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614 02 S:T ANNA

Bildande av Uggelö naturreservat i Sankt Anna, Söderköpings kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förordnar länsstyrelsen det område som avgränsats på bifogad
karta som naturreservat.
Upgifter om reservatet
Benämning:

Uggelö naturreservat

Kommun:

Söderköping

Socken:

Sankt Anna

Fastigheter:

Uggelö 1:3, Herrborum 3:1

Areal: 392 ha varav landareal 64 ha
Ägare: Greve Magnus Stenbock
Lägesbeskrivning:

5 km nordost Sankt Anna kyrka

Naturvårdsförvaltare:

skogsvårdsstyrelsen

Beskrivning: Reservatområdet består av udden Trännöhalsen, sju holmar, ett par mindre skär samt
anslutande vattenområde i den innersta delen av Sankt Anna skärgård.
Berget går i dagen på många ställen. Jordarten är till stor del svallad morän, men på Trännöhalsen
finns också ett stråk med sedimentjord. Holmarna är klädda med relativt orörd, äldre barrskog,
framför allt tall. På Trännöhalsen finns skog av olika ålder och trädslag, till stor del i skogligt
skötta bestånd. I den sydvästra delen finns ett område med betydande ekinslag. Inom reservatet
förekommer störningskänslig och utrotningshotad fauna.
Grund för beslutet: Reservatområdet är av mycket stort värde främst för djurlivet och inrymmer
bland annat orörda skogsbestånd.
Syftet med reservatet är att bevara områdets naturmiljö med dess växt- och djurvärld genom att
skogen pa oarna och inom en mindre del av Trännöhals lämnas till fri utveckling mot naturskog och
genom att särskilda naturvårdshänsyn skall tas vid skogsbruk inom den övriga delen av Trännöhals.

Reservatföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordhar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla
beträffande området.
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i an dra lagar och författningar skall förbud gälla att
1 uppföra byggnad eller anläggning,
2 bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, dika, dränera, dämma, utfylla, plöja eller utföra
annan mekanisk markberedning,
3

anlägga väg,

4

anordna upplag,

5 bedriva skogsbruk eller utföra andra ingrepp i vegetationen inom hela reservatet med
undantag av område A på den till reservatbeslutet hörande kartan samt att inom område A
bedriva skogsbruk eller utföra andra ingrepp i vegetationen utan länsstyrelsens tillstånd.
Länsstyrelsens tillstånd erfordras ej om åtgärden utföres under tiden 16/8-31/1 och
överensstämmer med fastställd skötselplan,
6 utnyttja området för bete,
7 ändra florans eller faunans sammansättning genom att införa för området nya arter,
8 tillföra växtnäringsämnen,
9 använda bekämpningsmedel,
10 upplåta mark för camping och husvagnsuppställning,
11 framföra fordon inom reservatets landområden annat än i samband med
skogsbruksåtgärder enligt punkt 5 ovan.

På grund av förbuden enligt punkterna 5 och 9 för markägaren att vidta vissa åtgärder, påtar sig
naturvårdsförvaltaren ansvaret för den insektsbekämpning som kan komma ifråga, enligt
anvisningar i skötselplan. Åtagandet avser hela reservatet med undantag för område A.
B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående förvaltande myndighets rätt att vidta åtgärder
för att tillgodose ändamålet med reservatet
Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till
marken att tåla följande åtgärder för att tillgodose ändamålet med reservatet.
1 Åtgärder mot insektshärjning varvid användande av kemiska bekämpningsmedel skall
undvikas.
2 Åtgärder för tillvaratagande av naturvårdsintresset t ex viss faunavårdande skogsavverkning,
dock endast om mycket starka skäl föreligger.

3 Utmärkning av reservatområdet.
C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen gällande allmänheten
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1

hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål,

2 skada levande eller döda träd och buskar,
3 göra upp eld,
4 tälta,
5 förtöja båt mer än ett dygn,
6 framföra fordon inom reservatets ländområden.
Enligt länsstyrelsens beslut om fågelskyddsområden i skärgården 1983-10-28 dnr 11.1222498-82 gäller tillträdes- och befaringsförbud för bl a Styrsholmoch Svedholm med
omgivande vattenområde intill 100 meter från land under tiden 1.2-15.8.

D Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
a) Syftet med vården och förvaltningen: Reservatet skall vårdas och förvaltas så att området
bevaras i allt väsentligt orört. Inom område A på reservatkartan, skall skogsbruk få bedrivas
med speciell hänsyn tagen till naturvårdsintresset.
b) Skötselplan: Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom att
fastställa bifogad plan.
c) Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.
d) Naturvårdsförvaltare: Reservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av
skogsvårdsstyrelsen. Samråd skall vid förvaltningen ske med markägaren.
Naturvårdsförvaltaren skall också följa de direktiv som länsstyrelsen fortlöpande kan komma
att meddela.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Intrångsersättning enligt 26 § naturvårdslagen utgår med 250 000:-.
Besvär till jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär 8).
1 den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsen i plenum fattat beslut, har
förutom föredraganden deltagit länsrådet Lars Rydberg, länsassessorn Björn Sälde, biträdande
länsarkitekten Per Sandström, biträdande överlantmätaren Ragne Uhrberg och länsantikvarien
Sven E Noreen. I styrelsens beslut deltog lands hövdingen och ledamöterna Per-Olof
Strindberg, Nils-Ake Wiström, Per A Pettersson, Arne Nilsson, Göthe Anderson, Hans Holm,
Per Ekelin, Nils Lennstam, Henry Eriksson, Lars Olof Torfgård och Rolf Andersson samt
suppleanterna Stina Sundberg, Arne Plahn och Bo Pettersson.
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I ALLMÄN BESKRIVNING
l Administrativa data
Skyddsform naturreservat
Objektnummer
Beslutsdatum 1984-10-26
Kommun Söderköping
Socken Sankt Anna
Fastigheter Uggelö 1:3, Herrborum 3:1
Benämning Uggeld naturreservat

Areal 392 hektar varav landareal 64 hektar
Ägare greve Magnus Stenbock, Herrborum
Lägesbeskrivning 5 km nordost Sankt Anna kyrka
Upplåtelse Jakten är utarrenderad till Arne Lager
och fisket till Erik Wallén
Naturvårdsförvaltare skogsvårdsstyrelsen

2 Grund för beslut och föreskrifter
Området är avsatt som naturreservat genom länsstyrelsens beslut 1984-10-26 med de
föreskrifter som redovisas under punkterna A-D.
Grunden för beslutet
Reservatsområdet är av mycket stort värde främst för djurlivet och inrymmer bland annat orörda
skogsbestånd. Syftet med reservatet är att bevara områdets naturmiljö med dess växt- och
djurvärld genom att skogen pa oarna och inom en mindre del av Trännöhalsen lämnas till fri
utveckling mot naturskog och genom att särskilda naturvårdshänsyn skall tas vid skogsbruk
inom den övriga delen av Trännöhals.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla
beträffande området.
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning
i markägarens och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet
-------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1 uppföra byggnad eller anläggning
2 bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, dika, dränera, dämma, utfylla, plöja eller utföra
annan mekanisk markberedning
3 anlägga väg
4 anordna upplag
5 bedriva skogsbruk eller utföra andra ingrepp i vegetationen inom hel reservatet med undantag av
område A på den till reservatsbeslutet hörande kartan samt att inom område A bedriva skogsbruk
eller utföra andra ingrepp i vegetionen utan länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsens tillstånd
erfordras ej om åtgärden utföres under tiden 16/8-31/1 och överensstämmer med fastställd
skötselplan
6 utnyttja området för bete
7 ändra florans eller faunans sammansättning genom att införa för området nya arter
8 tillföra växtnäringsämnen
9 använda bekämpningsmedel
10 upplåta mark för camping och husvagnsuppställning

11 framföra fordon inom reservatets landområden annat än i samband med skogsbruksåtgärder
enligt punkt 5 ovan.
På grund av förbuden enligt punkterna 5 och 9 för markägaren att vidta vissa åtgärder påtar sig
naturvårdsförvaltaren ansvaret för den insektsbekämpning som kan komma ifråga enligt
anvisningar i skötselplanen. Åtagandet avser hela reservatet med undantag för område A.
B

Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående förvaltande myndighets rätt
att vidta åtgärder för att tillgodose ändamålet med reservatet
---------------------

Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktigas markägare och innehavare av särskild
rätt till marken aatt tåla följande åtgärder för att tillgodose ändamålet med
reservatet
1 Åtgärder mot insektshärjning
2 Åtgärder för tillvaratagande av naturvårdsintresset t ex viss faunavårdande skogsavverkning
3 Utmärkning av reservatsområdet
C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslaqen gällande allmänheten
---------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1

Hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål

2

Skada levande eller döda träd och buskar

3

Göra upp eld

4

Tälta

5

Förtöja båt mer än ett dygn

6

Framföra fordon inom reservatets landområden

Enligt länsstyrelsens beslut om fågelskyddsområden i skärgården 1983-10-28, dnr 11.122-2498-82
gäller tillträdes- och befaringsförbud för bl a Styrsholm och Svedholm med omgivande
vattenområde intill 100 meter från land under tiden 1.2-15.8.
D Föreskrifter enligt 9 naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
Syftet med vården och förvaltningen: Reservatet skall vårdas och förvaltas så att området
bevaras i allt väsentligt orört. Inom område A på reservatskartan skall skogsbruk få bedrivas med
speciell hänsyn tagen till naturvårdsintresset.
• Skötselplan: Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom att fastställa
bifogad plan.

• Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.
• Naturvårdsförvaltare: Reservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av sko sva dsstyrelsen.
Samråd skall vid förvaltningen ske med markägaren. Naturvårdsförvaltningen skall också följa
de direktiv som länsstyrelsen fortlöpande kan komma att meddela.
3 Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden
3.1

Naturförhållanden

Naturreservatet, som är beläget i innerskärgården uppvisar en för innerskärgården karaktäristisk
flora. Öarna är till övervägande del barrskogsbevuxna. På de högre partierna förekommer
hällmarkstallskog. I sänkorna, utmed sluttningar och dalgångar påträffas granskog. Här påträffas
även spår av en äldre brukningskultur som inslag av grova ekar. Barrskogen är ofta gammal och
grovstammig och ger ett urskogsliknande intryck. Tallar i 300-årsåldern påträffades.
Lundartade partier med stort inslag av ädla lövträd finns på bl a Trännöhals och Älgholmen.
Örtskiktet är här rikare med arter som sårläka, tandrot, trolldruva, hässlebrodd, lunddslok och
svalört. Samtliga bar har utpräglade stöt- och .läsida. Bergqrunden utgöres av urberg med grå och
qråröd gnejsgranit, undantag är Älgholmen med ådergnejs. Avlagringarna består av morängrus,
inslag finns av lera. De lerartade partierna är idag bevuxna med lövskog, ofta med ädla lövträd.
Djurlivet präglas av arter knutna till gammelskogen, flera rovfågelarter noterades vid
inventerinqstillfället. I Arentorpsviken observerades ca 300 vigg samt häger och drillsnäppa.
Bland däggdjuren återfinns de för trakten vanliga. Den lägre faunan och floran har inte undersökts.
3.2

Kulturhistoriska förhållanden

På flertalet av öarna kan spår av äldre brukningsformer observeras. Om detta minner ett flertal
grovstammiga ekar.
På Korsholmsskären finns tre st träkors uppsatta och enligt sägen skall tre skärgårdsbor här ha
förlist och omkommit då de seglat med grus.
Någon äldre bebyggelse är inte känd inom reservatet.

3.3

Markanvändning

Skogsbruk bedrivs och har bedrivits på Trännöhalsen under sen tid. På öarna torde avverkningar ej
ha skett under den senaste 30-40-årsperioden. Avverkningarna skedde då ofta i form av
blädningshuggningar på de produktiva bitarna. Efter stränderna och på bergen sparades skogen. I
äldre tider betades öarna. Jakten och fisket är utarrenderade. På Busholmens sydöstra spets finns
en mindre rast-fiskestuga.

3.4

Tillgänglighet

Trännöhalsen nås närmast från L Arentorp och därifrån är det ca 1 km promenad. Flera av öarna är
socialt attraktiva med släta fina berghällar och med goda angöringsplatser. Farleden Söderköping Gryt passerar mellan Busholmen och Älaholmen. Detta sammantaget gör att antalet besökare
ibland kan vara stort.
Tillträdesförbud råder under tiden ½ - 15/8 för Kor skären, St och L Styrsholmen och Svedholmen.
Tillträdesförbudet omfattar även vattenområdet intill 100 m från strand.

3.5

Anordningar för friluftslivet

Anordningar för friluftslivet saknas.

3.6

Tillsyn

Tillsynsman saknas.

