärdena är indelat på samma sätt. Funktion anger hur och varför området 
används för växt och djurliv, ex näringsområde, födosök, reproduktion, spridningskorridor 
eller lekområde. Kvalitet anger ovanliga miljöer, unika arter eller mångfald. 
Utvecklingsmöjligheter anger vilka åtgärder som behövs för att bevara och/eller öka de 
biologiska värdena i området.  

När värderingarna av ett område är klara så har en bedömning gjorts för att se om 
strandskyddets gränser behöver utvidgas för att säkerställa syftet med strandskyddet.  

Bedömningsgrunder – kommentarer och anpassningar 

Värderingarna för respektive område grundar sig på befintligt underlagsmaterial. I detta 
underlagsmaterial saknas vissa av de underlagskriterier som naturvårdsverket listar att man 
ska väga in i bedömningarna. För friluftslivet så saknas data för hur många besökare som 
kommer till respektive område och varför de gör det.  

Inventeringar och/eller naturbeskrivningar saknar vanligtvis beskrivningar av 
näringsområden, födosöksområden, reproduktionsområden, spridningskorridorer, lekområden 
eller uppväxtområden. Utifrån befintligt material får man ändå en bra bild av de olika 
områdenas ekologiska förutsättningar. För vattenmiljöer saknas kunskap om kriterier som 
naturlighet, raritet, representativitet, mångformighet eller artrikedom. Utifrån inventeringar på 
förekomst/icke förekomst av ålgräs får man ändå en generaliserad bild av artrikedomen. 
Dessa inventeringar visar att ålgräsängar är vanligt förekommande i en zon från 1,5 meter ner 
till cirka 4 meters djup. Ålgräsängar är viktiga uppväxtmiljöer för många mindre fiskar och 
kräftdjur. Den höga produktionen gör också att många rovfiskar använder ålgräsängarna som 
födosöksområde. Miljöerna är därför oerhört viktiga för det marina växt och djurlivet och de 
fortsätter i regel utanför de 300 meter som är det marina strandskyddsområdet maxgräns. Vid 
gränsdragningen har länsstyrelsen därför utgått från en försiktighetsprincip.   

Klimatförändringar 

SMHI menar att klimatförändringarna generellt kommer att innebära konsekvenser för 
byggnader och hur de planeras i strandnära områden. Det handlar om höjda havsnivåer som 
skapar problem för strandnära bebyggelse och ökade risker för ras, skred och marksättningar.  
I bedömningen av gränserna för strandskyddet har länsstyrelsen inte vägt in de förändringar 
ett förändrat klimat kan medföra då vi enligt Naturvårdsverket bedömningskriterier endast får 
väga in områdenas värde för natur och friluftsliv. Det är ändå viktigt att det finns en stor 
medvetenhet i samhällsplaneringen för de risker ett förändrat klimat kan medföra. Vid fysisk 
planering i Kalmar län ska man enligt klimatanalyser räkna med höjda havsvattennivåer på 
upp till 1 meter inom 100 år. För att ha en säker hetsmarginal bör man inte förlägga 
nybyggnationer längs kusten under 3 m öh. Då högsta uppmätta högvattennivån är1,5 meter. 
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Rödlistade arter  

Ett områdes naturvärden utgörs av vilka biotoper och arter knutna till biotopen som finns i 
området. I värderingen ingår att undersöka om det finns några hotade/rödlistade arter i 
området samt undersöka dessa arters biotopkrav och om möjligt se efter hur förutsättningarna 
för långsiktig överlevnad i området är. En gräns har dragits för artobservationer som är 50 år 
gamla. Äldre observationer har inte tagits med i värderingsunderlaget. Rödlistade arter listas 
både ur taxonomi som hotkategori. När strandskyddets behov ses över för respektive område 
har artens hotkategori betydelse, men här vägs även andra aspekter in som exempelvis antal 
individer, senaste observation och artens biotopkrav.  

Friluftsliv 

Det finns lite dokumenterat kundskapsunderlag vad gäller friluftslivet i skärgården. De 
områdesvisa värderingarna bygger därför mycket på antagandet att orörd natur har ett stort 
värde för friluftslivet medan bebyggelser eller i övrigt anspråktagna områden har ett lägre 
värde. 

I bedömningskriterier för friluftslivet nämns bland annat att kulturlandskapet med beteshagar 
och åkrar har stora värden. Orörda områden som man kan se långt i och som saknar 
anläggningar i landskapet har ur värderingssynpunkt renderat ett mycket högt värde vad gäller 
friluftslivet. Dessa miljöer är vanliga längs kusten varför det generellt är höga 
friluftslivsvärden förknippade med stränderna i Oskarshamn  

Kulturmiljöer 

Delar av kuststräckan utgörs av kulturlandskap. Natur och kulturvärdena hänger ihop och är 
ofta varandras förutsättningar. Naturen har format och styrt lokaliseringen av odlingsmarker, 
gravfält, borgar, vägar och hamnar, stenbrott och samhällen. Landskapet har präglats av 
människan och hennes betesdjur. Det rika hävdberoende växt och djurlivet försvinner snabbt 
om hävden av landskapet upphör. Det finns ingen egen värdebeskrivning för de olika 
områdenas kulturmiljöer, men värdena finns invägda i både natur som friluftslivstexterna.  

Riksintressen 

I värderingen av områdena har riksintressen som är av betydelse för gränsdragningen av 
strandskyddet medtagits i dokumentationen. I stort sett hela skärgården är av riksintresse för 
rörligt friluftsliv, friluftsliv och naturvård.  Vi vet att skärgården har mycket stora värden både 
för natur som friluftliv, även om dessa värden inte alltid är dokumenterade.  
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Utvecklingsmöjligheter 

I områdesbeskrivningarna har vid behov utvecklingsmöjligheter beskrivits som är specifika 
för området i fråga. Nedan är några allmänna synpunkter på åtgärdsbehov och 
utvecklingsmöjligheter.  

 

Kunskapsunderlag 

Generellt så är skärgården sämre undersökt än fastlandet både vad gäller natur som friluftsliv. 
Ofta beskrivs skärgården i svepande ordalag och den platsspecifika information som finns 
gäller framförallt för naturskyddade områden och då speciellet nya områden. Äldre reservat 
med redan skyddad natur är ofta sämre inventerad gäller t. ex nyckelbiotopinventering.  

Tillgänglighet 

Ett område med stor utvecklingspotential är skärgårdsturismen. I dagsläget finns få ställen att 
äta och övernatta på i skärgården. Tillgängligheten till skärgården är ett problem. Det finns 
begränsade möjligheter att ta sig ut i skärgården om man saknar egen båt.  

Kartredovisning 

Områdena redovisas i text och karta under avsnittet områdesbeskrivningar med 
översiktskartor. De nya strandskyddsgränserna är markerade i rött. För att kunna jämföra 
förändringar mot det tidigare strandskyddet är de gamla gränserna redovisade med blå 
streckad linje.  

De flesta öarna i Oskarshamns skärgård har en diameter som är mindre än 200 meter från kust 
till kust, de omfattas av det generella strandskyddet och redovisas inte i denna översyn. Ett 
stort antal öar är större och de redovisas i översynen, ofta med en blå linje runt hela ön som då 
markerar att hela ön omfattas av strandskydd. För de öar där hela ön ej omfattas av 
strandskydd finns följaktligen två blå linjer som markerar strandskyddets gränser på land. För 
vattenområden i skärgården gäller ett utökat strandskydd till 300 meter. Planlagda områden är 
inte med i översynen varför det blir hål för dessa inom strandskyddsavgränsningarna. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Områdesbeskrivningar med översiktskartor  

O1. SOLSTADSTRÖM – SALTVIKEN 

Kuststräcka ca 7,5 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Hällmarksbarrskogar med i tämligen orörd sprickdalsterräng. Samhället 
Solstadström i norra delen av kuststräckan utgör den enda samlade bebyggelsen i området. 
Solstads sedan länge nedlagda koppargruvor finns längst ut på Solstadhalvön 

Naturvärden 
Funktion: Orörda barrskogar med framför allt tall i trädskiktet. Branta hällmarksmiljöer i 
typisk sprickdalsterräng. I område finns också en ganska stor ädellövskog dominerad av ek 
Skogslandskapet är kargt med hällmarker och blockrik natur med flera döda träd och 
högstubbar.  

Kvalitet: Vid Apelvik söder om Solstadgruva finns en ädellövskog som är klassad som 
nyckelbiotop med stort inslag av senvuxna ekar. Område är blockigt med flera döda träd och 
död ved. Lövskogen ligger i ett gammalt kulturlandskap med gamla trädgärdesgårdar 
gränsande till åkermarker.  
I samma område har även flera rödlistade arter påträffats framförallt knutna till skogsmiljöer 
som hotade svamparna kandelabersvamp och rutskinn. Dessa båda arter lever som nedbrytare 
av död ved. Inne i Saltviken har flera rödlistade fågelarter setts häcka eller möjligen häcka 
som mindre hackspett, göktyta, silltrut och svärta 

Utvecklingsmöjligheter: Viktigt att det finns grova grenar och döda stammar i nyckelbiotopen 
för att långsiktigt bevara bra miljöer för de rödlistade arterna.  

Friluftsliv 
Funktion: Vid början av kuststräckan ligger det mindre samhället Solstadström vid inloppet 
till Marströmmen som bildar gräns mot Västerviks kommun. I samhället finns bland annat 
stug- och båtuthyrning. Närmaste tätort är Blankaholm, en mindre ort med endast ca: 170 
invånare. I samhället finns livsmedelsbutik, apotek, restaurang, café, camping, gästhamn med 
tillhörande servicehus och tvättstuga, uthyrning av kajaker och småbåtar, stuguthyrning, 
marina. På Solstadhalvöns östra del ligger det nedlagda Solstad koppargruva. Verksamheten 
tros ha pågått redan på 1400-talet, men i större skala av valloner under en period på 1630-
talet. På 1740-talet öppnades gruvan på nytt varvid ett verk för utvinnande av koppar anlades i 
Mörtfors dit malmen transporterades. Brytningen upphörde 1877 och därefter har enstaka 
försök gjorts att åter bryta kopparmalm i gruvan. Av bebyggelsen från kopparbrytningens 
senaste epok finns endast brukskontoret och förvaltarbostaden kvar 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
till stora delar orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.  

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 
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Bedömning  
Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är beroende på 
orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  
 Kulturmiljövård (3 kap MB) 

Skog 
Nyckelbiotoper   Ädellövnaturskog 

Naturvårdsplan  Klass 1 Stora Ramm – Marströmmen 
 Klass 1 Misterhults skärgård  

Jordbruk Äng och betesmarksinventering  

Rödlistade arter:  
kärlväxter  åkerkulla 
Storsvampar kandelabersvamp, rutskinn 
Fjärilar  skägglavmätare 
Lavar  rosa skärelav 
Fåglar mindre hackspett, göktyta, silltrut, svärta 

 

Nära hotade arter åkerkulla, rosa skärelav, kandelabersvamp, rutskinn, 
skägglavmätare, mindre hackspett, göktyta, silltrut, svärta 

Kultur 

Fornlämningar  Hyttområde, stensättningar, övrigt, kemisk industri, boplatser, 
husgrunder, plats med tradition, fossila åkrar, fyndplatser, 
hällristningar, lägenhetsbebyggelser, gruvområde 

fornvårdsprogram  Solstad gruva 
Kulturlämning   röjningsrösen  
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O 2. SALTVIKEN - HÅLVIKEN 

Kuststräcka ca 5,5 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Den södra delen av Hålviken i norra Oskarshamn. Den branta kuststräckan 
utgörs framförallt av hällmarkstallskogar med inslag av gran, björk och asp. Vid Ugglekullen 
i den östra delen av sträckan finns flera nyckelbiotoper som utgörs av både ädellövträd med 
ek som aspskogar.   

Naturvärden  
Funktion: De dokumenterade naturvärdena finns i östra delen av Hålviken vid Ugglekullen 
med ädellövskogar och aspskogar med rödlistade arter knutna till framförallt grova ekar. 

Kvalitet: I aspskogen finns rikligt med död ved i form av lågor och högstubbar. Skogen utgörs 
till stor del av hällmarker. Det finns även små nyckelbiotoper med ek i samma område. Vissa 
av ekarna är gamla och spärrgreniga. I dessa miljöer har även rödlistade och nära hotade arter 
som blekticka och rosa skärelav påträffats. Arter som är beroende av gamla grova ekar. 

O 1 Solstadström – Flivik  Skala 1:18 000 
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Utvecklingsmöjligheter: Viktigt att bevara nyckelbiotoperna med asparna och de gamla grova 
ekarna vid Ugglekullen   

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste tätort är Blankaholm, en mindre ort med endast 170 invånare. I samhället 
finns livsmedelsbutik, apotek, restauranger, café, camping, gästhamn med tillhörande 
servicehus och tvättstuga, uthyrning av kajaker och småbåtar, stuguthyrning, marina. 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter beroende på orördhet, 
exploatering och naturvärden enligt beslutskarta  

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 
Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  
 Kulturmiljövård (3 kap MB) 

Skog 
Nyckelbiotoper   Ädellövträd, aspskog 
Signalarter Blåsippa, sårläka 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Rödlistade arter 
kärlväxter  korskovall 
Storsvampar blekticka 
Lavar  rosa skärelav 

Nära hotade arter korskovall, blekticka, rosa skärelav 

Kultur 
Fornlämningar  boplatser, husgrunder, obestämbar, kvarn 
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O 3 HÅLVIKEN – FLIVIK 
Kuststräcka ca 5,5 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Området utgörs av den västra delen av Fliviken. Den norra delen av 
sträckan är obebyggd och utgörs till stor del av tallskogsbevuxen hällmark. Söderut in i viken 
ligger Fliviks samhälle längs med den ganska branta strandlinjen. Vid Flivik finns en större 
stentäkt.   

Naturvärden  
Funktion: Tallskogsbeväxta hällmarker längs ställvis brant sluttande stränder. Delvis bebyggt.  
I de norra delarna finns nyckelbiotoper och sumpskogar med höga naturvärden i form av död 
ved, signalarter och den rödlistade laven rosa skärelav.  

Kvalitet: Nyckelbiotoperna utgörs av ett ädellövträdsområde med gamla grova spärrgreniga 
ekar i ett blockrikt landskap samt ett område med alsumpskog i anslutning till en kärrskog. 
Alsumpskogens trädskikt utgörs av gamla klibbalar med inslag av tall, gran och björk. Skogen 

O2. Saltviken – Hålviken  Skala 1: 21 000 
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innehåller en del lågor och här finns även döda grenar och kvistar. Strax norr om 
alsumpskogen har den rödlistade laven rosa skärelav observerats på en gammal ek.  

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste mindre tätort är Mörtfors med boende och restaurang på pensionat. 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Ganska exploaterad kuststräcka förutom i norra delen av området. 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  
 Kulturmiljövård 

Skog  
Nyckelbiotoper Ädellövträd, alsumpskog 
Signalarter  Fällmossa  
Sumpskogar  Kärrskog 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Rödlistade arter  
Lavar  rosa skärelav 

Nära hotade arter rosa skärelav 

Kultur 
Fornlämningar  rösen, stensättningar, annan byggnad, lägenhetsbebyggelse,    
                                           husgrunder, gravfält fossil åker 
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O 4 ADRIANSNÄS – KOVIKSNÄS 

Kuststräcka ca 17,0  km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Till stor del oexploaterad kuststräcka med vikar, glon och utskjutande 
skogsbeklädda halvöar. Områdets karaktäriseras av orörda höga barrskogsbeklädda  halvöar 
som till viss del betas.   

Naturvärden  
Funktion: Tämligen oexploaterad kuststräcka med flera barsskogsbeklädda halvöar och vikar. 
Norra Uvö utgörs till stor del av ett odlingslandskap med stora betesmarker och uppodlade 
åkrar.  

Kvalitet: Betesmarkerna på Norra Uvö utgörs framförallt av skogsbeten och 
restaureringsmarker. Den betade skogen är olikåldrig och luckig barr och ekskog i en 
mosaikstruktur med mycket hällmarker. I hagen växer hävdgynnade arter som knägräs, 

O3 Hålvik – Flivik Skala 1:23 000 
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blåsuga, stagg och gökärt. Den andra större betesmarken på Norra Uvö utgörs av gles 
barrskog med inslag av ek. I området har rödlistade växter påträffats, två av arterna tillhör det 
gamla kulturlandskapet. Rödlånke är en ört som växer på leriga marker, ofta återfinns den på 
trampade blöta ställen i betesmarker, längs kusten kan man även finna den i hällkar. Den 
andra rödlistade kulturlandskapsväxten är åkerkulla som växer som ogräs i åkrar och vallar. 
Arten har minskat på senare år, framförallt på grund av ogräsbekämpning.   

Friluftsliv  
Funktion: Till stor del oexploaterad kuststräcka med vikar, glon och utskjutande 
skogsbeklädda halvöar gör området attraktivt för det rörliga friluftslivet.  Närmaste mindre 
tätort är Mörtfors med boende och restaurang på pensionat. Närmaste något större tätort är 
Blankaholm, en mindre ort med endast ca: 170 invånare. I samhället finns livsmedelsbutik, 
apotek, restauranger, café, camping, gästhamn med tillhörande servicehus och tvättstuga, 
uthyrning av kajaker och småbåtar, stuguthyrning, marina. 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen 
är beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen                     friluftslivet (3 kap MB) 
                                            rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
                                            naturvård (3 kap MB)  
                                            obruten kust (4 kap MB)  

Jordbruk                            miljöstöd 

Inventeringar                    Våtmarksinventering klass 3 

Naturvårdsplan                 Klass 1 Misterhults skärgård  

Rödlistade arter   
Kärlväxter                           rödlånke, svedjenäva, åkerkulla 

Fåglar                                 svarthakedopping, göktyta  

nära hotade arter              Rödlånke, svedjenäva, åkerkulla, svarthakedopping, göktyta 

Kultur 
Fornlämningar                  rösen, sammanförda lämningar, husgrunder, kvarn,   
                                           fornlämningsliknande bildningar, sammanförda lämningar 

Skyddad natur 
Naturreservat                     Misterhults skärgård 
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O 5.  KOVIKSNÄS – LEKAREMÅLA 
Kuststräcka ca 8,5 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Större delen av sträckan har endast generellt strandskydd. Undantaget är 
norra delen som utgörs av tämligen oexploaterad hällmarkstallskog.   

Naturvärden  
Funktion: Hällmarkstallskogar norr om Klintemåla som med ökat jorddjup söder ut övergår i 
barrblandskogar med gran och björk samt insprängda åkrar. 

Kvalitet: De stora värdena utgörs av de kustnära hällmarkstallskogarna i norra delen av 
området samt de rödlistade arterna åkerkulla och hasselsnok. För hasselsnoken finns flera 
observationer vid Lekaremåla. Arten observeras ofta på blockiga miljöer i soliga lägen.  

 
   O 4 Adriansnäs – Koviksnäs  Skala 1:28 000 
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Friluftsliv  
Funktion: Klintemåla är en ganska stor gästhamn och port ut i Misterhults skärgård. Här finns 
kajakuthyrning, bensinmack, café, livsmedel, miljöstation, wc. Gästhamnen har tillgång till 
dusch, elektricitet, färskvatten, gasol och båtramp för sjösättning.  

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad i norra delen av området. 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 200 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden.   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Rödlistade arter  
Kärlväxter  åkerkulla  
Grod och kräldjur hasselsnok 

Nära hotade arter åkerkulla  
Sårbara arter  hasselsnok  

Kultur 
Fornlämningar  Stenbrott, stensättningar, fornlämningsliknande lämningar,           
  sjömärken 
Kulturlämningar lägenhetsbebyggelse 
Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 
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O 6 LEKAREMÅLA – GRÖNÖ 
Kuststräcka ca 11,7 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Till större delen skogsbeklädd oexploaterad kuststräcka mellan 
Lekaremåla och Grönö. Skogen utgörs av hällmarkstallskogar med inslag av framförallt gran 
men även björk och asp. Stora öppna hällmarkspartier nära kusten vid ex Själsviken och 
Långholmsudde 

Naturvärden  
Funktion: Vidsträckta tallskogar som med ökat jorddjup övergår i barrblandskogar med inslag 
av framförallt björk och asp, men även ek. Stora hällmarkspartier i mosaik med tallskogen 
närmast kusten.   

Kvalitet: De stora naturvärdena är kopplade till den orörda kustnära tallskogen. I området har 
den starkt hotade arten ryl påträffats. Arten är ett flerårigt vintergrönt ris som lätt förväxlas 

    O 5 Koviksnäs – Lekaremåla  Skala 1:24 000 
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med lingon. Arten är ljuskrävande och återfinns i örtrika något glesa tallskogar.  De 
ljusälskande arterna hasselsnok och sandödla har också påträffats i området.  

Utvecklingsmöjligheter: Det är viktigt att hänsyn tas till ryl vid avverkning. Om man 
slutavverkar utan att lämna kvar fröträd försvinner oftast rylen, särskilt om området även 
hyggesrensas.   

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är Figeholm med skola, bibliotek, mataffärer, restauranger, 
camping, stugby och konferenslokal. För besökare finns dessutom en stor gästhamn och en 
camping   

Kvalitet: Områdets höga friluftslivsvärden är kopplat till orördhet och möjlighet till bad och 
rekreation.  

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  
  Klass 3 Hagmark vid Stora Grönö 
Rödlistade arter   
Kärlväxter  ryl 
Grod och kräldjur hasselsnok, sandödla  
 

Sårbara arter hasselsnok, sandödla,  
Starkt hotade arter ryl 

Kultur 
Fornlämningar  fornlämningsliknande byggnad, husgrund, övrigt, gravar, sten- 
                                           sättningar, sjömärken, fossila åkrar  

Kulturlämningar annan bebyggelselämning,  

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 
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O 7 GRÖNÖ – BUSSVIK 
Kuststräcka ca 15,5 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Ett våtmarksrikt flackt landskap med djupa vikar och barrskogsbeklädda 
uddar. Sträckan har höga natur och friluftslivsvärden. 

Naturvärden  
Funktion: Till stora delar flackt barrskogsbeklätt landskap med flera stora våtmarksområden.     

Kvalitet: Stora våtmarksområden i ett flackt barrskogslandskap. Vid Getudden finns två stora 
nyckelbiotoper med lövskogsinslag och flera grova senvuxna ekar. Vid Getudden har de 
rödlistade arterna rosa skärelav och reliktbock påträffats. Arter som finns på gamla grova träd. 
Reliktbocken på tall och rosa skärelav på ek. I området i övrigt har även flera rödlistade 
fågelarter observerats samt hotade arter knutna till skogar med lång kontinuitet som 
asppraktbagge och stekelbock. 

 

 
   O 6 Lekaremåla – Grönö  Skala 1:25 000 
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Friluftsliv  
Funktion Närmaste större tätort är Figeholm med skola, bibliotek, mataffärer, restauranger, 
camping, stugby, konferenslokal. För besökare finns en stor gästhamn, camping, stugby, 
restauranger, caféer. m.m.   

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen 
är beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Jordbruk  Ängs och betesmarksinventering 
  Miljöstöd flera objekt 

Inventeringar våtmarksinventering klass 3 

Skog 
Nyckelbiotoper barrskog, lövrik barrnaturskog 
Sumpskogar  kärrskog 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Rödlistade arter  
Skalbaggar  stekelbock, reliktbock, asppraktbagge  
Lavar  rosa skärelav  
Fåglar  roskarl, rördrom, tobisgrissla, göktyta, silltrut, svärta, storspov,   
  kentsk tärna, småtärna, bivråk 

Nära hotade arter reliktbock, rosa skärelav, asppraktbagge, stekelbock, rördrom, 
tobisgrissla, göktyta, silltrut, svärta 

Sårbara arter  roskarl, storspov, bivråk, småtärna 

Starkt hotade arter kentsk tärna,  
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Kultur 
Fornlämningar  Sjömärken, stensättningar  
Kulturlämningar annan bebyggelselämning, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O8.  BUSSVIK – KÄRRSVIK 
Kuststräcka ca 14,0  km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: En skogsbeklädd och oexploaterad kuststräcka med många 
våtmarksområden. Blandbarrskogar är den vanligaste skogstypen som ut mot havet, med 
minskat jorddjup successivt övergår till hällmarkstallskogar med stor andel hällmarker. 

Naturvärden  
Funktion: Den till stor del oexploaterade kuststräckan med i många fall gammal kustnära 
tallskog i mosaik med hällmarker och våtmarker utgör områdets stora naturvärden. 

Kvalitet: Vid Bussvik finns en större våtmark som delvis beteshävdas. Norr om våtmarken 
mot vägen finns en mindre ädellövskog med stort inslag av ek, men även lönn, ask och lind 

    O 7 Grönö – Bussvik Skala 1:17 000 
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förekommer. Skogen utgör en rest av det gamla kulturlandskapet med spår av lövtäkt i flera 
av de gamla askarna. 

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är Figeholm med skola, bibliotek, mataffärer, restauranger, 
camping, stugby, konferenslokal. För besökare finns dessutom en stor gästhamn och camping,   

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden.    

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Jordbruk  Ängs och betesmarksinventering  
  Ängs och hagmarksinventering klass 2 
  Bevarandeprogram för odlingslandskapet klass 2 

Inventeringar våtmarksinventering klass 2 

Skog 
Nyckelbiotoper ädellövskog 
Signalarter  lind 

 

Kultur 
Fornlämningar  husgrunder, stensättningar, sjömärken  
Kulturlämningar annan bebyggelselämning   

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 
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O 9. KÄRRSVIK – SIMPEVARP 
Kuststräcka ca 6,1 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Strax norr om Simpevarps kärnkraftverk i de inre delarna av 
Borholmsfjärden finns denna orörda kuststräcka med barrskogsbeklädda stränder i ett ganska 
flackt landskap med flera våtmarker.  

Naturvärden  
Funktion: Kustlandskap med barrskogsbeklädda stränder i ett flackt landskap med flera 
våtmarker. Området ligger väl skyddat längst in i en fjärd.   

Kvalitet: Vid Lilla Laxemar finns en lövrik barrnaturskog som är klassad som nyckelbiotop. I 
skogen finns många gamla och senvuxna tallar, granar och tallar samt flera döda träd, både 
liggande som stående torrträd, flera av ekarna är gamla, grova och spärrgreniga.  

    O 8 Bussvik – Kärrsvik  Skala 1: 25 000 
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Friluftsliv 
Funktion: Närmaste större tätort är Figeholm med skola, bibliotek, mataffärer, restauranger, 
camping, stugby, konferenslokal. För besökare finns dessutom en stor gästhamn och camping  

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i. Ostkustleden följer strandlinjen i området. 

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Varierat strandskydd enligt beslutskarta. Gränsen är beroende på orördhet, 
exploatering och natur/friluftslivsvärden.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
 naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  
 kust och skärgård (4 kap MB) 

 Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Inventeringar våtmarksinventering klass 2 

Skyddad natur 
Utredningsobjekt  
naturreservat  Ström 

Skog 
Nyckelbiotoper lövrik barrnaturskog, lövängsrest med hamlade träd 

  

Kultur 
Fornlämningar  stensättningar, rösen, husgrunder  

Rödlistade arter 
Kärlväxter  Åkerkulla, korskovall 

Nära hotade arter Åkerkulla, korskovall 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 10. SIMPEVARP - KRÅKELUND 

Kuststräcka ca 40,0  km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Flikig kuststräcka med de sammanhängande öarna Äspö, Ävrö, Långö, 
Upplångö och Jungfrun. Öarna har stora delar av det gamla kulturlandskapet kvar med stora 
grova ekar och hamlade askar. 

Naturvärden  
Funktion: Stora barrskogsbeklädda öar som till mindre del är bebodda.   

Kvalitet: De innersta öarna Äspö, Jungfrun och i viss mån Ävrö och Hälö har många skogliga 
nyckelbiotoper med rester av ett gammalt odlingslandskap med gamla grova ekar och 
hamlade askar och björkar. I dessa områden hittar man också ett flertal rödlistade arter 
framförallt knutna till gamla grova lövträd och då speciellt ek, men det finns även rödlistade 
arter beroende av gamla grova tallar. Äspö och delar av Ävrö är på grund av sina höga 

   O 9 Kärrsvik – Simpevarp  Skala 1: 20 000 
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naturvärden framförallt kopplat till gamla grova lövträd och  med ett stort antal rödlistade 
arter satta som utredningsområden för att bli naturreservat. 

Friluftsliv  
Funktion: Området ligger i anslutning till Simpevarps kärnkraftverk. Närmaste större tätort är 
Figeholm med skola, bibliotek, mataffärer, restauranger, camping, stugby, konferenslokal. För 
besökare finns dessutom en stor gästhamn och camping 

Kvalitet: Innerskärgård sammansatt av bilväg. Orört och lite exploaterat. 

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden  

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  
 kust och skärgård (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Jordbruk   Ängs och betesmarksinventering 
  Miljöstöd 

Skyddad natur Utredningsobjekt naturreservat Äspö, Ström 

 

Skog 
Nyckelbiotoper hedädellövskogar, barrskogar, hällmarkskog, ädellövskog, lövrik  
                                           Barrnaturskog, ädellövträd, Lövängsrest med hamlade träd,                  
                                           lövskogslund  

Signalarter  grovticka, ekticka, tallticka, blomkålssvamp, fällmossa, 
guldlockmossa, krusig ulota, grå vårtlav, liten punktlav, toffellav, 
vitskivlav, svart praktbagge, åttafläckig praktbagge, gulpudrad 
spiklav, blåmossa, skogshakmossa 

Kultur 
Fornlämningar  stensättningar, rösen, husgrunder, fornlämningsliknande 
                                           lämningar, sjömärken, fossila åkrar, labyrint, färdväg, plats med  
                                           tradition, labyrint, begravningsplats 
Kulturlämning bebyggelselämning annan 
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Rödlistade arter 
Kärlväxter  korskovall, knutört, svedjenäva, åkerkulla, flikros, hallonbjörnbär,   
                                           rödsäv, revig blodrot 
Lavar  ekspik, ladlav  
Fåglar  roskarl, nattskärra, tobisgrissla, göktyta, svärta, nötkråka
  Storspov, bivråk, kentsk tärna, småtärna, skräntärna 
Skalbaggar  reliktbock, Plectophloeus nitidus, skeppsvarvsfluga, läderbagge 
Storsvampar  tallticka, rutskinn, oxtungsvamp 
Lavar  rosa skärelav, sydlig ladlav 

Sårbara arter  ekspik, roskarl, silltrut, storspov, bivråk, Plectophloeus nitidus
  Småtärna, knutört, hallonbjörnbär, skräntärna, revig blodrot 

Nära hotade arter tobisgrissla, nattskärra, ladlav, göktyta, silltrut, svärta, reliktbock, 
nötkråka, tallticka, rosa skärelav, rutskinn, korskovall, svedjenäva, 
oxtungsvamp, skeppsvarvsfluga, läderbagge, åkerkulla, flikros, 
rödsäv, sydlig ladlav 

Starkt hotade arter kentsk tärna 

 
 O 10 Simpevarp – Kråkelund  Skala 1:30 000 
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O 11 SIMPEVARP – UTHAMMAR 
Kuststräcka ca 9,4 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Flack barsskogsbeklädd kuststräcka med många vikar och halvöar. 
Karaktäristiskt för området är mosaiken med våtmarker och skog. 

Naturvärden  
Funktion: Kustlandskap med barrskogsbeklädda stränder i ett flackt landskap med flera 
våtmarker.  Delar av området är gammalt kulturlandskap med hävdade betesmarker och 
lövängsrester.  

Kvalitet: Norr om Glostad finns en nyckelbiotop som utgörs av en gammal löväng med 
hamlade träd.  I södra delen av området vid Uthammar finns en vidsträckt våtmark som 
sträcker sig från Uthammar till norr om Näs. Här finns även en nyckelbiotop som utgörs av en 
lövskogslund med dominans av gamla ekar. I området  den rödlistade laven rosa skärelav 
observerats, en skorplav som återfinns på gamla grova ekar. 

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är Figeholm med skola, bibliotek, mataffärer, restauranger, 
camping, stugby, konferenslokal. För besökare finns dessutom en stor gästhamn och camping,   

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i. Ostkustleden går längs kusten genom 
området. 

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 
 
Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden 

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  kust och skärgård (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Jordbruk   Ängs och betesmarksinventering 
  Ängs och hagmarksinventering klass 2 
  Miljöstöd 
  Bevarandeprogram för odlingslandskapet klass 2 
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Inventeringar Våtmarksinventering klass 4 

Skog 
Nyckelbiotoper lövskogslund, Lövängsrest, med hamlade träd 

Kultur 
Fornlämningar  stensättningar, stenbrott, fornlämningsliknande lämning, husgrund 
Kulturlämning stenbrott, bebyggelselämning annan. 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  korskovall  
Lavar  rosa skärelav 
Skalbaggar  gulbandad brunbagge 

Nära hotade arter gulbandad brunbagge, rosa skärelav, korskovall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    O 11 Simpevarp – Uthammar Skala 1:22 000  



34 
 

O 12 UTHAMMAR 
Kuststräcka ca 8,2 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Till stor del orörd kuststräcka med hällmarkstallskog i mosaik med rena 
hällmarker på exponerade uddar och våtmarker med lövträd i vikarna. Vid Uthammar finns en 
nedlagd stentäkt som numer delvis är fritidshusområde. 

Naturvärden  
Funktion och kvalitet: Områdets stora naturvärde ligger i mosaiken våtmarker, barrblandskog 
samt den kustnära hällmarkstallskogen längs den flikiga och ofta öppna hällmarkskusten. 

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är Figeholm med skola, bibliotek, mataffärer, restauranger, 
camping, stugby, konferenslokal. För besökare finns dessutom en stor gästhamn och camping,   

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad   

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  kust och skärgård (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Kultur 
Fornlämningar  husgrund, fornlämningsliknande lämning, stensättning 
Kulturlämning bebyggelselämning annan. 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  korskovall  

Nära hotade arter korskovall 
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O 13 FIGEHOLM – RÅSBÄCK 
Kuststräcka ca 7,3 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: En till barrskogsbeklädd kuststräcka med hällmarkstallskog i mosaik med 
våtmarker och hällmarker.   

Naturvärden  
Funktion och kvalitet: Stränder med vidsträckta hällmarker som inåt land med ökat jorddjup 
övergår från hällmarkstallskog till barrblandskog ofta i mosaik med våtmarker längs den 
flikiga och ofta öppna kuststräckan. 

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är Figeholm med skola, bibliotek, mataffärer, restauranger, 
camping, stugby, konferenslokal. För besökare finns även en stor gästhamn och camping  

 
  O 12 Uthammar  Skala 1:16 000 
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Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i. Ett värde för friluftslivet är ostkustleden som i 
området löper längs kusten   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  kust och skärgård (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

 

 

 
 O13 Figeholm – Råsbäck  Skala 1:25 000 
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O 14 RÅSBÄCK – FITTJEHAMMAR 
Kuststräcka ca 6,6 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Utmärkande för kuststräckan är hällmarkstallskogar längs en flikig och 
uppbruten kust med många små kobbar och skär 

Naturvärden  
Funktion: Hällmarkstallskog som med ökat jorddjup övergår i barrblandskogar med inslag av 
mycket gran, ek och björk längs en flikig och uppbruten kuststräcka med stor andel 
hällmarker. Vid Viråns mynning finns flera nyckelbiotoper både rena barrskogar som skogar 
uppblandade med mycket löv och då framförallt ek till rena hedädellövskogar.   

Kvalitet: En kuststräcka med många gamla och orörda skogar framförallt i anslutning till 
mynningen av Virån. I samma område har man observerat flera rödlistade arter framförallt 
knutet till gamla barr eller lövträd. Speciell hänsyn måste tas till de sårbara arterna 
gammelekslav som återfinns på gamla grova ekar och hjärtstilla, en tidigare medicinalväxt 
som kraftigt minskat i landskapet.  Den norra delen av området ingår i naturreservatet Virbo 
med Ekö.   

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är Figeholm med skola, bibliotek, mataffärer, restauranger, 
camping, stugby, konferenslokal. För besökare finns även en stor gästhamn och camping,  

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och bitvis ganska lätt att röra sig i. Det finns flera stigar framförallt i den 
norra delen av området.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter beroende på orördhet, 
exploatering och naturvärden enligt beslutskarta.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  kust och skärgård (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Inventeringar Utterinventering 

Skyddad natur 
Naturreservat Virbo med Ekö skärgård 
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Utredningsobjekt  
Naturreservat Virbo med Ekö 
  Viråns mynning 

Skog  
Nyckelbiotoper Barrskog, lövrik barrnaturskog, hedädellövskog 
  Lövängsrest, med hamlade träd 
Kultur   
Fornlämningar Plats med tradition, fornlämningsliknande lämning, fossil åker 
Kulturlämningar Bebyggelselämning annan 
Fornvårdsprogram Fittjehammar 

Rödlistade arter 
Skalbaggar  tvåfläckig smalpraktbagge, sexfläckig blombock 
Lavar  gammelekslav, rosa skärelav 
Kärlväxter  hjärtstilla, backfingerört 
Storsvampar  ekskinn, tallticka 
Däggdjur  utter 
Fjärilar  allmän metallvingesvärmare, mindre bastardsvärmare 
  klubbsprötad bastardsvärmare, sexfläckig bastardsvärmare,  
  ängsmetallvinge 

Nära hotade arter tvåfläckig smalpraktbagge, sexfläckig blombock, rosa skärelav, 
ekskinn, tallticka, backfingerört, allmän metallvingesvärmare, 
mindre bastardsvärmare, klubbsprötad bastardsvärmare, 
sexfläckig bastardsvärmare, ängsmetallvinge 

Sårbara arter gammelekslav, hjärtstilla, utter 
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O15. FITTJEHAMMAR – KVARNVIK 
Kuststräcka ca 6,2 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: En till stor del obebyggd kuststräcka som karaktäriseras av 
barrskogsbeklädda uddar och branta halvöar.   I de flacka vikarna finns orörda våtmarker.   

Naturvärden  
Funktion: Tämligen oexploaterad kuststräcka med flera barsskogsbeklädda halvöar och vikar. 
Hällmarkstallskogar dominerar ofta i mosaik med rena hällmarker som ofta brant sluttar ner i 
havet för att i vikar sakta via våtmarker övergå i öppet vatten.   

Kvalitet: Områdets stora naturkvaliteteter ligger i den oexploaterade kuperade kustnära 
hällmarkstallskogen i mosaik med våtmarker och blandbarrskogar i skyddade vikar. 

O 14 Råsbäck – Fittjehammar Skala 1:22 000 
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Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är kommunens huvudort Oskarshamn. Här finns ett brett 
utbud av affärer, äldreomsorg, skolor från förskola till högskoleutbildning. För besökare finns 
möjligheter till cykeluthyrning, bibliotek, båthamn, taxi, turbåtar, fiske, bussar, flera 
badplatser, camping, hotell, biografer, museum, restauranger och caféer m.m.  

Kvalitet: Till stor del oexploaterad kuststräcka med vikar, glon och utskjutande 
skogsbeklädda halvöar gör området attraktivt för det rörliga friluftslivet De största 
kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, oexploaterat 
och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 200 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  kust och skärgård (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  

Skog  
Nyckelbiotoper Ädellövträd  
Signalarter  Sotlav, guldlockmossa, gammelgranslav 

Kultur  
Fornlämningar stensättningar 
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O 16 KVARNVIK – SANDVIK 
Kuststräcka ca 10,5 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Flera små områden i anslutning till Oskarshamns tätort. För de flesta 
områdena föreslås generellt strandskydd, undantaget ett område vid Sjöbovikens naturreservat 
söder om Oskarshamn. 

Naturvärden  
Funktion: Flera små områden mellan planlagda områden med generellt strandskydd, 
undantaget ett område i och i anslutning till Sjöbovikens naturreservat. Ett mosaiklandskap 
med ädellövskogar, tallskogar, våtmarker och öppna marker.  

Kvalitet: Norr om Sjöboviken finns ett stort ädellövskogsområde med en rik buskvegetation. 
Det dominerande trädslaget är ek men inslaget av ask, lind och lönn är stort. Området präglas 
av uppstickande bergshällar och blockrika sluttningar. Här finns det många senvuxna ekar och 
grova hamlade träd, främst lind och ask. På flera grova askar finns den rödlistade kraterlaven 

O 15 Fittjehammar – Kvarnvik Skala 1:13 000 
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och på en klen hamlad lönn vid kärret finns den mycket ovanliga rosa lundlaven. I den 
nordligaste delen av skogen växer det flera senvuxna tallar. I sluttningar och på planare mark 
med lundartad karaktär finns flera buskar med hassel. Området är värdefullt för många olika 
grupper, men särskilt för kryptogamer. Det är denna grupp som har flest rödlistade arter och 
signalarter i området. Exempel på signal- och rödlistade arter som finns i området är; 
gelélavar, blek kraterlav, grå vårtlav, dvärgtufs, bårdlav, fällmossa och platt fjädermossa. Den 
långa trädkontinuiteten och att det finns gamla ekar men även andra ädellövträd med grov 
bark som står solexponerat gynnar många arter  

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är kommunens huvudort Oskarshamn. Här finns ett brett 
utbud av affärer, äldreomsorg, skolor från förskola till högskoleutbildning. För besökare finns 
möjligheter till cykeluthyrning, bibliotek, båthamn, taxi, turbåtar, fiske, bussar, flera 
badplatser, camping, hotell, biografer, museum, restauranger och caféer m.m. 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  kust och skärgård (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård  
  Klass 2 Glabodalen 

Skyddad natur 
Naturreservat  Sjöboviken  

Skog 
Nyckelbiotoper Hällmarkskog, ädellövträd, ädellövnaturskog,  

Kultur  
Fornlämningar Övrigt, båtlänning, rösen, fornlämningsliknande lämning, fornborg 

Rödlistade arter 
Lavar  rosa skärelav, rosa lundlav 
Kärlväxter  Hjärtstilla, grönbladsbjörnbär, luddvicker, ryl, svedjenäva 
Fåglar  roskarl, brunand, nattskärra, tobisgrissla, mindre  
  Hackspett, göktyta, silltrut, svärta, nötkråka, bivråk, 
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  Småtärna, storspov, kentsk tärna, svarthakedopping 
Fjärilar  glimfältmätare 

Nära hotade arter rosa skärelav, brunand, nattskärra, tobisgrissla, svarthakedopping
  mindre hackspett, göktyta, silltrut, svärta, nötkråka,  
  glimfältmätare, grönbladsbjörnbär, svedjenäva, rosa lundlav 
Sårbara arter  Hjärtstilla, roskarl, bivråk, småtärna, luddvicker, Storspov 
 

Starkt hotade arter ryl, kentsk tärna 

 

 

 

 

 

 

 

O 16 Kvarnvik – Sandvik (norr) Skala 1:25 000 
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O 17 SANDVIK – APPLERUM 
Kuststräcka ca 10,5 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: En bebyggd kuststräcka förutom i söder vid Näset som till stor del utgörs 
av barrskogar. Längst ut på näset finns ganska god förekomst av grönbladsbjörnbär som är en 
rödlistad art. 

Naturvärden 
Funktion: Ett flackt mosaiklandskap med flera våtmarksområden i svackor. Landskapet 
präglas av blandbarrskogar med gran, tall, björk, al och ek förekommer i mosaik med 
våtmarker i svackor.    

Kvalitet: Få kända naturvärden undantaget Näset i södra delen av kuststräckan med flera 
lokaler för den nära hotade arten grönlandsbjörnbär.  

O 16 Kvarnvik – Sandvik (söder) Skala 1: 30 000 
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Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är kommunens huvudort Oskarshamn. Här finns ett brett 
utbud av affärer, äldreomsorg, skolor från förskola till högskoleutbildning. För besökare finns 
möjligheter till cykeluthyrning, bibliotek, båthamn, taxi, turbåtar, fiske, bussar, flera 
badplatser, camping, hotell, biografer, museum, restauranger och caféer m.m. 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Del av kuststräckan är exploaterad med kustnära bebyggelse. 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   naturvård (3 kap MB)  
  kust och skärgård (4 kap MB)  

Naturvårdsplan  Klass 1 Runnö skärgård 

Jordbruk  Miljöstöd 

Kultur  
Fornlämningar stensättningar, sjömärken, stenbrott 
Kulturlämningar stenmur 
Fornvårdsprogram Näset 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  grönbladsbjörnbär, rödlånke 

Nära hotade arter rödlånke, grönbladsbjörnbär     



46 
 

 

 

 

O 18 APPLERUM – PÅSKALLAVIK 
Kuststräcka ca 6,1 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: En kuststräcka med flera detaljplaner. Den norra delen utgörs av 
barrblandskogar, hällmarktallskogar och våtmarker i mosaik.  

Naturvärden  
Funktion: Naturen är till stor del orörd och det finns flera våtmarkskomplex blandat med 
blandbarrskogar. En större våtmark finns vid Sörvikebäckens utlopp i Smälteviken. Vid 
utloppet finns även en skoglig nyckelbiotop som utgörs av betespåverkad blandlövskog med 
dominans av ek och subdominans av klibbal.   

Kvalitet: Våtmarker och nyckelbiotoper vid Sörvikebäckens utlopp i Östersjön. Inom området 
finns rödlistade arter, bland annat den hotade skalbaggen läderbagge som är knuten till gamla 
grova ekar.   

O 17 Sandvik – Applerum Skala 1:20 000 
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Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är kommunens huvudort Oskarshamn. Här finns ett brett 
utbud av affärer, äldreomsorg, skolor från förskola till högskoleutbildning. För besökare finns 
möjligheter till cykeluthyrning, bibliotek, båthamn, taxi, turbåtar, fiske, bussar, flera 
badplatser, camping, hotell, biografer, museum, restauranger och caféer m.m.  

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad Uppsplittrat område med omväxlande orörda kuststräckor som 
fragmentmarker mellan detaljplanelagda områden. 
 
Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden 

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  kulturmiljövård 
 Naturvård  
  kust och skärgård (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 vattendrag 

Naturvårdsplan  Klass 1 Runnö skärgård 
  Klass 1 Emån 
  Klass 2 Kristdalaåsen – Påskallaviksåsen 

Jordbruk  Miljöstöd 
  Ängs och betesmarksinventering 

Inventeringar Trädinventeringar flertal ekar 

Skyddad natur Naturvårdsavtal 

Skog  
Nyckelbiotoper lövskogslund, strandskog 

Kultur 
Fornlämningar fästning, stensättningar 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  backfingerört  
Skalbaggar  läderbagge 
Fiskar  asp 

Nära hotade arter läderbagge, backfingerört, asp    
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O 19 PÅSKALLAVIK – EMÅN 
Kuststräcka ca 6,1 km 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Norra delen av sträckan utgörs av Nötöfjärden, en grund innerskärgård 
söder om Påskallavik med barrskogsbeklädda öar och uddar. En kontrast är landskapet längst 
i söder vid Emåns mynning som domineras av gamla grova ekar i ett kulturlandskap med 
vidsträckta våtmarker längs ån.    

Naturvärden  
Funktion: De två halvöarna Nötö och Fagerö förbundna med en bro bildar tillsammans en 
grund innerskärgård strax söder om Påskallavik. Den lilla innerskärgården grundar upp vid 
stränderna i vida våtmarker i ett flackt barrskogsdominerat landskap men det finns även inslag 
av löv, bl. a några grova gamla ekar.  Vid Emåns mynning vid kommungränsen mot 
Mönsterås finns vidsträckta våtmarker längs ån med många gamla grova ekar.  

O 18 Applerum – Påskallavik  Skala 1:30 000 
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Kvalitet: Den flacka och grunda innerskärgården söder om Påskallavik med flera vidsträckta 
våtmarker tillsammans med våtmarkerna vid Emåns mynning vid kommungränsen i söder 
utgör de höga naturvärdena i området.  

Friluftsliv  
Funktion: Närmaste större tätort är kommunens huvudort Oskarshamn. Här finns ett brett 
utbud av affärer, äldreomsorg, skolor från förskola till högskoleutbildning. För besökare finns 
möjligheter till cykeluthyrning, bibliotek, båthamn, taxi, turbåtar, fiske, bussar, flera 
badplatser, camping, hotell, biografer, museum, restauranger och caféer m.m. Den mindre 
tätorten Påskallavik, i norra delen av sträckan befinner sig cirka 1,5 mil söder om 
Oskarshamn. I Påskallavik finns bland annat restauranger, livsmedelsbutiker, hotell, bed and 
breakfast, gästgiverier, pensionat, grundskola, båtuthyrning, båthamn, bra badplatser m.m. 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd enligt beslutskarta. Gränsen är beroende på orördhet, 
exploatering och natur/friluftslivsvärden.   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  kulturmiljövård 
 Naturvård  
  kust och skärgård (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 vattendrag 

  

Naturvårdsplan  Klass 1 Runnö skärgård 
  Klass 1 Emån 
  Klass 2 Kristdalaåsen – Påskallaviksåsen 

Jordbruk  Miljöstöd 
  Ängs och betesmarksinventering 

Inventeringar Trädinventeringar flertal ekar 

Skyddad natur 
Naturvårdsavtal 

Skog  
Nyckelbiotoper lövskogslund, strandskog 
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Kultur   
Fornlämningar fästning, stensättningar 

Rödlistade arter 
Kärlväxter                          backfingerört  
Skalbaggar                         läderbagge 
Fiskar                                 asp 
Fåglar  mindre hackspett 

Nära hotade arter läderbagge, backfingerört, asp, mindre hackspett    

 

 

 

O 20. BRÄNDÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Brändö är en mindre ö i södra delen av Misterhults skärgård strax öster om 
Eknö. Ön karaktäriseras av hällmarkstallskog som på öns västra sida har inslag av ek. Brändö 
är obebodd och gränsar i söder mot ett fågelskyddsområde 

O 19 Påskallavik – Emån  Skala 1:21 000 
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Naturvärden  
Funktion: Obebyggd ö med några  mindre höjdpartier. Hällmarker i mosaik med 
blandbarrskog, framförallt tall. På öns västra sida är det stort lövinslag framförallt av ek. Ön 
ingår i Mistershult naturreservat 

Kvalitet: Två hedädellövskogar på ön klassade som nyckelbiotoper. Ek dominerar men det 
finns även inslag av al, rönn, oxel, björk, fågelbär, idegran samt gran och tall. Ekarna är 
senvuxna, spärrgreniga och grova. 

Friluftsliv  
Funktion: Ön är oexploaterad med höga värden för friluftslivet med goda möjligheter till bad, 
båtsport, kanoting, fiske samt natur- och kulturstudier. 

Kvalitet: Möjligheter till skärgårdsanknutet friluftsliv, alternativt lugn och tystnad i vacker 
skärgårdsmiljö       

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Endast ett mindre höjdparti mitt på ön omfattas inte av det generella 
strandskyddet.  Öns höga värde för natur och friluftsliv motiverar att hela ön omfattas av 
strandskydd.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog  
Nyckelbiotoper Hedädellövskog 

Kultur 
Fornlämningar sjömärken 
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O 21 NÖTGÅRDSÖ  

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Mindre ö strax öster om Eknö i södra delen av Misterhults skärgård. Ön 
hänger nästan ihop mot Krokskär men delas av det lilla sundet Trångefladen.   
 
Naturvärden  
Funktion: Kuperad mindre ö. Barrblandskogar med inslag av löv längs kusterna, 
huvudsakligen ek. Stora hällmarkspartier framförallt i öst, men även i mosaik med skogen på 
hela ön.  
Kvalitet: I kant med strandlinjen på södra delen av ön sträcker sig ett fågelskyddsområde 
söderöver omfattande öarna Grässkär och Håldämmet med omkringliggande små öar. 
 
Friluftsliv  
Funktion: Ön är oexploaterad med höga värden för friluftslivet och goda möjligheter till bad, 
båtsport, kanoting, fiske samt natur- och kulturstudier. 

O 20 Brändö  Skala 1:5 000 
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Kvalitet: Möjligheter till skärgårdsanknutet friluftsliv, alternativt lugn och tystnad i vacker 
skärgårdsmiljö       

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad   

Bedömning Endast ett mindre höjdparti mitt på ön omfattas inte av det generella 
strandskyddet. Öns höga värde för natur och friluftsliv motiverar ett utökat strandskydd som 
omfattar hela ön. 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 
Djuskyddsområde Grässkär, Håkdämmet, Gröttleholmen, Röndhällen & intilliggande 
                                            öar 
Kultur  
Kulturlämning fyndplats för vrakgods 
Fornlämningar Övrigt, stensamling 
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O 22 ÖRÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: I Misterhults södra ytterskärgård finns Örö, en bebodd ö med ett levande 
kulturlandskap och välbevarad kulturmiljö. På ön finns en stor lövskog med rik variation av 
både trädslag som åldersfördelning bland träden. I södra delen av ön finns ett levande 
kulturlandskap med hävdade slåtterängar som har rik flora och fauna. 

Naturvärden  
Funktion: Örö domineras av ekskogar, förutom ek finns även asp, björk, klibbal, rönn och 
oxel. Skogen som täcker större delen av Örö är klassad som nyckelbiotop med bl. a stora 
ornitologiska värden. Här finns många hålträd och spärrgreniga grova träd. På Örö finns rester 
av det gamla kulturlandskapet med hävdade slåtterängar vilket är mycket ovanligt för länet i 
stort och för skärgården i synnerhet.  Bland de ängsväxter som gynnas av slåtter finns bland 
andra tjärblomster, gullviva, solvända och hartmanstarr. Örö ingår i Misterhults naturreservat. 

O 21 Nötgårdsö Skala 1:4 000 
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Kvalitet: Ön har varierande och rik natur med stor total artrikedom. Totalt har 440 olika 
kärlväxter observerats på ön.  Öns stora naturvärden ligger i lövskogen som täcker norra och 
mellersta delen av ön samt intilliggande odlingslandskap med slåtterängar strax norr om byn. 

Friluftsliv  
Funktion: Ön ingår i Misterhults naturreservat och är ett ganska välbesökt utflyktsmål. Ön har 
fina vandringleder med informationsskyltar.  

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Södra delen Örö utgörs av Örö by, I övrigt finns några sommarstugor 
längst i norr. 

Bedömning Öns höga natur och friluftslivsvärden motiverar ett strandskydd som omfattar 
hela ön.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Jordbruk  Bevarandeprogram för odlingslandskapet klass 2 
  Ängs och betesmarksinventering (flera omr.) 
  Miljöstöd (flera omr.) 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper lövskogslund 

Kultur   
Fornlämningar fiskeläge, fossil åker, båtlänning, tomtningar 

Rödlistade arter 
Kärlväxter   paddfot, hartmanstarr, korskovall 
Fåglar   drillsnäppa 
Nära hotade arter  paddfot, korskovall, drillsnäppa 

Sårbara arter   hartmanstarr  
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O 23 SVINSKÄR  

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Svinskär ligger strax söder om Örö i Misterhults ytterskärgård. Den 
långsmala ön är omgiven av flera mindre öar och skär. På ön finns flera småvatten och 
våtmarker med omgivande alsumpskogar. 

Naturvärden 
Funktion: Hällmarkstallskog omväxlande med hällmark och några mindre våtmarker omgivet 
av alsumpskog. På ön finns även en tidigare betad hagmark med grova ekar.   

Kvalitet: Svinskär utgörs framförallt av hällmarkstallskog, men här finns också igenväxande 
ekhagmark, alsumpskog och vätar. Området innehåller rikligt med gammal tall, ek och björk 
såväl som död ved. Vissa delar är flerskiktade och lundartade, medan andra är mer parklika. 
Hotade och rödlistade arter som tallticka, rosa skärelav och idegran förekommer 

Utvecklingsmöjligheter: Frihuggning av de gamla ekarna. 

 O 22 Örö  Skala 1:7 000 
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Friluftsliv 
Funktion: Ön är oexploaterad med höga värden för friluftslivet med goda möjligheter till bad, 
båtsport, kanoting, fiske samt natur- och kulturstudier. 

Kvalitet: Möjligheter till skärgårdsanknutet friluftsliv, alternativt lugn och tystnad i vacker 
skärgårdsmiljö       

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Endast två mindre partier mitt på ön omfattas inte av det generella strandskyddet. 
Öns höga värde för natur och friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av strandskydd.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Rödlistade arter  
Lavar  rosa skärelav 

Nära hotade arter rosa skärelav 

Skog 
Nyckelbiotoper Lövrik barrnaturskog, ädellövträd 

Kultur   
Fornlämningar sjömärken, tomtningar 
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O 24 STRUPÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning   
Strupö är en kuperad ö i Misterhults skärgård. Ön har stora områden med hällmarker som 
ställvis är uppspruckna i trånga klippdalar. Strupö har en för Misterhults skärgård tämligen 
stor och väl bevarad bymiljö.  

Naturvärden  
Funktion: Liksom Örö består Strupö egentligen av flera genom landhöjningen sammanvuxna 
öar, Runt om Strupö finns dessutom ett antal mindre öar, idag avskilda från huvudön endast 
genom trånga och smala sund. Liksom Örö är Strupö huvudö i en egen liten arkipelag. Strupö 
är mer vindskyddat  än det utsatta Örö. I jämförelse med det flacka Örö, är Strupö högt och 
utgörs egentligen av en samling isslipade hällmarker. Ön har många punkter med god sikt åt 
alla håll. Den högsta punkten ligger idag 15-20 meter över havsytan. På ytterst få ställen på 
Strupö har större sammanhängande jordlager kunnat samlas mellan bergväggarna. Men i de 
torra, högt liggande jordfickorna som finns trivs barrträd av olika slag, medan lövträden 
föredrar fuktiga, lägre liggande och mer skyddade klippskrevor och slänter.  

O 23 Svinskär  Skala 1:9 000 
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Kvalitet: Strupö är liksom Örö ovanligt rikt på lövträd. Strupö domineras ändå av 
hällmarkstallskog med inslag av ek. I sänkor, på den före detta odlingsmarken, växer al, asp 
och björk. Skogsmarken har tidigare betats. Omkring hundra meter sydost om Lushamn finns 
en liten sänka med värdefull lövskog. Beståndet är dominerat av äldre asp och ek. Här kan 
arter som fällmossa och den rödlistade apeltickan påträffas. Apelticka är en nedbrytare av 
gamla ibland döda stammar av asp, ask och apel. Taggkörvel en annan rödlistad art på Strupö 
är en flockblomstrig växt som ofta återfinns på torra sandiga marker, gärna åkrar och 
trädgårdsland. Den hotas av ogräsbekämpning och konstgödning. 

Friluftsliv  
Funktion: Strupö ingår i Misterhults naturreservat. På ön finns flera informationsskyltar och 
det är lätt att ta sig runt ön. 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Jordbruk  Bevarandeprogram för odlingslandskapet klass 3 

Kultur 
Fornlämningar sjömärken, fiskeläge, plats med tradition 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  taggkörvel, paddfot 
Svampar  apelticka 

Nära hotade arter paddfot  
Sårbara arter  taggkörvel, apelticka 
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O 25 MATHEM 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Strax söder om Strupö ligger den lilla ganska runda ön Mathem. En 
tallskogsbeväxt ö som saknar bebyggelse.  

Naturvärden  
Funktion: En mindre ö som ingår i Misterhults naturreservat. En endast ett litet parti mitt på 
ön ingår inte i det generella strandskyddet. 

Kvalitet: Ön utgörs av hällmarkstallskogar omväxlande med hällmarker. På Mathem finns 
även en hel del ek som i vissa delar bildar bestånd. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

O 24 Strupö  Skala 1:6 000 
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Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Ön har så höga värden kopplat till friluftslivet i synnerhet att det motiverar ett 
utökat strandskydd som omfattar hela ön   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
   Obruten kust (4 kap MB) 
  friluftsliv 
  Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
  Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Jordbruk  Bevarandeprogram för odlingslandskapet klass 3 

 

 
O 25 Mathem  Skala 1:3 000 
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O 26 BRÅNÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Öster om Strupö i Misterhults ytterskärgård finns den nästan lika stora ön 
Brånö. Ön som är obebodd utgörs av en mosaik med hällmarkstallskog, hällmarker och 
ekskog. 

Naturvärden  
Funktion: Så gott som hela ön är klassad som nyckelbiotop med en blandning av 
hedädellövskog och hällmarksskog. Skogen är storblockig eller blockrik med hällmarker. Ek 
och tall dominerar trädskiktet men det finns även inslag av apel, rönn, vårtbjörk, gran, klibbal 
och oxel. Spår från det gamla kulturlandskapet finns bland annat i form av gamla 
stengärdesgårdar och rester av bebyggelse på västra sidan ön. 

Kvalitet Brånö utgörs i sin helhet av en mosaik med hällmarkstallskog och ekskog i sänkorna. 
Rikligt med gamla hålekar och mycket gamla senvuxna tallar förekommer, På ön finns 
rödlistade arter som gulpudrad spiklav, oxtungsvamp och tallticka. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Ön har så höga värden kopplat till både natur som friluftslivet att det motiverar 
ett utökat strandskydd som omfattar hela ön   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Hedädellövskog, Hällmarkskog  

Kultur 
Fornlämningar Sjömärken, Tomtningar, Rösen 
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Rödlistade arter 
Storsvampar  tallticka, oxtungsvamp 
Lavar  gulpudrad spiklav 
Nära hotade arter tallticka, oxtungsvamp, gulpudrad spiklav 

 

 

O 27 RISÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Liten ö i sydost om Strupö i Misterhults ytterskärgård. Ön är inte bebodd 
och karaktäriseras av torra hällmarkstallskogar och hällmarker. 

Naturvärden  
Funktion: Ö i Misterhults ytterskärgård har liksom flertalet öar i utsatta lägen ett tunt 
jordtäcke med en torr gles hällmarkstallskog som dominerar ön. I områden med djupare 
jordtäcke finns lövträd spritt över ön. 

Kvalitet: De stora naturvärdena utgörs av den orörda skärgårdstallskogen med inslag av 
lövträd.    
 

O 26 Brånö  Skala 1:5 000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Endast en mindre yta på ön ligger utanför det generella strandskyddet på 100 
meter. Öns stora värde för friluftslivet motiverar ett utökat strandskydd som omfattar hela ön 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Kultur 
Fornlämningar Sjömärken 



65 
 

 

 

O 28 HUVFALLSÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Söder om Strupö i Misterhults skärgård ligger den lilla ön Huvfallsö. En ö 
som är beväxt med gammal hällmarkstallskog. Skogen på ön är flerskiktad med differentierad 
åldersstruktur och gott om både senvuxna gamla tallar som döda stående och liggande träd. 

Naturvärden  
Funktion: Ön täcks till stor del av gammal hällmarkstallskog som klassats som nyckelbiotop. 
Tall är det klart dominerande trädslaget, men det finns även visst inslag av rönn, glasbjörk och 
ek. Tallarna är senvuxna, spärrgreniga med rik hänglavsförekomst samt stor förekomst av 
döda träd och grenar 

Kvalitet: Huvfallsö utgörs av gammal orörd tallskog med rikligt av död ved i form av lågor 
och torrträd. På ön har de hotade arterna sexfläckig bastardsvärmare och korskovall 
observerats 

O 27 Risö  Skala 1:3 000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns stora värde för natur och friluftslivet motiverar ett utökat skydd som 
omfattar hela ön.  

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Hällmarkskog, barrnaturskog 

Kultur 
Fornlämningar Sjömärken, fornlämningsliknande lämning 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  korskovall 
Fjärilar  sexfläckig bastardsvärmare 

Nära hotade arter korskovall, sexfläckig bastardsvärmare 
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O 29 STORA BERGÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Stora Bergö är en ganska stor ö i Misterhults mellanskärgård. Ön har 
endast ett på ön centralt beläget hus, i övrigt saknas bebyggelse. Hällmarkstallskogar i mosaik 
med hällmarker beskriver ön i stora drag. Det finns flera små höjdpartier på ön varav två är 
lite högre, ett i väster och ett i öster. 

Naturvärden  
Funktion: Stora Bergö är en förhållandevis stor ö i Misterhults mellanskärgård som består av 
gammal tallskog i en kuperad terräng med flera hällmarkspartier. Centralt på ön finns förutom 
ett par små våtmarksområden även ett lövträdsbestånd med gammal ek och asp.  

Kvalitet: På Stora Bergös västra del finns ett litet tallskogsbestånd med mycket gamla tallar, 
medan det i den centrala delen finns en mindre bergbrant klassad som nyckelbiotop med grov 
ek och asp. På ön förekommer hotade arter som reliktbock och korskovall. Även den ovanliga 
idegranen förekommer på ön. 

O 28 Huvfallsö  Skala 1:4 000 



68 
 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad   

Bedömning Öns höga värde för natur och friluftsliv motiverar ett utökat strandskydd till att 
omfatta hela ön 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 
Riksintressen  Naturvård 
   Obruten kust (4 kap MB) 
  friluftsliv 
  Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
  Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Bergbrant, ädellövskog  

Kultur 
Fornlämningar Sjömärken, fornlämningsliknande lämning 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  korskovall 
Skalbaggar  Reliktbock 

Nära hotade arter korskovall, reliktbock 
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O 30 LILLA BERGÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Lilla Bergö är beläget strax norr om Älö i Misterhults skärgård. Det är en 
långsmal ö med hällmarkstallskogar i mosaik med hällmarker. På ön finns dessutom ett stråk 
med lövskog med bl. a gammal grov ek. 

Naturvärden  
Funktion: På Lilla Bergö finns en mindre hällmarkstallskog på en bergrygg med gamla 
martallar och bl. a förekomst av reliktbock. På ön finns även ett litet avsnitt med grov ek och 
eklågor. Två stråk med våtmarker finns dessutom beväxta med lövskog. 

Kvalitet: De dokumenterat höga naturvärdena finns i den gamla skogen med martallar och 
förekomst av bl.a. reliktbock  

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

O 29 Stora Bergö Skala 1:8 000 
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Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns höga värde för natur och friluftsliv motiverar ett utökat strandskydd till att 
omfatta hela ön 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

  

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Rödlistade arter 
Skalbaggar  Reliktbock 

Nära hotade arter Reliktbock 

Kultur 
Fornlämningar Sjömärken 
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O 31 KÄRRMANSHOLMEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Kärsmansholmen är en långsmal ö som ligger klämd mellan Lilla Bergö i 
väster och Älö i öster. I söder har den vuxit ihop med den ungefär lika stora Bastholmen. 
Beskrivningen gäller för båda dessa öar.  

Naturvärden  
Funktion: De två sammanväxta öarna Kärrmansholmen  och Bastholmen är av ungefär samma 
karaktär. Både Kärrmansholmen i norr och Bastholmen i söder är kuperade öar beväxta med 
hällmarkstallskog, de båda öarna sammanbinds av en vidsträckt våtmark.  Bastholmen  har 
viss bebyggelse i sydost längs Bysundet som skiljer Ön från Älö i öster. Älö har på 
motsvarande sida en mindre bymiljö.    

Kvalitet: Öns höga värden finns i den orörda hällmarkstallskogen med stora hällmarkspartier 
framförallt i väster och längs bergsryggarna på hela ön.  
 

O 30 Lilla Bergö Skala 1:10 000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns höga värde för natur och friluftsliv motiverar ett utökat strandskydd till att 
omfatta hela Kärsmansholmen, för den bebyggda Bastholmen i söder föreslås endast det 
generella strandskyddet. 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Kultur 
Fornlämningar Sjömärken 



73 
 

 

 

O 32 ÄLÖ  

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Älö är en av de större öarna i Misterhults innerskärgård.  Ön har en samlad 
bebyggelse som vätter mot Bysundet med Bastholmen/Kärsmansholmen i väster.  På Älö 
finns rester av det gamla kulturlandskapet med åkervallar och skogsbeten. Skogen på ön är till 
största delen hällmarkstallskog, med stor inblandning av ek. Flera rödlistade arter framförallt 
knuten till skogen har påträffats på ön. 

Naturvärden  
Funktion: Älö är en av de större öarna i Misterhults skärgårds naturreservat. Ön har en samlad 
bebyggelse vid Bysundet mot Bastholmen i norr. Älö som är en starkt kuperad ö har den 
högsta punkten når 24 meter över havet, även om merparten av ön är betydligt lägre 
dominerar de branta  vasst skurna bergknallarna synintrycket. Stora delar av Älö är stängslat 
och beteshävdas. 

Kvalitet: På Älös södra uddar finns betad blandskog med ek och tall, och förekomst av arter 
som reliktbock, rosa skärelav, räfflad nagelskivling och oxtungssvamp. Älös östligaste del 

O 31 Kärrmansholmen Skala 1:7 000 
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utgörs av en liten hällmarkstallskog med bl.a. ladlav och reliktbock. På Älö kan även de 
skyddsvärda arterna paddfot och åkerkulla påträffas.   

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter beroende på orördhet, 
exploatering och naturvärden enligt beslutskarta.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Jordbruk   Ängs och betesmarksinventering 
  Miljöstöd 
  Bevarandeprogram för odlingslandskapet klass 3 

Skog 
Nyckelbiotoper Lövrik barrnaturskog, betad skog, Hällmarkskog 

Kultur 
Fornlämningar husgrund 
 
Rödlistade arter 
Kärlväxter  paddfot, åkerkulla 
Storsvamp  oxtungssvamp, räfflad nagelskivling 
Lavar  ladlav, rosa skärelav 
Skalbaggar  reliktbock 

Nära hotade arter paddfot, åkerkulla, räfflad nagelskivling, oxtungssvamp
  Ladlav, rosa skärelav, reliktbock 
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O 33 STORA VIPPHOLMEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Strax öster om Älö finns den mindre och obebodda ön Stora Vippholmen 
som i sydväst avgränsas mot den mindre lilla Vippholmen via Vippholmssundet. Ön är 
karaktäristisk för Misterhult och utgörs av hällmarkstallskog i mosaik med rena hällmarker. 

Naturvärden  
Funktion: Kuperad liten ö med hällmarkstallskog och stora partier hällmarker, både centralt 
men framförallt längs den sydöstra kusten. Centralt på ön, norr om de utbredda hällmarkerna 
finns inslag av lövskog.  

Kvalitet: Orörd skärgårdsskog med talldominans och inslag av framförallt ek. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

O 32 Älö  Skala 1:11 000 
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Bedömning Områdets höga natur och friluftslivsvärde motiverar ett utökat skydd som 
omfattar hela ön. 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

 

 

 

 

O 33 Stora Vippholmen  Skala 1:4 000 



77 
 

O 34 HUSHOLMEN OCH SNUGGÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Husholmen och Snuggö är två öar strax sydost om Älö i Misterhults 
skärgård som har vuxit ihop. Ett smalt våtmarksstråk förbinder de båda öarna. På Snuggö 
finns de två bergsklackarna Fäbergen och Krubberget.  

Naturvärden  
Funktion: Öarna som är klassade som nyckelbiotoper utgörs av lövrika barrnaturskogar på 
Husholmen och en lövängsrest med hamlade träd och stengärdesgårdar på Snuggö.  

Kvalitet: På Snuggö där det finns rester av ett gammalt odlingslandskap finns förutom 
hamlade lindar även gamla grova ekar samt gräsmarksytor som ännu inte vuxit igen. I en 
sådan yta upptäcktes den rödlistade och hotade arten korskovall. På Snuggö finns Misterhults 
skärgårds största lövängsrest. Området domineras av ekskog med inslag av tall och närmare 
200 lindar med hamlingsspår. Förekommande arter är bl. a korskovall, myska, tandrot, 
vippärt, klosterlav, räfflad nagelskivling och oxtungssvamp. På Snuggö finns också en 
hällmarkstallskog med rikligt med senvuxen tall. Husholmen utgörs av mosaikartad 
skogsmark där hällmarkstallskog växlar med rikare ekområden. Skogen är olikåldrig med en 
hög andel riktigt gamla träd och gott om död ved. Arter som förekommer här är t ex lind, rosa 
skärelav, grön aspvedbock och reliktbock. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Obebodda öar med stora värden speciellt för naturvården men även friluftslivet 
motiverar ett utökat strandskydd som omfattar båda öarna. 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Lövrik barrnaturskog, lövängsrest med hamlade träd 
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Kultur 
Fornlämning  stensättningar, sjömärken 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  korskovall 
Lavar  klosterlav 
Storsvampar  räfflad nagelskivling, oxtungssvamp 

Nära hotade arter korskovall, klosterlav, räfflad nagelskivling, oxtungssvamp 

 

 

 

O 35 SKEDÖ   

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Skedö med Skedö klubb är en liten sammanväxt ö strax utanför 
Klintemåla. Den ställvis branta ön är obebyggd och utgörs av hällmarkstallskogar samt 
sumptallskogar med gamla senvuxna tallar.   

O 34 Husholmen och Snuggö  Skala 1:6 000  
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Naturvärden  
Funktion: Skedö utgörs till största delen av hällmarkstallskog med ställvis rikligt inslag av 
äldre senvuxen tall och ek samt död ved. På ön har de hotade arterna rosa lundlav, brun 
guldbagge och reliktbock observerats.   

Kvalitet: Flera stora nyckelbiotoper. Den sydvästra och nordöstra delen utgörs av 
hällmarkstallskogar med senvuxna tallar och rikligt med död ved. Mitt på ön finns det ett 
ganska stort lövinslag med framförallt ek och asp. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Skedö och Skedöklubbs stora värde för natur och friluftslivet motiverar ett 
utökat strandskydd som omfattar hela Skedö och Skedöklubb. 

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 
 
Rödlistade arter 
Lavar  Rosa lundlav 
Skalbaggar  reliktbock 
 
Nära hotade arter rosa lundlav, reliktbock 

Skog 
Nyckelbiotoper tallsumpskog, hällmarksskog, lövrik barrnaturskog 

Kultur 
Fornlämning  stensättningar, sjömärken 
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O 36. BORHOLMEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Borholmen är en liten ganska rund ö som ligger skyddad i viken söder om 
Klintemåla. Ön är obebyggd och beväxt med fritt utvecklad hällmarkstallskog.   

Naturvärden  
Funktion: Liten rund ö söder om Klintemåla skyddad i en vik. Ön har ett centralt höjdparti 
och dominers av hällmarkstallskog med stor lövinblandning längs den västra sidan. 

Kvalitet: Liten skyddad ö med dominans av hällmarkstallskog och visst lövinslag på öns 
västra och södra sida av framförallt ek. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

O 35 Skedö   Skala 1:6 000 
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Bedömning  
Borholmens höga värde för natur och friluftsliv motiverar till ett utökat strandskydd som 
omfattar hela ön. 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

 

 

 

 

 

O 36 Borholmen Skala 1:4 000 
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O 37 TVARÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Tvarö är en Obebodd ö som är klämd mellan fastlandet och Vinö. 
Tallskogar dominerar landskapet, men det finns även ett ganska stort lövinslag med 
framförallt ek men även asp och björk. I norr finns en lite avsnörpt havsvik benämnd 
Tvaröglo. 

Naturvärden  
Funktion och kvalitet: Ön är beväxt med tallskog som har en tämligen stor 
lövskogsinblandning av framförallt ek, men äen asp och björk förekommer i mindre 
omfattning.  I mosaik med skogen finns stora hällmarkspartier.  

Friluftsliv  
Funktion: En skyddad ö med stort lövinslag i tallskogen. 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns stora värde för friluftsliv och natur motiverar ett utökat strandskydd som 
omfattar hela ön. 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Kultur 
Fornlämningar Stensättningar, sjömärken, husgrund 
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O 38 VINÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Vinö är en ö som på många sätt avviker från övriga öar i Misterhults 
skärgård. Öns storlek, den elliptiska konturen, den slutna kustlinjen nästan helt i avsaknad av 
djupa vikar eller glon och de mäktiga isavlagringarna är några avvikande drag. Till största 
delen utgörs bergrunden på Vinö av kvartsit. På hällmarker är den mestadels lavbevuxen och 
omgiven av torr tallskog. I dalgångarna däremellan, med lite fuktigare underlag, trivs gran 
och blåbärsris. På norra delen av ön har inlandsisen lämnat svallgrus i tjocka lager. Bytomten 
gränsar till en stor torräng, sommartid översållad med orkidéer. Den högre vegetationen 
domineras av barrskog, som ofta når ända ner till sjökanten och endast en mycket smal 
strandremsa skiljer skogen från havet. 

Naturvärden  
Funktion: Hällmarkstallskogar dominerar skogarna ute på Vinö men det finns även 
granskogar i svackor med ökat jorddjup och fuktighet. Det gamla kulturlandskapet lever 

O 37 Tvarö  Skala 1:6 000 
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fortfarande på Vinö med vidsträckta betesmarker strax norr om byn. På öns östra sida finns en 
igenväxt hage med stora grova spärrgreniga ekar i ett kulturlandskap med odlingsrösen och 
trägärdesgårdar. 

Kvalitet: Odlingslandskapet med ett stort antal hävdgynnade arter i anslutning till byn utgör 
de stora värdena tillsammans med en nyckelbiotopklassad ädellövnaturskog på öns östra sida. 
En lövskog med stort antal grova spärrgreniga ekar. Bland de rödlistade arterna på ön bör 
särskilt den sårbara arten liten kärrmaskros omnämnas. Den växer ofta på strandnära 
betesmarker vid kusten och är beroende av ett bra betestryck. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter beroende på orördhet, 
exploatering och frilutsliv/naturvärden enligt beslutskarta.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 
Riksintressen  Naturvård  
   Obruten kust (4 kap MB) 
  friluftsliv 
  Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
  Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 
Jordbruk  Ängs och betesmarksinventering (flera omr.) 
Skog 
Nyckelbiotoper Hällmarkskog, ädellövnaturskog, 

Kultur 
Fornlämningar Stensättningar, fornlämningsliknande lämningar, båtlänning, 
  labyrint, plats med traditioner, begravningsplats, sjömärken 
Kulturlämningar Röjningsrösen 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  åkerkulla, paddfot, liten kärrmaskros, vanlig backsippa 
Fåglar  nattskärra, göktyta, silltrut, svärta 
Nära hotade arter Åkerkulla, paddfot, nattskärra, göktyta, silltrut, svärta 
Sårbara arter  Liten kärrmaskros, vanlig backsippa 
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O 39 KÄTTLEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Söder om Tvarö finns den mindre och obebodda ön Kättlen. Ön är liksom 
flertalet andra öar i Misterhults skärgård tallskogsbevuxen med stora hällmarkspartier. Det 
finns ändå viss inblandning av lövträd, framförallt centralt på ön. 

Naturvärden  
Funktion: Karg ö med stora hällmarkspartier. Tallskogar dominerar trädskiktet med visst 
lövinslag centralt på ö. 

Kvalitet: Typisk skärgårdsö i Misterhults skärgård med tallskogar och hällmarker.  

Friluftsliv  
största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

O 38 Vinö  Skala 1:6 000 
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Bedömning Öns värde för friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet på 100 meter.   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

 

 

 

O 39 Kättlen  Skala 1:4 000 
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O 40 MANSHOLMEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Strax sydväst om Vinö ligger den lilla nästan runda ön Mansholmen. Ön 
som är obebodd är beväxt med tallskog. 

Naturvärden  
Öns naturvärden finns i den orörda hällmarkstallskogen 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Det är endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella 
strandskyddet på 100 meter. Öns värde för friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av 
strandskydd.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 
 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 
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O 41 EKÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Sydost om Vinö finns den lilla ön Ekö. Ön som är obebodd utgörs av en 
blandskog med gamla tallar och ekar, det är förhållandevis stort lövinslag på ön. I norra delen 
av ön finns den lilla insjön Ekömar. På öns södra del finns en gammal kolerakyrkogård som 
användes under mitten av 1800 – talet. 

Naturvärden  
Funktion: Ekös västra del utgörs av en blandskog på frisk mark med 150-årig tall och 100-
årig ek, medan den östra delen består av hällmarkstallskog med senvuxen tall. Skogen har 
höga biologiska värden och är klassad som nyckelbiotop. Här förekommer förutom gammal 
tall även arter som lind, korskovall, ladlav och påfallande stora kuddar av blåmossa i 
fältskiktet.   

Kvalitet: Nyckelbiotopen med senvuxen tall utgör tillsammans med öns övriga gamla tallar 
och det stora lövinslaget från framförallt ek öns stora naturvärden. Centralt på ön finns en 
mindre insjö. Vid sjöns västra strand har den rödlistade arten korskovall upptäckts. Arten 

O 40 Mansholmen Skala 1:3 000 
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växer ofta i skogsbryn eller ljusa ängsartade skogar. Korskovallen är troligen en gammal 
slåtterängsväxt och missgynnas om det blir för skuggigt. 

Friluftsliv 
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad   

Bedömning: Öns värde för natur och friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av strandskydd. 
Det är endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet på 100 
meter.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 
Riksintressen  Naturvård  
   Obruten kust (4 kap MB) 
  friluftsliv 
  Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
  Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Hällmarkskog,  

Kultur 
Fornlämningar Sjömärke, begravningsplats 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  korskovall 
Lavar  Ladlav 
Nära hotade arter korskovall, ladlav 
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O 42. ÄNGÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Blockrik ö med stora värdefulla skogspartier. Ön som är obebodd ingår i 
Misterhults skärgårds naturreservat.  

Naturvärden  
Funktion: Ängös norra udde utgörs av hällmarkstallskog med stort inslag av död ved, samt en 
ekskog med gott om riktigt gamla, ofta ihåliga, ekar. På Ängös södra del finns en lågvuxen 
hällmarksskog med gammal ek och tall. Skogen är orörd och har rikligt med död ved. 

Kvalitet: Två stora nyckelbiotoper på Ängö. I norr en hedädellövskog med lika mycket tall 
som ek. Ekarna är ofta stora och senvuxna. I vissa av träden har det bildats håligheter med 
mycket mulm.  På den södra delen av ön finns en hällmarksskog med större inslag av tall. De 
ekar som finns här är ofta spärrgreniga och grova med håligheter. 

O 41 Ekö  Skala 1: 4 000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet på 100 meter.   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 
Riksintressen  Naturvård  
   Obruten kust (4 kap MB) 
  friluftsliv 
  Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
  Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Hällmarkskog, lövrik barrnaturskog, hedädellövskog 

Kultur 
Fornlämningar fornlämningsliknande lämning, röse, sjömärken 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  korskovall 

Nära hotade arter korskovall 
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O 43 MARSHOLMEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Marsholmen är en mindre ö i Misterhults skärgårds naturreservat som 
saknar bebyggelse. På ön finns två skogspartier som har klassats som nyckelbiotoper. Dels en 
äldre ek och tallskog centralt beläget på ön och dels en senvuxen ekskog på södra delen av ön. 

Naturvärden  
Funktion: På Marsholmens centrala del finns en ek- och tallskog med gott om äldre träd samt 
skyddsvärda arter som dvärgbägarlav och oxtungssvamp. Längre söderut på ön finns en 
senvuxen mindre ekskog med hotade arter som bl. a reliktbock och rosa skärelav. I samma 
område finns även en gammal inäga med tidigare hamlade ekar. 

Kvalitet: Den senvuxna ekskogen har i nyckelbiotopinventeringen klassats som 
hedädellövskog. Gamla senvuxna ekar utgör det klart vanligaste trädslaget men det 
förekommer även tall samt gran och rönn. Området är storblockigt, En gammal 
stengärdesgård minner om det gamla kulturlandskapet tillsammans med tidigare hamlade 
ekar. 

O 42 Ängö  Skala 1:4 000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns värde för friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet på 100 meter.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper lövängsrest med hamlade träd, hedädellövskog 

Rödlistade arter 
Skalbaggar   Reliktbock 
Lavar  dvärgbägarlav, rosa skärelav 

Nära hotade arter  Reliktbock, dvärgbägarlav, rosa skärelav 
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O 44. LAKHOLMEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Liten obebodd ö i Misterhults skärgårds naturreservat. Ön utgörs av 
hällmarkstallskogar och hällmarker  

Naturvärden  
Funktion: På sydvästra delen av Lakholmen finns en hällmarkstallskog med en del äldre 
martallar. På ön finns även inslag av en del lövträd, framförallt längs öns västra sida.  

Kvalitet: Skärgårdsskog som utvecklats till naturskog. Mycket hällmarker och flera äldre 
martallar.  

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad   

O 43 Marsholmen Skala 1: 4 000 
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Bedömning: Öns värde för friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet på 100 meter.   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 
Djurskyddsområde Fågelskyddsområde 

 

 

 

O 44 Lakholmen Skala 1: 4 000 
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O 45. STARRHOLMEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Mindre obebodd ö i Misterhults skärgårds naturreservat. Ön är till större 
delen beväxt med tallskog men det finns stora partier med lövträd framförallt på öns västra 
och södra del. 

Naturvärden  
Funktion och kvalitet: På västra och södra delen av Starrholmen finns ett lövområde med ek, 
sälg, asp, vårtbjörk, al samt tall och förekomst av bl. a rosa skärelav. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för natur och friluftsliv motiverar att hela ön omfattas av strandskydd. 
Det är endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet.  

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Rödlistade arter 
Lavar  Rosa skärelav 

Nära hotade arter Rosa skärelav 
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O 46 BOSKÄR 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Boskär är en ganska stor långsmal ö i Misterhults ytterskärgård. Trots sitt 
utsatta läge är hela skogen beväxt med gammal hällmarkstallskog. Överallt på ön finns döda 
grenar och träd. Tall är det klart dominerande trädslaget men det finns även inslag av rönn, 
gran, asp, björk och idegran. Ön gränsar till ett stort fågelskyddsområde med bl. a en koloni 
häckande kentsk tärna.  

Naturvärden  
Funktion: Boskär utgörs av en mosaik av hällmarker och olikåldrig tallskog med riklig 
förekomst av död ved och inslag av grov tall, idegran och lövträd. 

Kvalitet: Boskär är beväxt med gammal orörd hällmarkstallskog. Skogen med stor förekomst 
av döda träd och grenar är klassad som nyckelbiotop och omfattar nästan hela ön. Ön ligger i 
anslutning till ett stort fågelskyddsområde och ett flertal fågelarter har observerats på ön, 
varav några säkra häckningar. Den starkt hotade arten Kentsk tärna är en av dessa. Tärnan 
bildar kolonier på låga, sandiga eller steniga öar. 

O 45 Starrholmen Skala 1: 3 000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns värde för natur och friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av 
strandskydd. Det är endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella 
strandskyddet 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 
Riksintressen  Naturvård  
   Obruten kust (4 kap MB) 
  friluftsliv 
  Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 
 
Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Hällmarkskog, barrnaturskog 

Kultur 
Fornlämningar labyrint, husgrund 

Rödlistade arter 
Fåglar   roskarl, tobisgrissla, göktyta, silltrut, rasen fuscus, svärta, storspov,   
  Kentsk tärna, småtärna 

Nära hotade arter tobisgrissla, göktyta, silltrut, rasen fuscus, svärta  

Sårbara arter  roskarl, storspov, småtärna 

Starkt hotade arter kentsk tärna 
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O 47 STORA FÖRHOLMEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: En variationsrik liten ö i Misterhults innersskärgård. Ön utgörs liksom 
flertalet andra öar i skärgården av hällmarker med tallskog, men här finns även utbredda 
våtmarker i norr och söder omgivna av alsumpskog.  

Naturvärden  
Funktion: Liten ö som ingår i Misterhults skärgårds naturreservat. Ön utgörs av hällmarker 
med tallskog. I norr och söder finns våtmarker. Vid de båda våtmarkerna finns inslag av 
lövträd. 

Kvalitet: Den orörda naturen med hällmarkstallskogar utgör det stora naturvärdet 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

 O 46 Boskär   Skala1: 6 000 
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Bedömning: Öns värde för friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet på 100 meter.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Kultur 
Fornlämningar fornlämningsliknande lämning, stensamling 

 

 

 

O 47 Stora Förholmen 
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O 48 BOTLEHOLMEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Botleholmen är enobebodd ö strax norr om Marsö i Misterhults skärgårds 
naturreservat. Ön utgörs av hällmarker och tallskog. 

Naturvärden  
Funktion och kvalitet: Orörd skärgårdsskog bestående av gammal tallskog med insprängda 
lövträd, framförallt på södra delen av ön. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för natur och friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av 
strandskydd. Det är endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella 
strandskyddet.     

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
   Obruten kust (4 kap MB) 
  friluftsliv 
  Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Kultur 
Fornlämningar fornlämningsliknande lämning, sjömärke 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

O 49. MARSÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Marsö är en ganska stor bebodd ö i Misterhults innerskärgård. Ön har både 
fastboende som sommargäster. Stora delar av ön är fortfarande hävdat med bete, numer hästar 
och det finns spår överallt av det gamla kulturlandskapet.  

Naturvärden 
Funktion: Marsö, utgörs huvudsakligen av talldominerad skogsmark med inslag av ek, björk, 
al och en. På ön finns två öppna, relativt fuktiga, före detta åkermarker som hävdas genom 
hästbete. Bete förekommer även i mindre omfattning på andra delar av ön. På Marsö finns ett 
litet bestånd av gammal ek utmed en gammal åker väster om byn samt utmed öns norra 
strand, med rödlistade och skyddsvärda arter som gul dropplav och oxtungssvamp.  

Kvalitet: Ett småskaligt skärgårdsjordbruk med ett tämligen extensivt bete har förekommit på 
ön tills helt nyligen. Flera små hagar finns med i ängs och betesmarksinventeringen. Det finns 
även kulturlämningar i form av trä och stengärdesgårdar. Hamlade ekar är ganska vanligt i 

O 48 Botleholmen Skala 1:48 
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Misterhult skärgård. Något som är mycket ovanligt på fastlandet. Ett par nyckelbiotoper finns 
på ön. Strax väster om byn finns en liten nyckelbiotop med stora grova ekar som bär spår av 
hamling 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för natur och friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av strandskydd. 
Det är endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet på 100 
meter.   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård 
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Jordbruk   Ängs och betesmarksinventering (flera objekt) 

Skog 
Nyckelbiotoper Ädellövträd, hagmark, lövrik barrnaturskog 

Kultur 
Fornlämningar fornlämningsliknande lämning, sjömärke 
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O 50 KUGGEN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Kuggen är en obebodd ö i nära anslutning till Marsö, endast åtskild av 
Bysundet. Ön utgörs av hällmarkstallskogar med ett par mindre våtmarker mitt på ön. Det 
finns lövinslag på både den norra som södra delen av Ön.   

Naturvärden  
Funktion: En tallskogsdominerad ö med stort antal hällmarker och flera våtmarker centralt på 
ön. Ön hyser även mindre bestånd av ekskogar med inslag av rönn, al och apel 

Kvalitet: Tallskogar utgör merparten av skogsbetståndet på ön. Men det finns även ett 
idegransbestånd, två mindre områden med äldre tall- och ekskog samt en mindre ekskog. 
Arter som kan påträffas här är exempelvis oxtungssvamp, grå vårtlav och rosa skärelav. Två 
nyckelbiotoper i form av lövskogar finns på ön. Ek är det dominerande trädslaget men det 
finns även inslag av rönn, klibbal och apel. Ekarna är ofta senvuxna med håligheter 

 O 49 Marsö  Skala 1:6000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns värde för friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet på 100 meter.   

 DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

 Riksintressen  Naturvård  
   Obruten kust (4 kap MB) 
  friluftsliv 
  Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper lövrik barrnaturskog 

Kultur 
Fornlämningar fornlämningsliknande lämning, sjömärken 

Rödlistade arter 
Lavar  rosa skärelav 
Storsvampar  oxtungssvamp 
När hotade arter rosa skärelav, oxtungssvamp 
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O 51 ORRHOLMEN  

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Orrholmen utgörs egentligen av de tre sammanväxta öarna Orrholmen, 
Skabbholmen och Vidholmen. Den här delen av skärgården är grund med många kobbar, skär 
och närliggande öar. Öarna utgörs av hällmarker och tallskogar med små våtmarker och sjöar 
där öarna smält samman.  

Naturvärden  
Funktion: Hällmarksö med tallskogar. Flera våtmarker och små sjöar centralt på ön och ett 
mindre lövbestånd på södra delen av ön   

Kvalitet: På Skabbholmen som utgör den södra delen av ön finns ett litet skogsavsnitt med 
idegran och äldre ek 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

O 50 Kuggen  Skala 1:5 000 
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Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet.     

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Misterhults skärgård 

 

 

 

O 51 Orrholmen Skala 1: 6 000 
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O52 SILLHOLMEN (KROKHOLMEN) 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Två sammanväxta små öar. Öarna utgörs av hällmarkstallskogar med 
lövinblandning, speciellt på Krokholmen som utgör den västra av öarna. På både Krokholmen 
som Sillholmen finns sommarstugor. 

Naturvärden  
Funktion och kvalitet: Hällmarkstallskogar med hällmarker och ett större våtmarksparti 
mellan de båda öarna.  

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, lite 
exploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öarnas värde för friluftslivet motiverar att hela området omfattas av 
strandskydd. Det är endast en liten yta centralt på Sillholmen som ligger utanför det generella 
strandskyddet. 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård 
  Obruten kust (4 kap MB) 
 friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 
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O 53 FLÄSKÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: En nästan rund ö öster om Uthammar som vuxit samman med Lilla Fläskö 
i söder. Ön utgörs av hällmarkstallskog med insprängda partier av lövskog. Den östra halvan 
av ön utgörs av en mycket gammal naturlig tallskog. 

Naturvärden  
Funktion: Hällmarksskogar med gammal tallskog i öster. Ön är obebodd men har ett par 
stensättningar som minner om tidigare mänsklig aktivitet.    

Kvalitet: Den östra delen av ön är biotopskyddad och utgörs av hällmarksskogar med mycket 
gamla tallar, det finns även ett stort antal döda träd och grenar. I skogen växer också enstaka 
gran, björk, ek, klibbal och rönn. Mindre våtmarksparti vid Fläsköglo 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

O 52 Sillholmen (Krokholmen) Skala 1:5 000 
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Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av strandskydd. Det är 
endast en yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Biotopskydd  Tallskog med mycket gamla träd 

Skog 
Nyckelbiotoper Hällmarkskog, barrskog 

Kultur 
Fornlämning  stensättningar 

 
O 53 Fläskö  Skala 1:4 000 
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O 54 FÅGELÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Fågelö är en bebodd mindre ö med stora hällmarkspartier. Centralt på ön 
samt i södra delen av ön växer tallskog. Längs med stränderna och på västra delen av ön växer 
lövskog framförallt ek men även klibbal och björk. 

Naturvärden  
Funktion och kvalitet: Variationsrik ö med hällmarker, tallskog centralt på ön samt lövskog i 
väster och längs med stränderna. Flera fornminnen på ön med kolerakyrkogård ganska 
centralt på ön och husgrunder på västra delen av ön.    

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet       

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Kultur 
Fornlämningar Röse, begravningsplats, husgrund och övriga lämningar 
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O 55 BJÖRNÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Kustnära ö som nästan vuxit ihop med fastlandlandet söder om Figeholm. 
Ön som framförallt utgörs av tallskog är beteshävdad. Längst i sydost finns enstaka 
bebyggelse.  

Naturvärden 
Funktion: Björnö täcks av en självföryngrad, talldominerad skog med inslag av gran, björk, 
ek och en. Det finns både yngre och äldre träd, dock få riktigt unga lövträd. Glesa områden 
och små luckor finns, men få riktiga gläntor. Här finns en del bar hällmark och en hel del sten 
men större delen är ändå gräsbevuxen. Smalbladiga gräs som kruståtel dominerar fältskiktet. 
Det finns även stora inslag av blåbär och knägräs.   

Kvalitet: Fårbetad ö nära fastlandet med dominans av tall med inslag av bland annat ek. Få 
hävdgynnade arter 

Utvecklingsmöjligheter Ökad betesdrift, ingen stödutfordring och sambete med nöt. 

O 54 Fågelö  Skala 1: 5 000 
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Friluftsliv De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området 
är orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskydder.    

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Jordbruk  Ängs och betesmarksinventering 
  Miljöstöd 

Kultur 
Fornlämningar Röse 
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O 56 LINDÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Öarna Lindö, Granholmen och Stackö har vuxit ihop till en ö. Tall 
dominerar trädskiktet men det finns även inslag med löv framförallt ek på Granholmen i 
söder.  

Naturvärden  
Funktion: Spretig och flikig ö som utgörs av tre hopväxta öar. Den minsta är Granholmen i 
väster, ett missvisande namn då både ek och tall är vanligare än gran. På Granholmen märks 
en betespåverkan och här finns rikligt med både grova spärrgreniga ekar som död ved. 

Kvalitet: Flera nyckelbiotoper. På Granholmen finns en lövrik barrnaturskog med framförallt 
ek och tall. Mellan de hopväxta öarna Stackö och Lindö finns en blockrik gammal tallskog. 
Längst ut på Lindö finns en blockrik-storblockig tallskog med både lågor som torrträd. 

O 55 Björnö  Skala 1:4 000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för friluftslivet motiverar att hela ön bör omfattas av strandskydd. Det 
är endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet.   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Lövrik barrnaturskog, barrskog, betad skog,  

 O 56 Lindö  Skala 1:7 000 
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O 57 EKÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Mindre ö som ingår i naturreservatet Virbo med Ekö. Ön är ganska brant 
med flera små våtmarker. Tall är det vanligaste trädslaget men här finns även bl. a flera grova 
ekar. 

Naturvärden  
Funktion: Tall och en dominerar på Ekös branta bergsryggar, i sänkorna är ek det 
förhärskande trädslaget men inslaget av gran är bitvis ganska stort. Många granar har nått en 
ansenlig ålder och vissa har fallit omkull vilket ger delar av ön en urskogskaraktär. De 
tidigare hag-och slåttermarker har eller håller på att växa igen.   Stort lövinslag på Ekö med 
framförallt Ek. Tall är annars det dominerande trädslaget med stort inslag av gran.  

Kvalitet: En stor nyckelbiotop på södra Ekö ute på Ekeholmen. Skogen utgörs här av en 
lövrik barrnaturskog med dominans av ek och tall. Ekarna är dessutom ofta gamla och grova 
med mulm och hål. 

Friluftsliv  
Funktion: På Ekö finns forntida spår av mänsklig verksamhet i form av en grav som 
markerats genom en rund stenformation. Det är osäkert om det förekommit någon bebyggelse 
på Ekö. Ön har under lång tid tillhört Virbo säteri och användes enligt landskapshandlingarna 
under 1500-talet som betesmark för fogdens hästar. Skärgården tycks i stor utsträckning 
fungerat som en utmark till Virbo säteri. 

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för natur och friluftslivet motiverar ett utökat strandskydd till 300 
meter.      

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Virbo med Ekö skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Lövrik barrnaturskog,  
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Kultur 
Fornlämningar Övrigt, stensättning 

 

 

O 58 BRÄNNSKÄR, MICKELSÖ OCH STORA KÄTTELSÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Öarna Brännskär, Mickelsö och Stora Kättelsö har vuxit ihop och bildar nu 
en oregelbunden ö sammanhållen med våtmarker. Det är framförallt hällmarker och tallskog 
som utmärker öarna. Skogen som har viss lövinblandning blir tätare ju längre norrut man 
kommer på ön. 

Naturvärden  
Funktion: Tämligen oexploaterad skärgård med hällmarker och tallskogar. Det finns några 
hus på Mickelsö och Stora Kättelsö 

Kvalitet: En lövrik barrnaturskog med gamla grova ekar och gamla tallar samt ett område med 
grova ekar utgör ett par nyckelbiotoper på ön. Flera våtmarker och insjöar i en ovanligt flikig 
och hopväxt samling öar  

O 57 Ekö  Skala 1:8 000 
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Friluftsliv 
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öarnas höga natur och friluftslivsvärden motiverar ett utökat strandskydd som 
omfattar hela området med öar.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Utrednings- 
Område Naturreservat Virbo med Ekö skärgård 

Skog 
Nyckelbiotoper Lövrik barrnaturskog, ädellövträd 
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O 59 BERGÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Orörd ö med hällmarkar och tallskog. Viss lövskogsinblandning längs med 
kusten framförallt i norr. 

Naturvärden  
Funktion och kvalitet: Orörd hällmarkstallskog med viss lövinblandning. Skyddade 
strandängar i öster och hällmarker i syd. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet   

O 58 Brännskär, Mickelsö och Stora Kättelsö Skala 1:8 000 
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DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv (4 kap MB) 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

 

 

 

O 60 FURÖN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Furön är en sandstensö i Oskarshamns ytterskärgård som är avsatt som 
naturreservat. Naturen på Furön karaktäriseras av stora klapperstensfält ofta beväxta med täta 
enbuskesnår och lågväxta tallar.   

O 59 Bergö   Skala 1:3 000 
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Naturvärden  
Funktion: På Furö möts den urgamla urbergsskärgården och den unga moränskärgården. Furö 
liksom Runnö och Vållö är uppbyggd av kambrisk sandsten. Sandstensplatåerna, mönstrade 
av utpräglade lineära spricksystem och ställvis täckta av morän med hög halt av sandsten, gör 
dessa öar geologiskt unika i svenskt perspektiv. Sandstenen på Furö är ställvis mycket 
kvartsrik. 

Stora delar av Furö är alltså täckta av morän, som avsatts genom landhöjningen 
och vågornas transport. Längs stränderna tornar vallar av klapper upp sig till riktiga 
landborgar. På delar av ön är moränavlagringarna den enda synliga marktäckaren. Särskilt 
markant är detta på öns nordöstra udde, vid lotsutkiken. Där ett jordtäcke kunnat samlas, har 
gräshedar bildats. Vegetationen präglas av tätvuxna enesnår, lågvuxen tallskog men kanske 
framför allt av rönn och oxel.  

Furöns strandlinje är ofta uppbruten i djupa vikar och långt utskjutande uddar. Landhöjningen 
har snört av Furö glo från öppet vatten, en förbindelse finns dock genom en grävd kanal. Runt 
Furön finns grunda sandbottnar som i norr bildar små sandrev. 

Kvalitet: Ön har stora geologiska värden. Sandstensöar som Furön är unika i Sverige. Naturen 
i sig präglas av det utsatta läget i ytterskärgården med stora klapperstensfält. Naturen är karg 
med lågvuxen vegetation. På ön har ganska många hotade observerats, en av dessa är 
skräntärnan som häckar på ön. Arten har gradvis minskat i Sverige och räknas nu som en 
sårbar art, mycket tack vare predationen från mink som tidigare har saknats på ön. Nu verkar 
emellertid mink ha etablerat sig på ön varför skräntärnekolonin är starkt hotad.  Paddfot är en 
annan rödlistad art som observerats på ön. En kärlväxt som återfinns längs stränder men även 
i människoskapade miljöer som åkermarker och gårdar 

Utvecklingsmöjligheter: Riktad jakt på mink i syfte att framförallt skydda skräntärnan men 
även andra häckande sjöfåglar på ön.  

Friluftsliv  
Kvalitet: Områdets utsatta läge i ytterskärgården De största kvaliteterna ligger i stillhet, 
avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Utvecklingsmöjligheter: Förbättra möjligheterna för besökare att ta sig till ön, ex genom 
någon form av reguljär båttrafik. 

Bedömning: Öns värde för friluftslivet gör att hela ön bör omfattas av strandskydd. Det är 
endast små ytor centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet på 100 meter 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Kulturmiljövård 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 
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Jordbruk  Ängs och betesmarksinventering (flera objekt) 

Skyddad natur 
Naturreservat Furön 

Kultur 
Fornlämningar Drag, fångstanläggning, tomtningar, rösen, stensättningar,
  Sjömärken, hamnanläggning, husgrunder, fornlämningsliknande
  Lämning, stenbrott, fiskeläge 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  Paddfot 
Fåglar  Skräntärna, storspov, gråtrut, svärta, roskarl, ejder, stjärtand 
                                           kentsk tärna 
Nära hotade arter Paddfot, gråtrut, svärta, ejder, stjärtand 

Sårbara arter  Skräntärna, storspov, roskarl  
starkt hotade arter Kentsk tärna 

 

 
O 60 Furö  Skala 1:7 000 
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O 61 STORÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Ön är uppbyggd av urberg med en vegetation som domineras av tallskog. 
Inom de centrala delarna av Sörö som ligger på södra Storö finns flera våtmarker och på ön 
finns även mindre bestånd av sumpblandskogar. Utmed stränderna i skyddade lägen, 
exempelvis vid Norrkroarna och Vresvarp finns smala strandzoner med havsstrandäng. 
På den del av ön som kallas Stenkusten kan man se lämningar efter stenbrytning i olika 
perioder. Stenindustrin var direkt följd av 1800-talets urbaniseringsprocess både i Sverige och 
i Europa. 

Naturvärden 
Funktion: Vegetationen på huvudön domineras av tallskog av lavtyp (hällmarkstallskog). I 
partier med något djupare jordtäcke övergår lavtypen i tallskog av ris-grästyp (kruståteltyp).  
Trädskiktet domineras helt av tall men det finns ett sparsamt inslag av björk, ek, rönn, samt i 
fuktiga delar klibbal.  I fuktstråk mellan hällmarkerna finns smärre partier med sumptallskog. 
Skogen på Storön är påverkad av viss tidigare plockhuggning av äldre träd. Spår av 
avverkning i form av stubbar i olika dimensioner finns över nästan hela ön. Gamla, grova träd 
saknas nästan helt på ön. Något modernt skogsbruk har dock inte förekommit på ön. Skogen 
har därför tydlig naturskogskaraktär trots avsaknaden av riktigt gamla träd och bristen på död 
ved.      

Kvalitet: Storön är avsatt som naturreservat. Syftet med reservatet är att bevara en 
geovetenskapligt intressant urbergsskärgård med naturskogsartad tallskog. Utmed stränderna 
finns i skyddade lägen, exempelvis vid Norrkroarna och Versvarp, en smal strandzon med 
havsstrandäng. Vanliga arter i fältskiktet är havssäv, agnsäv, salttåg, kustarun, strandkrypa, 
gulkämpar, strandaster, havssälting, baldersbrå och rödsvingel. Vidare förekommer bland 
annat strandsnärja, strandmynta, strandkvanne, saltnarv, klibbglim, skörbjuggsört samt 
strandförgätmigej  

Friluftsliv 
Syftet med Storöns naturreservat när det gäller friluftslivet är att ge allmänheten möjlighet att 
utöva friluftsliv och studera området i den mån detta inte strider mot bevarandeintressena med 
reservatet. De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området 
är orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns värde för friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av strandskydd. Det är 
endast små ytor centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet   
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DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Kulturmiljövård 
 Kust och skärgård 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Storö 

Kultur 
Fornlämningar Fornlämningsliknande lämning, stensättning 

 

 

 

 

 

O 61 Storö  Skala 1:10 000 
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O 62 KUGGÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Tallskogsbevuxen ö som ingår i Storöns naturreservat. Skogen utgörs av 
gamla grova tallar. 

Naturvärden  
Funktion: Skogen på Kuggö avviker från huvudön när det gäller tallbeståndets karaktär. 
Träddimensionerna är här genomgående grövre. Gamla, grova tallar med ”krokodilbark” före-
kommer relativt rikligt. Kuggö är klart mindre påverkat av skogsbruk än huvudön, dock finns 
enstaka stubbar efter avverkning.    

Kvalitet: Den gamla tallskogen som till stor del är orörd av skogsbruk utgör öns stora 
naturvärde. Kuggö ingår i Storöns naturreservat som är avsatt i syfte att bevara en 
geovetenskapligt intressant urbergsskärgård med naturskogsartad tallskog. 

Friluftsliv  
Syftet med Storöns naturreservat är att förutom det som nämnts ovan även ge allmänheten 
möjlighet att utöva friluftsliv och studera området i den mån detta inte strider mot 
bevarandeintressena med reservatet De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och 
frånvaro av buller. Området är orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning: Öns värde för friluftslivet motiverar att hela ön bör omfattas av strandskydd. Det 
är endast små ytor centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet     

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Kulturmiljövård 
 Kust och skärgård 
 Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Storö 
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O 63 LITTLÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Littlö är en ö som ingår i Runnös naturreservat.  Större delen av Littlö 
utgörs av ek-tallskog med medelgrov tall, ek och björk samt inslag av gran, asp och klibbal. 
Naturvärden  
Funktion: Skogen på ön utgörs av ek-tallskog. Några av tallarna på ön är äldre och grova. Det 
förekommer även enstaka tallågor och torrträd av ek spritt  i skogen på ön. I buskskiktet finns 
framförallt oxel och en, medan markvegetationen domineras av kruståtel, ljung och blåbär. De 
hotade och /eller ovanliga svamparterna  blekticka, svavelticka och kärnticka växer i symbios 
med ekarna. På Littlös nordvästra del finns ett öppet blåstarrkärr. I de strandnära områdena, 
framför allt i sydost finns havsstrandängar och lågstarrängar som hålls lågvuxna av betande 
gäss. Här växer bl. a salttåg, kustarun, spikblad, gulkämpar, strandkrypa och ryltåg. Övriga 
stränder på ön är storblockiga med högvuxen vegetation av vass, säv, rörsvingel, kvanne och 
rörflen. Den hotade fjärilen klubbsprötad bastardsvärmare kan påträffas i strandvegetationen. 
Vattenområdet mellan Littlö och Törneskären hyser i de mest skyddade delarna en stor 
förekomst av kransalger med inslag av hornsärv och borstnate, medan mer exponeringståliga 
arter som blås-, band- och snärjtång tar över i djupare partier 

O 62 Kuggö  Skala 1:3 000 
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Kvalitet: Ön har stor inblandning av löv vilket är ovanligt för Oskarshamns skärgård i stort. 
Flera av träden både barr som löv är gamla och det finns både lågor som torrträd. Flera 
våtmarker finns på ön och längs stränderna finns strandängar med hävdgynnade arter. Den 
rödlistade fjärilsarten klubbsprötad bastardssvärmare har noterats på ön. Fjärilen är beroende 
av bockrot som ofta finns på de hävdade strandängarna. 

Syftet med naturreservatet Runnö ska vara att bevara och förstärka ett sammansatt ekosystem 
med biotoper representativa för skärgården och de strukturer, funktioner, djur- och växtarter 
som hör till dessa biotoper. Runnö har tillsammans med Furön en geologisk särställning 
utmed den svenska kusten genom att den kambriska sandstenen går i dagen över stora delar av 
ön. Sandstenen ligger ställvis helt plan och utan jordtäcke. Runnö är tillsammans med Littlö 
och Runnö Rödskär betydelsefulla referenslokaler för att kunna förstå områdets geologiska 
historia. 
Friluftsliv  
Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns värde för natur och friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av 
strandskydd. Det är endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella 
strandskyddet   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 
Riksintressen  Naturvård  
   Kulturmiljövård 

  Kust och skärgård 
  Yrkesfiske hav 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Skyddad natur 
Naturreservat Runnö 

Skog 
Sumpskog  Kärrskog 
Rödlistade arter 
Fjärilar  Klubbsprötad bastardsvärmare 
Storsvampar  blekticka, kärnticka 
Nära hotade arter Klubbsprötad bastardsvärmare, blekticka 
Sårbara arter  Kärnticka 
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O 64 RUNNÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Runnö är en ö uppbyggd av kambrisk sandsten, vilket är mycket ovanligt 
och  ön är avsatt som naturreservat. Skogen på ön är typisk skärgårdsskog med 
hällmarkstallskogar och strandängar.  

Naturvärden  
Funktion: Tallskog av lav- eller lingontyp är de vanligaste naturtyperna på Runnö. I svackor 
och sänkor finns även sumptallskog med skvattram. Ett par, något större, våtmarker är av 
öppen karaktär. Skogen på Runnö är tämligen orörd och det finns flera värdefulla 
naturskogsbestånd på ön. Fältskiktet utgörs av lavar samt av ris som lingon, ljung och blåbär. 
De öppna sandstensytorna har en vegetation av mossor och lavar som påminner mycket om 
västkustens hedar. Framträdande inslag är bägarlavar, islandslav och nervmossor. En 
intressant naturtyp är de stränder som förekommer på Runnös östra sida. Vegetationen här 
varierar från klippväxande arter till täta högvassbestånd, vilket sammantaget ger en mycket 

O 63 Littlö  Skala 1:5 000 
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artrik kärlväxtflora. De grunda vattenområdena och stränderna är viktiga fågelmiljöer. Runnö 
har tillsammans med Furön en geologisk särställning utmed den svenska kusten genom att den 
kambriska sandstenen går i dagen över stora delar av ön. Sandstenen ligger ställvis helt plan 
och utan jordtäcke. Runnö är tillsammans med Littlö och Runnö Rödskär betydelsefulla 
referenslokaler för att kunna förstå områdets geologiska historia. Runnö är den bästa lokalen 
för studier av den kambriska sandstenssekvensen vid Kalmarsund. 

Kvalitet: Det finns ett stort antal häckande fågelarter på ön, av de mer ovanliga arterna finns 
bland annat fiskgjuse, nattskärra, trädlärka och mindre hackspett. De mindre öarna strax norr 
om Runnö; Lövgrund, Långgrund och Östra hällen hyser också ett rikt fågelliv med häckande 
arter som roskarl, skedand, skräntärna och svärta. 
Öns insektsfauna innehåller ett flertal exklusiva tall- och ekberoende skalbaggar. Många 
arters populationer är stora och livskraftiga vilket inte minst märks på mängden gnagspår i 
döda och levande tallar och lövträd. Den stora mängden död ved samt det varma klimatet med 
mycket sol bidrar till att skapa förutsättningar för exklusiva inslag i insektsfaunan. 1999 
hittades invid Runnö by en skalbaggsart, brun lövsvampbagge, som inte setts i Sverige sedan 
mitten av 1900-talet. Denna art anses vara knuten till ek. Det är med stor sannolikhet så att det 
finns fler, ännu oupptäckta, sällsynta värmekrävande insekter i området.  
 

Trots det sparsamma regnandet på Runnö finns flera västliga arter på ön. Arter som annars 
bara trivs i det fuktiga klimatet på Sveriges västkust finns här, både bland blomväxter som 
kryptogamer. Bland annat förekommer borsttåg, flikig skinnlav, kopparnickmossa samt 
gulmjölkig ekriska, som alla har sin utbredningstyngdpunkt i västra Sverige. Nästlaven är en 
tämligen ovanlig art som mest förekommer i östra och norra Sverige, men är påfallande vanlig 
i tallskogen på ön. Grynig nållav, sotlav och sydlig ladlav är annars ganska ovanliga men 
växer rikligt på riktigt gamla tallar och gärdesgårdsstolpar på ön 

Friluftsliv  
Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Kulturmiljövård 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 
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Jordbruk  Ängs och betesmarksinventering 
  Miljöstöd 
  Bevarandeprogram för odlingslandskapet klass 2 

Skyddad natur 
Naturreservat Runnö 

Skog 
Sumpskog  Kärrskog 

Kultur 
Fornlämning  Rösen, tomtningar, kvarnar, plats med tradition, Fornlämnings-
  liknande lämning, stensättningar, övrigt, båtlänning, fiskeläge, 

Kulturlämning röjningsröse, odlingsområde, stenmurar 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  grönbladsbjörnbär 
Skalbaggar  barrpraktbagge, brun lövsvampbagge 
Fåglar  roskarl, nattskärra, mindre hackspett, skräntärna, svärta 
Lavar 

Nära hotade arter barrpraktbagge, grönbladsbjörnbär, nattskärra, mindre hackspett, 
svärta, sydlig ladlav 

Sårbara arter  brun lövsvampbagge, roskarl, skräntärna 
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O 65 BLÅ JUNGFRUN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Nationalparken Blå Jungfrun är en granitö 2,5 mil öster om Oskarshamn 
och 8,5 km nordväst om Horns udde på Öland. Syftet med nationalparken är att ön ska 
bevaras i sitt naturliga tillstånd. 

Naturvärden  
Funktion: Blå jungfrun består till stor del av bara klippor. Hällmarkerna går långt upp på ön. 
Mellan hällmarkerna förekommer rishedar med ljung eller kråkris. Högre upp på ön 
förekommer en gles tallskog.   I sluttningarna söder om toppen finns en ädellövskog som 
består av ek med inslag av lind, lönn och asp. Ekarna är flera hundra år gamla med artrik flora 
bl. a myskmadra, tandrot och getrams. Öns läge i havet gör att ädellövskogen framförallt har 
en spännande och rik lavflora. Flera sällsynta suboceaniska lavar som annars bara trivs i det 
fuktiga klimatet på Sveriges västkust finns här bl. a örtlav och blå halmlav. Karäktärsfågeln 
tobisgrissla häckar på öns sydsida. Det finns flera häckande fågelarter på ön bland annat de 

O 64 Runnö  Skala 1:22 000 
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hotade arterna ejder och svärta. Ön har även en intressant insektsfauna med flera hotade 
och/eller ovanliga arter  på grund av den höga andelen gamla och ihåliga träd. 

Kvalitet: Isolerad ö som sticker upp 86 meter över havet. Ön utgörs av rödgranit som slipats 
av is och vatten till en kupolformad ö. På Blå Jungfrun finns flera jättegrytor, ett geologiskt 
fenomen skapat av vattnets rörelser mot klippan. Ett stort antal rödlistade arter framförallt 
knutna till lövskogen. Särskilt bör den akut hotade arten vedkantlav framhållas, endast känd 
från fyra lokaler i Sverige, arten växer på gammal ekved.  De starkt hotade arterna mörk 
lundlav, stor sönderfallslav, jättelav, örtlav och svart guldbagge är alla knutna till gamla 
lövträd. 

Friluftsliv  

Funktion: Till nationalparken Blå jungfrun går båtturer sommartid både från Oskarshamn som 
Byxelkrok. På ön finns iordningställda skyltade stigar och toaletter med sopställ vid Lervik, 
Sikhamn och nedre västra stenbrottet. Länsstyrelsen har guideverksamhet sommartid       

Kvalitet: De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är 
orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Mycket låg exploateringsgrad. Syftet med nationalparker är att bevara ett 
område natur i dess naturliga tillstånd. 

Bedömning Områdets höga natur och friluftslivvärde motiverar ett utökat strandskydd till 300 
meter enligt beslutskarta.   

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Friluftsliv 
 Kust och skärgård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Blå Jungfrun 

Skyddad natur 
Nationalpark  Blå Jungfrun 

Kultur 
Fornlämning  Stenbrott, minnesmärke, ristningar, förtöjningsanordningar,  
  naturföremål, fartygs/båtlänning, boplats, labyrint, plats med
  tradition  

Rödlistade arter 
Kärlväxter  flockarun  
Skalbaggar         Acalles camelus, Euthiconus conicicollis, svart guldbagge, Opilo  
  mollis, Plectophloeus nitidus  
Lavar  slät fjällav, matt pricklav, mörk lundlav, rosa lundlav, Liten  
  sönderfallslav, stor sönderfallslav, klosterlav, blyertslav, ekspik,  
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  skuggorangelav, kraterorangelav, parknål, dvärgbägarlav, gul  
  dropplav, skorpgelelav, parasitsotlav, blylav, blek kraterlav, mörk  
  kraterlav, gammelekslav, sydlig halmlav, vedkantlav, blå halmlav,  
  jättelav, lunglav, örtlav, västlig njurlav, Orangepudrad klotterlav,  
  stiftklotterlav, ädelkronlav, grynlav, grå skärelav, rosa skärelav 

Däggdjur  Tumlare 
Fåglar  Ejder, tobisgrissla, svärta 

Nära hotade arter Acalles camelus, slät fjällav, rosa lundlav, klosterlav, blyertslav,  
  skuggorangelav, parknål, dvärgbägarlav, gul dropplav,  
  skorpgelelav, parasitsotlav, blek kraterlav, mörk kraterlav, sydlig  
  halmlav, lunglav, västlig njurlav, orangepudrad klotterlav, Opilo  
  mollis, grå skärelav, rosa skärelav, ejder, tobisgrissla, svärta 

Sårbara arter  matt pricklav, liten sönderfallslav, ekspik, kraterorangelav, 
  flockarun, blylav, Euthiconus conicicollis, gammelekslav, blå  
  halmlav, stiftklotterlav, ädelkronlav, grynlav, tumlare,  
  plectophloeus nitidus,   

Starkt hotade arter mörk lundlav, stor sönderfallslav, svart guldbagge, Jättelav, örtlav 

Akut hotade arter Vedkantlav 
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O 66 HAMNÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Hamnö är en ö som ligger i typisk mellanskärgård. Ön är hög och bergig 
och utgörs av hällmarker och hällmarksskog. Endast det smala Djupesund skiljer ön från 
Skavdö i väster 

Naturvärden  
Funktion: Hamnö är en mycket hög och bergig ö. Öns högsta punkt, det branta, sönderbrutna 
och svårtillgängliga Vårberget, skjuter 38 meter över havet. Berggrunden på Hamnö, utgörs 
av en så blandad och grov granit, att den aldrig har varit intressant ur exploateringssynpunkt. 
Den bildar däremot utmärkt underlag för barrträd som dominerar öns högre vegetation, 
bortsett från träden närmast bebyggelsen, här växer ädla lövträd av olika slag tillsammans 
med förvildade fruktträd. Hällmark och hällmarksskog dominerar övriga delar av ön. 

Kvalitet: På ön finns flera nyckelbiotoper. En mindre ädellövskog med gamla ekar. En 
rasbrant med senvuxna gamla tallar och ekar. I branten finns solexponerad torrt liggande lågor 

O 65 Blå Jungfrun Skala 1:7 000 
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och samt döda grova grenar. En större hällmarkskog finns söder om byn med allmänt- riklig 
förekomst av gamla grova tallar och torrträd. I norr finns en lövrik barrnaturskog som sträcker 
sig från kusten inåt mitten av ön med spärrgreniga grova ekar. Marken är blockrik eller 
storblockig. Här finns också en lövskogslund med ek, björk, klibba och asp med spärrgreniga 
senvuxna träd 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv 
 Obruten kust 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Jordbruk  Bevarandeprogram för odlingslandskapet klass 3 

 

Skog 
Nyckelbiotoper Hällmarkskogar, rasbranter, lövskogslund, ädellövträd, 
  Lövrika barrnaturskogar, sprickdal,  

Kultur 
Fornlämning  kolningsanläggning, sjömärken,  

Rödlistade arter 
Fåglar  nattskärra, mindre hackspett, göktyta, silltrut, svärta, bivråk 
Storsvampar  oxtungsvamp 

Nära hotade arter nattskärra, mindre hackspett, oxtungsvamp, göktyta, silltrut, svärta 
Sårbara arter  bivråk 
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O 67 HUNÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Hunö ligger i Gåsfjärden och utgörs av branta hällmarkskogar i mosaik 
med öppna hällmarker 

Naturvärden  
Funktion: Hunö ligger mitt i Gåsfjärdens utlopp.  Trots att Hunö ligger relativt nära 
fastlandet, har ön sin största öppna vattenspegel i väst-nordväst, alltså i Gåsfjärdens inre. 
Passagerna norr och söder om Hunö är smala, ställvis trånga, men de är de enda vattenvägarna 
in till Blankaholm. Farleden, som går i Skavdösundet norr om Hunö, är därför väl utprickad. 
Hunö tillhör naturmässigt innerskärgården i allt väsentligt och skiljer sig från det närmsta 
fastlandet i princip endast genom att vara vattenomflutet på alla sidor. Det omgivande 
fastlandet framför allt i söder domineras av höga, branta och skogklädda bergsluttningar. 
Detsamma gäller Hunö, som är en av skärgårdens högsta öar, om inte den högsta. Den högsta 
punkten, Hunö böte kallad, ligger 50 meter över havet och upptar merparten av den sydöstra 
delen av ön. Hunö är även bortsett från berget mycket höglänt och domineras av gles 

O 66 Hamnö  Skala 1:12 000 
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blåbärsskog. Bergrunden utgörs huvudsakligen av kvarts, som på många ställen går i dagen. 
På bötets läsluttning har inlandsisen lämnat ifrån sig mängder av välslipat stenmaterial i olika 
storlekar. De enda låglänta partierna, finns mitt på södra stranden, innanför Kuggedalsbukten 
och Källviken.   

Kvalitet: Söder om bybebyggelsen finns en nyckelbiotop som utgörs av hällmarkskog med en 
brant bergssluttning ner mot havet i söder. På ön finns flera rödlistade häckande fågelarter där 
framförallt den sårbara bivråken bör nämnas. 

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv 
 Obruten kust 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Jordbruk  Ängs och betesmarksinventering (flera objekt) 

Skog 
Nyckelbiotoper Hällmarkskog, bergbrant  
Sumpskog  kärrskog  
Signalarter  Guldlockmossa, blåmossa 

Kultur 
Fornlämning  Sjömärken, fyndplats, röse, sammanförda lämningar, stenbrott 

Rödlistade arter 
Fåglar  göktyta, svärta, bivråk 
Kärlväxter  åkerkulla, hjärtstilla, korskovall 
Lavar  ladlav 

Nära hotade arter åkerkulla, ladlav, göktyta, svärta 

Sårbara arter   hjärtstilla, bivråk 
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O 68. TVETÖ 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Liten och brant ö på gränsen till Västerviks kommun. Ön utgörs av 
hällmarker och orörda tallskogar. 

Naturvärden  
Funktion: Brant ö med två större höjder, en i norr och en centralt på ön. Mellan de två 
höjderna finns ett våtmarksparti med lövträd och öppen vattenyta. En viss 
lövskogsinblandning märks även längs sydvästra kusten. I övrigt är det hällmarkstallskogar 
som dominerar ön i mosaik med större hällmarkspartier. 

Kvalitet: Brant orörd ö med hällmarkstallskog och våtmarker med klibbal. Öns stora kvalitet 
ligger i orördheten. På södra ön finns gamla husgrunder som minner om tidigare mänsklig 
aktivitet på ön. 

O 67 Hunö  Skala 1:15 000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Öns värde för friluftslivet motiverar att hela ön omfattas av strandskydd. Det är 
endast en liten yta centralt på ön som ligger utanför det generella strandskyddet  

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Friluftsliv 
 Rörligt friluftsliv 
 Obruten kust 
 Kulturmiljövård 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 

Kultur 
Fornlämning  Husgrund, bebyggelselämning annan 

 O 68 Tvetö  Skala 1:4 000 
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O 69 TILLINGEÖ  

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Flikig ö utanför Påskallavik. Ön som har viss bebyggelse har ett centralt 
stråk med lövskog men är i övrigt tallskogsbevuxen med hällmarker längs stränderna. Flera 
skyddade vikar och glon  

Naturvärden  
Funktion och kvalitet: Flikig ö med skyddade vikar och glon. Hällmarkstallskog med 
lövinblandning, framförallt klibbal centralt och i norr i anslutning till våtmarker. Hällmarker 
längs stränderna   

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Mindre ö utanför Påskallavik med stora värden framförallt knutet till friluftslivet 
vilket motiverar ett utökat strandskydd som omfattar hela ön. 

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen  Naturvård  
  Kust och hav 
 Rörligt friluftsliv 

Naturvårdsplan  Klass 1 Misterhults skärgård 
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O 70. MAREN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Sammanfattning: Vid kommungränsen mot Västervik finns flera djupa sjöar i ett korsande 
sprickdalssystem. I detta system finns sjön Maren. Sjön är långsmal med näringsfattigt vatten. 
Stränderna på östra sidan utgörs av nyckelbiotoper med flera rödlistade arter. 

Naturvärden  
Funktion: Sjön Maren går längs kommungränsen till Västervik. Den del av sjöns strandlinje 
som ligger i Oskarshamns kommun utgörs till stor del av ett utredningsområde för 
naturreservat. Solstad-Virum. I utredningsområdet finns flera nyckelbiotoper som rasbranter, 
ädellövnaturskogar, lövskogslundar och barrskogar. Stora höjdpartier karaktäriserar området 
med gamla senvuxna ekar. Sjön Maren som är ett bra fiskeområde är måttligt näringsrik med 
svag brunvattenkaraktär och god buffertförmåga mot försurning.   
 
Kvalitet: Kuperad terräng med naturskogar och hävdpräglat landskap med senvuxna ekar. Ett 
stort antal rödlistade arter framförallt knutna till gamla grova ekar med grov bark som arterna 
skuggorangelav, grå skärelav, rosa skärelav och gul dropplav. 

O 69 Tillingeö  Skala 1:4 000 
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Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen   friluftslivet (3 kap MB) 
 rörligt friluftsliv (4 kap MB)  
  naturvård (3 kap MB)  
  obruten kust (4 kap MB)  
 Kulturmiljövård (3 kap MB) 

Skog 
Nyckelbiotoper   Ädellövnaturskog, barrskog, bergbrant, lövskogslund,  
  hällmarkskog, rasbrant 
Signalarter  lind, krusig ulota, guldlockmossa, vårärt, fällmossa, tandrot, grå  
  vårtlav, lönnlav, gelélav, 

Naturvårdsplan  Klass 3 Virum 
  Klass 1 Stora Ramm 

 

Jordbruk  Äng och betesmarksinventering 
  Miljöstöd 

Skyddad natur 
Utredningsomr 
Naturreservat Solstad-Virum 
  Västra Marströmmen 

Rödlistade arter:  
kärlväxter   kavelhirs, korskovall 
Storsvampar  ekticka, granticka, blekticka, rutskinn, oxtungsvamp 
Lavar   rosa skärelav, gul dropplav, skuggorangelav, grå skärelav,  
  blyertslav, rödbrun blekspik 
    

Nära hotade arter kavelhirs, ekticka, rosa skärelav, gul dropplav, skuggorangelav,  
  grå skärelav, granticka, blekticka, rutskinn, blyertslav,  
  oxtungsvamp, rödbrun blekspik 
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Kultur 
Fornlämningar bro, boplats, stensättningar, fossila åkrar, bytomt, vägmärken, 
  Terrassering, hällristningar, fornlämningsliknande lämningar,  
  skärvstenshög, gravfält sammanförda lämningar,   
  lägenhetsbebyggelse  

 

 

O 71 LILLA RAMM  

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Långsmal näringsfattig sjö strax söder om Mörtfors i samma sjösystem 
som Maren. Stränderna är kantade med bårder av vass, kaveldun, pors och blåtåtel. Norra 
delen av sjön ingår i Mörtfors naturreservat. På motsatta sjösidan finns flera nyckelbiotoper 

Naturvärden  
Funktion: Näringsfattig sjö med branta sidor. Skogen utgörs framförallt av blandbarrskogar. I 
reservatet finns mycket löv och flera gamla grova spärrgreniga ekar. Andra lövträd är bl.a. 
lönn och lind. Längs sjön finns även gamla tallbestånd med krokodilbark.   

O 70 Maren  Skala 1:33 000 
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Kvalitet: Näringsfattig långsmal klarvattensjö. Trädbeståndet längs sjön utgörs av gammal 
tallskog och grova gamla ekar. På de gamla ekarna finns flera rödlistade arter som bl. a 
blyertslav, lunglav, rosa skärelav och liten blekspik  

Friluftsliv  
De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. Området är orört, 
oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta. Gränsen är 
beroende på orördhet, exploatering och natur/friluftslivsvärden.   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintressen Naturvård 
  Friluftsliv 

Naturvårdsplan Stora Ramm-Marströmmen klass 1 

Jordbruk  Ängs och betesmarksinventering 
  Miljöstöd 

Inventeringar Våtmarksinventering klass 2 

Skyddad natur 
Biotopskydd  äldre naturskogsartade skogar, ädellövskog 
Naturreservat Mörtfors  
Utredningsområde 
Naturreservat Ramnebo 

Skog 
Nyckelbiotoper ädellövnaturskog, rasbrant, lövskogslund, lövnaturskog 
Signalarter  myskmadra, skriftlav, blåsippa, vippärt, vårärt, traslav, lind, krusig  
  ulota 

Kultur 
Fornlämningar obestämbar, fyndplats, stensättningar, fossil åker, plats med  
  tradition, lägenhetsbebyggelse, husgrunder, kvarn, bro 

Rödlistade arter 
Kärlväxter  åkerkulla, svedjenäva, kavelhirs 
Lavar  blyertslav, lunglav, rosa skärelav, liten blekspik 
Storsvampar  Skinntagging. Korallticka, blekticka, tallticka, stor aspticka,
  Ekticka, grenticka 
Fjärilar  mindre bastardsvärmare, sötvedelvecklare, klubbsprötad bastard- 
  svärmare 
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Nära hotade arter  åkerkulla, blyertslav, skinntagging, svedjenäva, korallticka,  
  blekticka, lunglav, tallticka, stor aspticka, ekticka, grenticka,
  Rosa skärelav, liten blekspik, mindre bastardsvärmare, sötvedel- 
  vecklare, klubbsprötad bastardsvärmare 

 

 

  

O 72 HUMMELN 

ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sammanfattning: Sjön Hummeln är en djup, stor och flikig insjö nära Kristdala. Längs sjöns 
stränder finns en varierad natur med både täta granskogar som ett öppet odlingslandskap. Det 
finns höga natur och friluftslivsvärden både i sjön som längs stränderna.  

Funktion: Sjön Hummeln ligger i övergångszonen mellan småländska höglandets 
småkuperade områden och Västervikstraktens sprickdalsterräng. Stränderna är i huvudsak 
omgivna av barrskog och i någon mån av åkermark och hagmarker. Sjön är flikig, stor och 
djup(61 m djup) med höga biologiska värden med fyra arter glacialrelikta kräftdjur. Flera 

O 71 Lilla Ramm Skala 1:17 000  
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häckande fåglar varav några är typiska för skogssjöar som storlom, fiskgjuse och drillsnäppa, 
men även typiska kustfåglar som ejder, småskrake och havstrut. Vid sjön finns 
naturreservaten Malghult och Humlenäs 

Kvalitet: Höga naturvärden med bl.a. fyra glacialrelikta kräftdjur pungräka, taggmärla, 
vitmärla och Limnocalanus macrurus. Hummeln är dessutom den enda sjön i Kalmar län med 
uppgifter om hornsimpa en fisk som också kan räknas som glacialrelikt. Vid Humlenäs finns 
ett gammalt kulturlandskap med flera hamlade lövträd och en i övrigt artrik och kalkgynnad 
flora.  Nordväst om Ekhult finns ett vidsträckt område med ekskog på sluttningen mot 
Hummelns nordöstra strand som är avsatt som naturreservat. Längs stränderna finns flera 
nyckelbiotoper med höga skogliga värden. Flera rödlistade arter har påträffats både i 
reservaten som de många skogliga nyckelbiotoperna längs sjöstranden 

Friluftsliv  
Varierad natur med både gamla orörda skogar, framförallt lövskogar men även ett öppet 
kulturlandskap. De största kvaliteterna ligger i stillhet, avskildhet och frånvaro av buller. 
Området är orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i.   

Exploateringsgrad: Låg exploateringsgrad 

Bedömning Varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter beroende på orördhet, 
exploatering och naturvärden enligt beslutskarta.   

 

DOKUMENTERADE NATUR/KULTURVÄRDEN 

Riksintresse  Naturvård 

Naturvårdsplan Hummeln och Humlenäs klass 1 

Jordbruk  Ängs och betesmarksinventering 
  Miljöstöd 

Inventeringar   Trädinventering många objekt 

 

Skyddad natur 
Naturreservat Humlenäs, Malghult 

Skog 
Nyckelbiotoper aspskog, ädellövskog, barrnaturskog, betad skog, lövrik  
  barrnaturskog, Lövängsrest, med hamlade träd, Lövträdsrika  
  skogsbryn, Hedädellövskog, Ädellövnaturskog, Hällmarkskog,  
  strandskog, Lövnaturskog, Löväng, Lövskogslund, Småvatten,  
  alsumpskog, Sekundär lövnaturskog, Hassellund,  
Signalarter  fällmossa, myskmadra, murgröna, vårärt, krusig ulota 
Sumpskogar  kärrskogar 
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Kultur 
Fornlämningar fångstgrop, fossil åker, boplats, kalkugn, kvarn, stensättningar,  
  kemisk industri, röse, fyndplats, sammanförda lämningar,  
  lägenhetsbebyggelse, övrigt, område med skogsbrukslämning,  
  gränsmärke, kolningsanläggning,  

Rödlistade arter 

Kärlväxter  åkerkulla, spindelört, ryl 
Lavar  liten lundlav, skorpgelélav, Collema occultatum var. Populinum 
Storsvampar  tallticka, stor aspticka, kremlevaxskivling, gultagging, veckticka, 
  kandelabersvamp, svartvit taggsvamp, kremlevaxskivling 

Fåglar  nattskärra, mindre hackspett, göktyta, nötkråka, bivråk, drillsnäppa 
  Svarthakedopping 

Skalbaggar  guldgrön sammetslöpare, grön aspvedbock 

Mossor   vedtrappmossa    

Kunskapsbrist gultagging 

Nära hotade arter åkerkulla, liten lundlav, tallticka, guldgrön sammetslöpare, stor 
Aspticka, vedtrappmossa, kremlevaxskivling, skorpgelélav, 
Collema occultatum var. Populinum, grön aspvedbock, spindelört, 
veckticka, nattskärra, mindre hackspett, göktyta, nötkråka, 
svarthakedopping, kandelabersvamp, svartvit taggsvamp, kremle-  
vaxskivling, drillsnäppa 

Sårbara arter  bivråk 

Starkt hotade arter ryl 
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 O 72 Hummeln Skala 1:33 000 



 PM                    Bilaga 2 
                      511-4515-14
  

 

       

Sammanställning av inkomna remissyttranden över förslag till utvidgat strandskydd i 
Oskarshamns kommun. 

Fem remissyttranden har inkommit som svar på länsstyrelsens remissförslag på utvidgat 
strandskydd i Oskarshamns kommun.  

Samrådsmöten 
Länsstyrelsen har vid ett flertal tillfällen haft samråd med Oskarshamns kommun.                     

Remissförslaget har varit ute på samråd mellan tiden 2014-06-12—2014-09-30.  

INK FRÅN  ANT. 

2014-09-05 Mellanskärgårdens 
intresseförening 

Anser bl.a. att det är bra att det lagts ut 100 meters 
strandskydd vid samlad bebyggelse.  
Ett generellt strandskydd om 300 meter ligger i stort sett 
kvar i hela skärgården. 
Det finns inga hot som motiverar ett utökat strandskydd. 
Stora delar är redan skyddat som naturreservat eller 
fågelskyddsområden.  Även Kalmar län är värt att ha en 
levande skärgård. Kalmar län bör följa Östergötlands län och 
utvidga till 150 meter i de fall det behövs för att säkerställa 
strandskyddets syften. 
 
 
Länsstyrelsens kommentar; 
Östergötlands län jobbar med ett differentierat strandskydd 
upp till 300 meter i skärgården. Naturreservat skyddar inte 
alltid samma värden som strandskyddet. 
 
 

2014-09-25 Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen anser att ett utökat strandskydd längs delar 
av den aktuella kuststräckan är till fördel för såväl friluftsliv 
som natur- och kulturmiljövärden. Har dock inte möjlighet 
att göra en grundligare analys av varje delområde 
 
 
 

2014-09-26 Lantbrukarnas 
Riksförbund 

Anser inte länsstyrelsen påvisat tillräckliga motiv för att 
införa utvidgat strandskydd för alla de delsträckor som är 
tänkta att ingå i beslutet. Anser dessutom inte att det 
återfinns någon skälighetsavvägning av hur allmännyttan 
påverkas av ett utvidgat strandskydd. Yrkar på att 



länsstyrelsen gör en ordentlig omprövning av ärendet och 
påbörjar en dialog med varje enskild fastighetsägare.   
 
Länsstyrelsens kommentar; 
Länsstyrelsens motiveringar till utökat strandskydd bygger 
på Naturvårdsverkets vägledning ”Utvidgat strandskydd”. 
En vägledning till underlag och beslut”. 
Intresseprövning framgår av länsstyrelsens beslut. 
 
Information angående förslag till områden som ska utvidgas 
till allmänhet, intresseföreningar/organisationer för 
naturskydd och friluftsliv kan ske genom kungörelse i 
ortstidning. Av 16 § delgivningslagen (1970:428) anges att: 
Delgivning med en obestämd krets personer sker genom 
kungörelse. Kungörelsedelgivning får också användas om ett 
stort antal personer skall delges och det skulle innebära 
större kostnad och besvär än som är försvarligt med hänsyn 
tilländamålet med delgivningen att överbringa handlingen. 
 
 

2014-09-30 Agneta Andersson, 
Oskarshamn 

Synpunkter på område mellan två detaljplaner i Vånevik 
(Hultbergs holme mot Kustvägen)). Inom berört område 
lever den större vattensalamandern. En 
begränsning/minskning av det strandskyddade området kan 
allvarligt hota denna rödlistade art. En annan art som finns 
är Talltickan som är signalart men även rödlistad art. 
 
Länsstyrelsens kommentar; 
Länsstyrelsens bedömning är att strandskydd om 100 meter 
runt Älvhultebro är tillräckligt för att säkerställa 
strandskyddets syften.  
 

2014-10-07 Oskarshamns 
kommun 

Kommunen ser med glädje att flertalet av kontorets tidigare 
framförda synpunkter har beaktats av länsstyrelsen. 
Kommunen har dock synpunkter på följande områden och 
att dessa bör omfattas av 100 meter strandskydd; 
 
Hålviken – Befintlig bebyggelse behöver viss komplettering  
Länsstyrelsens kommentar;  Strandskyddet minskat till 100 
meter. 
 
Adriansnäs – föreslår minskning av strandskyddet vid 
hamnanläggningen. 
Länsstyrelsens kommentar; Strandskyddet minskat till 100 
meter. 
 
Örö – Behov av utveckling av befintlig verksamhet i form av 
restaurang, pensionat mm. 
Länsstyrelsens kommentar; Länsstyrelsen bedömer att 
områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett 
utökat strandskydd. 



Norra Uvö – Viktiga punkter för att göra skärgården 
tillgänglig, flera orter behöver utvecklas. . 
Länsstyrelsens kommentar; Lindnäs-Kapellviken minskat till 
100 meter. Ängvik – området är oexploaterat och 
Länsstyrelsen bedömer att områdets höga natur- och 
friluftsvärden motiverar ett utökat strandskydd. 
Skeppsgårdsviken – minskat till 100 meter.  
 
Klintemåla – Utveckling av Klintemåla. Föreslår minskat  
strandskydd till höjd med Mickelsviks inre delar.  
Länsstyrelsens kommentar; Strandskyddet minskat till 100 
meter. 
 
 Åkerholm, Stensnäs och Grönö – Behov av utveckling av 
jordbruksföretag.   
Länsstyrelsens kommentar; Grönö minskat till viss del. 
Stensnäs och Åkerholm – Strandskyddet minskat till 100 
meter. 
 
Ävrö och Äspö – Ri för energiproduktion kan spela stor roll 
för utvecklingen av sidoverksamheten till kärnkraftverket. 
Verksamheterna har behov av utveckling.  
Länsstyrelsens kommentar; Ävrö – minskat till 100 meter vid 
bebyggelsen i övrigt 200 meter. Äspö – ej minskat. Området 
är under utredning för ev. reservatsbildning.  
 
Kråkelund – Viktig punkt för att ta sig ut i skärgården 
möjlighet till utveckling av Kråkelunds by är viktigt.  
Länsstyrelsens kommentar; Strandskyddet minskat till 100 
meter. 
  
Sörvik – Föreslår minskning av strandskyddet mellan 
detaljplanerna Sörvik och Blackeudd-Elsemar. Framtida 
havsnivåhöjningar kan komma att kräva flyttning av 
byggnader.  
Länsstyrelsens kommentar; Strandskyddet borttaget bakom 
detaljplan. Området omfattas av våtmarker och är i övrigt 
oexploaterat vilket länsstyrelsen bedömer motiverar ett 
utökat strandskydd.  
 
Vånevik-Påskallavik – Mellan detaljplanerna i Vånevik och 
Påskallavik föreslås minskat strandskydd. Båda samhällen 
behöver på sikt växa.  
Länsstyrelsens kommentar; Strandskyddet minskat delvis, i 
övrigt höga natur- och friluftsvärden vilket länsstyrelsen 
bedömer motiverar ett utökat strandskydd.  
 
Runnö – För framtida verksamhet föreslås minskat 
strandskydd på en kuststräcka av 1600 meter på västra 
sidan av Runn. 
Länsstyrelsens kommentar; Strandskyddet minskat till 100 
meter vid bebyggelsen.  



 
Vattenområden – förslår en differentiering även ut 
vattenområden och anpassa gränserna på lika sätt som 
landområden.  
 
 
 

 



 

Postadress Besöksadress Telefon  E-post 

391 86  Kalmar Malmbrogatan 6 Växel 010-2238 000  kalmar@lansstyrelsen.se 

 
 

 
 

 

 
 

 
BILAGA 3 
Fullföljdshänvisning 

 

 
 
 
 
 
Hur man överklagar hos Regeringen, miljödepartementet 
 
VEM KAN ÖVERKLAGA Beslutet får överklagas av den som beslutet angår om det gått 

honom eller henne emot. Det får även överklagas av 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen eller 
Fiskeriverket. 

VEM SKA PRÖVA 
ÖVERKLAGANDET 

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos 
Regeringen, miljödepartementet . 

HUR MAN UTFORMAR 
ÖVERKLAGANDET 

I skrivelsen ska Ni 
 
- tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange 

ärendets nummer (diarienumret) och dag för beslutet 
- redogöra varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är 

felaktigt 
- redogöra för hur Ni anser att beslutet ska ändras 

 
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 
 
Behöver Ni veta mer om hur Ni ska gå till väga, så ring eller 
skriv till Länsstyrelsen. 

ÖVRIGA HANDLINGAR Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er 
ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. 

VAR INLÄMNAS 
ÖVERKLAGANDET 

Er skrivelse ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte 
till Regeringen, miljödepartementet. 
 
Länsstyrelsens adress och telefonnummer finner Ni längst ner 
på denna sida. 

SENASTE DATUM FÖR 
ÖVERKLAGANDET 

Länsstyrelsen måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från 
den dag beslutet kungjorts i ortstidning, annars kan Ert 
överklagande inte tas upp till prövning. 
  

UNDERTECKNA 
ÖVERKLAGANDET 

Ni ska underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen. 
Uppge personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress 
och telefonnummer till bostaden samt adress och 
telefonnummer till arbetsplatsen och ev. annan plats där Ni är 
anträffbar. 
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