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Indelning av utvidgade strandskyddsområden 
Det utvidgade strandskyddet i Karlskrona kommuns kust- och skärgård har avgränsats i 
58 olika områden, från väst till öst längs kusten, samt skärgården (se karta på sida nr. 6). 
På fastlandet och på öar varierar det utvidgade strandskyddet mellan 100 till 300 meter 
från strandlinjen. I havet utvidgas strandskyddet i samband med förekomst av grunda 
bottnar (< 3 meters djup), samt inom naturreservat. 

Externa GIS 
Kartorna som hör till de olika utvidgade strandskyddsområdena finns tillgängliga på 
Länsstyrelsens Externa GIS (geografiskt informationssystem). Externa GIS gör det 
möjligt att zooma in (förstora) önskat område i kartan och söka ut/lägga till olika sorters 
information som ligger till grund för beslutet. 

Sökvägar till Externa GIS: 
https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=4fa7cefe078a451caf94fe5d07f73771 

Information om GIS-underlag och karttjänster: 
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/karttjanster-och-geodata.html 

Områdesbeskrivningar med kartbilagor 
Observera att kartorna i bilagan har olika skalor beroende på hur stora objekten är. 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=4fa7cefe078a451caf94fe5d07f73771
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=4fa7cefe078a451caf94fe5d07f73771
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/karttjanster-och-geodata.html
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Karta Indelning av utvidgade strandskyddsområden 
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30. Sturkö - Smedknipehallar 

Sammanfattning 
Området, som utgör en mindre del av det forna utmarksbetet på södra Sturkö, är ett 
karaktäristiskt kustavsnitt för ett tidigare relativt öppet och magert hedlandskap vilket succesivt 
åter intagits av buskar och träd. Området har naturvärden och är av betydelse för närboendes 
rekreation och friluftsliv. 

Naturvärden 
Funktion: Området utgörs av ett flackt landskap med en mosaik av berg i dagen, buskrika ljung- 
och gräsmarker, samt gles hällmarksskog. Ek och en är karaktärsarter. I svackor och sänkstråk 
finns små kärr och vattensamlingar. I de smala dalstråk som skär genom landskapet återfinns 
kulturpräglad mark med ädellövskogskantade f.d. åkerlappar. Utöver ek hyser områdets 
trädskikt björk och tall samt i mindre omfattning arter som bok, asp, lönn, oxel, rönn, sälg, 
fågelbär och gran. I buskskiktet inom främst mer näringsrika delar, tillkommer björnbärsarter, 
nyponros, hagtorn och hassel. 
Stranden längs kusten är stenig med glesa bladvassruggar. 

Kvalitet: Häll- och skogsmarkerna uppvisar ett fältskikt med inslag av arter som indikerar ett 
tidigare mer öppet landskap. Den rödlistade flikrosen har flera växtplatser inom området. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av kulturpräglade delar är traditionell 
hävd som bete av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Området är beläget på Sturkös sydvästra sida. Tag av från väg E 22 i rondellen 
väster om Ramdala. Följ vägen till Sturkös västra sida. Vid vägskälet mot Tjurkö, 
fortsätt söderut till Smedknipehallar. 
Vid Ekenabben, ca 400 meter norr om området, finns en gästhamn. 

Kvalitet: Från mindre vägar i norr leder flera stigar ner till stranden. I området finns 
förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, strövande, 
vandring/löpning. 

Exploateringsgrad 
Inom området finns två tomter med fritidshus. Såväl i nordväst, norr och öster finns flera 
bostadshus i direkt anslutning till området. Flera privata bryggor är belägna längs stränderna i 
den mindre viken vid Smedknipehallar. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 

Rödlistade arter 
Två lokaler med rödlistade arter 

Bedömning Sturkö - Smedknipehallar 
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Områdets natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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Karta område 30. 
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31. Sturkö, Hålevik - Uttorp 

Sammanfattning 
Området representerar en säregen typ av kulturlandskap, en vidsträckt utmark präglad av 
århundradens beteshävd och omfattande stenbrytning. Området har höga naturvärden, kultur- 
och landskapshistoriska värden och är av stor betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Området som ingår i ett större utmarksområde i flack terräng på södra delen av 
Sturkö, kännetecknas av en mosaik av ljung- och gräshedar, enbuskmarker, hällmarker och 
smala åkerskiften. Smärre planterade barrbestånd förekommer. Kulturtrycket medförde tidigare 
att markerna hölls öppna och till stor del fick en prägel av kusthed med ljung och gräs. De delar 
som omfattas av Natura 2000 och naturreservat utgörs av en sådan vackert utbildad kusthed. I 
delar med igenväxande ljunghed tar skogen över alltmer. Hällmarksskog med främst ek och 
björk dominerar. I svackor och sänkor finns små kärr och vattensamlingar. En gles ekskog, 
vilken hyser en del gamla, vidkroniga ekar, växer i dalstråk. Närmast havet övergår de magra 
utmarkerna i snår, blockiga strandängar och berghällar, samt ytor med öppna sandfält. I 
trädskiktet förekommer utöver ek och björk, även rönn, oxel, tall, gran, al, bok, asp, lönn, sälg 
och fågelbär. I buskskiktet, där enebusken är karaktärsart, tillkommer inom främst mer 
näringsrika delar, björnbärsarter, nyponros, hagtorn och hassel. De mest utbredda 
vegetationstyperna inom naturreservatet Uttorp, där bete fortfarande bedrivs, är stagghed, 
ljunghed och malörtsdominerad strandäng. 
I vattenområdet förekommer grunda (< 3 meter) bottnar. 

Kvalitet: Den rödlistade strandängsarten strandnål förekommer vid flera lokaler längs havet. 
Områdets östra del har en bitvis rik kärlväxtflora med arter som kärr- och havssälting, dvärg- 
och kustarun, smultronklöver och den rödlistade granspiran vid havet. På växelfuktig till blöt, 
hävdad gräsmark med hedartad vegetation växer de rödlistade arterna rödlånke och vårkällört. 
Längre uppåt land finner man bl.a. jungfru Marie Nycklar, nattviol, jungfrulin, stagg och de 
rödlistade arterna granspira, dvärglin och fyrling. Inom området förekommer de rödlistade 
svamparna ljusskivig lerskivling, lädervaxskivling och rökfingersvamp, samt den rödlistade 
långbensgrodan. 
Fågellivet är rikt och varierat. I trädrika delar finns bl.a. olika hackspettar som de rödlistade 
arterna mindre hackspett och göktyta, medan de rödlistade arterna hämpling, rosenfink och den 
tidigare rödlistade törnskatan påträffas i buskmarkerna. Strandängar och långgrunda havsbottnar 
utgör betydelsefulla fågellokaler för bl.a. de rödlistade arterna ejder, småtärna, svärta och 
tobisgrissla. Det öppna landskapet med dess varierande vegetationsstrukturer och förekomster 
av våtmarker är gynnsamt för sånglärka och tornseglare (båda rödlistade). 
Vattenområdet utgörs omväxlande av hård- och mjukbottnar. Mjukbottnarnas 
kärlväxtdominerade ängar och kransalgsängar i skyddade vikar är viktiga uppväxtmiljöer för 
kräftdjur, blötdjur och andra smådjur som i sin tur utgör föda för fisk. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete av betydelse. Naturreservatet Uttorp bör utökas till att omfatta hela 
Natura 2000-området, samt ytterligare skyddsvärd mark öster därom. 

Friluftsvärden 
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Funktion: Tag av från väg E 22 vid rondellen väster om Ramdala. Drygt 3 km efter bron mellan 
Västra Skällö och Sturkö, tar man av söderut mot Uttorp (ca 2,6 km). Tag av i Uttorp och följ 
mindre väg mot sydväst (ca 700 m) fram till naturreservatet Uttorp. 
I anslutning till naturreservatet finns parkeringsplats och information. Inom reservatet finns 
markerade leder. I Uttorp, nordost om området, finns en kommunal fritidsanläggning (bad- och 
campingplats). 

Kvalitet: Talrika stengärdesgårdar och spår av omfattande stenbrytning sätter sin prägel på delar 
av området. Ett attraktivt strövområde med möjligheter till natur- och kulturstudier. Vid klart 
väder erbjuds vackra utblickar över havet och arkipelagen med Utklippan vid horisonten. I 
området finns förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, 
strövande, vandring/löpning, bad och fågelskådning. Genom frånvaron av störande ljus nattetid 
är Uttorp även av stort värde för astronomiska studier. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Tillgängligheten inom området kan förbättras genom en 
markerad vandringsled längs kusten. 

Exploateringsgrad 
Området är oexploaterat med undantag för tre-fyra tomter vid Stensvik, någon ensamt belägen 
stuga, samt tre samlade tomter med hus längst i öster 
Området används för militär övningsverksamhet. Befintlig anläggning/utrustning för militär 
kraftledning och/eller telekommunikation kan förekomma. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Natura 2000, Uttorp 
Naturreservat, Uttorp 
Område föreslaget för bildande av naturreservat, ViCNatur, Uttorp (två delområden) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass II (områdets östra del) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass I 
Skogsstyrelsen, Sumpskogsinventering 
VMI, Hällmarksområde på SV Sturkö 
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Fornlämningar 
Fiskeläge, tomtning och hamnanläggning (stenkista). 

Kulturlämningar 
Hamnanläggning (brygga), stridsvärn, stenhuggeri, husgrund, fartygs/båtlämning, skåre/jaktvärn 
och militär anläggning. 

Rödlistade arter 
Ca 20 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 
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Bedömning Sturkö, Hålevik - Uttorp 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 



 

 

BESLUTSFÖRSLAG 13 (104) 

2019-11-04 511-2910-2019 

Karta område 31. 
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32. Sturkö, Ekenäs 

Sammanfattning 
Ekenäs är en flack, exponerad udde med ett mycket vackert, kulturpräglat landskap med höga 
botaniska värden knutna till havsstrandängar och hagmarker. Området är även av betydelse för 
främst närboende som rekreationsområde. 

Naturvärden 
Funktion: Uddens nordvästra del utgörs av ekdominerade hagar och vidsträckta, öppna 
strandängar. Buskskiktet är varierat. De vanligaste vegetationstyperna är stagghed, rödvenäng, 
örtrik friskäng och krypvenäng. 

Kvalitet: Hagmarker och ängar hyser en rik flora med hävdberoende arter som blåsuga, rödklint, 
sommarfibbla, prästkrage, stagg, ängsskallra, ängsskära, ängsvädd, vårtåtel, spikblad, bunge, 
gulkämpar, gåsört, strandkämpar och rotfibbla, samt den rödlistade arten liten kärrmaskros. 
Även den skyddsvärda orkidén Adam och Eva växer i området. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala. Drygt 3 km efter bron mellan 
Västra Skällö och Sturkö, tar man av söderut mot Uttorp och kör drygt 2 km. Området Ekenäs 
är beläget öster om vägen. 

Kvalitet: Uddens omfattande ytor med fossil åkermark visar att människor verkat i området 
sedan lång tid. Ett naturskönt, attraktivt strövområde. 

Exploateringsgrad 
Områdets södra del är mycket kraftigt exploaterad genom bebyggelse, ända ner till strandlinjen. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass II 
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Kulturlämningar 
Fossil åker (område med röjningsrösen) 

Rödlistade arter 
4 lokaler med rödlistade arter 

Bedömning Sturkö, Ekenäs 
Områdets natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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Karta område 32. 
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33. Sturkö, Ryamad 

Sammanfattning 
Ett mycket vackert och välhävdat odlings- och beteslandskap. De smala åkerskiftena avgränsade 
av stenmurar och trädridåer ger området en ålderdomlig prägel. Vid viken Ryamad finns en 
slåtterhävdad, till ytan mindre strandäng (Natura 2000) som torde ha få motsvarigheter i landet. 
Vid sidan av landskapshistoriska och landskapsestetiska värden har området mycket höga 
botaniska värden och är av betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Området uppvisar ett ålderdomligt kulturlandskap utvecklat genom flerhundraårig 
hävd. Den öppna odlingsmarken avlöses närmast vattnet av strandängar och därutanför 
vassbälten. Havsstrandängen Ryamad (Natura 2000) utgörs av en liten (0,3 ha) men mycket 
artrik, i stort sett träd- och buskfri, slåtterhävdad havsstrandäng som övergår i örtrik torräng. 
Centralt i området finns en tät lind- och ekdominerad hage med buskskikt av hassel, hagtorn, 
lind och slån, medan områdets östra del utgörs av en större (ca 6 ha) varierad hagmark med ett 
glest ekdominerat trädskikt, öppna enbuskmarker och havsstrandäng. Förekommande 
vegetationstyper inom beteshävdade delar är lundgröeäng, örtrik ljunghed, rödvenäng och 
krypvenäng. 
Havsviken Ryamad utgörs främst av grunda, vegetationsrika mjukbottnar, men även av 
hårdbottnar. 

Kvalitet: Områdets rika flora, som är av mycket hög botanisk klass, hyser orkidéer som Adam 
och Eva, göknycklar och ängsnycklar. Bland många hävdberoende växter kan nämnas krissla, 
ängsruta, blåsuga, rödklint, brudbröd, bockrot, stor blåklocka, vitmåra, strandtrift, strandkrypa, 
bunge, stagg, sandmaskros, dvärgarun, gåsört och spikblad. I lundartade miljöer växer bl.a. 
gullviva och lundkovall. Rödlistade arter är grusnejlika, flikros, fläckmaskros, liten 
kärrmaskros, hartmansstarr, ängsskära, korskovall, vittåtel, åkersyska, dvärgjohannesört och 
vårkällört. 
Vattenområdets grunda bottnar har rika tillgångar på småfisk, kräftdjur, snäckor och musslor 
och är en värdefull reproduktionslokal för bl.a. fisk. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete och odlingsbruk, samt slåtter av ängsmark av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala. Efter ca 1,8 km efter bron 
mellan Västra Skällö och Sturkö, tar man vid Frändatorp av söderut på mindre väg. 

Kvalitet: Ett mycket vackert och landskapshistoriskt intressant kulturlandskap. Det öppna 
landskapet möjliggör vackra utblickar över viken mot arkipelagen därutanför. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: En vandringsled norr och öster om Ryamad skulle öka 
områdets tillgänglighet. 

Exploateringsgrad 
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Området är oexploaterat med undantag för en gård, belägen vid hagmarken Frändatorp. Öster 
om området är ett smalt skifte i nord-sydlig riktning med flera avstyckade bebyggda tomter.  

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Natura 2000, Ryamad 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass II 
Skogsstyrelsen, Sumpskogsinventering
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Fornlämningar 
Fartygs/båtlämning 

Rödlistade arter 
Ca 16 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Sturkö, Ryamad 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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Karta område 33. 
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34. Sturkö, Skällenäs 

Sammanfattning 
Skällenäshalvön karaktäriseras av ett större sammanhängande mosaiklandskap med odlingar 
och betesmarker i dalstråk och svackor mellan ekbevuxna morän- och bergshöjder. Området har 
naturvärden och är av stor betydelse för rekreation och friluftsliv. 

Naturvärden 
Funktion: Området utgörs av en mosaik av berg i dagen, buskrika ljung- och gräsmarker, gles 
hällmarksskog och sluten, ekdominerad blandlövskog på näringsrik mark i sluttningarnas nedre 
delar, längs åkrar och på åkerholmar. Ek och en är karaktärsarter. I svackor och sänkstråk finns 
många små kärr och vattensamlingar. Förekommande dalstråk är i huvudsak uppodlade, men 
även hagmarker förekommer. Stranden längs kuststräckan är stenig. Glesa bladvassruggar, 
sanka remsor med havsstrandäng och lövskog avlöser varandra närmast vattnet. I områdets 
sydöstra del reser sig en något högre (20 m.ö.h.) bergsformation vars branta hällar stupar ner 
mot havet. 

Kvalitet: Häll- och skogsmarkerna uppvisar ett fältskikt med inslag av arter som indikerar ett 
tidigare mer öppet landskap. De kulturpräglade delarna har ett rikt fältskikt med flera lokaler 
med rödlistade arter som t.ex. dvärgjohannesört, granspira, korskovall, åkersyska, vittåtel, 
ekorrsvingel och kavelhirs, samt backjungfrulin. Den sistnämnda är en underart av vanligt 
jungfrulin som i Sverige endast finns på ett fåtal platser i östra Blekinge. Den rödlistade 
fågelarten svärta har observerats i anslutning till området. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete och odlingsbruk av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala. Efter ca 1,2 km efter bron 
mellan Västra Skällö och Sturkö, tar man vid Skällenäs av söderut på mindre väg. 

Utsikten från berget (20 m.ö.h) i områdets östra del, ut över havet med dess arkipelag, är mycket 
vacker. 

Kvalitet: Naturskönt, större sammanhängande strövområde med förutsättningar till stillhet och 
frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, strövande, vandring/löpning, bär- och 
svampplockning. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Tillgängligheten till och inom området kan förbättras 
genom stigar/markerade vandringsleder. 

Exploateringsgrad 
Området är oexploaterat med undantag för omfattande fritidsbebyggelse centralt belägen på 
Skällenäshalvön. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
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Riksintresse för Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass III 

Kulturlämningar 
Militär anläggning 

Rödlistade arter 
Ca 16 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Sturkö, Skällenäs 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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35. Sturkö, Ronnenabben – Kitt-Olanabb 

Sammanfattning 
Ett vackert, sammanhängande strandområde med en mosaik av öppen och glest träd- och 
buskbevuxen kulturpräglad mark. Området har höga naturvärden, framförallt botaniska värden, 
samt är av värde för landskapsbilden och friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Området innehåller hällmarker, smala åkerskiften, oregelbundna äldre odlingsytor 
och hagmarker. I det varierade träd- och buskskiktet, som trots sin sparsamma utbredning är 
artrikt, ingår bl.a. björk, rönn, oxel, ek, al, apel, fågelbär, en, hagtorn, slån, hassel och björnbär. 
Hagmarkerna hyser flera vegetationstyper såsom örtrik ljunghed, rödvenhed, hällmarkstorräng 
och örtrik torräng. 

Kvalitet: De sedan lång tid tillbaka hävdade markerna, särskilt Ronnenabbwen, har en mycket 
artrik flora innehållande flera hävdberoende och ovanliga arter. Noterade indikatorarter är 
darrgräs, betad ljung, rödklint, jordtistel, backtimjan, bockrot, gullviva, ängsskallra, trift, 
rotfibbla, samt orkidéerna grönvit nattviol, göknycklar och Adam och Eva. Rödlistade 
kärlväxter är flikros, åkerkulla, dvärgjohannesört, ekorrsvingel, vittåtel, vårkällört och dvärglin. 
Området hyser också rikligt av backjungfrulin, en underart av vanligt jungfrulin som i Sverige 
endast förekommer på några platser i östra Blekinge. Inom den torra gräsmarken förekommer 
även de rödlistade svamparna naveljordstjärna och scharlakansvaxskivling. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet och 
dess arter, är traditionell hävd som bete av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala. Efter ca 2,6 km efter bron 
mellan Västra Skällö och Sturkö, ser man Ronnenabben norr om vägen. Efter ytterligare ca 0,7 
km leder en mindre väg norrut fram till Kitt-Olanabb. 

Kvalitet: Ett område med höga skönhetsvärden. I området finns förutsättningar till strövande 
och upplevelser. 

Exploateringsgrad 
Inom området finns ca fyrastrandnära tomter med bostadshus, samt längs vattnet ett flertal 
båtbryggor. Längs Kitt-Olanabbs sydvästra sida har en mindre väg anlagts längs stranden. I 
anslutning till området finns flera sammanhängande, mindre områden med bostadsbebyggelse.  

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass II 
Naturvårdsplan Blekinge, klass III
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 
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Kulturlämningar 
Plats med tradition (plats till vilken ålderdomligt bruk, sägen, tradition, namn eller märkligt 
historiskt minne är knutet). 

Rödlistade arter 
Ca 15 lokaler med rödlistade arter 
Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Sturkö, Ronnenabben – Kitt-Olanabb 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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36. Sturkö, Tockatorp 

Sammanfattning 
Området representerar en säregen typ av kulturlandskap, ett höglänt bergsområde med 
enbuskmarker och ljung, präglat av omfattande stenbrytning. Kring Nötaholmen finns fina 
strandängar. Området har naturvärden, är av kulturhistoriskt intresse och av värde för 
friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Bergsområdet kännetecknas av en mosaik av ljung- och gräsmark, enbuskmarker, 
hällmarker och gles hällmarksskog. Karaktärsarter i träd- och buskskikt är ek, björk och en. 
Andra förekommande trädarter är bl.a. tall, oxel, asp och rönn. I gamla stenbrott, svackor och 
sänkor finns små kärr och vattensamlingar. Det karga bergslandskapet avgränsas i väster och 
öster av smalare stråk med ädellövskantad, öppen odlings och betesmark. På fuktig mark längs 
med havet växer tät lövskog dominerad av al och björk. Nötaholmen utgörs av enbuskrik 
hällmarksmosaik omgiven av öppna havsstrandängar. 

Kvalitet: Många organismer är knutna till mindre vattensamlingar och till den vegetation som är 
anpassad till torra marker (inventering har inte utförts i området). Strandängar och strandskogar 
är av ornitologisk betydelse. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete och odlingsbruk av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala. Efter ca 3,9 km efter bron 
mellan Västra Skällö och Sturkö, tar man av vid ”Hålan” norrut mot Långanabben/Nötaholmen. 
Under något århundrade bröts sten ur det höglänta bergsområdet. Den stora mängden övergivna 
stenbrott vittnar om att stenhuggeriet under en kort tid utgjorde en betydelsefull inkomstkälla. 
Öster om Nötaholmen finns lämningar efter den hamn där båtarna lastades med sten för vidare 
transport. 

Kvalitet: Ett attraktivt, kulturhistoriskt intressant område. Vackra utsikter erbjuds över Östra 
fjärden mot Karlskrona. I området finns förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, 
utflykter, upplevelser, strövande och vandring/löpning. 

Exploateringsgrad 
Två strandnära tomter med bostadshus/fritidshus är belägna inom området. Längs vattnet finns 
ett flertal båtbryggor, en äldre hamnanläggning och sjöbodar. Området omges av 
sammanhängande bostadsbebyggelse såväl i öster, väster som i söder. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass II 
Naturvårdsplan Blekinge, klass III 
VMI, Fukthed på Norra Sturkö 
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Kulturlämningar 
Stenindustri, stenmur, hamnanläggning, fornlämningsliknande lämning och 
fartygs/båtlämning. 

Bedömning Tockatorp 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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37. Tjurkö, Södra Maren 

Sammanfattning 
Området utgörs av en exponerad kuststräcka på södra Tjurkö, präglad av en säregen typ av 
kulturlandskap, en vidsträckt utmark präglad av århundradens beteshävd och omfattande 
stenbrytning. Området har höga naturvärden, geologiska värden, kultur- och landskapshistoriska 
värden och är av stor betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Området, som ingår i ett större, flackt utmarksområde på södra delen av Tjurkö, 
kännetecknas av en mosaik av ljung- och gräshedar, enbuskmarker, hällmarker och yngre-
medelålders lövskogsbestånd. Kulturtrycket medförde tidigare att markerna hölls öppna och till 
stor del fick en prägel av kusthed med ljung och gräs. I det alltmer tilltagande träd- och 
buskskiktet dominerar ek, björk och en. Andra förekommande arter är oxel, rönn, tall, sälg, 
fågelbär, al, björnbär, hagtorn, rosor och slån. Stränderna utgörs av hällar och steniga 
havsstrandängar. Innanför dessa, i områdets östra del, finns omfattande ytor präglade av en 
småskalig stenindustri. I svackor och hålor, vilka många gånger består av mindre stenbrott, finns 
små kärr och vattensamlingar. I områdets västra del finns en mäktig litorinavall, vilken bl.a. är 
väl synlig inom hagmarken vid Västra Gårda. Noterade vegetationstyper inom den träd- och 
buskbärande hagmarken är stagghed och rödvenhed. 
Vattenområdet utgörs omväxlande av grunda (< 3 meter) hård- och mjukbottnar. 

Kvalitet: Hagmarken vid Västra Gårda hyser indikatorarter som t.ex. stagg, darrgräs, betad 
ljung, gulmåra och liten blåklocka. I strandängarnas flora ingår bl.a. spikblad, trift, havssälting 
och gåsört. De hävdberoende strandängsarterna strandnål och engelsk skörbjuggsört (rödlistade) 
har noterats inom området. På växelfuktig till blöt, hävdad gräsmark med hedartad vegetation 
växer de rödlistade arterna rödlånke och vårkällört. Längre upp på land finns lokaler med de 
rödlistade kärlväxterna kavelhirs och dvärglin. Kransalgen raggsträfse (rödlistad) har påträffats 
på mjuk- och sandbottnar i kuststräckans skyddade vikar. Området hyser ett flertal rödlistade 
insektsarter bl.a. rödbandad fältmätare, smaragdgrön lundmätare och piltecknad fältmätare. De 
många små vattensamlingarna är viktiga livsmiljöer för den rödlistade långbensgrodan. 
Fågellivet är rikt och varierat. I trädrika delar finns bl.a. olika hackspettar som de rödlistade 
arterna mindre hackspett och göktyta, medan strandängar och långgrunda havsbottnar utgör 
betydelsefulla fågellokaler för bl.a. de rödlistade arterna ejder, gråtrut och småtärna. Ön 
Musaskär, belägen i inloppet till viken Södra Maren, är fågelskyddsområde. Det i huvudsak 
öppna landskapet med dess varierande vegetationsstrukturer och förekomster av våtmarker är 
gynnsamt för fladdermöss. I området finns dvärgfladdermus, nordisk fladdermus, 
trollfladdermus och stor fladdermus. Ingen av dessa är rödlistade men omfattas däremot av 
artskyddsförordningen. De grunda bottnarna är viktiga uppväxtmiljöer för kräftdjur, blötdjur 
och andra smådjur som i sin tur utgör föda för fisk. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 vid rondellen väster om Ramdala och kör mot Tjurkö. Området 
är beläget på Tjurkös södra del, från Västra Gårda i väster (drygt 2,5 km vägsträcka från 
Tjurköbron) till brofästet i öster. 
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Talrika spår av den småskaliga stenbrytning som bedrevs från slutet av 1700-talet till början av 
1900-talet sätter sin prägel på områdets östra del. Här finns många varphögar och mindre 
stenbrott. Av geologiskt intresse är litorinavallen, synlig i områdets västra del. Litorinavallen 
som utbildades under tiden för Littorinahavet, ca 5 000 - 2 000 år för f. Kr. var stenålderns 
strandlinje. Det finns ett flertal stigar inom området som gör det relativt lättillgängligt. 

Kvalitet: Ett attraktivt strövområde med möjligheter till natur-, geologi- och kulturstudier. I 
området finns förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, 
strövande, vandring/löpning, bärplockning och fågelskådning. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Området skulle kunna göras mer tillgängligt genom 
anordnande av vandringsleder. 

Exploateringsgrad 
Området används för militär övningsverksamhet. Vissa tider under året kan tillträdet för 
allmänheten till området begränsas pga av försvarsmaktens verksamhet. Utöver ett flertal 
militära anläggningar, två-tre fritidshus och en äldre kyrkogård är området oexploaterat. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass III (norr om Mörkevik i väster) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass III
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Fornlämningar 
Fästnings/skans 

Kulturlämningar 
Stridsvärn, stenhuggeri, militär anläggning, fartygs/båtlämning, Tjurkö 7 (område med förstörda 
förhistoriska gravar), Tjurkö 53 (strålkastarplats) 

Rödlistade arter 
Ca 16 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Tjurkö, Södra Maren 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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38. Tjurkö, Korrenabb 

Sammanfattning 
Området, som utgör en mindre del av det forna utmarksbetet på Tjurkö, är ett karaktäristiskt 
kustavsnitt för ett kargt och tidigare relativt öppet och magert hedlandskap vilket succesivt åter 
intagits av buskar och träd. Området har naturvärden och är av betydelse för närboendes 
rekreation och friluftsliv. 

Naturvärden 
Funktion: Området utgörs av en mosaik av berg i dagen, buskrika ljung- och gräsmarker, samt 
gles hällmarksskog. I sänkstråk är trädskiktet tätare. Ek och en är karaktärsarter. På låglänt mark 
längs havet förekommer strandskogar med al och björk. Utöver ovan nämnda arter hyser träd- 
och buskskikt även oxel, rönn, asp, björnbär, rosor och slån. Stranden längs kustavsnittet utgörs 
omväxlande av smala remsor med stenig havsstrandäng och berghällar. 

Kvalitet: Häll- och skogsmarkerna uppvisar ett fältskikt med inslag av arter som indikerar ett 
tidigare mer öppet landskap. Dammfladdermus, nordisk fladdermus, stor fladdermus och 
trollfladdermus kan i området ses jaga insekter över såväl land som ute till havs. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala och kör mot Tjurkö. 
Området Korrenabb är beläget på Tjurkös SO sida, ca 300-900 meter norr om brofästet. 

Kvalitet: Från befintlig bebyggelse söder om området, leder en mindre stig ner till viken vid 
Korrenabb. I området finns förutsättningar till upplevelser och strövande. 

Exploateringsgrad 
Området är oexploaterat. Längs stranden i viken vid Korrenabb finns flertalet mindre 
båtbryggor. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass III 

Kulturlämningar 
Hamnanläggning (lastageplats) 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Rödlistade arter 
Inte inventerat 

Bedömning Tjurkö, Korrenabb 
Områdets natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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39. Tjurkö, Hägnan - Finskan 

Sammanfattning 
Kuststräckan karaktäriseras av ett större sammanhängande mosaiklandskap med smala 
betesmarker i dalstråk mellan snår- och hällmarkskogsbevuxna morän- och bergshöjder. 
Området har naturvärden och är av stor betydelse för rekreation och friluftsliv. 

Naturvärden 
Funktion: Området utgörs av ett landskap med en mosaik av berg i dagen, buskrika ljung- och 
gräsmarker, samt gles hällmarksskog med ek, björk, tall och en som karaktärsarter. Flera smala 
dalstråk leder från vattnet inåt land. Här är jordlagren djupare och mera näringsrika vilket visar 
sig såväl i träd-, busk-, som fältskikt. Dalstråken, som sedan lång tid tillbaka hävdats, har ett 
artrikt trädskikt med bl.a. ek, björk, asp, lönn, oxel, sälg, fågelbär, apel och rönn. Utöver ovan 
nämnda trädarter hyser buskskiktet även en, hagtorn, rosaarter, björnbär och slån. Inom 
hagmarkerna finns vidkroniga träd och hålträd. På fuktig mark längs bäckstråk, kärr och 
havsstranden förekommer i mindre omfattning sump- och strandskogar med främst al och björk. 
Stranden längs kusten utgörs till övervägande del av berghällar och däremellan steniga partier 
med glesa bladvassruggar. 

Kvalitet: Hagmarkerna hyser en hävdberoende flora med arter som backnejlika, blåsuga, 
prästkrage, ärenpris, blodrot, stagg, jungfrulin och knägräs. På växelfuktig till blöt, hävdad 
gräsmark med hedartad vegetation växer den rödlistade arten vårkällört. Andra rödlistade 
kärlväxter är ekorrsvingel, dvärglin och flikros. Knutna till gamla lövträd är de rödlistade 
svamparna tårticka och silkesslidskivling, medan den rödlistade långbensgrodan är beroende av 
tillgången på mindre vattensamlingar. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 vid rondellen väster om Ramdala och kör mot Tjurkö. Området 
Hägnan-Finskan är beläget på Tjurkös V del, från Målen i norr till, ca 300 meter norr om 
hamnområdet Finskan i söder. 
I Hägnaviken finns en badplats med sandstrand och bryggor. I anslutning till badplatsen finns en 
campingplats, samt en lägergård. Från campingområdet leder en mindre stig ner till Flintevik i 
sydväst. 

Kvalitet: Inom hagmarken norr om Hägnaviken finns mycket vackra stenmurar och ett par stora 
stenrösen. I området finns förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, 
upplevelser, strövande, vandring/löpning, bad och bärplockning. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Tillgängligheten inom området kan förbättras genom en 
markerad vandringsled längs kusten. 

Exploateringsgrad 
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Området är oexploaterat med undantag för campingområdet, samt 7-8 tomter med hus i 
områdets södra del. Området används för militär övningsverksamhet. Vissa tider under året kan 
tillträdet för allmänheten till området begränsas pga av försvarsmaktens verksamhet. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass III 

Fornlämningar 
Grav markerad med sten/block (bronsåldern-järnåldern) 

Kulturlämningar 
Fartygs/båtlämning (2 st.), stenbrott 

Rödlistade arter 
Ca 10 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Tjurkö, Hägnan - Finskan 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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40. Aspö, Djupvik 

Sammanfattning 
En vacker hagmark med en mosaik av öppen och glest träd- och buskbevuxen kulturpräglad 
mark. Området har naturvärden, är landskapsestetiskt tilltalande, samt är av betydelse för främst 
närboendes rekreation och friluftsliv. 

Naturvärden 
Funktion: Hagmarken, som är belägen på en mindre udde, innehåller vackra strukturer 
uppkomna genom lång hävdkontinuitet. Träd- och buskskikt är trots sin mestadels sparsamma 
utbredning artrikt. Björk och en dominerar, men även ask (rödlistad), ek, fågelbär, apel, tall, 
rönn, hagtorn, rosaarter och slån förekommer. Vegetationstyperna med störst utbredning är 
stagghed och rödvenshed. Stranden utgörs till övervägande del av klippor och sten.  

Kvalitet: De sedan lång tid tillbaka hävdade markerna hyser hävdberoende arter. Noterade 
indikatorarter är blåsuga, knägräs, prästkrage och stagg. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av hagmarken och dess arter, är 
traditionell hävd som bete av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Området Djupvik är beläget på Aspös västra sida, ca 400 meter norr om Aspö kyrka. 
I viken Djupevik finns nordost om området en hamn med ett flertal båtbryggor. 

Kvalitet: I området finns förutsättningar till upplevelser och strövande.  

Exploateringsgrad 
Området är oexploaterat, men omges av permanent och sammanhängande bostadsbebyggelse i 
söder och öster, samt i nordost av ett hamnområde. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Rödlistade arter 
Inte inventerat 

Bedömning Aspö, Djupvik 
Områdets natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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41. Aspö, Kroken 

Sammanfattning 
En kustskog i exponerat läge som uppvisar en för Aspö karaktäristisk naturtyp med ett stort 
inslag av tall som växer ända ner till vattnet. Området har höga naturvärden, landskapshistoriska 
värden och är av stor betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: En i huvudsak skogbevuxen kuststräcka med blandskog där tall och ek dominerar. 
Tallen, som på Aspö har flertusenåriga anor, växer här ända ner till havet. Vetenskapliga 
undersökningar har visat att tallskogen på Aspö är en relikt från den tid då dylik skog var allmän 
i kustbandet, dvs. sten- och bronsåldern. Numera är denna skogstyp mycket ovanlig i Blekinge 
skärgård. Andra förekommande träd- och buskarter är bl.a. lind, rönn, björk, asp, oxel, gran och 
en. Delar av skogen är ännu präglade av det skogsbete som bedrevs under lång tid. Här finns 
rester av tidigare mer utbredda flygsandytor och vegetationstyper som t.ex. rödvenhed.  I 
området finns två nyckelbiotoper med lövskogslund respektive alsumpskog. I lövskogslunden 
(7,2 ha) belägen norr om Kroken, är ek det förhärskande trädslaget, men inslaget av lind är 
anmärkningsvärt stort. Alsumpskogen (0,4 ha) i områdets östra del innehåller klibbal med 
bukettformigt växtsätt och lövträdssocklar. Båda nyckelbiotoperna har rikligt med död ved. 
Lövskogslunden har även ett stort inslag av senvuxna träd och träd med bohål. Längs med 
vägen i norr löper ett ca 2 km långt komplex av tre postglaciala strandvallar 
(litorinastrandvallen). 
Kusten är grund och stenig med mindre inslag av remsor med havsstrandäng. Strandzonen längs 
kuststräckan är relativt bred p.g.a. det exponerade läget. I vattenområdet förekommer grunda (< 
3 meter) bottnar. 

Kvalitet: Skogens olika strukturer med t.ex. gamla träd, senvuxna träd, träd med ihåligheter och 
bohål torde ge förutsättningar för ett rikt fågelliv. I Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 
betonas lövskogslundens höga ornitologiska och botaniska värden. Någon inventering avseende 
områdets fågelfauna och flora har dock inte gjorts. Skogsmarken uppvisar ett fältskikt med 
inslag av arter som indikerar ett tidigare mer öppet landskap bl.a. prästkrage, liten blåklocka, 
monke, blodrot och gulmåra. Den rödlistade åkerkullan har noterats inom ännu öppen 
inägomark. Havsstrandängarna hyser arter som spikblad, gulkämpar, salttåg, gåsört och 
strandgroblad. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av delar av ännu betespräglad 
skogsmark är traditionell hävd som bete av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Området Kroken är beläget på Aspös SV del, drygt fyra till fem km vägsträcka från 
Aspö hamn där bilfärjan lägger till. 

Kvalitet: Ett attraktivt större, sammanhängande strövområde. I området finns förutsättningar till 
stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, strövande och vandring/löpning. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Tillgängligheten inom området kan förbättras genom en 
markerad vandringsled längs kusten. 
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Exploateringsgrad 
Området är oexploaterat med undantag för två tomter med hus i strandnära läge. Längs stranden 
i områdets västra del finns många mindre båtbryggor. I direkt anslutning till området finns några 
gårdar och ett flertal hus för permanentboende. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass I 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I 
SKS, Nyckelbiotopsinventering 

Rödlistade arter 
En lokal med rödlistad art 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Aspö, Kroken 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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42. Aspö, Bäckastrand 

Sammanfattning 
Ett strandområde med en mosaik av öppen, halvöppen och mer sluten trädbevuxen mark. 
Området har höga botaniska och zoologisk värden, främst knutna till öppen, hävdad mark, samt 
är av stor betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Området utgörs av ett flackt landskap med en mosaik av öppna till buskrika ljung- 
och gräsmarker, yngre blandlövskogar och sandblottor. Tills nyligen har området varit militärt 
övningsområde, vilket medförde att en viss öppenhet i landskapet upprätthölls. Förekommande 
träd- och buskarter är t.ex. björk, ek, rönn, oxel, sälg, asp, tall, al, en, björnbär och slån. Inom 
öppna delar finns flygsandytor och vegetationstyper som t.ex. rödvenhed och rödvenäng.    
Kusten är grund och stenig med mindre inslag av remsor med havsstrandäng. Strandzonen längs 
kuststräckan är relativt bred p.g.a. det exponerade läget. I vattenområdet förekommer grunda (< 
3 meter) bottnar. 

Kvalitet: Havsstrandängarna hyser arter som spikblad, gulkämpar, salttåg, gåsört och 
strandgroblad. 
På växelfuktig till blöt, hävdad gräsmark med hedartad vegetation växer vårkällört, medan 
kavelhirs växer på torrare, sandig mark (båda är rödlistade arter). De buskbeväxta delarna i det 
öppna-halvöppna landskapet med torrängar utgör viktig livsmiljö för den rödlistade insekten 
silversmygare. För den rödlistade långbensgrodan är tillgången till mindre vattensamlingar en 
nödvändig förutsättning. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av områdets flora och fauna är fortsatt 
hävd inom vissa delar, för upprätthållande av tillräcklig öppenhet, betydelsefull. 

Friluftsvärden 
Funktion: Området Bäckastrand är beläget på Aspös SO del, drygt 2,5 till 3,5  km vägsträcka 
från Aspö hamn där bilfärjan lägger till. 
Inom särskilt områdets östra del finns många lämningar efter militära 
försvarsanläggningar/bunkrar.
Vid Ällenabben, längst i öster, finns ett mindre hamnområde med pir. 

Kvalitet: I området finns förutsättningar till strövande, vandring/löpning och upplevelser. 

Exploateringsgrad 
Området är oexploaterat med undantag för de militära anläggningarna. Aspös sammanhängande 
tätbebyggelse längs öns ostkust, sträcker sig söderut ner till Ällenabben, områdets NO del. Även 
utmed vägen norr om området har mark i stor omfattning tagits i anspråk av bebyggelse.  

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap MB) 

Rödlistade arter 
Ca 4 lokaler med rödlistade arter 
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Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Aspö, Bäckastrand 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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43. Aspö, Hornudden 

Sammanfattning 
En vacker liten udde med ängsekskog och rundade hällar närmast vattnet. Området är av stor 
betydelse för närboendes rekreation. 

Naturvärden 
Funktion: Aspös norra udde – Hornudden – är bevuxen med en ängsekskog som delvis, p.g.a. 
sitt exponerade läge, är av ekkrattyp. Uddens stränder utgörs av vackra hällmarker med främst 
en och ek. Förekommande vegetationstyper är t.ex. hällmarkstorräng, örtrik torräng, rödvenhed 
och rödvenäng. 
I vattenområdet förekommer grunda (< 3 meter) bottnar. 

Kvalitet: Särskilt vårfloran är tämligen artrik med vårbrodd, svalört, vårlök och sippor. I floran 
märks även bl.a. styvmorsviol, gulmåra, liten blåklocka och fibblor. 

Friluftsvärden 
Funktion: Hornudden är belägen på Aspös NO del, ca 650 meter fågelvägen öster om Aspö 
hamn där bilfärjan lägger till. 

Kvalitet: En vacker udde belägen i direkt anslutning till Aspös sammanhängande tätbebyggelse. 
I området finns förutsättningar till stillhet, strövande och upplevelser. Den är framförallt viktig 
som strövområde för närboende. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Iordningställa en stig till udden för att långsiktigt säkra 
allmänhetens tillgång till området. 

Exploateringsgrad 
Udden är oexploaterad, men svårtillgänglig p.g.a. den mycket hårt, av bebyggelse, 
ianspråktagna marken runt omkring. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 

Kulturlämningar 
Fornåker (röjningsröseområde) 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Rödlistade arter 
Inte inventerat 

Bedömning Aspö, Hornudden 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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44. Aspö, Trashallaudden 

Sammanfattning 
En tallskog med urskogskaraktär som har få motsvarigheter i Blekinge skärgård. Området har 
mycket höga naturvärden, landskapshistoriska värden och är av väsentlig betydelse för 
friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Trashallaudden består av en vacker bergbunden enbuskmark med branta klippor ned 
mot havet i väster. Den till största delen lågvuxna tallskogen söder därom är av fattig 
hedkaraktär med ris och lavar. Både knotiga och flerstammiga tallar, många med hög ålder, kan 
påträffas. Tallskogen har urskogskaraktär. Vetenskapliga undersökningar har visat att tallskogen 
på Aspö är en relikt från den tid då dylik skog var allmän i kustbandet, dvs. sten- och 
bronsåldern. Numera är denna skogstyp mycket ovanlig i Blekinge skärgård. Två 
nyckelbiotoper når in i området, en barrnaturskog med spärrgreniga grova träd och 
hällmarkskaraktär, samt en alsumpskog med stora botaniska värden och en värdefull 
kryptogamflora. Båda objekten har ett rikligt innehåll av död ved och hyser en värdefull lägre 
fauna. I områdets träd- och buskskikt ingår utöver tall, al och en, även björk, ek, oxel, gran, asp 
och rönn. Områdets nordligare delar har lång hävdkontinuitet och beteshävdas än idag. Noterade 
vegetationstyper i den buskrika utmarken och i den betespräglade skogen är rödvenhed och 
hällmarksäng. 

Kvalitet: Naturbarrskogen, som är av urskogskaraktär, har från naturvårdssynpunkt 
raritetsvärden. Genom att skogen har funnits på platsen under mycket lång tid har det djurliv 
som är knutet till denna naturtyp kunnat bevaras och utvecklas mot en större mångformighet. 
Värt att notera i tallskogen är förekomsten av den revbildande blomman linnéa, murgröna som 
ofta klättrar längs trädstammarna och förekomsten av den rödlistade arten tallticka. Inom 
beteshävdade delar förekommer i fältskiktet hävdindikatorarter som betad ljung, darrgräs, 
rödklint, backnejlika, ögontröst, backtimjan, stagg, ängsskallra, sandkrassing, tranbär och 
filtlavar. De rödlistade arterna flikros, vårkällört och scaharlakansvaxskivling förekommer i 
området liksom den rödlistade hasselsnoken. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av betespräglad naturskog och arter 
knutna till denna naturtyp är traditionell hävd som bete av betydelse. . Områdets mest 
skyddsvärda delar bör bevaras långsiktigt genom någon form av områdesskydd. 

Friluftsvärden 
Funktion: Trashallaudden är belägen på Aspös NV del, drygt 700 meter fågelvägen nordväst om 
Aspö hamn där bilfärjan lägger till. 

Området avgränsas i öster av Ryalinjen, en hägnad i form av stenmur som löper i nord-sydlig 
riktning över hela Aspö och delar ön i en västlig och i en östlig hälft. Hägnaden anlades på 
1600-talet då ön delades i byar. Genom området löper någon mindre väg, samt stigar. 

Kvalitet: Kustpartiet vid Trashallaudden är ett omtyckt utflyktsmål och angörs ofta av segel- och 
motorbåtar. Skogsområdet som helhet med sin urskogskaraktär är av stort värde för friluftslivet. 
I området finns förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, 
strövande, vandring/löpning och bad från klippor. 
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Exploateringsgrad 
Området är oexploaterat med undantag för tre hus i strandnära läge längst i väster och ett hus i 
strandnära läge längst i öster. Därutöver finns en tomt med hus längre in i skogen och på uddens 
östra sida en hårdgjord sträcka med pir. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap.1,4 §§ MB) 
Område i fördelningsplan för bildande av naturreservat, ViCNatur, Aspö 
Naturvårdsplan Blekinge, klass I och klass II 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I (Trashallaudden) 
VMI, Sumpskog på nordänden av Aspö 
SKS, Nyckelbiotopsinventering
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Kulturlämningar 
Fartygs/båtlämning, fornlämningsliknande bildning, Ryalinjen = hägnad (stenmur) 

Rödlistade arter 
Ca 5 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Aspö, Trashallaudden 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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45. Hasslö, Hornflöten 

Sammanfattning 
Ett vackert, sammanhängande strandområde med en mosaik av öppen, glest- till mer sluten träd- 
och buskbeväxt kulturpräglad mark. Området har naturvärden, är av värde för landskapsbilden 
och har betydelse som rekreationsområde för närboende. 

Naturvärden 
Funktion: Den mjuka sluttningen ner mot vattnet innehåller oregelbundna äldre odlingsytor och 
hagmarker. I det varierade träd- och buskskiktet, som trots sin mestadels sparsamma utbredning 
är artrikt, ingår bl.a. björk, rönn, ek, lönn, al, apel, fågelbär, en, hagtorn, slån, rosaarter, hassel 
och björnbär. På Hornflötens krön står eken Horna Gubbe, ett välkänt landmärke för sjöfarare. 
Den flerhundraåriga eken (380 cm i omkrets) utlystes 2009 som naturminne. Naturminne är en 
av Sveriges äldsta skyddsformer för särpräglad natur. 

Kvalitet: Hagmarken hyser en flora med flera hävdgynnade arter som t.ex. liten blåklocka, 
gulmåra och gökärt. Det öppna landskapet med dess varierande vegetationsstrukturer är 
gynnsamt för göktyta, sånglärka och tornseglare (alla rödlistade). Dessutom har mindre 
hackspett och nattskärra (rödlistade) noterats inom området. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i Hasslörondellen mellan Ronneby och Karlskrona. Följ 
skyltning mot Hasslö. Efter drygt 1 km från Hasslöbron tar man av österut mot Horn. Vid 
Hasslö kyrka tar man av mot norr och udden Hornflöten. 

Kvalitet: Ett estetiskt tilltalande område med förutsättningar till strövande och upplevelser. 

Exploateringsgrad 
Inom området finns ett detaljplanelagt mindre område med fem småhus och hamn i anslutning 
till en numera nedlagd landbaserad fiskodling. Ytterligare en pir och ett flertal mindre 
båtbryggor finns längs stranden. 
Området är beläget i direkt anslutning till den sammanhängande bostadsbebyggelse som 
sträcker sig över stora delar av Hasslö. 
Finns vid en numera nedlagd landbaserad 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 

Skyddsvärda träd 
Eken ”Horna gubbe” (skyddad som naturminne). I övrigt inte inventerat. 

Rödlistade arter 
Minst 5 rödlistade arter av fåglar är noterade, men i övrigt är området inte inventerat. 
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Bedömning Hasslö, Hornflöten 
Områdets natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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46. Hasslö, Hasslökalv 

Sammanfattning 
Området representerar en säregen typ av kulturlandskap, en vidsträckt kusthedsnatur präglad av 
århundradens beteshävd. Området har höga naturvärden, estetiska värden och 
landskapshistoriska värden, samt är av stor betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Hasslökalv, som ännu bär prägel av långvarig betesgång, är en rest av ett gammalt 
och tidigare välhävdat, vidsträckt utmarksområde. Landskapet är flackt med enstaka kullar och 
markförhållanden är magra med tydlig stenbundenhet. Området utgörs av ljung- och 
enbuskdominerad hedmark, vilken bitvis är fuktig. Inom delar där beteshävden minskat eller 
upphört har under senare decennier ett relativt ungt och mestadels glest trädskikt av främst 
björk, ek, tall och gran uppkommit. Andra förekommande träd- och buskarter är bl.a. oxel, rönn, 
apel, slån, samt björnbär- och rosarter. Den mest utbredda vegetationstypen är ljunghed, men 
vissa delar domineras även av stagghed, rödvenhed och lågstarräng. Stränderna består 
omväxlande av klipphällar och sten, samt i mindre omfattning av havsstrandäng. Stråk av 
fattigkärrskaraktär finns strax innanför stranden. 
Under sträcktider är fågellivet mycket rikt. 
Vattenområdet hyser omväxlande grunda (< 3 meter) mjuk- och hårdbottnar. 

Kvalitet: Områdets flora är typrepresentativ och geografiskt representativ och hyser bl.a. arter 
som stagg, knägräs, bergkårel, gulmåra, vildlin, vårtåtel, jungfru Marie nycklar, samt de 
rödlistade arterna dvärglin och rödsäv. Av alla de fågelarter som observerats är ejder, gråtrut, 
silltrut, skräntärna, svärta, sånglärka, tornseglare och hämpling rödlistade. 
De grunda bottnarna är viktiga uppväxtmiljöer för kräftdjur, blötdjur och andra smådjur som i 
sin tur utgör föda för fisk. Havsöring, gädda och abborre är exempel på fiskarter som fiskas 
längs med Hasslös kust. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av områdets kusthedsnatur är 
traditionell hävd som bete, samt restaurering av igenväxande delar av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i Hasslörondellen mellan Ronneby och Karlskrona. Följ 
skyltning mot Hasslö. Efter drygt 1 km tar man av västerut och kör drygt 700 meter, för att 
därefter ta av söderut mot Byrum och vidare till Tången. 
Inom området finns ett flertal mindre stenbrott och vid Tångaviken finns lämningar efter gamla 
båtkåsar. Flera stigar leder genom området. 

Kvalitet: Ett attraktivt strövområde med vackra utblickar över havet och dess arkipelag. I 
området finns förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, 
strövande, vandring/löpning, fiske och fågelskådning. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: En utbyggnad av stigsystemet skulle öka områdets 
tillgänglighet. 

Exploateringsgrad 
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Området är oexploaterat. Samhällena Byrum och Tången är belägna i direkt anslutning till 
områdets östra delar. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass I 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass II 
VMI, Våtmarkskomplex på Hasslö
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Rödlistade arter 
Ca 5 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Hasslö, Hasslökalv 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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47. Hasslö, Gotnäs 

Sammanfattning 
En exponerad kuststräcka på södra Hasslö, präglad av en säregen typ av kulturlandskap, en 
vidsträckt utmark präglad av århundradens beteshävd och i viss mån av stenbrytning. Området 
har höga naturvärden, landskapshistoriska- och estetiska värden, samt är av stor betydelse för 
friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Området som ingår i ett större f.d. utmarksområde kännetecknas av mager och 
stenbunden mark med en mosaik av ljung- och enbuskmarker, berg i dagen och yngre-
medelålders lövskogsbestånd. Planterade mindre bestånd med barrskog förekommer. 
Kulturtrycket i den flacka terrängen medförde tidigare att markerna hölls öppna och till stor del 
fick en prägel av kusthed med ljung och gräs. I det alltmer tilltagande träd- och buskskiktet 
dominerar ek, björk och en. Andra förekommande arter är oxel, rönn, tall, gran, asp, sälg, al, 
björnbär, rosarter och slån. Norr om Svennamaden är ett skogsbete med blandad ädel- och 
ordinär lövskog som omfattas av naturvårdsavtal (SKS). Stränderna längs den flikiga 
kuststräckan utgörs av hällar och steniga havsstrandängar. I den skyddade Sandvikens inre del 
finns en större yta sandstrand. 
Fågellivet är rikt och varierat. 
Vattenområdet hyser omväxlande grunda (< 3 meter) mjuk- och hårdbottnar. 

Kvalitet: Den rödlistade strandängsarten strandnål förekommer vid flera lokaler längs havet. 
Längre uppåt land växer bl.a. busktörne och dvärglin (båda rödlistade). Rödlistade insekter som 
förekommer inom området är silversmygare och berberisfältmätare. I trädrika delar finns bl.a. 
olika hackspettar som den rödlistade arten göktyta, medan den rödlistade arten hämpling 
påträffas i buskmarkerna. Strandängar och långgrunda havsbottnar utgör betydelsefulla 
fågellokaler för bl.a. de rödlistade arterna ejder, gråtrut, silltrut, skräntärna och svärta. Det 
öppna landskapet med dess varierande vegetationsstrukturer och förekomster av våtmarker är 
gynnsamt för sånglärka och tornseglare (båda rödlistade). 
De grunda bottnarna är viktiga uppväxtmiljöer för kräftdjur, blötdjur och andra smådjur som i 
sin tur utgör föda för fisk. Havsöring, gädda och abborre är exempel på fiskarter som fiskas 
längs med Hasslös kust. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av områdets kusthedsnatur är 
traditionell hävd som bete, samt restaurering av igenväxande delar av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i Hasslörondellen mellan Ronneby och Karlskrona. Följ 
skyltning Hasslö och vidare ca 2,4 km till samhället Garpen på öns sydöstra sida. Från Garpen 
leder en mindre väg västerut till den kommunala badplatsen vid Sandviken. Inom området finns 
ett relativt väl förgrenat stigsystem. 
Udden Gotnäs präglas av en småskalig stenbrytning. 

Kvalitet: Ett attraktivt strövområde med vackra utblickar över havet. I området finns 
förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, strövande, 
vandring/löpning, bad, fiske och fågelskådning. 
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Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Tillgängligheten inom området kan förbättras genom en 
markerad vandringsled längs kusten. 

Exploateringsgrad 
Ingen exploatering. 
Befintlig anläggning/utrustning för militär kraftledning och/eller telekommunikation kan 
förekomma. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass I 
SKS, Naturvårdsavtal 
VMI, Hedar på södra Hasslö 

Fornlämningar 
Stensättning, på krönet av en bergsrygg 

Kulturlämningar 
Stenhuggeri 

Rödlistade arter 
Ca nio lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Hasslö, Gotnäs 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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48. Bollö och Aspöskär 

Sammanfattning 
Vackra betesöar och viktiga fågellokaler av stor betydelse för det båtburna friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Bollö är belägen mellan Hasslö och Aspö. Det är en låglänt och i stort sett trädlös ö 
med ett artrikt buskskikt där en och björk dominerar. Andra förekommande buskarter är 
björnbär, slån och rosarter. Trädskiktet är trots dess ringa förekomst artrikt. Utöver björk ingår 
även bl.a. ask (rödlistad), asp, ek, fågelbär, gran, oxel, rönn, sälg och tall. De vanligaste 
vegetationstyperna är havsstrandäng, rödvenhed, hällmarkstorräng, lågstarräng och krypvenäng. 
På ön finns flera småvatten. Bollös mycket flikiga strandlinje utgörs övervägande av 
beteshävdade havsstrandängar, till stort värde för häckande sjöfågel och vadare. 
Aspöskär är en blockig, trädlös ö med glest buskskikt av låga enbuskar och vegetation av 
rödvenshedtyp i de torra delarna. I övrigt utgörs merparten av ön av havsstrandäng.
Öarna har sannolikt haft mycket lång kontinuitet som utmarksbete för bönderna på Hasslö. Efter 
några decenniers betesuppehåll beteshävdas Bollö åter årligen. 

Kvalitet: Strandängarna och betesmarkerna innehåller hävdindikatorarter som gulkämpar, 
havssälting, strandkämpar, salttåg, gåsört, spikblad, bunge, toppfrossört, rödklint, stagg, 
skörbjuggsört, hirsstarr, gräslök, malört, ljung och gulmåra. De rödlistade arterna dvärglin och 
knutört förekommer i stor mängd på flera platser. Den rödlistade och för Östersjön endemiska 
kransalgen raggsträfse (rödlistad) har påträffats på mjuk- och sandbottnar i skyddade vikar. I 
området, som utgör en betydelsefull fågellokal, har bl.a. de rödlistade arterna skräntärna, 
småtärna, ejder, silltrut och sånglärka observerats. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Öarna nås endast av båtburna. På Aspeskär finns en förhistorisk gravanläggning. 

Kvalitet: Vackra betesöar med förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, 
upplevelser, strövande, bad och fågelskådning. 

Exploateringsgrad 
Bollö används för militär övningsverksamhet. Vissa tider under året kan tillträdet för 
allmänheten till området begränsas pga av försvarsmaktens verksamhet. Ön innehåller talrika 
kratrar efter tidigare skjutövningar, samt militära fort. Befintlig anläggning/utrustning för militär 
kraftledning och/eller telekommunikation kan förekomma. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I 
VMI, Våtmarker på S. Bollö
Ängs- och betesinventering
Ängs- och hagmarksinventering 
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Fornlämningar 
Stensättning (gravsättning från järnåldern/bronsåldern) 

Kulturlämningar 
Husgrund 

Rödlistade arter 
Ca tre lokaler med rödlistade arter 

Bedömning Bollö och Aspöskär 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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49. Senoren, Torp - Östergården 

Sammanfattning 
Ett vackert, ålderdomligt präglat kultur- och naturlandskap karakteristiskt för den blekingska 
innerskärgårdens öar. Området har stora natur- och landskapshistoriska värden, samt är av 
betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Kännetecknande för landskapet är inägornas bördiga ängsområden med insprängda 
röskantade åkerlappar och vidsträckta magra lövskogsbeväxta utmarker. Hagmarkerna utgörs 
omväxlande av öppen betesmark, glest träd- och buskbeväxt ekhage och blandlövhage. Delar 
som inte längre beteshävdas hyser stråk med mer slutet trädskikt. I hagmarkerna samsas främst 
ek, en och björk med björnbär, slån och ljung. Andra förekommande träd- och buskarter är t.ex. 
fågelbär, lönn, oxel, rönn, tall, gran, hagtorn, nyponros, al, apel, asp och alm (rödlistad). 
Närmare havet övergår de magra utmarkerna i snåriga områden som längs vattnet här och var 
avbryts av sanka strandängar. De mest utbredda och betydelsefulla vegetationstyperna är 
rödvenhed, örtrik torräng, ljunghed, krypvenäng, stagghed och hällmarkstorräng. 

Kvalitet: De variationsrika betesmarkerna hyser en artrik flora med hävdindikatorarter som 
betad ljung, backtimjan, stagg, vårtåtel, ögontröst, jordtistel, puktörne, knägräs, gulmåra, 
blåsuga, bockrot, brudbröd, jungfrulin och backnejlika. I strandängarna växer bl.a. trift, gul- och 
strandkämpar. Våtmarken, vars sydliga del ingår i området, utgör livsmiljö för den rödlistade 
långbensgrodan. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete och odlingsbruk av betydelse. I delar som är under igenväxning finns 
behov av restaureringsåtgärder. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala. Följ skyltning mot 
Senoren. Efter drygt 1,5 km från Senorens norra brofäste tar man av mot sydost fram till 
samhället Torp på Senorens södra del. 

Kvalitet: Ett attraktivt, kultur- och landskapshistoriskt intressant område. Vackra utsikter 
erbjuds ut över havet mot omgivande öar. I området finns förutsättningar till stillhet och 
frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, bärplockning, strövande och vandring/löpning. 

Exploateringsgrad 
Några äldre gårdar samt ca 12-15 tomter med permanentboende är belägna inom området. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass III 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass II 
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 
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Fornlämningar 
Boplats, stensättning 

Kulturlämningar 
Vårdkase 

Rödlistade arter 
En lokal med rödlistad art 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Senoren, Torp - Östergården 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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50. Senoren, Östernäshalvön 

Sammanfattning
Östernäshalvön har ett ålderdomligt, mycket vackert kulturpräglat landskap med höga 
naturvärden knutna till såväl ädellövskogar, lundar och hagmarker. Området är landskaps- och 
kulturhistoriskt värdefullt, samt av stor betydelse som frilufts- och rekreationsområde. 

Naturvärden 
Funktion: Östernäshalvön utgörs av en i havet kraftigt utskjutande udde på Senorens östra sida. 
Udden var tidigare ett stort ”änggärde”, en inhägnad yta brukad för slåtter och odling, hörande 
till den intilliggande byn Östernäs. Idag består landskapet omväxlande av åker, hagmark och 
sluten ädellövskog, med en ännu bevarad relativt ursprunglig och artrik flora. Ek dominerar i 
trädskiktet med ett anmärkningsvärt stort inslag av skogslind. Andra förekommande träd- och 
buskarter är bl.a. rönn, apel, oxel, asp, björk, al, tall, lönn, bok, kaprifol, björnbär, hassel, 
hagtorn, en och rosarter. I området finns fem nyckelbiotoper och ett naturvärdesobjekt med 
ädellövskog, lövskogslund och betad skog/hagmark, samtliga avgränsade av Skogsstyrelsen. 
Förekomsten av död ved, skrymslen, gamla träd med bohål och spärrgreniga grova träd är här 
särskilt stor. I hagmarkernas öppnare delar är rödvenäng den mest utbredda vegetationstypen. 
I vattenområdet förekommer grunda (< 3 meter) bottnar. 

Kvalitet: Området har stora botaniska värden, samt hyser en värdefull kryptogamflora och lägre 
fauna. Hävdndikatorarter inom hagmarkerna är t.ex. blåsuga, betad ljung, stor blåklocka, 
rotfibbla, sandkrassing, gullviva, knägräs, ärenpris och gulmåra. Lundslok, skogsbingel och 
gullviva är exempel på kärlväxter i lövskogslundarna, medan gulkämpar och havssälting växer i 
remsorna med havsstrandäng. På växelfuktig till blöt, hävdad gräsmark med hedartad vegetation 
växer den rödlistade arten rödlånke. Andra rödlistade arter kavelhirs, grå skärelav och ekoxe. 
Områdets varierade strukturer ger förutsättningar för ett rikt fågelliv. Någon inventering av 
fåglar har dock inte genomförts, men hackmärken efter hackspettar har noterats i ett flertal äldre 
träd. 
De grunda bottnarna är viktiga uppväxtmiljöer för kräftdjur, blötdjur och andra smådjur som i 
sin tur utgör föda för fisk. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet och 
dess arter, är traditionell hävd som bete och jordbruk av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala. Följ skyltning mot Senoren. 
Efter ca 700 meter från Senorens norra brofäste tar man av mot sydost fram till samhället 
Östernäs på Senorens nordöstra del. 

Kvalitet: Ett område med höga skönhetsvärden som erbjuder möjligheter till såväl natur- som 
kulturstudier. I området finns förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, 
upplevelser, strövande, vandring/löpning och bärplockning. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: En strandnära vandringsled skulle öka områdets 
tillgänglighet. 
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Exploateringsgrad
Längs Östernäshalvöns södra strand finns ca 13 strandnära tomter med hus och båtbryggor. För 
övrigt är området oexploaterat. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård/Friluftslivet( (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1, 4 §§ MB) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet, klass II 
Naturvårdsplan Blekinge, klass I 
SKS, Nyckelbiotopsinventering 
SKS, Inventering av naturvärdesobjekt
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Kulturlämningar 
Mindre stenbrott 

Fornlämning 
Pålspärr 

Rödlistade arter 
Ca 5 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Senoren, Östernäshalvön 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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51. Senoren, Västernäs 

Sammanfattning 
Ett mycket vackert område med högre belägen bergbunden f.d. utmark, flankerad av öppen 
odlingsbygd. Området har höga botaniska värden, är landskapsestetiskt tilltalande och är av stor 
betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Området utgörs centralt av det bergbundna höjdpartiet Kumla som vid Isterhall sluttar 
brant ner mot havet. Bergsryggen som beteshävdades fram till några decennier sedan, har 
omväxlande en öppen terräng med enbuskbeväxta hällmarker och mycket täta skogsbetonade 
partier. Trädskiktet domineras av björk, men även en hel del ek och tall ingår. Vid Isterhall 
betas fortfarande en bergbunden, mindre hagmark. Väster och öster om höjdpartiet är ett mer 
öppet kulturlandskap på näringsrik jord. I områdets träd- och buskskikt ingår utöver björk, ek 
och tall, även rönn, oxel, apel, en, kaprifol, björnbär, hagtorn, rosarter och slån. Stranden utgörs 
till övervägande del av klipphällar men i den skyddade Västerviken förekommer strandskog 
med al på fuktig mark. Ännu finns rester av hällmarksytor med hällmarksljunghed. I övrigt 
förekommande vegetationstyper är örtrik torräng, rödvenhed, kruståtelhed, blåbärsrished, 
fårsvingeltorräng och örtrik friskäng. 

Kvalitet: Den stora mångfalden av vegetationstyper, uppkomna genom lång hävdkontinuitet, ger 
förutsättningar för en ovanligt artrik flora. Bland noterade arter är darrgräs, backtimjan, grönvit 
nattviol, jungfrulin, mandelblomma, monke, blåsuga, backnejlika, backtimjan, sandmaskros, 
gulmåra, knägräs, brudbröd, ljung och blåbär. Rödlistade arter är dvärgjohannesört, vårkällört, 
vittåtel, ängsskära, korskovall, ekorrsvingel och åkersyska. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete och odlingsbruk av betydelse. Restaureringsåtgärder inom 
igenväxande delar med påföljande beteshävd är viktig för bevarande av områdets värdefulla 
flora. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala. Följ skyltning mot Senoren. 
Efter ca 700 meter från Senorens norra brofäste tar man av mot nordväst och kör på mindre väg 
drygt 1,9 km till Senorens nordvästra del. 

Kvalitet: Omtyckt naturskönt utflyktsmål med tilltalande utsikt mot Karlskrona. 
I området finns förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, 
strövande, vandring/löpning, bärplockning och bad från klippor. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: En strandnära vandringsled skulle öka områdets 
tillgänglighet. 

Exploateringsgrad 
Vid Skeppsnabben i väster finns fyra tomter med permanenthus/fritidshus, varav tre i strandnära 
läge. I sluttningen ner mot Västerviken, i områdets östra del, finns två tomter med 
permanenthus/fritidshus, varav ett i strandnära läge. Höjdpartiet Kumla är oexploaterat. 
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Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass II och III 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet, klass II 
VMI, Fukthed på NV Senoren
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Fornlämningar 
Gravar (2 st.) markerade med sten/block (bronsålder-järnålder) 

Kulturlämningar 
Fossil åkermark 

Rödlistade arter 
Ca 15 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Senoren, Västernäs 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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52. Senoren, Ekenäs 

Sammanfattning 
En längre sträcka sammanhängande genuint kulturlandskap med öppen jordbruksmark i lång 
böljande sluttning ner mot havet. Området har naturvärden, är landskapsestetiskt och 
landskapshistoriskt av stort värde, samt av betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Senorens nordvästra del utgörs av ett öppet jordbrukslandskap med åkrar och 
betesmarker i lång västlig sluttning. Insprängda mellan de mer rationellt brukade odlingarna 
finns en nyckelbiotop med sekundär lövnaturskog och rester av kulturmark med värdefull flora. 
Lövnaturskogens trädskikt domineras av ek och al, men även förekomsten av björk är stor. 
Nyckelbiotopen har rikligt med död ved, bärande buskar och skrymslen. Övriga förekommande 
trädarter i området är t.ex. rönn, sälg, tall och fågelbär. En smal åkerremsa med 
torrängsvegetation hävdas genom bete med efterföljande sen hackslåtter. 

Kvalitet: Nyckelbiotopenen hyser en värdefull lägre fauna och har stora ornitologiska värden. 
Inom ängs- och hagmarksrester finns en flora med såväl indikatorarter som skyddsvärda arter, 
t.ex. förekommer jungfrulin, gulmåra, gråfibbla, rotfibbla, rödklint, Adam och Eva, samt de 
rödlistade arterna vårkällört, ängsskära, dvärgjohannesört, åkersyska och grusnejlika. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av det kulturpräglade landskapet är 
traditionell hävd som bete och jordbruk av betydelse. För långsiktigt bevarande av områdets 
skyddsvärda kärlväxter är hävd genom bete/slåtter viktig. Restaurering av ytterligare mark för 
dessa kärlväxter vore önskvärt. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från väg E 22 i rondellen väster om Ramdala. Följ skyltning mot Senoren. 
Efter drygt 1,5 km från Senorens norra brofäste är en vägförgrening. Huvuddelen av området 
utgörs av Senorens sydvästra sida, väster om vägförgreningen, en mindre del är belägen öster 
om vägförgreningen. 
I Sandvik, i områdets södra del, finns en badplats med sandstrand och brygga. 

Kvalitet: Gamla terrasseringar i sluttningen visar att området brukats av människor sedan lång 
tid tillbaka. Från sluttningens övre del erbjuds en fantastisk utsikt över havet och närliggande 
arkipelag.   

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: En strandnära vandringsled skulle öka områdets 
tillgänglighet. 

Exploateringsgrad 
Sluttningen är i huvudsak oexploaterad. De ca sex tomter med permanentboende/fritidshus som 
finns inom området är främst belägna i söder. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
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Naturvårdsplan Blekinge, klass III 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass II 
SKS, Inventering av nyckelbiotoper
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Kulturlämningar 
Minnesmärke (kolerakyrkogård med minnessten), terrassering, boplats 
Fornlämning 
Stenåldersboplats 

Rödlistade arter 
Ca sju lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Senoren, Ekenäs 
Områdets natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land. 
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53. Hästholmen - Ytterön 

Sammanfattning 
De två sammanväxta öarna Hästholmen och Ytterön har ett för östra skärgården representativt 
och mångsidigt kultur- och naturlandskap format av människan under århundraden. Området 
som har mycket höga naturvärden, främst botaniska och ornitologiska, omfattas till övervägande 
del av naturreservat och Natura 2000. Därutöver är området av väsentligt landskapshistoriskt, 
landskapsestetiskt- och kulturhistoriskt värde, samt är av stor betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Hästholmen – Ytteröns topografi präglas av låglänta ängsområden och flacka
hällmarksplatåer åtskilda från varandra genom långsmala sprickdalar. Öarna uppvisar ett 
ålderdomligt präglat kulturlandskap med betade hällmarker, enbuskrika gräshedar och i 
dalstråken spridda åkermarker inramade med vackra stengärdesgårdar. Några åkrar brukas än 
idag, andra hålls öppna genom bete. 
Med undantag för sammanhängande mindre rester av den ekskog som för flera hundra år sedan 
präglade landskapet, finns idag främst ett glest trädskikt kvar. I det artrika träd- och buskskiktet 
ingår utöver ek även ask (rödlistad art), asp, rönn, oxel, apel, tall, al, björk, lönn, en, slån, 
rosarter, björnbärsarter och hagtorn. 
Bland havsstrandängarna utmärker sig särskilt ett stort strandängsområde som breder ut sig och 
utgör ett värdefullt landskapselement i anslutning till Hästholmens by. Ängarna har sedan lång 
tid tillbaka hävdats genom slåtter och bete, vilket avspeglas i områdets rika flora med flertalet 
slåtter- och betesgynnade växter. 
Området har ett mycket rikt fågelliv med arter knutan till såväl trädbärande marker som öppna 
hagar och strandängar. 
De marina områdena runt Hästholmen – Ytterön uppvisar en mosaik av grunda (< 3meter) 
mjuk- och hårdbottnar. 

Kvalitet: I havsstrandängarna växer en typisk salttålig flora med arter som salttåg, saltgräs, trift, 
havssälting, kärrsälting, krypven, gåsört, hirsstarr, ormtunga, glasört och de rödlistade arterna 
strandnål och ängsstarr. Glasört har mycket få växtplatser i länet. På växelfuktig till blöt, hävdad 
gräsmark med hedartad vegetation växer de rödlistade arterna rödlånke och vårkällört. I 
betesmarkernas fältskikt tillkommer hävdgynnade och värdefulla arter som gulmåra, harklöver, 
stagg, backnejlika, brudbröd, gul fetknopp, styvmorsviol, bockrot, liten blåklocka, blåsuga, 
jungfrulin, knölsmörblomma, samt de rödlistade kärlväxterna vittåtel, ängsskära, kavelhirs och 
busktörne. Andra rödlistade arter inom området är fjärilen silversmygare och groddjuret större 
vattensalamander. 

Vintertid samlas mängder med sjöfågel i vikarna runt Hästholmen – Ytterön, medan det på 
sommaren är full aktivitet med häckande sjöfågel. Exempelvis har de rödlistade arterna ejder, 
fisktärna, gråtrut, silltrut och silvertärna observerats. Den skönsjungande näktergalen och den 
rödlistade arten hämpling påträffas i buskmarkerna medan den rödlistade mindre hackspetten 
håller till i trädrika delar. Tornseglaren (rödlistad) kan ses jaga insekter över det öppna 
landskapet. 

I omgivande grunda vatten finns gott om musslor, snäckor och små kräftdjur. På bottnen finns
en rik algflora med t.ex. flera olika arter av kransalger, bl.a. har den rödlistade och för Östersjön 
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endemiska kransalgen raggsträfse (rödlistad) påträffats på mjuk- och sandbottnar i skyddade 
vikar. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: För bevarande av kulturpräglade delar är traditionell 
hävd som bete, slåtter och jordbruk av betydelse. 

Friluftsvärden 
Funktion: Tag av från E 22 i Jämjö mot Torhamn, följ skyltning Yttre park, varifrån linfärja går. 
Sommartid är skärgårdsbåten från Karlskrona ett alternativ. Hästholmen – Ytterön är livligt 
frekventerade av det båtburna friluftslivet. 
Inom naturreservatet, som omfattar större delen av öarna, finns flera anordnade 
parkeringsplatser. Vid dessa finns informationstavlor över området och markerade 
vandringsleder utgår härifrån. Utmed lederna finns ett flertal iordningställda 
rastplatser/grillplatser. Vid främst Hästholmens västra strand finns utmärkta badplatser. Inom 
Hästholmens sydvästra del finns många lämningar efter militära försvarsanläggningar/bunkrar. 

Kvalitet: Mycket vackra öar med en intressant natur-, kultur- och landskapshistorisk koppling. I 
området finns förutsättningar till natur- och kulturstudier, stillhet och frånvaro av buller, 
utflykter, upplevelser, strövande, vandring/löpning, bad, fiske och fågelskådning. 

Exploateringsgrad 

Inom området finns spridda gårdar och enstaka tomter för främst fritidsboende. 
Bebyggelsekoncentrationerna på Ytterön och Hästholmen ingår inte i området. Hästholmens 
förhållandevis orörda bylandskap har knappast någon motsvarighet i den blekingska skärgården. 
Bebyggelsen på Hästholmen är väl samlad på en bergshöjd, medan bebyggelsen på Ytterön är 
mera spridd. 
På Hästholmen finns militära anläggningar och övningsområde (Killeberget). Här kan även 
finnas befintlig anläggning/utrustning för militär kraftledning och/eller telekommunikation. 
Vissa tider under året kan tillträdet för allmänheten till området begränsas pga av 
försvarsmaktens verksamhet. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård/Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap 1 och 4 §§ MB) 
Landskapsbildsskydd 19 § NVL
Natura 2000, Hästholmen-Öppenskär 
Natura 2000, Torhamn-Hästholmen 
Naturreservat, Hästholmen-Ytterön 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I, kulturmiljövärden klass I 
Naturvårdsplan Blekinge, klass I och klass III (norra delen av Ytterön) 
VMI, Våtmarker på Hästholmen (omfattar hela ön!) 
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering 

Fornlämningar 
Stensättning (bronsåldern, järnåldern) 
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Kulturlämningar 
Minnesmärke, fartygs/båtlämning 

Rödlistade arter 
Ca 35 lokaler med rödlistade arter 

Skyddsvärda träd 
Ca 200 skyddsvärda träd 

Bedömning Hästholmen - Ytterön 
Områdets höga natur - och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i 
vattnet. 
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54. Kållefjärden – Djupfjärdens skärgård 

Sammanfattning 
Flacka moränöar i Karlskrona östra skärgård med mycket lång hävdkontinuitet och med ett 
fornlämningsområde som härrör från medeltiden och som är det mest omfattande i sitt slag 
längs Blekingekusten. Öarna har höga naturvärden, främst marina och ornitologiska, och är av 
väsentlig betydelse för det båtburna friluftslivet. Öppenskärsmossen är av vetenskapligt intresse. 

Torhamnaskär, Äspeskär, Flakskär och Gresskär omfattas helt av utvidgat strandskydd, medan 
Öppenskär till övervägande del omfattas av utvidgat strandskydd (övriga mindre öar inom 
Kållefjärden – Djupfjärdens skärgård omfattas helt av 100 meters strandskydd). 

Naturvärden 
Funktion: Betespräglade moränöar, vilka under århundraden nyttjades av Hästholmens
befolkning för bete eller slåtter. Torhamnaskär, Äspeskär, Flakskär och Öppenskär domineras 
av flack, öppen enbuskhed, hällmark och gräshed. Stränderna utgörs omväxlande av klippor och 
havsstrandängar. I det glest och mycket sporadiskt förekommande trädskiktet förekommer 
framförallt björk. Inom Öppenskär finns vissa delar med barrplanteringar. Övriga skär inom 
området är mer eller mindre kala. 
Öppenkärrsmossen är upptagen i Myrskyddsplan för Sverige. Mossen utgörs av ett öppet 
kärrartat och småtuvigt mosseplan kantat av en cirkelformad lagg. Den har genom sitt extrema 
läge och sin kustprägel troligen få motsvarigheter i landet och är sannolikt Sveriges sydostligast 
belägna. 

Omgivande vatten har ett rikt djurliv. De grunda havsvikarnas rika tillgång på småfisk, 
kräftdjur, snäckor och musslor lockar mycket fågel till området. På sommaren är det full 
aktivitet då trutar, måsar och tärnor häckar i området. Vintertid samlas mängder med sjöfågel i 
vikarna. 
Flera mindre öar (Kålleskär, Tvägölja, Holländaren, Knorren, Norra och Södra Hylteskär) är 
fredade som fågelskyddsområden 

Kvalitet: Havsstrandängaran hyser en typisk salttålig flora med arter som salttåg, saltgräs, trift, 
havssälting, kärrsälting, gulkämpar, krypven och gåsört. På Flakskär påträffas i småvatten de 
rödlistade arterna hällkarsräka och grönfläckig padda (utplanterad). De rödlistade fjärilsarterna 
silversmygare och allmän purpurmätare har observerats på Flakskär, medan silversmygare 
noterats på Öppenskär. 
Skärgårdsområdet utgör viktig reproduktionslokal för sjöfågel, bl.a. för de rödlistade arterna 
ejder, fisktärna, gråtrut, silltrut och silvertärna. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: Det är betydelsefullt att öarna även fortsättningsvis 
beteshävdas. 

Friluftsvärden 
Funktion: Det har funnits människor i Östra skärgården ända sedan stenåldern. Inlängan var den 
ö som befolkades först. De mindre öar som ingår i område Kållefjärden - Djupfjärdens skärgård 
fanns ännu inte eftersom havet under stenåldern stod 5-7 meter högre än nu. Efterhand som 
landet höjdes kunde människor ta nya öar i anspråk. Fornlämningsområdet på Flakskär är ett 
betydande exempel på de säsongsbosättningar som i äldre tid fanns i skärgården. Även 
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Torhamnaskär, Äspeskär och Gresskär har lämningar efter bl.a. tomtningar och båtlänningar. 
Fornlämningsområdet som härrör från medeltiden är det mest omfattande i sitt slag längs 
Blekingekusten. 

Kvalitet: Skärgårdsområdet har en mycket hög besöksfrekvens av båtburna sommartid. Det är 
ett spännande område att navigera i med båt och många vackra öar att utforska. Här finns 
möjlighet till bad, fiske, fågelskådning, strövande, upplevelser, samt även förutsättningar till 
stillhet och frånvaro av buller. 

Exploateringsgrad
Öarna är oexploaterade. På Öppenskär finns militärt övningsområde. Vissa tider under året kan 
tillträdet för allmänheten till området begränsas pga av försvarsmaktens verksamhet. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv/Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Hästholmen - Öppenskär 
Natura 2000, Torhamn - Hästholmen 
Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge Län (hustomtningar på Flakskär) 
Fågelskyddsområde Kålleskär, Tvägölja, Holländaren, Knorren och Hylteskär 
Naturreservat, Hästholmen - Ytterön 
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1
VMI, Kärrmark på Öppenskär 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I, kulturmiljövärden klass I 
Ängs- och betesmarksinventering 
Ängs- och hagmarksinventering 

Fornlämningar 
Tomtningar, Båtlänningar (stenröjda uppdragningsplatser för båt), fiskeläge (Flakskär), 
stensättningar (gravar från bronsålder, järnålder (Öppenskär och Äspeskär)) 

Kulturlämningar 
Husgrunder (Öppenskär och Gresskär), stridsvärn (Öppenskär), fyndplats (Äspeskär) 

Rödlistade arter 
Ca 6 lokaler med hotade arter 

Bedömning Kållefjärden - Djupfjärdens skärgård 
Skärgården med öar, kobbar och skär har mycket höga natur-, kultur- och friluftsvärden vilket 
motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet. 
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55. Inlängan 

Sammanfattning 
En ö representativ för den blekingska ytterskärgården, där månghundraårig betesgång skapat en 
öppen landskapsbild. Inlängan har betydande forn- och kulturhistoriska värden, 
landskapshistoriska värden och naturvärden, såväl botaniska, ornitologiska som värden knutna 
till den lägre faunan. Därutöver är ön av mycket stort värde för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Inlängan utmärks, som övriga öar i östra skärgården, av en mycket flack topografi. På 
öns norra del finns tre strandvallar, en serie av Ronneby-formationens klapperstensvallar från 
litorinastadiet (5000-2000 f Kr). Vallarna, som högst når 10 m.ö.h. är här bättre utbildade än på 
någon annan plats i Karlskronaskärgården, men tyvärr skadade genom stentäkt. 
Vegetationen på Inlängan utgörs av betesmark utvecklad genom lång hävdkontinuitet, samt 
några mindre gran- och tallplanteringar från mitten av 1900-talet. Under 1900-talet avtog även 
beteshävden vilket medförde att markerna till viss del växte igen, med främst en och björk. 
Hävden har under 2000-talet återupptagits inom särskilt öns västra och södra delar. Större delen 
av ön täcks av en ljunghed, vilken är den största i Torhamnsskärgården. Utöver ovan nämnda 
naturtyper utgörs ön av hällmarker, gräshedar, havsstrandängar och yngre lövskog. Träd- och 
buskskikt innehåller främst björk och en, men även oxel, rönn, tall, gran, rosarter, björnbär och 
slån förekommer. På ön finns också några småvatten och våtmarker. Forskningsinsatser har 
gjorts för att belysa öns och skärgårdens landskapsutveckling. Sedimenten i kärret på Inlängans 
norra del har pollenanalyserats. Av pollenanalyserna framgår att skärgårdens vegetation har 
övergått från urskog till öppet beteslandskap. 
Havstrandängarna och våtmarkerna utgör viktiga fågellokaler såväl för häckande arter som för 
rastande flyttfåglar. 
Det marina området uppvisar en mosaik av grunda (< 3 meter) mjuk- och hårdbottnar. 

Kvalitet: Havsstrandängarna som framförallt breder ut sig på öns södra och sydvästra delar 
hyser en salttålig flora med arter som trift, gåsört, gulkämpar, saltnarv och de rödlistade arterna 
strandnål och ängsstarr. Längre upp på land finns en representativ flora med bl.a. 
hävdindikatorarterna knägräs, bockrot, ljung, gulmåra och stagg. På växelfuktig till blöt, hävdad 
gräsmark med hedartad vegetation växer de rödlistade arterna rödlånke och vårkällört. Inom 
ängsmark och i skogsbryn finns lokaler med den rödlistade arten ängsskära. Allmän 
purpurmätare och silversmygare är exempel på förekommande rödlistade fjärilsarter. De mindre 
vattensamlingarna utgör livsmiljöer för den rödlistade större vattensalamandern. 
Det betespräglade landskapet med öppna och buskrika betesmarker, inslag av lövskog, fuktiga 
ängar och våtmarker ger förutsättningar till en art- och individrik fågelfauna. Exempel på 
rödlistade fågelarter som observerats är backsvala, lundsångare, nattskärra, sånglärka, ejder, 
silltrut, skräntärna, svärta och gråtrut. 
De marina miljöernas varierande bottenförhållanden möjliggör livsmiljöer för en mångfald av 
djur och växter. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: Det är betydelsefullt att kulturpräglade marker även 
fortsättningsvis hävdas. Igenväxande delar är i behov av restaureringsåtgärder. 

Friluftsvärden 
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Funktion: Inlängan nås med skärgårdsbåten m/f Wittus eller med m/f Ungskär från Torhamn 
sommartid. Båtburna kan lägga till i gästhamnen. 
Det har funnits människor i Östra skärgården ända sedan stenåldern. Inlängan var den ö som 
först befolkades. Beläget på öns högsta punkt, den samfällda Lyckebacken, finns ett mindre 
gravfält från yngre stenåldern med hällkistor, vilket tyvärr är starkt skadat. På ön finns även 
lämningar efter en säsongsbetonad medeltida fångstbosättning. Inlängan och Utlängan omnämns 
redan på 1200-talet i skrift, där de räknas upp bland de öar som tillhörde konungalevet, vilket 
innebar att de skulle ge underhåll till Kungen. Östra skärgården fick fast befolkning först mot 
slutet av 1600-talet. Betydande fiskelägen växte upp på Inlängan, Ungskär, Långören och 
Stenshamn. Den ännu relativt väl bevarade bebyggelsen på Inlängan är representativ för 
skärgårdssamhällena i slutet av förra århundradet. 
Markerade vandringsleder har på ön iordningställts inom den statliga satsningen lokala 
naturvårdsprojekt (LONA). 

Kvalitet: Inlängan har en mycket hög besöksfrekvens sommartid, såväl av tillfälligt besökande 
som av fritidsboende. På ön finns möjlighet till natur- och kulturstudier, bad, fiske, 
fågelskådning, strövande, upplevelser, bärplockning, samt även förutsättningar till stillhet och 
frånvaro av buller. 

Exploateringsgrad 
Bebyggelsen, som idag främst används för fritidsboende, är till övervägande del belägen längs 
Inlängans sydöstra del. Spridda hus finns även inom öns mer centrala delar, samt i nordost. 
Bebyggelsens spridning i landskapet ger bitvis ett mer exploaterat intryck. 
Inom området kan finnas befintlig anläggning/utrustning för militär kraftledning och/eller 
telekommunikation. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård/Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1 och 4 §§ MB) 
Landskapsbildsskydd (19 § NVL) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I, kulturmiljövärden klass I 
Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge Län (fornlämningar i skärgård) 
VMI, Hällmarker på Inlängan
Ängs- och hagmarksinventering 

Fornlämningar 
Tomtningar, båtlänningar (stenröjda uppdragningsplatser för båt), fiskeläge, stensättningar 
(gravar stenålder/bronsålder/järnålder), kompassros/väderstreckspil (ristad figur eller lagda 
stenrader som anger väderstreck). 

Kulturlämningar 
Fornlämningsliknande bildning 

Rödlistade arter 
Ca 13 lokaler med hotade arter 

Skyddsvärda träd 
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Inte inventerat 

Bedömning Inlängan 
Inlängans mycket höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och 
i vattnet. 
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Karta område 55. 
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56. Stenshamn - Utlängan 

Sammanfattning 
Ett estetiskt tilltalande, flackt skärgårdslandskap med länets bäst bevarade fiskeläge och 
Utlängans oskiftade bymiljö omgärdad av ålderdomligt präglade kulturmarker. Området har 
synnerliga forn- och kulturhistoriska värden, landskapshistoriska värden och naturvärden, såväl 
botaniska, ornitologiska som värden knutna till den lägre faunan. Därutöver är öarna av mycket 
stort värde för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Stenshamn – Utlängan är belägna näst längst ut mot det öppna havet. Bara Utklippan 
ligger längre ut. Öarna utmärks, som övriga öar i östra skärgården, av en mycket flack topografi. 
Den strandvall från Littorinatid (5000-2000 f Kr) som löper mitt på Utlängan är också öns 
högsta punkt - ca 9 m.ö.h. Välbevarade stenmurar visar Utlängans forna indelning av 
åkerlyckor, slåtter- och betesmark. På mitten av 1900-talet utfördes plantering av 
barrträdsbestånd på delar av Utlängan. Vid denna tid avtog även beteshävden vilket medförde 
att markerna till stor del växte igen, med främst en och björk.  
Öns inre delar utgörs idag av enbuskbevuxna marker med hedvegetation, samt yngre lövskog 
med äldre invuxna trädindivider. I träd- och buskskikt växer utöver björk och en även bl.a. ek, 
tall, rönn, asp, oxel, gran, al, rosarter, björnbär, hagtorn och slån. Under senare år har 
beteshävden förbättrats och vissa röjningar har genomförts. Genom EU-projektet Grace 
genomförs framröjning av stubbskottsekar från 1500-talet. De gamla knotiga ekstammarna som 
hittats i öns snårskog, vittnar om en gammal skötselform där ekstammarna höggs av för att 
skotten skulle användas till bränsle. 
Ett större våtmarksområde på Utlängans nordvästra sida - Marbäcken – utgörs av en lagunartad 
bildning omgiven av vass. Längs Utlängans mer strandnära delar finns vidsträckta betesmarker 
som till betydande del utgörs av havsstrandängar. Längs vissa av öns strandsträckor 
förekommer också vassruggar och små våtmarker, sandstränder (längs södra och östra sidan) 
och i väster inslag av hällmarker. De mest frekvent förekommande vegetationstyperna är 
havsstrandäng, kruståtel- och rödvenhed. Odlingsmarken öster om Utlängans by brukas än idag. 
Havstrandängarna och våtmarkerna utgör viktiga fågellokaler såväl för häckande arter som för 
rastande flyttfåglar. 
Det marina området uppvisar en mosaik av grunda (< 3 meter) mjuk- och hårdbottnar. 

Kvalitet: Inom de träd- och buskrika betesmarkerna i Natura 2000-området på Utlängans norra 
del växer ett stort antal (ca 75 stycken) skyddsvärda träd, främst ek men även en del björk och 
enstaka tall och asp. De mångformiga betesmarkerna hyser i torrare delar ett fältskikt med 
karaktärsarter som t.ex. ljung, stagg, knägräs, gulmåra och rotfibbla, medan salttåliga kärlväxter 
som gåsört, gulkämpar, havssälting, strandaster och trift växer i havsstrandängarna.  Öster om 
våtmarken Marbäcken finns en remsa med blåtåtelfukthed innehållande arter som ljung, 
brunven, ängsull, ängsfryle, odon, hundstarr och rödklint. På växelfuktig till blöt, hävdad 
gräsmark med hedartad vegetation växer de rödlistade arterna rödlånke och vårkällört. I 
skogsbryn och ängsmark finns lokaler med kärlväxten ängsskära och svampen spetsfotad 
champinjon (rödlistade arter). Öarna hyser ett flertal rödlistade arter inom den lägre faunan, bl.a. 
grönaktigt knölfly, silversmygare, brunstarrfly, grå puckelmätare, rödtofsat gräsfly, allmän 
purpurmätare och igelknoppsrörfly. Det varierade landskapet med öppna och buskrika 
betesmarker med äldre hålträd, fuktiga ängar och våtmarker ger förutsättningar till en art- och 
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individrik fågelfauna. Exempel på rödlistade fågelarter som observerats är drillsnäppa, ejder, 
silltrut, backsvala, gräshoppssångare, hämpling, höksångare, rosenfink och tornseglare. 
De marina miljöernas varierande bottenförhållanden möjliggör livsmiljöer för en mångfald av 
djur och växter. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: Det är betydelsefullt att kulturhävdade marker även 
fortsättningsvis sköts, samt att beteshävd återupptas inom igenväxande områden med värden 
beroende av hävd. Utlängan ingår i EU-projektet Grace (projekttid 2010-2016) som syftar till att 
restaurera igenväxta skärgårdsmiljöer. 
Friluftsvärden 
Funktion: Stenshamn nås med skärgårdsbåten m/f Wittus eller med m/f Ungskär från Torhamn 
sommartid. Båtburna kan lägga till i gästhamnen på Stenshamn. Stenshamns fiskeläge, som 
uppvisar en bebyggelse och struktur som är karakteristisk för fiskelägen i äldre tid, är ett av de 
bäst bevarade fiskelägena i Blekinge skärgård. Bygatan från Stenshamn övergår i en 
fördämningsväg (byggd 1957) till Utlängan, den största av öarna i östra skärgården. 

Det har funnits människor i Östra skärgården ända sedan stenåldern. Inlängan och Utlängan 
omnämns redan på 1200-talet i skrift, där de räknas upp bland de öar som tillhörde 
konungalevet, vilket innebar att de skulle ge underhåll till Kungen. Utlängan var vid samma tid 
välkänd av sjöfarare. Ön var t.ex. utgångspunkt för en medeltida segelled till Estland, idag känd 
som Kung Valdemars segelled. 
Om Stenshamn var fiskarnas ö, så var Utlängan böndernas ö. Jordbruket var under 1800-talet 
som mest uppdelat på sex gårdar. På ön finns vällagda stenmurar som minner om äldre tiders 
brukande. Förutom jordbruket bedrevs ett omfattande ålfiske. 

Bymiljöerna med tillhörande kulturlandskap har ett stort kulturhistoriskt värde. Utlängans by 
har oskiftad bebyggelse och har genomgått få förändringar sedan börjat av 1900-talet. På 
Utlängans södra del finns husgrunder efter ett äldre fiskeläge. Öster om Kyrkstycket i områdets 
norra del finns lämningar efter en liten kyrka eller kapell. 

En utställning om öarnas historia, geologi och natur finns tillgänglig för allmänheten i 
Stenshamns fiskeläge. Utställningen liksom iordningställande av flera markerade vandringsleder 
på Utlängan, har genomförts inom den statliga satsningen lokala naturvårdsprojekt (LONA). 

På Utlängans sydöstra del finns en fyr och en f.d. fyrvaktarbostad. Utlängans första fyr stod klar 
1883. Den fyr som finns idag byggdes under mitten av 1900-talet. 

Kvalitet: Stenshamn och Utlängan har en mycket hög besöksfrekvens sommartid, såväl av 
tillfälligt besökande som av fritidsboende. Här finns möjlighet till natur- och kulturstudier, bad, 
fiske, fågelskådning, strövande, upplevelser, bärplockning, samt även förutsättningar till stillhet 
och frånvaro av buller. 

Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Förbättrade möjligheter till service och övernattning i 
anslutning till byn skulle göra Utlängan ännu mer attraktiv som besöksmål. 
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Exploateringsgrad 
Bebyggelsen är väl samlad inom de ursprungliga lägena för Stenshamns fiskeläge, respektive 
Utlängans bymiljö med gårdarna längs den äldre bruksvägen. Idag finns endast en permanent 
boende och verksam på ön, övriga hus används som fritidsbostäder. 
På Utlängan finns en f.d. FRA-anläggning med ett vitt torn. Anläggningen är fortfarande 
skyddsobjekt. Inom området kan finnas befintlig anläggning/utrustning för militär kraftledning 
och/eller telekommunikation. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård/Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1 och 4 §§ MB) 
Natura 2000, Utlängan 
Landskapsbildsskydd (19 § NVL) 
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I, kulturmiljövärden klass I 
Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge Län (by och fiskeläge i östra skärgården) 
VMI, Våtmarker på Utlängan
Ängs- och betesmarksinventering 
Ängs- och hagmarksinventering 

Fornlämningar 
Tomtningar, båtlänning (stenröjd uppdragningsplats för båt), fiskeläge och ruin eller lämningar 
efter kyrka/kapell 

Kulturlämningar 
Fartygs/båtlämning 

Rödlistade arter 
Ca 22 lokaler med hotade arter 

Skyddsvärda träd 
Ca 75 skyddsvärda träd 

Bedömning Stenshamn - Utlängan 
Utlängans mycket höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och 
i vattnet. 
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Karta område 56. 
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57. Långören – Vieskär – Ungskär – Mellanskär - 
Lungskär 

Sammanfattning 
Vackra öar som ingår i en arkipelag representativ för den blekingska ytterskärgården, där 
månghundraårig betesgång skapat en öppen landskapsbild. Öarna har betydande forn- och 
kulturhistoriska värden, landskapshistoriska värden och naturvärden, främst knutna till hävdade 
strandängar och utmarker. Därutöver är ön av mycket stor betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Öarna, som i likhet med andra öar i östra skärgården utmärks av en flack topografi, 
domineras av enbuskhedar och strandängar. Avtagande beteshävd under 1900-talets senare del 
innebar att busk- och trädskiktet, främst björk och en, bredde ut sig alltmer. Under 2000-talet 
har restaureringsåtgärder genomförts och hävden återupptagits inom delar av öarna. 

Ungskär och Mellanskär som åtskiljs genom Drakarännan, ett smalt våtmarksstråk f.d. sund, är 
en utpräglad betesö. Ett gammalt hägn (mur och jordvall) inhägnar Ungskärs södra del som i 
äldre tider var öns ängsmark. Ungskärs och Mellanskärs lägre belägna delar, med undantag för 
de nordöstra delarna, beteshävdas idag. De hävdade så gott som trädlösa markerna utgörs av 
havsstrandäng, torr hedmark och enbuskmark. Öns högre och centralt belägna delar utgörs av en 
mosaik med hällmarker, täta enbusksnår med inslag av lövträd, främst björk, men även t.ex. 
oxel och rönn.  
Lungskär är en bergbunden ganska hög betesö som hävdas i sin helhet. En stor del av ön upptas 
av hällmark och buskrik utmark. I sundet mot Ungskär (Mellanskär) finns ett sammanhängande 
strandängsområde som vid normalvattenstånd i huvudsak är torrlagd. Broförbindelse finns 
mellan Lungskär och Mellanskär. 

Vieskär representerar ett ålderdomligt pastoralt landskap med enbuskhedar och vidsträckta 
havsstrandängar. Upphörd beteshävd på öns centrala och bergbundna delar har gjort att
buskarna slutit sig till stora snår. Öns strandnära delar som beteshävdas upptas främst av 
strandängar, samt i mindre omfattning av enbuskmark och torra hedar. Vieskärs sydöstra udde 
liksom Mörtaskär och Hästören är avskilda från resten av ön med stenmurar. Dessa murar har 
sannolikt hägnat slåttermarken fram till 1900-talets början. 

Söder om bebyggelsen på Långörens norra udde utbreder sig ”Skäret”, den gamla betes- och 
slåttermarken. ”Skäret” som utgörs av främst öppen utmark och havsstrandängar hävdas genom 
bete. På ön finns mindre delar med sammanhängande trädskikt, där bl.a. tall, ek och alm är 
inplanterade. Andra förekommande träd- och buskartar är t.ex. bok, oxel, rönn, apel, fågelbär, 
asp, björk, en, hagtorn, rosarter, björnbär och slån. Två av öns våtmarker har restaurerats genom 
det statliga bidraget lokala naturvårdsprojekt (LONA). Äldre murar visar hur öns tidigare 
inägomark avgränsats. 

De långgrunda stränderna söder och väster om Vieskär skapar god näringstillgång för såväl 
häckande som rastande vadare. Öarnas öppna betesytor och de grunda lugnvattnen mellan öarna 
utgör synnerligen värdefulla rastlokaler för sträckande fåglar. 



 

 

 

 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG 90 (104) 

2019-11-04 511-2910-2019 

De marina miljöernas varierande bottenförhållanden möjliggör livsmiljöer för en mångfald av 
djur och växter. 

Kvalitet: Inom en begränsad del av Långörens utmark finns rester av en slåtterängsflora med 
arter som höskallra, bockrot, darrgräs och jungfru Marie nycklar. Hävdade bergbundna delar på 
öarna hyser en mer sparsam flora som dock innehåller hävdindikatorarter som t.ex. gulmåra, 
stagg, backnejlika, knägräs och styvmorsviol. Strandängarna som är särskilt floristiskt 
värdefulla hyser bl.a. strandkrypa, saltnarv, kustarun, ormtunga, havssälting, kärrsälting, 
hirsstarr, gulkämpar, gåsört, krypven, salttåg och de rödlistade arterna strandnål och ängsstarr. 
Vårkällört (rödlistad) förekommer på växelfuktig till blöt, hävdad gräsmark med hedartad 
vegetation inom öarna Ungskär, Mellanskär och Lungskär. Lokaler med den rödlistade 
kärlväxten paddfot, vilken framförallt växer på kväverika jordar, finns på Ungskär och 
Långören. Den nordiska endemen och rödlistade arten stolt trampört, har sina såvitt hittills känt 
enda lokaler i Blekinge på Långören. Silversmygare, som är en rödlistad fjärilsart, har 
observeratas på Långören. Det betespräglade landskapet med öppna och buskrika betesmarker, 
inslag av lövträd, fuktiga ängar och våtmarker ger förutsättningar till en art- och individrik 
fågelfauna. Exempel på rödlistade fågelarter som observerats är hämpling, höksångare, 
rosenfink, sånglärka, tornseglare, törnskata, drillsnäppa, ejder, gråtrut och svärta. 
De marina miljöernas varierande bottenförhållanden möjliggör livsmiljöer för en mångfald av 
djur och växter. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: Det är betydelsefullt att kulturpräglade marker även 
fortsättningsvis hävdas. Igenväxande delar är i behov av restaureringsåtgärder. 

Friluftsvärden 
Funktion: Ungskär och Långören nås med skärgårdsbåten m/f Wittus eller med m/f Ungskär 
från Torhamn sommartid. Dessa två öar har även gästhamn för båtburna. Vieskär nås endast 
med egen båt. 

Det har funnits människor i Östra skärgården ända sedan stenåldern. Fast befolkning fick 
skärgården först mot slutet av 1600-talet. På Ungskär, Stenshamn och Inlängan växte betydande 
fiskelägen upp. Det största blev Ungskärs fiskeläge på öns södra udde. På öns norra del finns 
husgrunder efter ett äldre fiskeläge. Ungskär hade så sent som på mitten av 1970-talet både affär 
och skola. 

Långören är lotsarnas ö. Lotsstationen drogs in 1960 men lotshuset med sin utkik är fortfarande 
ett välkänt sjömärke. Fiskeläget på öns norra del framstår som ett av länets mest genuina 
fiskelägen. På ön finns även medeltida husgrunder. 

Mellan Vieskär och Tobisaflöten sträcker sig en långgrund och badvänlig sandbotten. 

Markerade vandringsleder har iordningställts på Ungskär-Mellanskär-Lungskär och Långören 
inom den statliga satsningen lokala naturvårdsprojekt (LONA). 

Kvalitet: Skärgårdsområdet har en mycket hög besöksfrekvens av båtburna sommartid. Det är 
ett spännande område att navigera i med båt och många vackra öar att utforska. I området finns 
möjlighet till natur- och kulturstudier, bad, fiske, fågelskådning, strövande, upplevelser, samt 
även förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller. 
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Exploateringsgrad 
Bebyggelsen på Ungskär och Långören är koncentrerad till öarnas fiskelägen, där särskilt 
Långörens ålderdomligt präglade bebyggelse har genomgått få förändringar under det senaste 
århundradet. 
Med undantag för förekomster av uttjänta milititära anläggningar är öarna för övrigt 
oexploaterade. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård/Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1 och 4 §§ MB) 
Landskapsbildsskydd (19 § NVL) 
Område för utredning för bildande av naturreservat, ViCNatur, Mellanskär-Långören 
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1 
Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge Län (Långören – fornlämningar i skärgård) 
VMI, Våtmarker på Långören 
VMI, Stränder på Vieskär 
VMI, Stränder på Ungskär/Mellanskär 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I, kulturmiljövärden klass I 
Ängs- och betesmarksinventering 
Ängs- och hagmarksinventering 

Fornlämningar 
Tomtningar (Långören), fiskeläge (Långören och Mellanskär). 

Kulturlämningar 
Sjömärke (Vieskär (anläggning eller markering för vägledning av sjöfart, riktmärke för fiske 
etc.)), övrig kulturhistorisk lämning (Vieskär), vårdkase (Mellanskär (uppstaplad hög av 
timmer, ved eller ris som kunde antändas för att t.ex. varna för annalkande fiender)), 
fartygs/båtlämning. 

Rödlistade arter 
Ca 14 lokaler med hotade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Långören – Vieskär – Ungskär – Mellanskär - Lungskär 
Området har mycket höga natur- och friluftsvärden vilket motiverar ett utvidgat strandskydd på 
land och i vattnet. 
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58. Öar i Gåsefjärden 

Sammanfattning 
Gåsefjärdens öar uppvisar ett för östra skärgården representativt skärgårdslandskap, 
ålderdomligt präglat genom månghundraårig hävd. Den estetiskt tilltalande landskapsbilden och 
de goda badmöjligheterna attraherar det rörliga friluftslivet.  Öarna har höga biologiska värden, 
såväl marina som på land. 

Västra och östra Skällö, Senora Svenö, Svanö, Kölvingsö, Gullö, Järkö, Ornö (Arnö) och 
Maltkvarn omfattas helt av utvidgat strandskydd (övriga mindre öar inom Gåsefjärden omfattas 
helt av 100 meters strandskydd). 

Naturvärden 
Funktion: Öarna i Gåsefjärden har under århundranden utnyttjats för bete och slåtter, vilket i 
hög grad ännu präglar öarnas natur- och kulturmiljöer. Av i området ingående öar eller delar av 
öar, beteshävdas Västra Skällön, Senora Svenö, Ornö (Arnö) och Maltkvarn än idag. 
Strukturerna av ett delvis bevarat småskaligt odlingslandskap med åkerlappar och hävdat 
utmarksbete av främst enbuskmarker och ljunghed, finns ännu kvar på ovanstående öar, samt på 
Gullö som beteshävdats in på 2000-talet. I öarnas träd- och buskskikt förekommer arter som ek, 
björk, fågelbär, oxel, al, rönn, apel, sälg, tall, gran, en, hagtorn, björnbär, rosarter och slån. 
Öarnas mångsidiga förutsättningar och långvariga hävd har gett upphov till flertalet 
vegetationstyper, där de med störst utbredning är ljunghed, kruståtelhed, rödvenhed, rödvenäng, 
stagghed, krypvenäng, hällmarkstorräng, havsstrandäng och tuvtåteläng. 

Västra Skällön är ett lättillgängligt område beläget på båda sidor längs vägen mellan öarna 
Senoren och Sturkö. Västra Skällöns södra del är naturreservat som beteshävdas. Här finns 
hällmarker, ängsmarker och fuktiga havsstrandängar. I betesmarkerna växer enstaka utspridda 
träd samt enar och tätare busksnår av slån, hagtorn och nypon. Öns norra delar har ett betydligt 
mer omfattande trädskikt med stort inslag av ädellövträd, främst ek. Stränderna är steniga med 
inslag av gruspartier. 

Östra Skällön utgörs av ett mosaikartat komplex med öppna till glest buskbeväxta hällmarker, 
täta busksnår och sammanhängande trädbärande partier. Björk, ek och en dominerar. 

Kölvingsö och Gullö, som båda är mycket bergbundna öar, hyser buskrik och mager utmark, 
samt längs stränderna smala remsor med havsstrandäng. Träd- och buskskikt har, särskilt på 
Kölvingsö, ökat i utbredning p.g.a. utebliven hävd. 

Järkö, som till sin helhet omfattas av naturreservat, är en kulturpräglad ö med en mosaik av 
ljungbeväxta enbuskhedar, hällmarker, öppna betesmarker, mindre kärr och lövskogsdungar, där 
framförallt björk och asp ingår. På öns södra del finns ett område med planterad barrskog från 
mitten av 1900-talet. 

Ornö (Arnö) är en öppen och vacker mosaikartad betesö med endast glest spridda träd. 
Förekommande tätare partier med bärande buskage är betydelsefulla för fåglarna. På öns 
centrala del finns ett kärr som under normala somrar vanligen har en öppen vattenspegel. 
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Den ca två km långa ön Maltkvarn är en enbuskbeväxt betesö. På ön finns ett delvis välbevarat 
odlingslandskap med små inägor, samt ett utmarksbete som till stor del utgörs av kustljunghed. 
På öns sydöstra del finns ett planterat barrbestånd. Längs stranden finns en bård av 
havsstrandäng med varierande bredd. 

Senora Svenö är naturreservat. Ön har en svagt markerad sprickdalstopografi vilken 
kännetecknas av bergsryggar som stäcker sig i nord-sydlig riktning. Mellan bergsryggarna finns 
dalstråk med fuktigare mark som utgörs av i det närmaste helt öppen havsstrandäng. Västra 
delen av ön utgörs av enbuskbevuxen gräshed. I det nästan trädfria landskapet förekommer träd 
och buskar främst inom bergsryggarnas hällmarker. 

Svanös västra del utgörs av bergbunden, buskrik utmark. Mellan utmarken och de låglänta, 
vidsträckta strandängarna på öns östra sida, löper en bård med sammanhängande trädskikt där 
ek är dominerande trädslag. 

De marina miljöerna i Gåsefjärden utgörs främst av grunda, vegetationsrika mjukbottnar, men 
även av hårdbottnar. 

Kvalitet: Markerna med lång hävdkontinitet hyser en värdefull flora. Bland de olika 
vegetationstypernas indikatorarter kan på frisk till torr mark nämnas betad ljung, stagg, rödklint, 
bockrot, jungfrulin, stor blåklocka, backnejlika, brudbröd, backlök, grusstarr, spåtistel och 
mandelblomma och tjärblomster. I strandängarnas flora ingår bl.a. gulkämpar, trift, spikblad, 
gåsört, toppfrossört, strandaster, havssälting, skörbjuggsört och salttåg. Kärlväxterna vittåtel och 
dvärglin, samt svampen scharlakansvaxskivling är samtliga rödlistade arter som observerats på
Västra Skällön. Även rödlistade fjärilsarter har noterats på öarna, däribland silversmygare, 
rödbandad fältmätare och allmän purpurmätare. Dvärgfladdermus, trollfladdermus och 
vattenfladdermus har observerats jaga insekter under sommarnätter över Västra Skällön. 

Fågellivet på öarna domineras av småfåglar i buskmarkerna. Under försommaren hörs 
exempelvis lövsångare, gulsparv, törnsångare, grönfink och den rödlistade hämplingen. 
Sommartid är det full aktivitet då änder, trutar, måsar och tärnor häckar i områdets vikar och 
sund, bl.a. de rödlistade arterna ejder, fisktärna, gråtrut, silltrut och silvertärna. Under vintern 
samlas mängder med sjöfågel i vikarna. 
Gåsefjärdens grunda bottnar har rika tillgångar på småfisk, kräftdjur, snäckor och musslor. 
Vattenområdet hyser värdefulla reproduktionslokaler för bl.a. fisk och lockar mycket fågel till 
området. 

Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: Det är betydelsefullt att kulturpräglade marker även 
fortsättningsvis hävdas, samt att bete återupptas inom igenväxande områden med värden 
beroende av hävd. Järkö ingår i EU-projektet Grace (projekttid 2010-2016) som syftar till att 
restaurera igenväxta skärgårdsmiljöer. 

Friluftsvärden 
Funktion: Gåsefjärden är belägen öster om Sturkö, mellan Senoren och Ytterön-Hästholmen i 
Karlskronas östra skärgård. Vägen från Senoren till Sturkö passerar över Västra Skällön. Övriga 
öar i området är endast tillgängliga för båtburna. 

Forn- och kulturistoriska lämningar på öarna och i farlederna visar på mänskliga aktiviteter 
sedan lång tid tillbaka. Odlingsrösen, stenmurar och gamla diken minner om flerhundraårig 
betes-, slåtter- och odlingshävd. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sturk%C3%B6
http://sv.wikipedia.org/wiki/Senoren
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ytter%C3%B6n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskrona
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På den mindre ön Borgholm, belägen mellan Kölvingsö och Gullö, finns lämningar efter en 
fornborg. Det finns också rester av pålspärrar daterade till vikingatid i Gåsefjärdens 
vattenområde, uppförda för att blockera eller skydda farleder. Västra inseglingsleden, en 
vikingatida inseglingsled till Hallarumsviken, passerade genom Gåsefjärden. 

På flera av öarna finns tilläggsplatser för båt. Inom naturreservaten finns bl.a. 
informationstavlor, markerade stigar, iordninggjorda rast- och/eller grillplatser, toalett och 
brygga. 

Kvalitet: Skärgårdsområdet har en mycket hög besöksfrekvens av båtburna sommartid. Det är 
ett spännande område att navigera i med båt och många vackra öar att utforska. Här finns 
möjlighet till bad, fiske, fågelskådning, strövande, upplevelser, samt även förutsättningar till 
stillhet och frånvaro av buller. 

Exploateringsgrad
Västra Skällön passeras av vägen som leder från öar Senoren till Sturkö. Öns västra delar är 
kraftigt exploaterade genom bebyggelse. Öster om vägen finns ca fyra tomter, varav två 
strandnära. 
Östra Skällön är oexploaterad med undantag för ett hus intill stranden på öns nordligaste udde. 
På Kölvingsö finns en mindre stuga, medan det finns två strandtomter med fritidshus på Järkö. 
Centralt belägna på Maltkvarn finns tre tomter med hus, varav en med strandtomt. 
Gullö, Ornö (Arnö), Senoren Svenö och Svanö är oexploaterade. 

Inom området kan finnas befintlig anläggning/utrustning för militär kraftledning och/eller 
telekommunikation. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Natura 2000, Senora Svenö 
Natura 2000, Järkö 
Naturreservat, Svenö 
Naturreservat, Järkö 
Naturreservat, Västra Skällön 
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1 (samtliga öar) 
VMI, Strandområde vid Mare – Svenö 
VMI, Hällmarker på Maltkvarn 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I, kulturmiljövärden klass I (Kölvingsö, 
Gullö, Ornö (Arnö), Maltkvarn) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I (Senora Svenö, Svanö) 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass II (Västra Skällö)
Ängs- och betesmarksinventering (samtliga öar utom Östra Skällö och Svanö) 
Ängs- och hagmarksinventering (samtliga öar utom Östra Skällö och Svanö) 

Fornlämningar 
Stensättning (Maltkvarn) förhistorisk gravsättning)), fiskeläge (Maltkvarn), spärranordningar i 
vattnet (Västra Skällö), runsristning (Västra Skällö). 
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På den mindre ön Borgholm, belägen mellan Kölvingsö och Gullö, finns lämningar efter en 
fornborg. 

Kulturlämningar 
Grav markerad av sten/block (Ornö (Arnö)), 

Rödlistade arter 
Ca 14 lokaler med hotade arter 

Skyddsvärda träd 
Inte inventerat 

Bedömning Öar i Gåsefjärden 
Fjärden med öar, kobbar och skär har mycket höga natur- och friluftsvärden vilket motiverar ett 
utvidgat strandskydd på land och i vattnet. 
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59. Haglö, Rollsö och Ramsö i Danmarksfjärden 
Sammanfattning 
En estetiskt tilltalande lummig innerskärgård med höga biologiska värden.  Arkipelagen, som 
utgör ett naturligt närrekreationsområde för befolkningen i Karlskrona, är av synnerligen stor 
betydelse för friluftslivet. 

Naturvärden 
Funktion: Haglö med omgivande mindre öar har historiskt ingått i Johannishus 
herrgårdslandskap, vilket innebär att framförallt Haglö är präglat av ett äldre, beteshävdat 
eklandskap med gamla och grova ekar, varav många är döda träd och hålträd. I det 
ekdominerade trädskiktet finns även mindre förekomster av t.ex. björk, apel, rönn, avenbok, 
fågelbär, ask (rödlistad), asp, lind, tall och gran. Al tillkommer längs stränderna på fuktig mark. 
Buskskiktet utgörs främst av björnbär, slån, en och hagtorn. Centralt på ön finns ett tätare 
bevuxet parti som tjänar som viltrefug. Haglö är avgränsad av Skogsstyrelsen som nyckelbiotop. 

Rollsö, som är naturreservat, utgörs av hällmarker och stora svårgenomträngliga buskage. På 
lite djupare jordmån växer en bitvis gles björk- och aspskog med inslag av rönn, ask (rödlistad) 
och fågelbär. Längs de steniga stränderna finns en del äldre al och björk. I buskskiktet ingår 
främst slån, en, rosarter och björnbär. 

Ramsö är en mosaikartad ö med omväxlande öppen och halvöppen betesmark och slutna, större 
busksnår. Ön har också inslag av berghällar och skravelmarker med stora stenblock. Det glesa, 
men artrika trädskiktet består av björk, rönn och ek, samt någon tall, ask (rödlistad), alm 
(rödlistad), fågelbär, oxel, vildapel och idegran. I buskskiktet ingår bl.a. en, björnbärsarter, 
rosarter och slån. En stor del av ön och dess stränder utgörs av strandängar. Ön omges bitvis av 
omfattande vassbälten. 

I skärgårdsområdets inre delar och mellan öar förekommer grunda bottnar (< 3 meter). 

Kvalitet: Ett mycket stort antal arter är kopplade till Haglös många gamla träd, högstubbar och 
lågor. Nämnas kan bl.a. de rödlistade arterna ekoxe, läderbagge, ädelguldbagge, bokblombock, 
tårticka, korallticka, oxtungssvamp, tårticka och grå skärelav. Läderbagge anses här ha sitt 
starkaste fäste i Blekinge. Havsstrandängen, som sträcker sig runt Haglö, hyser en flora med 
arter som strandkrypa, gulkämpar och saltarv. 

Ramsö, som är en representativ betesö med hävdkontinuitet, hyser en flora med indikatorarter 
som stagg, blåsuga och styvmorsviol. I strandängarna växer bl.a. bunge, saltnarv, gulkämpar, 
strandaster, strandkrypa och gåsört. 

Fågellivet på öarna är rikt med arter främst knutna till äldre träd och täta busksnår. Bland 
observerade fågelarter är bl.a. gröngöling, nattskärra, näktergal och gök. 

Vattenområdet utgörs omväxlande av hård- och mjukbottnar. Mjukbottnarnas 
kärlväxtdominerade ängar och kransalgsängar är viktiga uppväxtmiljöer för kräftdjur, blötdjur 
och andra smådjur som i sin tur utgör föda för fisk. 
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Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: Det är betydelsefullt att kulturpräglade marker, såväl 
betad skog som öppen betesmark, även fortsättningsvis betas. Haglö bör bevaras långsiktigt 
genom någon form av områdesskydd. 

Friluftsvärden 
Funktion: Inomskärsområdet väster om Karlskrona tätort är sommartid livligt trafikerat av 
fritidsbåtstrafik. Öarna kan endast nås av båtburna. På västra sidan av Rollsö finns en brygga 
omgiven av djupt vatten. Bryggan medger att även lite djupare segelbåtar har bra 
tilläggsmöjligheter. Längs med öarnas stränder finns vid berghällarna möjligheter för grundare 
båtar att förtöja. 
På norra delen av Rollsö finns en mindre badplats med sandstrand. På Haglö och Rollsö finns 
iordningställda strövstigar. Inom naturreservatet på Rollsö finns även anordnade grillplatser. 

Kvalitet: En vacker skärgård med möjlighet till bad, fiske, fågelskådning, strövande, 
upplevelser, samt även förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller. 

Exploateringsgrad
Öarna är oexploaterade med undantag för flertalet lämningar efter militära aktiviteter på Rollsö. 
Inom området kan finnas befintlig anläggning/utrustning för militär kraftledning och/eller 
telekommunikation. 

Dokumenterade natur/kulturvärden 
Riksintresse för Naturvård (3 kap. 6 § MB) 
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB) 
Natura 2000, Haglö 
Naturreservat, Rollsö 
Naturvårdsplan Blekinge, klass II (Haglö), klass III (Rollsö och Ramsö) 
SKS, Nyckelbiotopsinventering (Haglö) 
VMI, Strandängar på Ramsö 
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass I (Haglö)
Ängs- och betesmarksinventering (Haglö och Ramsö)
Ängs- och hagmarksinventering (Haglö och Ramsö) 

Fornlämningar 
Stensättning (grav, bronsålder-järnålder (Haglö och Ramsö)), grav markerad med sten eller 
block (bronsålder-järnålder (Haglö)), fartygs-/båtlämning (Ramsö) 

Kulturlämningar 
Haglö: Fyndplats (Haglö), fartygs-/båtlämning (Rollsö), fossil åkermark (Ramsö), vrak efter ett 
ångfartyg (Nättraby) 

Rödlistade arter 
Flera hundratal lokaler med hotade arter (Haglö) 

Skyddsvärda träd 
Flera hundra skyddsvärda träd (Haglö) 

Bedömning Haglö, Rollsö och Ramsö 
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Fjärden med öar, kobbar och skär har höga natur- och friluftsvärden vilket motiverar ett utvidgat 
strandskydd på land och i vattnet. 



 

 

BESLUTSFÖRSLAG 102 (104) 

2019-11-04 511-2910-2019 

Karta område 59. 



 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG 103 (104) 

2019-11-04 511-2910-2019 

Befintligt underlagsmaterial/källförteckning 
Jordbruksverket. 2002-2004. Ängs- och betesmarksinventeringen. Opublicerad rapport. 

Karlskrona kommun. 2011. Översiktlig naturbeskrivning av södra Säljö. Bilaga till 
samrådshandlingar för förslag till detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde. 

Länsstyrelsen i Blekinge län, 2003. Blekinges skogar – biologisk mångfald samt urval och 
skötsel av skogsreservat. Rapporter Länsstyrelsen Blekinge län 2003:1. 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 2013. Inventering av skyddsvärda träd. 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 1993. Ängar och hagar i Blekinge. 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 1983. Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge län. 

Länsstyrelsen i Blekinge län. Landskapsbildsskydd i Ronneby kommun. 
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/om-
lansstyrelsen/forfattningar/2010/Pages/2010_14.aspx?keyword=landskapsbildsskydd 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 2005. Natura 2000. http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/natura2000/Pages/index.aspx 

Länsstyrelsen i Blekinge län. Naturreservat http://www.lansstyrelsen.se/BLEKINGE/SV/DJUR-
OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/NATURRESERVAT/Pages/default.aspx 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 1984. Naturvårdsplan Blekinge. 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 1995. Odlingslandskapet i Blekinge - bevarandeplan. 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 1992. Sevärt i Blekinge. Vägvisare till kulturen 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 1974. Sjöar och vattendrag i Blekinge. 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 1994. Våtmarker i Blekinge. 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 2011. Åtgärdsprogram för Hotade arter (ÅGP). 

Metria. Digitala ortofoton-flygbilder i färg, Blekinge län. 

Metria. GSD fastighetskartan (markanvändning, vägar, kustlinje och bebyggelse). 

Naturvårdsverket/Metria. Utredningsområden naturskydd (ViCNatur). 

Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. 

Riksintresse för friluftsliv, 4 kap miljöbalken. 

Riksintresse kulturmiljövård 3 kap miljöbalken. 

Riksintresse kust- och skärgård 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen för naturvård, 3 kap miljöbalken. 

Riksintresse för turism, rörligt friluftsliv 4 kap miljöbalken. 

Riksintresse vattendrag 4 kap miljöbalken. 

Skogsvårdsstyrelsen. Inventeringar av nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och sumpskogar. 
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. 

SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Artdatabanken. Rödlistade arter. 
http://www.artdatabanken.se/ 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/om-lansstyrelsen/forfattningar/2010/Pages/2010_14.aspx?keyword=landskapsbildsskydd
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/om-lansstyrelsen/forfattningar/2010/Pages/2010_14.aspx?keyword=landskapsbildsskydd
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura2000/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura2000/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/BLEKINGE/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/NATURRESERVAT/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/BLEKINGE/SV/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-NATUR/NATURRESERVAT/Pages/default.aspx
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
http://www.artdatabanken.se/


 

 

BESLUTSFÖRSLAG 104 (104) 

2019-11-04 511-2910-2019 


	Indelning av utvidgade strandskyddsområden
	Karta Indelning av utvidgade strandskyddsområden

	30. Sturkö - Smedknipehallar
	Karta område 30.

	31. Sturkö, Hålevik - Uttorp
	Karta område 31.

	32. Sturkö, Ekenäs
	Karta område 32.

	33. Sturkö, Ryamad
	Karta område 33.

	34. Sturkö, Skällenäs
	Karta område 34.

	35. Sturkö, Ronnenabben – Kitt-Olanabb
	Karta område 35.

	36. Sturkö, Tockatorp
	Karta område 36.

	37. Tjurkö, Södra Maren
	Karta område 37.

	38. Tjurkö, Korrenabb
	Karta område 38.

	39. Tjurkö, Hägnan - Finskan
	Karta område 39.

	40. Aspö, Djupvik
	Karta område 40.

	41. Aspö, Kroken
	Karta område 41.

	42. Aspö, Bäckastrand
	Karta område 42.

	43. Aspö, Hornudden
	Karta område 43.

	44. Aspö, Trashallaudden
	Karta område 44.

	45. Hasslö, Hornflöten
	Karta område 45.

	46. Hasslö, Hasslökalv
	Karta område 46.

	47. Hasslö, Gotnäs
	Karta område 47.

	48. Bollö och Aspöskär
	Karta område 48.

	49. Senoren, Torp - Östergården
	Karta område 49.

	50. Senoren, Östernäshalvön
	Karta område 50.

	51. Senoren, Västernäs
	Karta område 51.

	52. Senoren, Ekenäs
	Karta område 52.

	53. Hästholmen - Ytterön
	Karta område 53.

	54. Kållefjärden – Djupfjärdens skärgård
	Karta område 54.

	55. Inlängan
	Karta område 55.

	56. Stenshamn - Utlängan
	Karta område 56.

	57. Långören – Vieskär – Ungskär – Mellanskär - Lungskär
	Karta område 57.

	58. Öar i Gåsefjärden
	Karta område 58.

	59. Haglö, Rollsö och Ramsö i Danmarksfjärden
	Karta område 59.

	Befintligt underlagsmaterial/källförteckning



