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Detta ·inventering,sarbete har utf·ö�ts på uppdra.:; av 
Tunaberi3's ko□mun, som också svarat för kostnaderna. Tunabergn 
kqmoun är härped först i länet ced att ta initiativet till en. 
inventering av detta slab. Inventeringen har föregått upprätt
andet å.v generalplan för kommunen. 

Såväl fältarbetet soia redovisningen h""r fortlöpande disku
terats med nåturvårdsint_endenten i Södermanlands län fil:. lie .. 
Geore; Olsson. 

Alltr'ånt 

N&turen i Tunaber0 är o□växlande. Earrskoti do�incrar. 
I dalGångarna letar sig ål:rar frac likt vattendrag. Ån.nu är 
här gott Ofil kreatur och betesoarker. Större åkerarealer finner 
man i tre områden, dels från Tunaber�c kyrka och fram filOt 
Skarasjön och kring Overbosjön, dels krin0 Frankhytt.an ·och 
slutligen i ä.algån6arna frun Buskbyttan och öster ut ciot Vibäck. 
Inslaget av lövtrad är ringa - särskilt av ädla lövträd. Undan

tati utgör vissa partier vid kusten och kantvogcta tionen kring·· 
fälton huvu.dsaklicien NO ou linje Busklzyttan - Ålbäck. 

Kolmårdon skjuter in i Tun�borg från väster och kan i 
stort sätt säti ... s 6ör2. halt vid on linje Rödklint - Munksätter� 
Koloå.rdssida.n kännetecknas av att beri3et mer sällan går i dagen. 
Borciarterna docineras då. av röd gnejs och pegcia.tit. Moriln med 

·barrskoi:; täcker tzycket stora delar av området. Lera förekol!llller
i·d.algängarna.. 0mra.det är rikt på. uyroarker, •Vilka oftast är
di.kade. II!lponerande är det store. .1:JJfrkomplexet Stora l3ötet
Krokmossen.

· öster om linjen Röåklint - Munk.sätter är nivåskillnaderna
stcS:rre. Särskilt.iögonfallande ä:t'·ferkastningsbranterna..mot 

.. ;.•:aråv±k�n och i · berben, soo i: norr och. ö-ster bei:,r-änsar .. dalgången 
"krinb TI.Ula.beres ·kyrka.. :a�rget _går: ·:ofta-:· i "dagen - och� här ·fimior 

tian va.nligen··hälliiw.rkstå.1.l�koga.r· L1ed renlavar oc�• ris., Bla�d 
berga.rt·e.rna · d·oblinerar 8U�jser och grand. te; ooh· ·vidare· före
·1tou.t1er pegoatit, diorit· och· diab::is.



4. 

Bland de löåa jordarterna dominerar lera. Utefter berbs
sido;�a föi'ekoirun�:r även något morän. Dalgångarna., särskilt 
närmast kuste.n, är fuktiga ooh nyser oftast en örtrik granskog. 

Tunaberg är rikt på större och mindre kalkförekomster dä+ 

det största ligger i dal&.ngen lr;;_:,ing Tunabergs kyrka och det .. 

näst största är f d Nyängsbrottnt väster om Pumptorp. Marmor 
har i sen tid brutits vid Strömshul t och vid Bråt.en norr om. 
Ö Koviken. Kalkområdena har vanli6en en god jordmån, vilket gör 
att man här finner mer krävande Yäxter. Dessa områden är där
för oftast av intresse ur botan:i.�k synpunkt. 

I Tunaberg påträff�s järn-, koppar-, kobolt-, bl�- och 
zi�alm. Det är emellertid enu�at de tre förstnämnda, som före
kor:.mit i sådana kvantiteter att b:rytning varit lönsam. Den väsent
ligaste b:cytningen har skett i lrnlkstrå,ket kringkyrkan, där de 
nedlasda gruvorna och hembygdsg�rden nu är en stor sevärdhet. 

Något som pä många häll sä-�ter sin prägel på landskapet 
är de gamla tor:pställena, där byggnaderna många gånger l:!.ärstam
mar från 1700-talet. 

Landskapet krin6 dessa kommer emellertid att starkt för
ändras. Vartefter arrendato=erne lämnar torpen och de mindre 
gårdarna överförs de oe,r cen.tra].'G belägna åk:rarna till större 
brulciiingsenheter med2..n de m�::- ;pr.:.:�.fert belägna skogsplanteras 
- vanligen med gran. 1'.nnu ne.rkeJ'.' :Lan inte förändringarna så

mycke.t � då planteri:ri-.3_,rna endast LX några år gamla och plantorna
nätt och jämnt sy-.as ovan ogz,äsve�;etationen.

Det ser dock ut som om sjäJ.vo. toxpställena kommer att be
varas., tack vare att man tidigt b:5rjat hyra ut dem till sommar
gästero 

Tunaberg är rikt på kulturhistoriska minnesmärken, som 
e;amla bop_latser, forneravar, stencä.ttningax j nåt.{on domarring 
samt lzyttor och andra minnen frå1" oergsbruksepoken. Dessa och 
alla de föremål, som samlats på hs�byedsgå.rden, vårdas av Tuna
bergs mycket aktiva hembygdsfören:i.ng. 



Ooråde 1 

5. 

Enligt de prognoser, som för närvarande finns, kommer 

fri tiden att ytter;Ligare öka. Så.väl Tunaberg som städe_rna_ Ny
köping och O:x;elÖStind expahde;ar. Det är därför troligt att Tuna

bergs marker i ökad omfattning kommer att utnyttjas soD ströv

o□råden, för ävkoppling och rekreation. 

Värdefu11ast i detta safilClanhang är utan tvekan markerna 

söder om landsvägen Nyköping och Nävekvarn där naturen är 
oyc�et omväxlande. 

Domänreservat 

I. På Nävsjöns östra strand ligger en gammal orörd hällmarks

tallsko6. Området or::i.f�tt�r ca 4 ha och avsattea 1944 •
. .

It. 1956 avsattes öarna i Gälkbyttedar.unen med deras gamla 
vackra tallskog. Arealen är ca 2 ha. 

Redovisning 
De områden, soo efter somnarens inventerinz befunnits vara 

särskilt skyddsvärda redovisas kortfattat nedan saat på karta 1. 

Dels fö.rekoBDer 0L1råden med en skyddsvärd djur- eller väx.t

vä.rld, vilka ru.toarkcrats på kartan,_ dels har områden, sora är 

värdefulla ur landske.psbildssynpunkt linjemarkerats. Kustlio

jen är eoellertid ej oa.rkcrad på karta 1. Den sistnämnda typen 

av OLlråden har ta
u

its oed för att landska.pets_öppna karaktär_ 

gö�. dem särskilt kän0liga eller för att 0enerationer här lyckats 

skapu ett vackert ku:turlandskap. Det är inte cieningen att land
skapsbilden här bör konserveras, raen det är angeläget att oan 

inoo deesa. oIJråden v�.sar större hänsyn vid ingrepp av skilda 
·· · ·  . .: . ., . ' ·  •. _.. 

sla[{ sor
i

· t ex bebyg0clse, eya väi3sträokninga.r och skoJsplante-
ringar. 

Beskrivnin0 över områdena

Området har en längd � _9st _ "'." västl_ig riktning av _oa 6 ,5 k□•

Där det är soo bredast oäter det ca 2, 5 ki.,. Det sträcker sig 

frän Toota i väster till f d långsjön i öster (,Karta 1, streck

carkerat). Oorådet or.1fatta.r bl a det stora kalkstråket kring 

Tuna.bergs lcyrka, �ruvorna, k:Jrrkan och hecby�ds�rden iiled den 



ikringlig.gande gamla beb3ggelsen· - ·åkrarna f dalgången uo,t SO, 

soo ooges av höga berg, är i NO Siconsbergets och Ku□mclberbct$ 

förkastningsbr��t�r helt dooinerar landskap.sbilden.- ·Dessa. bFanter

har till för inte så □ånga år sodan varit häckningsplats för· 
pili7ir.1sfalk • 

' ·' · ,

La"ridsa1atikvarie Iv-r Schnell skriver i skriften'Tunabergs, 
cyrka. 11 att denna dalgång ur bebyggolses3npunkt är-ett av SödeD-

,·· 

canlands intress�ntaste o□rådcn och �tt uan här ännu på vikinga-

tiden kunde fara ued handelssku.tor två. lilil •in i landet till 

rika b3ar ued stora e.kr�r och saftiga beten vid havsviksstranden. 

Vida.ro ingår markerna kring överbosjön, Skarasjön, Mell

Sjön� f d Långsjön och Ålbäcken. Overbos.iön har onli,gt uppgift 

rot:enonbehandlats varefter oan planterat in"ä.delfisk". Trots 

ikrin$1idgande åkrar är vassarna inte särskilt välutbildade. 

Ortsbor betraktar sjön soL.J "källs;jö". �odd från gamla landsvägen 

�?�o� o� Hcrtigha6 hör åkerbruksbygdcn kring sjön utan tvekan 
·till de vackraste i kotll.1unen.

Skarasjön och Mcllsjön ä.r båda näringsrika sjöar. Igen-. 

växnin�el:l är starkast i de västra delarna. aveJöa.rna. I Skara

sjön _dooineras igenvaxnin�an av vass oedan Mellsjöns vikar i 

väster har en oed onYäxlande flora och vackert utbildade starr

zoner. Bottnarna är flerstädes d.Jrigu och inben �v sjöarna in
bjuder -t;ill bad. 

_Lövinslaget i ooredet är förhållandevis starkt. Vegeta- · 

tionen �r □3ckct onväxlande och särskilt i de östra delarna 

är OQrådet ur fritidssynpuxikt oycket läopligt soo strövoark. 

Kalkstråket krind TunabcrGs kyrka hyser utan tvivel en intressant 

kalk&y-nnad flora, vilket också gäller.för betea□arkerna söder 
o.t:i Bondberget • 

Icp�nerande ek�r h�r påträff�ts, dels norr oc vägskälet 
vid :Säc�_:t;o�s�ng, dels en ensan alldeles SO vägskälet St. Torsk
hult - Åi"bä.ok�-·---_-

Ocråde 1 a Särskilt intressant·ur såväl botanisk soc geologisk s3n-
punk:t är kalkst�åket uell� F.inp;erkulla - oob. --Hiiirrl:i.amni. Oa
rådet J:1ä.ter ca .600 x 206 r;i. O□rädet börjar ·1 söder ced en 
terrängsbacke. H.Ärefter följer en lodrät stupande kalkbergvägg, 
soo löper i NV - so. l3orJV;äggon,. sou uppe�attnillöBV:i� når en 
höj4 av 4 - w, är rik pä fantasieg�ande vittringsoönstar. 



Ocråde 1 b 

-ctråde 2 

: - Q:.råde 2 c 

Ccråde 3 

·--Ooråde 4

En igenplantering av åkerc�rken söder ow oorådet skulle 

koQoa att helt förstöra dess nuvarande utseende. 

Det bör vida�e dislruteras ora inte denna lokal bör bli 

före□ål för någon foru a.v skydd,. d v s .eventuellt göras t:i,.11 
naturreservat ( Se_ vidare sid 16). 

Markerna kring f d I.ån�s.iön har ett sä..rskilt rikt d.iurliv .. 

Sjön är helt igenväxt av v2.ss. Endast på vårarna förekoooer 

en oind.re vattenspegel. Då är också betescarkerna i SV och NV

översvär.llJade och dessa _uiigö�_då, fina rastloka.ler fö.x. v-c1,da.rEb-,

och andra fåglar på flyttning norrut. Owrådet har i förhållande 

till andra delar av koi:munen ett rikt inslag .:,V lövträd och 

buskar (Se vidare sid 25). 

Oor�det sträcker sig från Eogslöt i väster till Vibäck i 

öster och omfattar bl a oarkerna kring E.ngelprån6, Prästtor_p 

och K.::.rlvik. Odlingslandskapet är här i:zycket vackert och OQ

rådet är-förhål�andevis rikt på ädla lövträd. Nätmas bör--ockeå 

landsvägens vackra sträckning vid Karlvik. 

öster Killin.:;,'Viken finns utefte;i:- östra kanten av en dal--
gäng ett oindre lundo�råde. soo uppskattningsvis är ett par 

hundra oeter långt wed stora lindar oqh nåtion _al□ (Se vidare 
sid 14). 

Ocrådet utgörs e.V ckli.::.garna kring Närke i Marsvikens inre 

del. Dessa är Qycket väsentli0a för landskapsbildcn. Vidare in
dår de beta.de str2.I1däri�arna. :Betet är nödvändigt för att OIJ

räd.et skall få behålla sitt.nuvarande utseende och inte-växe·--i-gon. 

Ocr4Aet onfattar det kust- och skärgårdsofilräde, soc 1954 

be���es µ9d bydgn�dsförbud enl. § 122 i bygtinadslagen, mon 
gränserna i Bråviken och Östersjön har här i stället fått 

f?lja läns- och koouungr�nsorna. Gränsen i land löper ca· 300 c 

från ku.�te�. 

Från sjösidan b.r .förka.stningsbranterna t,iot Bråviken dor.ii

nerando rodan p_ä. fli;3r� pils avstånd. Byrädir. G. Raswsson v'j,d 

Statens naturvårdsnär.md sio.:ivor i "Försl&c$ om gränser och före-
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skrifter för l3rä.vikens naturreservat" d�n 22 juli :1.965 att denna 
. . 

stra.nd .raed tillhörande öar ur 1ahdsko.psbildssynpunkt b.esi tter 

alldeles specieiia värden, soo det raåste 'vara av riksintresse 
att säkerstälia- • 

. Utan_tvtyel skulle här ingTepp ora tex bebyG6else eller 

kalkbyggen V$�ka r.zycket störande. 

_ Vidare är det sällsynt att oan soc här i Tunaberg får en, 

ytterskärgå�d orae4elbart utanför kusten. 

En stor_ exploatering för soJJoe.rstugebebyggelsehar- nyligen 
igångsatts av koaoand.i tbolaget :Bre viken □ellan Nävekvarn- och 

St. Uttervik. Oorådena nä.rraast St. Utte:rvik är redan exploate

rade. Hela orarådet beråknas ko□oa att oc!att_ ca 1700 fritids

tooter. l3ergen koo□er att håll�s rena från bebyggelse; soo 

förläggs längre in i land, ceda.� dalgångarna och vikarna är 

ämnade att lzysa bla soåbåtshar:mar och bad. 

SocHaarstugebeby6gelse med uppskattningsvis c1er än 5 stugor· 

inom saoLJ.a ooråde förekoooer på Krokholmen i Bråviken, vid 

Östra och Västra Koviken och uppe på berget utefter Dragsvikens 

norra strand i vikens inre del. I Marsviken är Krokholoen 

exploaterad och vidare ett större område kring Killingviken ooh 
vikarnas närmast öster oo denna. 

Caråde 4 d Vibberholmen är ett område om c4 800 x 300 m, 2 km väster 

om Nävekv.:l.rn. O□rå..::.et utnyttjas f n för carapind och annat fri-

Cnråde 4 e 

luftoliv, sora i nuve.rande 01Jfattniri3 inte tycks sk�da vegeta
ticm�n. Or.J.rådet har en_�c.ve9etation med en flora

2 
som helt 

saknar motsvaritihet i koraraunen i övrigt ( be vidare sid 12) • 

Slcy-ddas bör även den vackra dalgången öster om vägen upp 

mot N�gran. I denna dalgång har legat en stenå.ldersboplats. 

AV kulturhistoriskt intresse finns vidare en pestkyrko
gå.rd inom det markerade området. 

För att området helt skall få behålla sin nuvarande ka

raktär mäste det bli föremål för nägon form av skötse1 

,l3ju_rvik är ett or.1råde om ca 300 x 500 m, 0,5 kr,.1 SV Präst-' 
Uttery_ik. I ora:Fådets norra del går en förkastningsbra�t i- öst- · 

västlig riki;:t;,iing, soc är väsentlig för landskapsbilden.- Området 
har en kalka;ynnad och intressant flora ( Se vidare sid 16 ) • 



Oaråde 4 f 

Ooråde 4 g 

Oc!råde 5

Vid Galtvi�sbesgets fvt i väster vid den väg, aom här 

löper utefter stranden ligger · . .&tt mindre område om ca 100 ·x 

50 il . .raed_ -e.� :.�åf�llande rik lundfJ.ora ( se· VJ.�are sid 13-) • 

Område med laµdstigningsförbud. 
·Fa-� �t-t skydda J7tteri3kä�gä1���B fauna och flora före•lår ,

byrådi�-� . �� ���sson att· ca.n' hä� 'inför strängare bestämmelser 

äri för Bråvikens naturskyddso�råde i övrigt. Detta skulle bl a 

innebära ·landsti�ninJsförbud inom ett större o!lll'äde i ytter

skärgården under tiden 1 april - 30 juni eller möjligen till 

den 15 juli. 

Det är i första hand fågellivet, som här är i behov av 
skydd. 

K.G. Sundström, som inventerat fågelbeståndet i Tunabergs 

Bk:är8ard, föreslår följande förändrin3ar av ovanstående förela«: 

Området skulle utökas □ed Maaklabbarna, Grässkären och Röd

grunden i väster □edan Risskärsklubben, Själklubbarna och de 

två största öarna i IU-sskä.ren sku.lie kunna lämnas utanfö� om-
råd.et i öster. · 

-
. . 

Särskilt de sistnämnda öarna borde kunna vara av 1ntresee 

som utflyktsmål för båtägare. J)etta borde kwma �öra det lät� 

tare att l�ta lands�i;ningsförludet crälla till d�n 15 juli 

eller till ten 31 t:li, nå.got som skulle vara till stor �ördel 

för vissa sent hä.ck2.nde fågelarter. 

I söder saoman:::aller Jränsen för ot:1rå�et med länsgränsen. 

I väster Går gr:..nsen i norcl-syd lig riktnin6 200 m väster om 

Måsklabbarnå. I nor:� går gränse.1 i öst-västlig riktning 100 m 

norr oc Norra Röd6TU.nd. I Beter slutligen går gränsen i nord

eydli.:; riktning 100 t:1 väster och Skog�Risskär (Ka:l'ta 2). (Se 

vidare sid 27 )· • 

Stora Bötet - Krokmossen - Oälkh.yttedaCUJen 

- ·Området-är e�t av Kolmärden� �törsta.myröcråden med en
. 

. . ,_ . . - . 

längd av 2 km .. ooh -en bred:d.··av nt�ra en ki:a� Fil�lio. ,.nton Sörlin 

utförde under några da3ar somQaren 1957 en naturinventering i 

Ny�öpingstrakten och besökte_ då Stora.Bötat den �1 augusti� 



1 o .• 

Ur redogörelsen fr.::.n detta besök citeras.; ".Omgivningen är ber ... 

gig och delvis 1:rant r.10d blottad gnejs. Härav raöjlizen i;zy-rens 

namn {böte = bergknalle). Marken utgöres av morän och från 

höjderna neclsvalla(l sand; sora vid Dkogsb;y och St. lilossbro är 

odlad..Nyrytans högsta punkt är enl:j.gt den topografiska kartan 

58,2 r.1. Från denna punkt avri�er rayren dels väster ut till 

Nävån, dels åt nordost till dammen vid. Gälkbyttan och vidare . 

norrut till Tunaslätten. :Myren utgör således en vattendelare." 

- "Sammanfattningsvis kan sägas, att de rekognocerade delarna

av ivren inte uppvisa.r några rikare vegetationstyper. 11 -

- "Vad eyrens bildningssätt beträffar torde den kunna beteck

nas son en försufil�nin6s□yr, bildad genom tillrinninci från om

givande höjder och hö;:;Te lig.;ande myrkor.i.plex. 11 -

- "Den omständioheten att c:iyren utgör ett vattenraa6asin fö;r 

kraftverket anses vii�re böra utgöra en 6aranti för att myren 

inte kor.i.r.i.er att dik�s utan få behålla sitt nuvarande utseende.· 

Föga torde också var� att vinna 6enom en torrläggnin�, då strän� 

derna är branta och oilingsbar jord saknas. Med sina väldi0a, 

träd.fria kärrytor �ö� emellertid Stora Bötet ett oäktizt intryck 

och det är att hopp�s, att den i fortsättnin0en får behålla 

denna prägel." 

Djurlivet är rut. Ett hundratal tranor rastar och dansar 

här om vårarna. Här finns spelplatser för orre och tjäder och 

vidare utgör r.zyren b2tesmark för hornbärande vilt. ( �-e vidare 

sid 21 ) • 
Jgråde 6 Nävs.iön är or;i.;i ven ... v stora skogar och .myrmarker oc,b. så 

när som på ett r1incrs fri tidshus vid vä[:,en i NO fri frän bebyg-

3else. !:ijön är ett c;:ityckt utflyktsmål. 

S_jön är närin6si'atti0 och avvattnas .3enom Näveån. Uttaget 

av vatten re6leras. Storlom och notblomster är två av sjöns 

karaktärsarter. På den södra stranden litiger ett doraänreservat 

t1ed en vacker gac1rJal hällJJarkstallskog ( sid 5.) • Under hösten 

skall även Nävsjön ha rotenonbehandl�ts. Djurlivet vid sjön är 

rikt (Se V:-idare sicl 19). Det är självfallet inte endast själva 

sjön soJJ bör �kyddas utan stora marker krinJ SJon raäste ingå 

i slcyddsoorådet. Sao�a sak. 6äller naturli�tvis även för Stora 

Bötet - Krokraossen - Gälkbyttedamt1en ovan. Skyddet bör i första 
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hand gälla be�yggelse, vädar, täktverk�:mr.:ihet ooh caoping. 

F d Nyän{>sbrottet li6ger ca 1 kD väster oo Pu.r.:iptorp och 

anses va��:ko�r.iun�ns näst största kalkförekocst, 0Qrådet SOJJ 

är oa 0,5 x 0,5 ko har en oycket intressant flora och då fräJ:lst 

på de relativt kala platåer soo_lig0er i centruo av oorådet. 
Ur estet;i..sk synpunkt är oorådet föga till talande. 

För att få behålla den intressanta floran □åstc platåern� 

få förbli fria. Man d..ste följaktligen avhålla siJ" frän att 

plantera ued skog. Självförynzringen tycks vara dålig. (Se 

vidare sid · 14 ) • 

Lars-.Ake Ericsson 

OJJrå.den oed skyddsvärd vegetation_ ?ch flo_ra • 

Vid en inventering av ett så stort oc.1råde, soc b.ela Tuna

bergs koouun j har .::._et självfallet varit nödvändigt att göra 

begränsningar. Ja3 ��r då, sett det sou min uppgift att i första 

hand söka genoostrcva så stora ooråden sou oöjligt > inte för 

att leta efter enst�.ka sällsyntheterj uta� för att söka finna 

större lokaler □eQ �n flora, so□ det skulle vara av intresse 

att kunna bevar� åt fraotiden o

Till stor J.el -·�ar jag därför intresserat nig för o□råden, 

SOIJ. avviker från C.o-:- vanlige\. inoo koLlounen. Hit hör de □ånga 

kalkförelro.osterna ( ;}eolo0iska kartbladet "Nyköping" 1867) · där 

jatl besökt·flertale� sant ooråden □ed lundvegetation. Vidare 

har en stor del av tiden äB'Il:at� åt o�rkerna näroast kusten, 
där exploateringstrycket för närv�rande tycks vara starkast. 

Soraoarens vackra väder underlättade i stort sett arbetet, 

oen gjorde t;(vE,rr också att ve,3etationen på torrare lokaler 

var uppbränd rec!an i r.1i tten av juni. 

Fältarbetet har utförts vid följande tidpunkter: 22/5 j

10/6 - 25/6, 4/7 - 18/7 saot den 17/8. Jag vill här också passa 

på att tacka för det värdefulla hjälp, soo jag fått av docent 

Måns·Byberg, Stookholra, nnturvårdsintendenten i Söderraanlands 

län, fil.lie. GeorJ Olsson, träd3årdsnästare Birger Pettersson, 

Nyköping, kouuunalrå.c.et Ragnar Larsson» naturvårdsoL1budet i_ 
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Tunabergs koJJr;1un Sven Lövgren saL1t för Tunabergs he□bygdsför-

ebing f d skogsinsp. Ma.3D,us Andereison och b.err Verner .Broberg • 

NåJra allr.1änna ord o□ floran i stort finns □ed i tidigare 

avsnitt. 

Vibberliol□en är ett ooråde oo ca 800 x 300, 2 ka väster oo Nävekvarn. 

{Oorå�e 4d) Oo oan boxtser från herrcårdsparken i Nävekvarn, är detta 

kooounens enda större lokal oed lundvecetation. I övrigt finns 

såvitt ja0 kunnat finna endast fra�□ent och dessa är förb.ållande-

vis få. 
1'. 

Bete har enli0t upp6ift förekooc1i t på Vibberholoens oarker 

till endast för nåJra år sedan. Nu utnyttjas de för caoping 

och annat friluftsliv, fr�oför allt de öaola ängarna. och den 

halvö soo skjuter ut i Bråviken. I den o□fattning det nu bedrivs 

tycks friluftslivet inte hota den skyddsvärda floran. Detta 

kan eoellertid tänk�s bli fallet o□ �ntalet ca□pare och besö

kare ökar. Vad soc d.äre1:.ot inger farhågor är den förynJrin� av 

gran so□ förekoooer. Bl a av denna anled.ninJ koo□er det att bli 

nödvändigt att i frsctiden utför� röjnin0ar o□ □an vill skydda 

lokalen. Röjnin6arn� får e□ellertid inte bli så o□fattande att 

□an öppnar det nu slutn�� krontaket för oycket. Den beskrivning

av o□rådets veget�tion soo följer nedan rör i första hand den

östra halvan av onrålet.

Vid Rankvikcn b0jer vä�en uot Kvarsebo �v uot NV nedan en 

oimlre väg fortsätter rakt väster ut ett :par hundra □eter 

frao till en gar?,i:,6liknancle byggnad. Lundve.�etationen aår frao 

till ca 30 o norr oc c'..enn2. vac;. Norr 01.1 vä.0en är □arken för

hållandevis torr. Tra�skiktet ut3örs här �v björk, gran och asp 

och �et övre buskskiktet ev hassel. I det undre buskskiktet 

finner uan oåbär (Ribes .dpinur.1) och sko;;;stry (Lonicera Xylosteuo) 

och bland örterna dooiner�r vitsippa. 

Vid d.et besök ja;� :��jord.e här elen 22 uaj c:;.ntocknades föl

jande för kor.,ounen i övrigt sällsynta eller r:1inclre allr.1änna 

arter: h2;sslebrodd (Miliu□ effusur:·,), storraus (Poly0onatuc:i 

i;iultifloruo), orubar (�i.:risquadrifolia), trolldruva (Acta.ea 

spicE:.ta), SL1örbollar (Trollius europcieus) svalört (R.::i.nunculus 

ficaria), tandrot (·Dent-riu buibifore.), vippärt (Latbyrus ni�er), 
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vårärt (Lutbyrus vernus); underviol (Vioia Mirabilis), lungört 
(Pul□onari2. officinalis), vätteros (Lathraoa sqaoarir,). 

Söder och sydväst ou vägen är oarkcn betydli3t surare och 
trå.clskiktct d.o□ineras h�'.r 2..v 2.l och ..:.sk. Vidare f ö:rekotmer 
nå3ot björk�- I det undre trsdskiktet finner □an fräcist al, rönn 
och häJG• De två sistnaunda dooinerar sarskilt i kanterna av 
G.e sciå än5a,rna näroare Bre.viken. Här liksoo på den halvö soJ;:J · 
sticker ut i Bråviken ar �arken åter torrare och på halvön 
växer större bnrrtråd. 

Ovre buskskiktct co□incr3s �v �l 0ch hä36 □edan rönn och 
säig förekor.mer □er sp2.rsaut och c.lw på träffQ.ts. I det undre 
buskskiktet finner 2an likson i före6ående parti skogstry 0ch 
uåbär, mm här växer även olvon (Viburnu□ onulus), röda vinbär 
(Ribes ru.bruo) och bra...lcved (Rhannus franGUla.). 

Fältskiktet docineras i de fuktigare o□råd.ena av äl�eräs 
(Filipendula uln::1.ri2.), vitsippa och harsyra (Oxalis). Vidare 
förekoo□er-reJelbuntet liljekonvalj och ekorrbär (Maiantheou.t1 
bifoliuu). 

I den djupt:.neisk:urna bäckfåra, soo sår denow detta parti, 
forekow;ier rikli6t Led. bäckbräso2. ( Cardauine aoara) och kring 
bäckfåran finner .:1a.n .::..llu"'.nt strutbräken (Ma.tteuccia struthiop
teris) och s1.1örbollsr saot liksor.1 i före.�ående p .. :.rti orrJbar 
och svalört. Här 1:2.. tre..ffa.��es även storruus och hässleklocka 
(Cannanula l�tifoli�). 

I de blockrik3. r.:arkern� väster o□ bäckcynninden förekor.mer 
rikli3t oed rödblära (Melariclriuo rubruu). (Kartblad B) 

Utefter Galtvikens vf::�stra strancl Jår en i...indre vä.2,, sou 
slutar efter ett par hundra oeter. Här li6,:;er öster oJJ VäJen 
ett uindre u□råde ou ca 100 x 50 u □ed lundve0etation. Vidare 
är floran tydli;;t e,;rnnacl ett hundratal L1eter L1ot SO från dettn. 
onråde. Såvitt ja<� lrnn förstå koooer or.1rådet att falla inoo de 
föreslagna t;;1I'änserna för Bråvikens nnturskyc�dsoDråde. Oorådet 
uppuärksam1ades redan för nåt,Xa år sedan av adjunkt bven-Olof 
Jansson,- soo i juni 1965 inventerade floran här tillsa□oans ned 
traddårdsoästare B. Pettersson i Nyköpin�. (Nyköpings Biolo�iska 
Förenin3s stcncileracle oedleosblad "I KIKA.I&�" nr 3, 1965) • 
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Lokalen gör inget större intryck på elen sou passerar på 

vä6en. Hassel dooinerar. �:v träd finns här ask, rönn, �sp och 

apel Sc!.□t enstaka dranar. Trevlic;ast ar utan tvivel it;.S.ttan av 

oyskoadra ( Galiuo ocloratuo). So1:a jäoförel�o kan näDD.as att för

östGttasooknarna Sioonstorp, Kvillih6e 1 Krokek och Kvarsebo 

finns endast en naturli0 lokal a.ri3iven (E d0nberti 1958). 

För övrigt hur följande för koJJ□unen sälls.1nta eller ci:rnclre 

alloänna arter a.ntecknatsi hässlebrodd (Miliuo effuau□� 

storr�filS (Polygonatun �ultifloI'ULl), orobär (Paris quadrifolia), 

trolldruva ( 1.ctaea spic;;� ta), rvc'.blära (Melandriu11 rubrui;:i) ., 

tandrot (Dentaria bulbifera), underviol (Viola oirabilis), 

korskonvalj (Melar;:ipyrun cristatuo), vatteros (Latharea squaoJ.ria) 

och hässleklocka (Ca□panula latifolia). På berget påträffades 
hällebräken (Woodsia ilvensis), oxbär (Cotoneaster integerriws) 

och vippärt (Latbyrus niJer). SlutliGen är här 6ott oo kungs

r.zynta (Origanuo vu.l0ara), vilken f ö förekoOLJ.er all□änt på 

kalkaynnade lokaler (K�rtblad B). 

öster ou Killinc:rvi�en skär en nin�re uen djup vik in från 

norr. I östra kanten av den dal0ån3, s-□ 0ar upp ifrån denna vik 

finns ett vackert bestånd ned stora lindar och nå6on alo. O�

rådet är uppskattnin6svis ott par hundra �eter lånGto Här no-

terades bl a rcd.blära (Molandriuu rubrur.1), tandrot (Denta.ria 

bulbifera) ocl::. lungört (Pul□onaria off.). 011rådet besöktes 

först så sent soo �en 16 juli (K�rtblad B). 

F d Nyängsbrottet är enligt upp3ift koomunens näst största 

kalkförekoust. Det liJger ca 1 ko väster ora och i stort sett 

citt för avtagsv�gen till Pu.cptor.p. Ett flertal kalkstråk löper 

här parallellt ced varandra i riktnin,J SV - NO. Brytningen tycks 

huvudsakliGcn ha ägt ruc på de två kalhuggna platåer, soc lig

&er oa 200 o väster ou vägon oellan Nävekvarn och 'I'una. Det 

område soc j�� anser bör sky�das är ca o,6 x 0,5 ko stort. Den 

intressantaste floran finner can på platåerna och dessa lig0er 
nu i centruu av det fQreslagna ocrådet. 

För at-t oorådet skall-få behålla sin introssanta flora är 
det nödvändigt att avhålla sig frän att skosspläntera oller så 
igen platäerna. 



..,....,.._.... Finger-, 
och 

a) 

På kalkhällarna i?:::ecknades bl a arter som grusbräcka 

(Sazi.fra6a tridacty1c"-::'=5), vårfinger-ort (Potentilla crantzii), 

backviol (Latbyru.s s:..:.T=stris), blc",.."V3. ( Geranium sangui:neuro), 

rosettjungfru.lin (.P:l;r,iiSla amarella;. t..2.rmynta (Satureja aoinos) 

och kungs.mynta ( C:r-' a:···r-,.. vulgare) , 

Området ärr��� ;å purpurknipprc-: (Epipactis atroru.bens). 

För övrigt har ftl;;,c-,i;� orchideer ���,...;;,-,.,ats: ängsnycklar · 

( Dactylorichis -'.,.. 2=-.._...::.s;a) 1 ex, J1.m....=�� Yarie Nycklar ( D macu

lata), vanlie; !:..=.---: ",._::.. (Platanthera 1:-' _,,.')lia), nästrot (Neottia 

nidus-avis} :::.:::. c::#-::-: ( Goodyera r.e�5::::.E�. 

I själ'i= :;:;:-;�� ;;å, platåerna =�== ::nan flerstädes en 

kalk�:i �=:���ra med bl a s-:s.....::��er som Carex diandra, 

C appro�i.,.,;..:.a.-:-::: • .: :f:.=>va, C hostia�, : ::lacca och C capillaria 

samt slåi:T�r"tl-rr-= "'?-:.rnassia palu:s--:::-.:..s;, sajviva (Primula 

farinosa) :::r.;;1. a-c;.-�!:."i;i.ana ( Gentiane: �=- "'.,-;arella). 

Blui;lie;ez:. '.:,::z :•=k:så nämr�as s:pärr2.:.s-:s (Bracbypodium pirin

atum) och kriss:..:. \::�11a salicina). (7""-..r:blad ... ) • 

Området ar· ·=:� €;JO x 200 m och. ä!: '..t= estetisk synpunkt 

mycket tilltal�;. :Det börjar i söde::r :2 cz 100 m nordväst OI! 

Fingerkulla, =�·� =1: kalkpåverkad torri."'•e;rt:'lcke, som är expo

nerad mot sydVE.��-: denna backe växe� !:::. några medelstora 

björkar. 

Härefter f'c::::..jsr en lodrätt stupande k.Elkbergvägg, som 

uppskattning1n.:.e =år en höjd av 4 -

väst - sydostlig r....kt,ning 'och är ca 100 z lång. I kalken

insprängda bleck =ed annan struktur och väöoen är rik på :f:a.t;ia,,

sieggande vittriri.g�mönster. En stor lind. Dch en stor ek vän?r. · 

på ett märkli�t sätt uppför bergssidan. Xan vandrar här� 

ett valv av bl a lind, ek, björk, asp, hassel och alm. 

En igenplantering av åkermarken söder orr: området mot 

Kummelberget skulle helt komma att förstöra denna - en av �:::r,,a

bergs märkligare lokaler. 

Området bör vidare otof'atta markerna upp mot Herrhagen och 

barrskogen i öster utefter vägen bör även ingå. 

Tyvärr kom jag ej.hit förrän den 17 juli. Torrängen var 

då "uppbränd" och dominerades av blodnäva (Geranium Sanguineum, 
k:ungsmynta (Origanum vulgare) och gulmåra (Galium verum). 
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I sprickorna i kalkhällarna växte rikligt med buskviol 

(Viola hirta). 

1'6 .• 

På hyllorna i kalkbranten noterades grusslok (Melica 

ciliata) samt oxbär (Contoneaster integ&rrimus) oc� i sprickorna 

nere i skuggan murruta (1-�splenium rutamuraria). I den fuktiga 

granskogen påträffades nästrot (Neottia nidus avis). 

' 

l3jurvik är ett kalkpåverkat område om uppskattningsvis 

300 x 500 m åa 500 m sydväst om Präst - Uttervik. Det är här 

dels landskapsbilden med förkastningsbranten i norr som bör 

skyddas och dels områdets kalkgynnade flora. �jälv besökte jag 

lokalen den 6 juli, medan trädgårdsmästare B Pettersson inven

terade den i juni. 

I områdets s;,-dvästra del finns ett mindre berg, som stupar 

brant mot norr. Här finns vackra kalkhä.llar och kalkgynnade 

torra ängsmarke�. Vad som främst skiljer denna lokal från andra 

kalkgynnade lokaler i kommunen är den r-iacJ.a;ga.--::fi'.I'ek�:t��-vz;,-�.: 

ko-rsk-0vall .(Melampyrum cristatum). 
Fragmentarisk lu.ndvegetation förekommer k.rinb berget. Vi.:.. 

dare };i.ar inom området påträffats Adam och L'va (Orchis sambucina)» 

som för övrigt endast noterats på Mögö. Vackra kalkhällar 

skjuter in i området frän öster. (Kartblad A) 

Sk;Y;ddsvärda trädbestånd och enstaka träd. 

a) Ek.bestånd med gammal ek norr om vägskälet vid l3äcktorpsäng.

b) Stor ek SO vägskälet St. Torskhult - Ålbäok. Trädet är

västentligt för landskapsbilden.

c) Tall med märkligt växtsätt vid Rasbo.

d) Mycket stor tall - enligt uppgift kommunens största -

ca 300 m SO Abtorrtorp.
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Rotebro den 15 nov. 1966 

Lars-Åke Ericsson 

fil.m�e;. 



Motivering 'fö'r Nä,vsjöns fredning mot eventuell._ 
fri tidabebyggels:9 .• 

Med sitt höga läge över·havet, 64
1
5 m," är Nävajöri en 

karakteristisk kolmärdssjö. Den har delvis höga, steniga 
stränder, delvis sanka genom de mossar som mynnar uti 
densamma. Vid sjöns S'Jdöstra strand finns ett botaniskt siqrd-, 
dat område med 100-å.rig tallskog. För övrigt är stränderna 
runt om sjön be'VU..I?la med huvudsakligast barrskog,-ringa in-
slag av lövträd. Ingen störanda bebyggelse finns vid sjön,. 
med undantag av en stuga v-id. norra änden tillhö-rit!i Domänverket 
och en liten raststu,ga på holmon i sjön där länsgränsen �r. 
Inga förorenande u'tsläpp förekommer. l3ottenbeskaffenheten. 
torde vara sten och. s .k. myrmo.,7_m enligt uppgift plus 1:i tet. 
inslag av dy.· Vatten.ståndet i Djön regleras medelst ef1. damm-: 
lucka� Avvat'tnifioa-en sker genom lTävän till Nävekvarn .. Strax 
nedanför dammluckan ha.r Chrerhyttans hytta varit belägen, 
endas� slagghögar vittnar nunie:cc1. därom. Sjön är uppdelad p&. 
fyra ägare; AB Tu.nabergs Träva�--ubolag (Grängesbergsbolaget), 
.D�må�verket; Jönåkers Härads-Allmänning och Bråbo Hä_;ti�dsall
männing i Östergötl.a.?lds län� 

Faunan i och vid sjön är g.-�nska speciell. Sålunda. häckar 
_tr�norna 'årligen på Hävsjömoss·:·,1.. Tjäder och orre förekommer, 
doc� sparsamt. Pärluggla, sparvnggla och hornu�gla häckar 
.p-�ri�diskt i den o�v��de sko:::;en. I sjön häckar storlommen på 
holmarna. 1 1 - 2 pa..r årligen ocl, en liten skrattmåskoloni finns 
därstädes. ·Mi�en härjar perio�- ·;-is i sjön och Nä.vän.. Enstaka 
lodjur uppträder här vintertid. Grävling, räv och mård finns� 
Rå.djur, a.lg och hjort finr:1s i :-.-rmal omfattning. 

simmarifattnin�svis föreslå2 undertecknad att Nävejön med 
oingivn:i."ng...:.r måtte skyddas mot c.11 form av fritidsbebyggelse. 
Varför inte använda sjön som en söt-vattenreservoar till 
Nävekvarn? Dä skulle densamma. bli automatiskt skyddad. Lät 
Nävsjön förbli intakt och gör markerna till· ett stort·strövoa
råde fijr jäktade och stressade �utidsmänniskor. 
Oxelösund den 1 november 1966-. 
Oxelösundå Biologiska Förening 
Stig W Karlsson 
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Qråsa.nd 
X 

X X Znipa 
X -- �orlom 

X 
X X �duva 

.X: :St.oasduva 
X -•- �'iors;pov 
X 

Xarirulla. 

·l'lJ.bbelbeckasin X 

X :x:? .&i.kel beckasin
X Drillsnäppa.
X Skogssnäppa :X: 

X X 
--�t·randpipo.re ·x ·{mindre str.pip.) X 

X 



'

..trter 

Tofsvipa 

Trana 

-.::krattl;llås 

i'jäd,er 

Orre 

J"ärp� 

Hä.ckn Trol häckn F.g�t_n . .-.-Vanlig .-. Säll.s;y;r.it

X :X: X 

X :X: X 

X X X 

X X 

X X 

? 

Motivering .för fredning av w,r�omp��xe.�. Stora 13ötet •
. _: � :-.:� _..-

. . .. [_ � - � • - i _. 

Tunåbergs kommun, 
:.:�···;� 

-.X: 

X 

Stora Bötet är kolIIJllu.nens uyö�sta mosse med en samma:nhän�

ande längd a.v 4,5 km, Gälkhyttcdammen inberäknad, och med en 
bredd av 0,5 - i km. 

Undervesetationen är riklig, med�n den kapitala skogens 

yta på mossen är rin.,,a. Till störst� de,l.en består moss�n av

sankmark med tydlib� "vattendrag" •. Som sådan är den omtyckt 

rast- och häcknin6splats för en del vadare, som spelplats för 

skogsfågel och som betesmark för hornbärande vilt. Sålunda 

rastar och dansar där hundrat�l� tranor om våren och minst ett 

�ar tranor häckar årli3en därstådeso Livligt frekventerad rast

p,l.ata även vid höstflyttningen. Gan_s.�a omfattande orrspel om 

våren med upp till ca iO - 15 t,.1.ppar. Enstaka tjäderspelplatser 

:på kolbottm:.rna i den omgiv�.nde skogen. Omtyckt plats vid äl
garnas brunsttid. 

Med hänvisning till nämnda ·.i.ppt',if'ter om faunan inom om

rådet är det vår och n ... turvänne:_nas - i'ri tidsfolkets - stora 

förhop��ing att Stora Bötet måtte bli ett fredat strövområde 

eller ännu hellre ett reservat där fågel och dä0gdjur kan leva 
täml:Lgen ostö_rda. 

Oxelösund den 1 nove,!D.ber 1966. 

Oxelöi;runds B�oloJiska Förening 

:;;tig W Karlsson 



7dini.•stiSit:·in.Ven:te'J:,ii{g-av·-Btora-·I3ötet-:med ... Gälkh;ytted,ammen,., .. 
p '' ...... 

?&nå'D~,tg~ -k~~-~ ··l965-~~-~1966::~--~ 

-Observa tfoner 

-.:.x:t:e,;( 

Iråka 

. fkata 

uja. 

Iötskrika 

Iötkråka 

:Domherre 

I:oranäbb 

J3ofink 

lngspiplärka 

Trädpiplärka 

·_ Sädesärla 

1'rädkrypare 

Talgoxe 

:Slåmed 

Te.lltita 

-~tita 

2ofsmed 

~tjärtmes 

lun~sfågel 

Varfågel 

l'örnskata 

Lövsån6are 

Snö.skata 

·l'altrast 

Koltrast 

Rödstjärt 

Rödhake 

Strömstare 

Gröngöling 

Hackspett, större._ 

Spillkråka 

Gök 

Natt.skärra 

H .. -.kn 
iiliC~,-

:X 

X 

X 

X 

:X: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

:X: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X. 

X. 

'l1rol -. häckn. 

X 

Flyt.t:n~_;. Vanli9 _ 
X X 

X :X: 

X X 

X :x:. 

X 

X 

X X 

X. :X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

:X 

X 

X 

:X 

X 

-X X 

:x: :X: 

X 

X :X: 

X X 

X X 

X X 

X 

..:X 

X 

X 

:X X 

X X 

22·• 

Sei,ll~nt. 
i - ~ -. • - ,... 

X 

:X 

:X: 

X 

X 

X 



b't"El:r'"

J>ärluggJ;a 
Sparvuggla 
Kattuggla 
Jorduggla 
Hornuggla 
Be.rguv 
Ormvråk 
Sparvhök 
Duvhök 
fiskgjuse 
Eäger 
Qresand 
:rni:pa 

.iJ;orlom 
3:i.ngduva 
..kogsduva 
Storspov 
Iorkulla 
illbbelbeckasin 
�el beckasin 
Brushane 
Iirillsnäppa 
Jrönbena 
.aödbena, 
zkogasnäppa 
·?of'svipa

ämia
�jäder 

Orre 
J'ärpe 
I:lirrhök 

.Ezvsörn 

HäOfu} 

:x.i ... _ 

X 

1 

X 

x 

.:X: 

X 

X 

X 

X 

.:X: 

X 

X 

:X: 

X 

X 

X 

:X: 

TroJ: he,o�_ Fl;Y;ttn V9-nlig Säl 

X 

X 

:X: X :i 

l 

?_ l 

� .X. 

X :X: 

l'. 

X ... l: 

.X: X 

.X. 

.X: X 

:X: X 

X X 

X X -- X 

X .X. 

.X. X 

X x? 

:X: X 

X 

.X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X 

X 

X .X. 

X X 

X X 

.X. X 



Mot�vering" för ,f d,.U.ngsdöns bevarande som fågelreservat, 

Tu.n9_Pcr,rg.s , 1 9i6 5 - . 1 96 6 �- _ _._,_ . __ ....

24. 

?of:i/ namnet rl§·�ah· antyder·,- röi>det··sig här om en f·: d�:-insjö, 

s6:m- ·genom utdikning och sjösänkning numera består av tämligen _ 

stora, vidsträckta träskmarker, beväxta med rör-, blad-_ooh: 

kålvass. 

vattenståndet i sjön är under större delen av året ganska 

låg�, endast om våren vid snösmältning och tjällossning stiger 

detsamma och översv�mmar då stora delar av de omgivande åker�

fälten och hagmarkerna. Sjön avvattnas medelst en väck, som 

närmast kommer från Mellansjön och Skarasjön. Bäcken passerar 

gården Ålbäck och rinner ut i Pråviken. 

Terrängen runt sjön är beväxt med barrskob och en royckeh

het lövträd, varav bör nämnas ok, björk, lönn» oxel, vildapel» 

al, asp, rönn och sälg. Bu.skve6etat�on�n består �v stora hassel

bestånd, en, slån och nypon. Landskapets biotop består av berg 

och jord.kull.:;,r med inslag av åker, ängs- och hagmarker. 

På sjöns norra sida 1 Dragsberget, finns två gravrösen, 

Stora och Lilla Jättek�st. Vid Haglundstorp, på sydsidan av 

sjön, ä� en konstgjord damm för fiskodling anlaid. Markä6arna 

är fem till antalet, ;,13 Tunabergs Trävaru.bolag (Grängesbergs

bola�et), L:a Torskhult, Dragsvik, Haglundstorp och Ålbäck. 

F�unan i och omkring sjön Gr särdeles riklig, i varje 

fall under våren, vid sträcktiQ för flyttfå6lar. Se observations

listan! V2.d dz�-d.juren be.;::-äffc.=.:· finns tämli.;en gott om älg, 

rådjur� hare, r2.v, �svlir:;.; ) e:k�,:re och mård. Genom den rikliga 

förekomsten av stor�� g2,Q�2., ih�lige.. ekar och aspar är detta 

ett pa.r.::.dis för hålbyi.;ganc..a art"::- ) bl a u,g6lor� 

Floran torde v2.re.. ganska rt:;:: och fcrtjänar ett närmare 

studium. En vårmorgon vid Lånes�ön är �� fascinerande fest för 

ö.ga och öra. 

Det är min fasta övertygelee att om'LängsJön kunde förbli 

orörd i sitt nuvarande skick, skulle här kunna skapas ett få�el

paradis av osk�ttbart värde, förutsatt att icke någon so� helst 

form av jakt får förekomma. 

- Har vi råd att förlora ett såde.nt fågel1;iaradis? -

Oxelösund 1.11 1966 

Oxelösunds Biol. Förening 

Stig U Karlsson 



Faunistisk_ inventerin5?i' av - f _ d -Långs_Jön,

Tunabergs kommun, 1965

Observationer 

Arter lläckn - . .:.. 

Gräsand X 

Brunand 

Skedand .X 

S:J;järta.nd 

Årta 

Krick,: 

&jöorre 

V�gg 
Knipa X 

Skäggdopping X 

Knölsvan X 

Såntisvan 

Rödbena X 

Storspov X 

Tofsvipa X 

Dubbel beckasin 

Enkelbeckasin X 

Sumphöna ? 

Vattenrall .? 

Sävså.ngc.>.re X 

Rör sångare X 

Kärrhök brun X 

Kärrhök blå 

Häger 

Havsörn 

Sparvuggla 
Pärluggla 

Kattuggla X 

Hornuggla 
:Bergu.v ? 

Kråka X 

Kaja X 

Raokspett X 

Spillkrika X 

.Gröngöling X 

1966� 

--- ·-=.:.:._:.-Trol häokn.

X 

X 

? 

X 

X 

? 

? 

X 

X 

X 

F�ttn Vanlii Sä.11-BYht 

_,X 

X :X: X 

X X 

X X 

X X X 

X _JC X 

X X 

X :X: 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X. x? X 

X X 

X X 

· :x; X 

X X 

X X 

X X 

X X 

:X: X 

:X: X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X 



beskriv� 
av områ-

.· nventerings-
1etodik. 

Fågelinventering i Tunaberr,s skärgård. 
- . . ' . ._ • • . . !"" • . ,, - • ·� - . - � 

Bär redovisade inventering avser Tunabergs skärgård 

setlundantag av holmarna i Marsviken och närmast därutanför 

t.c.:::. Sillö samt Hargö och Mögö.

Vissa sjöfågelinventeringar hade gjorts åren 1962 - 1965, 

-.ilka efter uppdr�e från kommunens sida om inventering av 

iass::; marker kompletteras d.å. 

Det inventer�de skärgårdsomrädet består i sin västra 

del - innanför en nord-sydlig linje 0enom Galtviksberget -

i huvudsak av skogklädd innerskärgård. Jster om nåmnda linje 

är skärgården av helt annan karaktär. Den består där av en 

.;iesskärgård formad av låga 1 skoglösa klippskär, i stor ut

�träckning kalsk�r. Endast en holme i N:a Risskär, är skogbe

v..u:en. På �tterligare 4 st - s�a Risskär, St. Röskär, St. och 

Y�� Grässkär - återfinns enstaka smärre lövträdsdungar� På 

d.µ-a skär möter en delvis tät och högväxt gräs- och örtve6e

.:ation i sten- och lätt blockterräng, på ett par skär dimu

tltiva strandängspartier. Floran har inslag av såväl fast

lands- som utskärselement. (Om floran se Jonsell 11Kä.rlväxt

i'lor2.n på exponerade skär i Oxelösunds skärdård". Sv. Botanisk 
:Zid.skrift 1961 • ) 

I skärgården väster om Galtviksberget har inventeringen 

utförts genom räkning från båt av fågel på vattnet eller 

land och endast avsett andfågel. Förekomst av vadare och mås

fåJel har dock markerats i tabellen. Genom att dessutom hela 

vettenområdena» vilket isynnerhet gäller vid tätskärgården 

utanför Nävekvarn, inte kunnat överblickas är inventeringen 

här uzy-cket bristfällig. Den torde dock ge en ungefärlig bild 

av suöfägeltillgån�en inom området. 

Inom det östra skärgårdsavsnittet har flertalet holmar 

och skär besökts och boräkning företa0i ts. ,.ndfåglarna.s bon 

har därvid genomgående räknats så långt det varit möjligt, 

vilket däremot inte varit fallet med övriJa arter. Då beräkning· 

inte skett eller kunnat ske har 'istället i stor utsträckning 

räkning av fågel pd land eller vatten, som bedömts häcka där, 

noterats. I tabellerna har markerats vilken inventerin0steknik 

som använts. 



1.ng. förslag 
,�m landstig-

- Un3sförbud.

Som besöken på skären gjorts korta har säkerliBen inte 

alla reden upptäckts. Viss, men dock obetydlig, häcknind torde 

cckså förekomma på några icke besökta skär. 1.ngivna siffror 

f?IT därför ses som minimisiffror •. Någon eller några tätJililg-

3:�er utöver de redovisade kan också förmodas häcka h�r. Ta

t-el.lernas siffror avser antalet par, ej individer. 

Området rymmer, som synes av tabellerna, flera mycket 

�o:!.a fågelskär, främst med hänsyn till individrikedomen. 

ISJilllerhet, och då inte minst med hänsyn till skärens läge 

1örhållandevis långt innanför det egentli6a havsbandet och 

t�tt under höga skogklädda fastlandsberg, fr�pperar den be

,�.J :.2.nde ejderstammen. 

Karaktären av fågelskärgård understryks ytterligare av 

��t grågäss regelbundet visar sig där sommartid - häckning 

1crekommer inom närbelägen östgötaskäre;ård och uppges även 

:t.s förekommit här under ett av senare år - samt av havsörns

t�sök. Vidare går ett betydande vår- och höststräck av skilda 

Iå6elarter med rastuppehåll går fram över området. Nämnas 

skall också förekomsten av gråsal. 

I förslae till naturreservat har byrådirektör Rasmusson 

i Statens naturvårdsnämnd föreslagit landstigningsförbud 

·.mder våren för ett område omfattande Risskären, Hålletskären

och Själklubbarna. Eyrådir. Rasmusson antydde emellertid att

en inventering kunde visa att en annan gransdragning vore lämp

ligare. Det här redovisade inventeringsresultatet pekar också

□ot· att ett landstigningsförbud borde gee en annorlunda sträck

ning. Ur avgransningssynpunkt kan det visserli2;en vara moti

verat att även innefatta N:a och s�a Risskär i ett frednings

om�äde, ur fågelskyddssynpunkt finns däremot inga st.:i.rka motiv

d�rför. Dessutom är dessa två skär de enda inom det östra om-·

rådet som i varje fall under vår_ och försommar, synes ha någon

egentlig attraktionskraft p� båtfolk. Som några av de bästa

häckningsskären lig�er inom ögruppernc Röskären, Grässkäran och

Mäsklubbarna synes dessa däremot böra omfattas av ett iandstig

ningsförbud under vår och försomma�.



3:-:--:; 2v. sådant förbud borde därför förslagsvis omfatta det 

�. :.tcldir. Rasmusson föreslagna området - med undantag av 

J'.-:. �h S;a Risskär samt Röskären, Grässkären och Måsklub

=-=---� samt ev. även Eesen. 

�t är här frågan om skär som hi ttille varit lllJTCket 

:.:.��t besökta av allmänheten under den för fågeln ömtåliga 

-r::.,:_i,n. Häckningsutfallet har o(f�så visat sig mycket gott. 

F::.....-ssättningsvis får man dock rtkna med ökat tryck. Som även 

-� "i.=.liga besök på skär av den typ det här är fråga.n om kan

rl::;.la svåra skador på häckningen framstår ett skydd som väl

::::,:-:iverat. Ett sådant kan för övrigt även få positiva verk

-� �s�r för fågeltillgången läng;re in i skärgården, där stör

=•,..,,yi.rna ofränkomligen torde bli omfattande.

D:l:elösund den 1 aug. ·; 966 

Iarl-Gustav bundström 
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�--•• + = Häckning konstat<::rad - reden funna - 11:en antalet reden ej räknat
k> 2:iast 1964. -
�} Fisk och/el. silvertära. 1 

· !x) Vid. en ofullständig överGång av Äx·t·holmen,Bjö�n,Sverksk.är jämte
ytterliöare ett skärp: träffades sammanlagt 22 ejderreden. 

K"G.Sundström 
Rätt avskrivet intyg�r� 

G. Höglund




