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I INLEDNING
Jag fick i maj 1971* i uppdrag av länsstyrelsen i Väster- 
norrlands län att utföra en naturinventering av Södra Ulvön 
i örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.
Inventeringen skulle utföras som en översiktlig vegetations- 
kartering med punktvisa analyser av floran i de olika bio
toperna. Detta skulle redovisas, dels i skriftlig form med 
beskrivning av de olika biotopernas natur samt artlistor 
över floran, dels i kartform med en biotopkarta över ön. 
Vidare skulle förutsättningarna för rörligt friluftsliv 
undersökas. Arbetet skulle vara slutfört den 1 oktober 197**.

Umeå i september 197^

ALLAN ANDERSSON
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II ARBETETS UPPLÄGGNING OCH UTFÖRANDE
Arbetsmetodiken har i stort sett följt de normer för över
siktlig vegetationskartering som givits av naturvårdsverket 
(Påhlsson L, 1972).
I planeringsarbetet har studier av tillgänglig litteratur, 
kartor, flygfoton och övrigt tillgängligt material gjorts.
Med utgångspunkt från flygbilderna upprättades en biotop
karta som sedan med hjälp av optisk pantograf överfördes 
på en arbetskarta i skalan 1:10 000. Utifrån denna karta 
planerades fältarbetet varvid tidsramar för undersökningar 
av de olika områdena och biotoperna upprättades.
Fältarbetet utfördes i juli månad 197^. Samtliga myrar, sjöar 
raviner och dalgångar besöktes och vidare undersöktes havs
stränderna samt Nörd- och Sör-Högberget och skogsmarken. På 
detta sätt bildade jag mig en uppfattning om öns natur och 
speciella floristiska drag. Gränserna för biotoperna på ar- 
betskartan kontrollerades, och justerades i vissa fall.
Vidare togs foton för bilddokumentation i redovisningen.
Arbetet redovisas i det följande som en beskrivning av öns 
olika biotoper med artlistor och bilder samt i kartform. På 
biotopkartan indelas ön i öppen hällmark, halvöppen hällmark, 
myr, sjö och skog (endast hyggen markerades på kartan). Med 
öppen hällmark avses de nästan vegetationsfria hällytorna 
nära stranden samt block- och klapperstensfält medan den halv 
öppna hällmarken representerar de områden som domineras av 
marker med mycket tunt markskikt av lavar och mossor med in
slag av buskar och enstaka träd över ett sparsamt fältskikt. 
Från skogen urskildes hyggen som markerades särskilt.
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III TOPOGRAFI OCH RYDROLOGI
Södra Ulvön är som en del av "Höga Kusten" relativt kuperad, 
om än inte oergen når de höjder som t ex Mjältön och de yttre 
delarna av fastlandet i skärgården uppvisar. De högsta bergen 
finns i nordligaste delen och är Nörd- ocn Sör-Högberget på 
80 respektive 90 m över navec medan ön i övrigt sluttar från 
nordväst mot sydost. Sör-Högberget stupar stundom lodrätt 
ner mot Fäbodsjön i väster och flera ganska branta raviner 
finns, Dl a i södra delen av Sör-Högberget mellan Rensviken
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och södra delen av Fäbodsjön. Även söder om Marsviksgrunnan 
finns branta stup i väster.
Stränderna är utefter hela syd- och ostsidan flacka och rela
tivt vegetationsfattiga. Stora kalspolade ytor finns omväx
lande med stora block- och klapperstensfält. Mot Ulvösundet 
och på öns västra sida är stranden genomgående brantare och 
endast de strandnära partierna saknar trädvegetation.
25 större och mindre myrar finns på ön. Dessa är övervägande 
av den topogena eller soligena typen, d v s de erhåller mark- 
blötan genom bäckdrag eller översilande vatten. Ett mindre 
antal är dock av den ombrogena typen, dvs den mosseliknande 
myrtypen som endast erhåller markblöta genom nederbörden.
Av de sju sjöar som finns är Fäbodsjön den största, ca 1 km 
lång och ca 400 m bred, medan de övriga endast är mindre 
tjärnar, antingen på hällmarken eller i myrar.
Egentliga bäckar finns endast som tillopp respektive avlopp 
till Fäbodsjön, som avlopp till småsjöarna nordost om lång
viken samt i nordöstra delen av ön där en bäck avtappar Hög
myran åt norr till Ulvösundet. Vidare finns en mindre bäck 
som mynnar i Rensviken. De små hällmarkstjärnarna i söder 
avtappas av tidvis uttorkade bäckar eller rännilar vilket 
även är fallet med myrmarkerna söder om Brännaberget.

GEOLOGI
Geologiskt sett är Södra Ulvön mycket intressant eftersom 
skarpa skiljelinjer finns mellan näringsrika respektive fat
tiga bergarter. Sålunda domineras berggrunden av det breda 
bälte av mörk diabas som ligger i nord-sydlig riktning över 
ön. Denna överlagrar rapakivigranit som går i dagen i ett 
ca 500 m brett bälte utefter hela östsidan och i ett mot
svarande, smalare bälte från fyren vid Fäbodviken till Röd
klacken på västsidan. En annan intressant detalj i berg
grunden är den vanadinförekomst som finns söder om Marviks- 
grunnan och som tidigare varit föremål för gruvdrift.

KLIMAT
Södra Ulvön kan på grund av sitt läge ute i Bottenhavet sägas 
ha ett lokalmaritimt klimat vilket också sätter sina spår i 
floran. Vårarna är relativt svala och sena till följd av den 
nedkylande effekt som det omkringliggande havet har. Däremot 
är höstarna relativt milda och sena vilket får till följd 
att vegetationsperioden blir väl så lång som på fastlandet 
och att en del sydliga och frostkänsliga arter förekommer.
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IV KULTURPÄVERKAN
Södra Ulvön har tidigare utsatts för mänsklig påverkan av 
flera slag och sådan förekommer ännu i viss utsträckning.
Vid södra änden av Fäbodsjön finns rester av den fäbod
verksamhet som tidigare försiggick. Som ett minne av detta 
slås fortfarande ängarna runt det enda hus som nu finns 
kvar. Att markerna har utnyttjats för odling och slåtter 
framgår av det system av diken som finns men av vilka nu 
endast rester återstår. Odlingsmarkerna har vuxit igen med 
granskog som på sina ställen är nästan oigenomtränglig.
Betet av nötkreatur har också varit omfattande runt fäbodar
na. Det skulle vara av kulturhistoriskt och socialt intresse 
att åtminstone delar av fäbodbyn hölls öppen och brukades på 
gammalt sätt. En annan nu nedlagd verksamhet är den tidigare 
omtalade gruvdriften söder om Marviksgrunnan. Ett omfattande 
system av gruvgångar med mynningen nere vid stranden finns 
och i skogen på berget ovanför finns gamla gruvhål. De gamla 
utskeppningskajerna är nu raserade och ger ett föga till
talande intryck. Det borde vara av både socialt och kultur
historiskt intresse att omgivningarna till den gamla gruvan 
städades upp och att informationstavlor sattes upp som be
rättade om den tidigare verksamheten.
Till den moderna typen av kulturpåverkan som just nu pågår 
hör hyggesbruket. Flera mindre hyggen finns på ön. Eftersom 
skogen är av god kvalitet över lag är detta helt naturligt 
men om ön skall kunna behålla den karaktär av vildmark som 
den faktiskt har vore det naturligtvis önskvärt att ytter
ligare kalhyggen undveks.
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V BESKRIVNING AV VEGETATIONEN

Allmänt
Södra Ulvön hyser, som tidigare nämnts, både genom de geo
logiska och klimatologiska förhållandena en flora som i 
många stycken har en sydlig karaktär. En rad arter som på 
dessa breddgrader är ovanliga i urbergsområden förekommer 
rikligt i diabasområdena.
Exempel på sådana är skogstry (Lonicera xylosteum), gul 
fetknopp (Sedum acre), kärleksört (Sedum telepheum), back
timjan (Thymus serpyllum), stor blåklocka (Campanula persi- 
cifolia) och hässlebrodd (Milium effusum). Blåsippa (Anemone 
hepatica), tibast (Daphne bezerium), måbär (Ribes alpinum) 
och piprör (Calamagrostis arundinacea) är vanliga över hela 
den av diabas underlagrade delen av ön. Klibbal (Alnus gluti- 
nosa) förekommer också på flera ställen inne på ön och inte 
bara vid havsstranden.
Södra Ulvön ligger något söder om den s k Ångermanländska 
vegetationsgränsen varför nordgränsen för allmän förekomst 
av ovan nämnda arter inte går långt norr om ön. Bl a därför 
är Södra Ulvön av vetenskapligt intresse. Den skarpa kon
trasten i floran mellan det av diabas underlagrade området 
och randområdena på rapakivigranit är påtaglig och intressant. 
Vad som främst gör Södra Ulvön värdefull ur vetenskaplig na- 
turvårdssynpunkt är de speciella ekologiska förhållandena 
vilka betingas av de extraordinära miljöfaktorerna. Man skall 
således ha klart för sig att en enstaka lokal för en ”sällsynt" 
växtart i princip saknar naturvårdsintresse om den inte be
finner sig i sin naturliga miljö och därmed utgör en del i 
ett fungerande ekosystem. Det är den speciella miljön (vilken 
möjliggör förekomst av för orten "sällsynta” växter) som är 
skyddsobjektet och inte den "sällsynta" växten i sig.

Öpjoen hällmark
De öppna hällmarkerna finns runt hela ön utom i norr mot 
Ulvösundet. På västra sidan finns den öppna hällmarken i ett 
smalt bälte närmast stranden medan den på ost- och sydsidan finns i ett ibland över 500 m brett bälte från stranden och 
uppåt. Förutom mer eller mindre kala hällar inbegripes i 
denna beteckning även block- och klapperstensfält som före
kommer på östra sidan, främst norr om Rensviken samt på vissa 
ställen i det inre av ön. Vid Långviken och Flaseviken finns mindre sandstränder.
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Växtligheten är sparsam då stora ytor är kalspolade och 
endast beväxta med skorplavar. Vittringsgrus förekommer 
fläckvis och ger grogrund för några få arter. I övrigt 
finns högre växter på sandstränderna och i sprickor i 
hällen. Till de arter som förekommer hör bl a följande:
Angelica silvestris
Botrychium boreale 
(få ex län i söder)
Calluna vulgaris
Elymus arenarius
Empetrum .nigrum
Epilobium angustifolium
Festuca ovina
Juncus articulatus
Juncus balticus
Juniperus communis
Latyrus maritimus
Molinia coerulea
Pinus silvestris
Rosa dumalis
Rubus idaeus
Sedum telephium
Silene maritima
Silene rupestris
Solidago virgaurea
Thymus serpyllum

Strätta
Nordlig låsbräken

Ej ung 
Strandråg 
Kråkris 
Mjölkört 
Fårsvingel 
Ryltåg 
östersj ötåg 
En
Strandärt
Blåtåtel
Tall
Nyponros
Hallon
Kärleksört
Strandglim
Bergglim
Gullris
Backtimj an

Tydlig skillnad i artrikedomen föreligger mellan diabas- respektive rapakiviklippor.

Halvöppen hällmark
I denna biotop finns, förutom den öppna hällmarkens enstaka 
knotiga tallar, även gran (ofta av krypgranstyp), krypande en 
Ej’ung» kråkris, odon, blåbär, lingon, mjölon, vide- ofta bind 
vide, (Salix aurita), rönnbuskar och flera lavarter som gul
vit och grå renlav, islandslav, fönsterlav, påskrislav, snö
lav samt vissa mossor. Hällkaren har ofta mera myrkaraktär 
än den öppna hällmarken och gungflyn med bl a vattenklöver 
och trådstarr förekommer.
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Den halvöppna hällmarken förekommer dels som en bård innan
för den öppna hällmarken men också i de inre delarna av ön 
i branter och högre partier. I branterna kan stundom floran 
vara rik. Så är fallet t ex i branten ner mot Marviksgrunnan 
där svartbräken, gaffelbräken, hällebräken, stensöta, kär
leksört och gul fetknopp förekommer i en frodig blandskog.

Myr
Som tidigare nämnts finns på Södra Ulvön ett 25-tal myrar 
av varierande storlek. Det övervägande antalet är myrar av 
topogen eller soligen karaktär men ett par undantag finns.
Det är norra Hästviksmyran och Grundmyran samt i viss mån 
myr B (se karta) vilka kan karaktäriseras som ombrogena 
myrar. Den förstnämnda domeras helt av höga tuvor och mat
tor av Sphagnum nemoreum och S fuscum. I övrigt växer där 
hjortron, ljung, kråkris, blåbär, rosling och odon samt i 
östra kanten flaskstarr i ett blötare parti.
Grundmyran är i södra delen utbildad som en mosse med höga 
Sphagnumtuvor och mellanliggande kompakta mattor. Enstaka 
martallar finns. För övrigt förekommer i denna del av myren 
de typiska mosseväxterna hjortron, ljung, dvärgbjörk, ros
ling och odon. I en lagg mot denna del dominerar pors och 
trådstarr samt förekomst av tuvdun, vattenklöver, dyfräken 
och gråal. I den norra delen finns också en mosseholme som 
omges av en lagg med bl a flaskstarr, vattenklöver, runt 
sileshår, dystrarr, vitag, rosling, kråkklöver och ängsull. 
Denna del av myren får vatten genom grundvattenutflöde vid 
bergfoten i öster. Utlopp sker genom en bäck i nordväst, i 
vilken det finns rikliga bestånd av knaggelstarr i ett litet 
översilningskärr ca 150 m norr om myren. I kärret finns även 
gräsull.
I de flesta myrarna märks tydligt den gynnsamma inverkan på 
floran som den rika berggrunden har. Artrikedomen är relativt 
hög. Många myrar är mycket blöta och inte sällan förekommer 
gölar och gungflyn. Detta gäller myrarna A,C,D,E,G,I,J (se 
karta), myren söder om Rensviksmyran, Rensviksmyran, Högmyran 
samt myren nord-nordost om denna. De blöta myrarna domineras 
av trådstarr, dystarr, flaskstarr, ängsull, kråkklöver, vat
tenklöver, rosling, vitag och dyfräken med inslag av runt 
sileshår, stor-sileshår, stjärnstarr, ärtstarr, knaggelstarr 
och blåtåtel m fl. Myrarna E,F och H (se karta) är under 
stark igenväxning av framförallt björk.
Av de mindre myrarna är myr J nedanför Sör-Höghergets södra 
utlöpare ca 500 m väster om Rensviken en av de intressantaste. 
Myren som översilas av vatten från öster avvattnas i väster 
genom en bäck till Fäbodsjön. Både myren och bäckravinen hyser 
en omväxlande och rik flora.
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På myren påträffades följande arter:
Carex capillaris 
Carex cordorrhiza 
Carex diandra 
Carex flava 
Carex limosa 
Dactylorhiza fuchsii 
Dactylorhiza maculata 
Drosera anglica 
Drosera rotundifolia 
Eriophorum latifolium 
Hierochloe odorata 
Menyanthes trifoliata 
Moneses uniflora 
Polygonum viviparum 
Pyrola minor 
Trichophorum alpinum 
Vaccinium oxycoccus

Hårstarr
Strängstarr
Trindstarr
Knaggelstarr
Dystarr
Skogsmarihand
Jungfru Marie nycklar
Stor-sileshår
Rund-sileshår
Gräsull
Myskbrodd
Vattenklöver
ögonpyrola
Ormrot
Klotpyrola
Ullsäv
Tranbär

I bäckravinen och dess omgivningar finns i den frodiga 
skogen rikligt med blåsippa, tibast, skogsvicker, kärr- 
fibbla, skogstry, stor blåklocka, måbär och te-veronika.
Det myrområde som tilldrar sig den största uppmärksamheten 
på ön är det stråk av myrar som sträcker sig från Rensviken 
i söder till Ulvösundet i norr. I södra delen finns tre 
myrar av vilka Rensviksmyran är den största. Dessa avvattnas 
genom en bäck till Rensviken. I bäckravinen är vegetationen 
frodig och floran artrik, bl a finns olvon, blekstarr, knag
gelstarr, kärrfibbla, vårvial, skogsmarihand.
Rensviksmyran är relativt blöt. Den domineras av dyfräken 
över mer än halva ytan. I ett stråk från sydost till nord
väst löper ett parti av torvmark med björk, pors och enstaka 
martallar. I den centrala delen av myren finns också fast- 
marksholmar med tall, gran och björk.
Myren söder om Rensviksmyran domineras nästan helt av trådstarr och är blöt.
Myren norr om Rensviksmyran är en liten myr med Sphagnumtuvor 
och mattor spridda över hela ytan. Ploran är i övrigt ej spe
ciellt artrik men en del näringskrävande arter som dvärglummer
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och knaggelstarr finns. Norr om denna myr finns ett gammalt 
igenslyat hygge.
Norra och södra delen av Högmyrans bredare del domineras av 
bladvass i täta bestånd. Mittpartiet karaktäriseras av en 
"tuvor-hölje"-myr med vitag, rosling, tranbär, hjortron, 
kråkris och stor-sileshår på vitmosstuvorna och i höljorna.
Flera djupa källor finns i vassbestånden. Myren kantas av 
pors tillsammans med trådstarr, flaskstarr, gråal, klibbal 
och glasbjörk. Högmyran avvattnas genom ett bäck-myr-system 
mot Ulvösundet i norr. Utlöparen mot nordost och utloppet är 
en blöt myr med trådstarr och blåtåtel som dominanter. I de 
blötaste partierna finns i en av smågölarna bäcknate (Pota- 
mogeton polygonifolius) som bara har ytterligare två kända 
lokaler i länet. Det är en sydlig och västlig art som är van
lig utefter västkusten men som i övrigt är sällsynt från 
Kalmar län till Hälsingland. Norr om myren vidtar ett totalt 
igenslyat område utmed bäcken där bl a brakved bildar täta 
snår. Området har antagligen tidigare nyttjats som slåtter- mark.
Det nordligaste myrområdet består dels av bladvassbestånd 
och trådstarr, dels av myrgölar med vit näckros och dels av 
gungflyn med dystränder. Floran är även här artrik. Nämnas 
särskilt, bör förekomsten av små-sileshår (Drosera intermedia) 
som växer rikligt på dystränderna i norra delen.
Typiskt för hela det beskrivna myr-kärrområdet är den "ogene
rade" blandningen av krävande och mindre krävande växter vil
ket får till följd att artantalet är stort. Vad som dock är 
mera intressant ur vetenskaplig synpunkt och viktigt ur na- 
turvårdssynpunkt är det faktum att myrarna och deras dräne- 
ringssystem är opåverkade. Myrarna är med andra ord ekologiskt 
fungerande vilket är synnerligen viktigt och förutsättningen 
för ett högt vetenskapligt skyddsvärde. Det är, som tidigare 
sagts, den unika miljön, vilken ger utrymme för en särpräglad 
flora, som är skyddsvärd och här föreligger ett sådant förhållande .
Nedanstående artlista illustrerar det omtalade stora artantalet .
Alnus glutinosa 
Alnus incana 
Andromeda polifolia 
Anemone hepatica 
Athyrium filix-femina 
Betula nana 
Betula pubescens

Klibbal
Gråal
Rosling
Blåsippa
Majbräken
Dvärgbj örk
Glasbj örk
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Caltha palustris 
Carex cordorrhiza 
Carex digitata 
Carex dioica 
Carex echinata 
Carex flava 
Carex juncella 
Carex lasiocarpa 
Carex limosa 
Carex livida 
Carex nigra 
Carex oederi 
Carex pauciflora 
Carex pallescens 
Carex pilulifera 
Carex rostrata 
Convallaria maj alis 
Corallorhiza trifida 
Crepis paludosa 
Dactylorchis fuchsii 
Dactylorchis incarnata 
Drosera anglica 
Drosera intermedia 
Drosera rotundifolia 
Epilobium angustifolium - 
Equisetum fluviatile 
Equisetum palustre 
Equisetum silvaticum 
Eriophorum angustifolium - 
Eriophorum vaginatum 
Filipendula ulmaria 
Fragaria vesca 
Geranium silvaticum 
Geum rivale 
Hammarbya paludosa 
Hierochloe odorata

Kabbeleka
Strängstarr
Vispstarr
Nålstarr
Stj ärnstarr
Knaggelstarr
Styltstarr
Trådstarr
Dystarr
Vitstarr
Hundstarr
Ärtstarr
Taggstarr
Blekstarr
Pillerstarr
Flaskstarr
Lilj ekonvalj
Korallrot
Kärrfibbla
Skogsmarihand
Jungfru Marie nycklar
Stor-sileshår
Små-sileshår
Rund-sileshår
Mj ölkört
Dyfräken
Kärrfräken
Skogsfräken
Ängsull
Tuvull
Älgört
Smultron
Skogsnäva
Humleblomster
Myggblomster
Myskbrodd



Juncus stygius - Dytåg
Lathyrus vernus - Vårvial
Listera cordata - Spindelblomster
Lysimachia thyrsiflora - Topplösa
Maianthemum bifolium - Ekorrbär
Melica nutans - Bergsslok
Menyanthes trifoliata - Vattenklöver
Milium effusum - Hässlebrodd
Molina coerulea - Blåtåtel
Moneses uniflora - ögonpyrola
Myrica gale - Pors
Nymphaea alba - Vit näckros
Nymphaea Candida - Nord-näckros
Paris quadrifolia - Ormbär
Parnassia palustris - Slåtterblomma
Phragmites communis - Bladvass
Potamogeton polygonifolius - Bäcknate
Potentilla erecta - Blodrot
Potentilla palustris - Kråkklöver
Prunella vulgaris - Brunört
Pteridium aquilinium - Örnbräken
Pyrola minor - Klotpyrola
Pyrola rotundifolia - Vitpyrola
Ramischia secunda - Björkpyrola
Ranunculus acris - Smörblomma
Rhamnus frangula - Brakved
Rhynchospora alba - Vitag
Rhynchospora fusca - Brunag
Rubus arcticus - Åkerbär
Rubus saxatilis - Stenbär
Scheuchzeria palustris - Kallgräs
Selaginella selaginoides - Dvärglummer
Solidago virgaurera - Gullris
Sparganium sp - Igelknopp
Trichophorum alpinum - Ullsäv
Trichophorum caespitosum - Tuvsäv - tuvdun
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Triglochin palustre 
Tussilago farfara 
Urtica dioica 
Utricularia intermedia 
Utricularia minor 
Vaccinium microcarpus 
Vaccinium oxycoccus 
Valeriana sambucifolia 
Veronica officinalis 
Viburnum opulus 
Vicia sepium 
Viola epipsila 
Viola riviniana

Kärrsälting
Hästhov
Brännässla
Dybläddra
Dvärgbläddra
Dvärg-tranbär
Tranbär
Vänderot
Ärenpris
Olvon
Häckvicker
Mossviol
Skogsviol

Listan upptar växter funna utefter hela sträckan Rensviken - 
den nordligaste kärrmarken.

Sjö
Förutom de små gölar som finns på myrarna förekommer i söder 
på hällmarken några mindre tjärnar vilka samtliga saknar 
namn på ekonomiska kartan. På ömse sidor om Skagshamnen finns 
två. Växtligheten är sparsam, vit näckros och igelknopp före
kommer främst. Tjärnarna saknar kontinuerligt till- eller 
utlopp. Nordost om Långviken finns två något större tjärnar 
som står i förbindelse med varandra och som avtappas genom 
en bäck till Långviken. Sjöarna ligger på rapakivigranit och 
är relativt näringsfattiga. Stränderna kantas främst av tråd
starr med visst inslag av ängsull, vitag (mycket vid bäck
utloppet), rosling, ljung, kråkris, pors, odon och blåtåtel.
I sjöarna finns vit näckros och vanlig igelknopp.
Den sjö som tilldrar sig det största intresset och som är 
överlägset störst är emellertid Fäbodsjön. Sjön har tre mindre 
tillopp, den ena i sydost från myr J, det andra i söder från 
de utdikade fäbodmarkerna och det tredje i nordväst från Häst- 
viksmyran. Avlopp sker genom bäcken i norr som mynnar i Fä
bodviken. Den östra stranden består omväxlande av klippstup 
och granskog med en alridå längst ut mot vattnet. I södra 
ändeh där det lilla tilloppet från fäbodmarkerna mynnar i 
sjön finns en liten gungflymyr med flaskstarr och vatten
klöver som dominanter. Stranden kantas här av täta snår av 
al, björk, vide och rönn.
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I väster gränsar hela den bredare delen av sjön mot ett 
hygge som är igenslyat av framförallt björk. Utefter stran
den står en tät alridå. I vattnet växer vit näckros, blad
vass, ålnate och gäddnate. Denna vattenvegetation dominerar 
i samtliga vikar och den saknas bara på östra sidan. Den norra 
viken från vilken utlopp sker omgärdas av hög granskog med 
en alridå närmast stranden.
Utefter sjöns hela västsida löper en stig som går från Fäbod
viken till Marviksgrunnan.
Sjön hyser ett rikt, men svårfångat, fiskbestånd av abborre 
och gädda.

Skogsmark vid Sör-Högberget, och Nörd-Högberget
På östra sidan om den norra viken står i sluttningen upp mot 
Sör-Högberget en frodig och växtlig granskog av ca 75 års 
ålder. I den finns stora bestånd av skogstry, bl a i en ravin 
ca 100 m söder om bäckutloppet. I undervegetationen märks 
trolldruva, blåsippa, harsyra och dvärghäxört . Även på västra 
sidan om norra viken, utefter stigen, är granskogen högvuxen 
och örtrik.
I bäckravinen mellan sjön och Fäbodviken står en stundom tät 
alskog med mycket frodig och artrik undervegetation. Både 
klibbal och gråal finns.

Sör-Högberget och Nörd-Högberget är med sina 90 respektive 
80 meters höjd öns högsta. De består av diabas varför floran 
stundom är rik och hyser flera sydliga arter. I nedre delen 
av bergssluttningen står en frodig granskog av samma typ som 
vid Fäbodsjön. Längre upp finns en blandskog av gran, björk 
och asp med en artrik undervegetation. Granen har en medel
ålder av ca 70 år. De icke skogsklädda partierna består av 
branter och mindre hällmarksytor.
De arter som kan påträffas
Actaea spicata
Asplenium septentrionale -
Calamagrostis arundinacea ■
Campanula persicifolia
Daphne mezerium
Fragaria vesca
Lathyrus vernus
Melica nutans
Milium effusum-

på bergen är bl a: 
Trolldruva 
Gaffelbräken 
Piprör
Stor blåklocka
Tibast
Smultron
Vårvial
Bergsslok
Hässlebrodd
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Paris quadrifolia 
Polygonatum odoratum 
Sedum acre 
Sedum annuum 
Vicia sepium 
Vicia silvatica 
Viscaria alpina

Ormbär
Getrams
Gul fetknopp
Liten fetknopp
Häckvicker
Skogsvicker
Fjällnejlika

Branten åt väster på Nörd-Högberget är fuktig och mycket 
artrik. Där finns täta bestånd av asp, rönn, björk och al 
med undervegetation av bl a piprör, tibast, måbär, ekbräken, 
hultbräken, majbräken, ärenpris, te-veronika, brunört, bergs- 
slok, röda vinbär, ormbär och hallon. På hällarna ovanför 
skogen finns kärleksört och fjällnejlika. Kärleksört samt 
gul fetknopp finns även på klipporna nere vid Fäbodviken.

Stigen_mellan Rensviken och fäbodarna
Mellan Rensviken och fäbodarna vid Fäbodsjöns södra spets 
går en bitvis otydlig stig. Från Rensviken går stigen först 
brant uppåt genom en högvuxen granskog. Undervegetationen 
är mycket artrik och frodig, speciellt på västra sidan om 
passet som man kommer till ca 250 m väster om Rensviken. 
Fäbodplatsen är nästan helt igenvuxen (utom delar av Fredsbo 
som hålls öppna genom slåtter) av snabbt växande gran samt 
lövsly. Granen dominerar vissa gamla odlingsytor helt och 
utestänger all annan vegetation.
Nedanstående artlista ger exempel på vad som växer utefter 
stigen och vid fäbodarna.
Actaea spicata
Aegopodium podagraria
Alchemilla vulgaris
Alnus incana
Chrysanthemum leucanthemum - 
Circium heterophyllum 
Convallaria maj alis 
Crepis paludosa 
Daphne mezerium 
Filipendula ulmaria 
Fragaria vesca 
Geranium silvaticum 
Lathyrus vernus

Trolldruva
Kirskål
Daggkåpa
Gråal
Prästkrage
Brudborste
Lilj ekonvalj
Kärrfibbla
Tibast
Älgört
Smultron
Skogsnäva
Vårvial
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Melandrium rubrum 
Melica nutans 
Milium effusum 
Picris hieracioides 
Rubes alpinum 
Rosa maj alis 
Rubus idaeus 
Silene nutans 
Urtica dioica 
Veronica chamaedrys 
Veronica officinalis 
Viburnum opulus 
Vicia silvatica

Rödblära
Bergsslok
Hässlebrodd
Bitterfibbla
Måbär
Kanelros
Hallon
Backglim
Brännässla
Te-veronika
Ärenpris
Olvon
Skogsvicker

Övrig .skogsmark
Den största arealen i det inre av Södra Ulvön upptas av 
skogsmark av varierande kvalitet. Gran är det dominerande 
trädslaget men i branter och på klapperstensfält, som före
kommer på de högre partierna, kan asp respektive tall domi
nera. Boniteten är övervägande hög utom på de av rapakivi- 
granit underlagrade områdena där ofta tallskog av dålig kvalitet växer.
Några större hyggen av färskt datum finns inte förutom väster 
om Fäbodsjön. Söder om Myresjön finns ett större gammalt 
Hygge som nu är igenslyat. Mindre hyggen finns dessutom i 
norr och i väst-nordväst om Flaseviken.
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VI FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RÖRLIGT FRILUFTSLIV
Södra Ulvön har på grund av närheten till Ulvöhamn och genom 
det alltmer Ökande fritidsbåtsintresset kommit att bli ett 
populärt utflyktsmål. Man gör dagsfärder till fots eller läg
ger till vid någon av de naturliga hamnarna och stannar på 
de kala klipporna för sol och bad. Av dessa skäl vore det 
angeläget att informationen om öns natur, naturliga stigar 
och hamnar ökades så att större delar av ön än vad som nu är 
fallet kunde göras tillgängliga för den breda allmänheten.

Slitage
Generellt kan ön sägas ha en låg grad av känslighet för de 
flesta typer av slitage men vissa undantag finns. Det gäller 
främst de södra delarna, inom reservatet, där det mycket 
tunna markskiktet med lavar och mossor är ytterst lättpåverkat 
och därför inte bör utsättas för tramp och dylikt. Vidare är 
självklart att de kala hällarna är känsliga för eldning, var
för sådan verksamhet bör koncentreras till därför iordning
ställda platser.
I övrigt är markerna mycket tåliga för tramp. Vad som emeller
tid ej bör förekomma är all form av dikning av myrar eller 
ytterligare kalavverkningar då det skulle komma att rubba den 
ekologiska balansen respektive förta den känsla av ödemark 
som en vandrare på Södra Ulvön nu förnimmer.

Småbåtshamnar
Runt ön finns ett antal hamnar, både naturliga och anlagda 
som väl lämpar sig för småbåtstrafik. På norra sidan är Fä
bodviken en populär sådan eftersom man därifrån direkt kom
mer in på öns bästa och längsta stig som slutar vid den enda 
hamnen på västra sidan, nämligen Marviksgrunnan. "Grunnan" 
som den populärt kallas är ett gammalt fiskeläge som nu är 
nedlagt men som bebos av sommargäster. Hamnen där är mycket bra och djup.
På östra sidan finns tre alternativ, nämligen Flaseviken, 
Långviken och Rensviken. I Flasevikens och Långvikens inner
sta del finns sandstränder. Vid hårt väder torde Rensviken 
vara den bästa landningsplatsen eftersom den ligger helt 
skyddad som en lagun innanför det smala inloppet.
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Badplatser
Lämpliga badplatser finns på en rad ställen runt ön men de 
mest lättåtkomliga och bästa sammanfaller med de naturliga 
båthamnarna. Utefter östra sidan kan Flasevikens och Lång
vikens sandstränder nämnas. Vidare är Rensviken badvänlig 
liksom den släta klippstranden i bukten norr om Maskrens- udden i nordost.

Rajätjolatjser
För den som färdas till sjöss sammanfaller lämpliga rast
platser med ovan nämnda hamnar. Den närliggande "civilisa
tionen" manifesterar sig för övrigt i förekomst av två torr- 
dass på ön, ett vid Rensviken och ett vid Fäbodviken. Vandrar 
man på ön finns en rad alternativ till rastplatser. Fäbod
sjöns vackra omgivningar, sjöarna nordost om Långviken och 
hela den vackert röda klippkusten på östra sidan är fina exempel.

Strövstigar
Förutom den på topografiska kartan markerade stigen mellan 
Fäbodsjön och Marviksgrunnan finns ett antal andra stigar som 
väl lämpar sig som strövstigar. Eventuellt bör vissa sträckor 
röjas och/eller markeras i terrängen. Från fäbodarna går så
lunda en stig söderut till Flaseviken och en västerut till 
Rensviken. Från Marviksgrunnan löper en bitvis otydlig stig 
mot Skagshamnen. Från Rensviken går en stig norrut utefter 
hela myrsystemet ända upp till Ulvösundet. Stigen kan efter 
viss röjning vara lämplig för en rundtur från Rensviken med 
den relativt lättgångna östra klippstranden som tillbakaväg.
Utefter sydost- och ostkusten är terrängen sådan att vand
ringsstigar lätt skulle kunna anläggas.

Sevärdhe_ter
Förutom den vackra natur som Södra Ulvön har att erbjuda 
finns några sevärdheter som särskilt bör nämnas. Det är 
främst den nu nedlagda gruvan söder om Marviksgrunnan. Här 
skulle man efter uppstädning av gammalt bråte från den gamla 
lastplatsen kunna ge information om den tidigare verksam
heten. Man borde också sätta upp effektivare stängsel runt 
de djupa gruvhål som finns uppe i skogen i passet nordost om 
Marviksgrunnan (väster om myr C, se karta) och på berget.
Marviksgrunnan med sin gamla bebyggelse bör också räknas till 
sevärdheterna på ön liksom de fäbodplatser där en stuga ännu finns bevarad.
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