
1 
 

Kunskapsunderlag Östra skärgården, Blekinge [K 17] (Sturkö och 

Torhamns sn) 
 

Motivering till riksintresset 

Skärgårdsmiljö som tydligt återpeglar utvecklingen av de maritima näringarna med kompletterande 

verksamheter sedan senneolitisk tid. Gränsbygd med kommunikations- och försvarsmiljöer med 

strategisk betydelse för sjöfart och försvar från vikingatid till slutet av 1900-talet. 

Uttryck för riksintresset: 

Skärgårdens öppna landskap med de visuella sambanden mellan öarna samt den på flertalet ställen 

obrutna horisonten. Det stora antalet betade och slåttrade holmarna, med kontinuitet sedan 

järnålder med talrika spår av kreatursfållor och ”mjölkakåsar”, hägnadssystem avgränsande 

ängsmark och lyckodlingar samt det biologiska kulturarvet bestående av betesgynnade växter och 

hävdade träd. Fornlämningarna i form av gravar från senneolitisk tid samt med vikinga- och 

medeltida kåsar (båtlänningar), tomtningar (säsongsbosättningar) med kontinuitet av användning in 

på 1700-talet. Farledsmiljön längs Kung Valdemars segelled med lä-/vindhamnarna samt 

vrakplatserna i hela området. Den militära miljön med otaliga fortifikatoriska lämningar. Både de 

tillfälliga och de industriella stenbrottslämningarna. Missionshusen samt de för fisket karakteristiska 

strukturerna, och byggnadsfunktionerna, såsom; hamnarna, kåsarna, sliparna, garnhagarna, 

lastagebryggorna, bryggorna, rökbodarna och fiskebodarna samt de funktionella sambanden 

däremellan.  

Östra Hästholmens småskaliga odlingslandskap och bebyggelse, det oskiftade byläget. 

Gårdsbebyggelsen med fristående bostadshus samt ekonomibyggnaderna uppförda med stående 

rödslammad träpanel, putsade fasader eller i skiftesverk. Fiskebodarna och bryggorna. Det bevarade 

äldre vägnätet. Missionshuset och Mårtenssons båtbyggeri. Sambanden mellan byläget och 

odlingsmarken. Det fossila odlingslandskapet med röjningsrösena och stengärdena som 

hägnadssystem. Ytteröns småskaliga odlingslandskap med dess äldre lämningar och strukturer. 

Ungskärs fiskeläge med kontinuitet från sent 1600-tal. Den småskaliga bebyggelsestrukturen på 

spontant uppkomna tomter, det intakta vägnätet samt den talrika uthusbebyggelsen. Bebyggelsen 

med fasader klädda med träpanel, rödslammade eller i ljusa kulörer och dess verandor med flacka 

tak. Ungskärs missionshus, skolhus, gamla lastbrygga och magasinhus. Hamnen med stenhantverk 

från 1936. Fiskebodarna vid hamnen.  

Stenshamn med fast fiskeläge sedan sent 1600-tal. Den småskaliga bebyggelsen i en och en halv plan 

med rödslammad eller ljust målade träpaneler och mestadels sadeltak. Bebyggelsens placering i 

nord-sydlig riktning samt det bevarade äldre vägnätet. Yttre skärgårdens äldsta bevarade hamn, 

uppförd i sten 1918. De talrika fiskabodarna samt missionshuset.  

 

Utlängans gårdsbebyggelse (med rötter i sent 1600-tal) med tillhörande odlingsstrukturer. Fyren och 

kapellgrunden. Det biologiska kulturarvet i form av ett bestånd skottekar, sannolikt från 1600-talet.  
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Långörens oskiftade lotssamhälle som uppkom som en följd av Karlskronas bildande (1680). 

Strukturen i byläget med bygatans ursprungliga sträckning samt bebyggelsen intill denna. 

Bebyggelsens utformning, mestadels som parstugor, klädda med rödslammad eller ljust bemålad 

träpanel. De karakteristiska verandorna, mestadels glasade med pardörrar och flacka tak. 

Uthusbebyggelsen, såsom; fiskebodar, rökbodar och fähus. Lotstornet från 1877 och tillhörande 

byggnader, samt utblickarna från lotstornet. Fägatorna ut från byläget samt hägnads- och 

ägostrukturerna på utmarken. Bryggor och kåsar. 

Inlängan med dess tomtingar. Hällkistegravfältet från senneolitisk tid. Markanvändnings- och 

ägostrukturerna, avgränsade med stengärden. Det biologiska kulturarvet i form av ljungheden, 

uppkommen genom lång kontinuerlig hävd. 

Öppenskär, Torhamnaskär och Äspeskär med beteslandskap som sannolikt brukats kontinuerligt 

sedan yngre järnålder. Säsongsbosättningslämningarna, fångstfållan och ”mjölkakåsarna” på 

Öppenskär.  

Flakskärs tomtningar och kåsar, samt det tillhörande historiska landskapet. 

Maltkvarns öppna odlingsmarker och markanvändningsstrukturer i ursprungliga lägen.  

Arnö/Ornö med det öppna beteslandskapet. 

Inledning 
Riksintresse för kulturmiljövården handlar om hur vår historia är, och kan bli, läsbar i miljön 
runt omkring oss. Spåren av historien är i dessa miljöer utmärkande tydliga och närvarande. 
Områdena ska spegla väsentliga delar Sveriges historia utifrån lokala perspektiv. Det är den 
statliga myndigheteten för kulturmiljövården, Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som har ansvaret 
att peka ut områdena. Länsstyrelsen kan komma med förslag, och även föra en dialog med 
kommunerna samt ta fram underlag som beskriver områdena.  

 
Tanken med riksintresseområden är att här ska särskild hänsyn tas till kulturmiljövärden när 
man planerar för utveckling. Om till exempel nya bostadsområden planläggs eller nya vägar 
dras fram, ska detta göras utan att de kulturhistoriska värdena som hör till riksintresset 
påtagligt skadas. Allra helst ska förändringar istället göra så att historien blir ännu tydligare. 
På så sätt kan de historiska värdena bidra i en planering för framtiden.  

Till varje riksintresseområde finns en värdebeskrivningstext (Riksintressebeskrivning) som 
består av en motivering av anspråket där områdets landskaps-/kulturmiljötyp samt präglande 
kulturhistoriska utvecklingsskeenden och verksamheter beskrivs. Värdebeskrivningstexten 
består även av en tillhörande uttryckstext, som beskriver miljöns läsbara uttryck såsom 
karaktärsbärande miljöer, anläggningar, byggnader och delmiljöer som återspeglar det som 
anges i motiveringen. I riksintressebeskrivningen anges även olika miljötyper, tagna ur en 
miljötypslista, som RAÄ har tagit fram. Det är den beslutade riksintressetexten som är 
styrande (laggrundande) i en eventuell prövning av anspråket.  
 
Riksintressebeskrivningen ger en koncentrerad anvisning om landskapets riksintressanta 
kulturhistoriska karaktär och innehåll, och kan på olika sätt behöva kompletteras genom 
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förtydligande underlag. Länsstyrelsen i Blekinge har tagit fram ett fördjupat 
kunskapsunderlag till varje område som innefattats av revideringen, för att öka förståelsen 
för de olika historiska sammanhangen som anspråken motiveras av. Underlaget innehåller inte 
en inventering över hela den bebyggda miljön med alla enskilda uttryck listade. Den pekar på 
strukturer, samband och t ex byggnadstraditioner som hänger samman med den riksintressanta 
historien. Kopplat till kunskapsunderlagen har Länsstyrelsen tagit fram en för varje område 
individuell lista, med rekommendationer i form av ”Att-tänka-på-punkter”, som är tänkt att 
verka som ett stöd och hjälpverktyg i planeringssituationer. Listan kan användas som 
utgångspunkt för att bedöma enskilda objekt eller delar av miljön. Punktlistan är i sig inget 
styrande dokument.  
 

Följande är ett kunskapsunderlag för riksintresseområde Östra skärgården [K 17] i Blekinge 

län, som syftar till att: 

1) förmedla den historia som motiverar statens anspråk på riksintresseområde  
2) lyfta fram och peka på de fysiska uttryck som förmedlar historien i området. 
3) ange viktiga saker att tänka på vid utveckling och för att upprätthålla riksintressevärdena  

 

Kunskapsunderlaget är tänkt att användas brett av politiker och tjänstemän som planerar 
långsiktigt för skärgårdens utveckling och av handläggare på plan- och bygglovsavdelningar 
som hjälp att identifiera vad i en miljö som bär på riksintressanta värden och varför den gör 
det. 

Underlaget innehåller inte en inventering över hela den bebyggda miljön med alla 

enskilda uttryck listade. Den pekar på strukturer och byggnadstraditioner som hänger 

samman med den riksintressanta historien och ger konkreta exempel som kan användas 

för att bedöma enskilda objekt eller delar av miljön. 

Lagar som reglerar riksintressena 

Bestämmelser om riksintresse finns i miljöbalken, plan- och bygglagen samt 
hushållningsförordningen. Bestämmelserna innebär att ett utpekat riksintresse inte får 
påtagligt skadas av anspråk på ändrad mark- eller vattenanvändning. Det övergripande målet 
med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. 

Definitioner och förhållningssätt finns i miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården regleras i 3 kap. 6 § miljöbalken (1988:808). Regler för tillämpning finns i 
plan- och bygglagen. I 3 kap. 4 § PBL framgår att kommunen ska redovisa hur riksintressena 
ska tillgodoses i den kommunala planeringen. 

Myndigheternas ansvar 

Hanteringen av riksintressen är en angelägenhet för både stat och kommun. 
Ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna framgår av förordningen om hushållning 
med mark och vattenområden (SFS 1998:896). Enligt förordningen är det 
Riksantikvarieämbetet som bedömer om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt 3 kap. miljöbalken.  

Områden av riksintresse pekas ut i en process där såväl statliga centrala myndigheter som 
länsstyrelser och kommuner är delaktiga. De utpekade riksintressena ska hanteras i 
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kommunernas planering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga 
intressena i dialog med kommunen. 

Sammanfattning av området 

Området består av flera öar och det aktuella riksintresset omfattar en hopslagning av flera 
ursprungliga riksintresseområden. Området ligger i Karlskronas östra skärgård och sträcker 
sig från ytterskärgården med Utlängan som den sydligast belägna ön, till Ö 
Hästholmen/Ytterön i den norra delen närmst fastlandet. Riksintresseområdet speglar 
kustkulturens många olika försörjningsdelar och består av flera olika öar med olika karaktärer, 
med utgångspunkt i de olika förutsättningarna öarna haft för försörjning. Det är viktigt att 
framhålla den enskilde öns ursprung för att förstå dess värde, det går inte att generalisera 
området. Samtidigt bildar alla öar tillsammans den helhet som beskriver de kulturhistoriska 
värdena i området.   
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Riksintresseområdet Östra Skärgårdens avgränsning i sin helhet. 



6 
 

Historik 

I förhistorisk tid var skärgården ett renodlat jakt- och fångstlandskap, men redan under 
bronsåldern kom delar av området i Östra Skärgården att präglas av de agrara näringarna. Vid 
en specialinventering gjord av länsmuseet 1990 återfanns spår av tomtningar 
(säsongsbosättningar) som finns på flertalet av öarna. Bosättningarna brukades som en 
utmarksnäring och som ett komplement till jordbruksnäringen som bedrevs på fastlandet. I 
anslutning till tomtningarna finns lämningar efter båtlänningar (kåsar) som var en form av 
småhamnar, bestående av två mot land vinkelrätta stenrader med en röjd yta emellan, där 
båtarna låg. Lämningarna efter tomtningarna utgörs oftast av fyrsidiga stengrunder som ofta 
är kallmurade. Troligtvis har de haft en överbyggnad och takkonstruktion av trä, belags med 
vass. De kan ibland innehålla en rumsindelning och är ca 10-20 kvadratmeter stora. Ofta 
ligger de grupperade i mindre klungor, idag belägna en bit från det ursprungliga havsnära 
läget. Detta beror på den landhöjning som skett sedan deras tillkomst. 
 
Genomförda undersökningar visar att säsongfiskelägena spänner över en lång period, från 
vikingatid till 1700-tal. Vid inventeringen registrerades inte mindre än 140 hyddgrunder och 
ett 40-tal kåsar. Detta utmärker Östra skärgården även i ett riksperspektiv. Högst 
koncentration av tomtningar finns på Inlängan (idag med ca 7 st bofasta) och den nu 
obebodda ön Flakskär. Tillsammans med lämningar från gravplatser vittnar platserna om en 
lång kontinuitet av mänsklig närvaro i området och har därmed ett högt kulturhistoriskt värde. 
Uttrycken i form av tomtningar och båtlänningar är bärande inslag för förståelsen av miljön. 
 

 
Bilden föreställer en tomtning (på Långören) som är en lämning av den äldsta formen av 
säsongsbosättning i området. Bosättningarna användes säsongsvis och var enkomplettering 
till jordbruket, som oftast bedrevs på fastlandet.  
 
Jakt på sjöfågel och säl var ett viktigt komplement till fisket. Fisket anses ha varit lönande, då 
till och med den för tiden ledande handelsdrivande Hansan, visade intresse för verksamheten. 
 
Under stenåldern var öar som Inlängan och Öppenskär täckta av lågvuxen urskog, med ek 
som dominerande trädslag. Under yngre stenåldern och sedan järnåldern började man så 
svedja och röja markerna för att få mer mark till bete. Därmed påbörjades skapandet av det för 
skärgården karakteristiska öppna kulturlandskap som vi ser spår av än idag. Kreatursskötsel 
har sedan dess, och är till viss del än idag, varit en betydelsefull del av skärgårdsfolkets 
inkomstkällor. Dagens öppna beteslandskap utgör en stor del av förståelsen för det historiska 
landskapet.  
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Fiskerinäringen  

Försörjningen fisket givit har naturligt varit den grundläggande delen av ekonomin i området. 
Tillsammans med fångstnäringen har fisket försörjt befolkningen i skärgården sedan 
förhistorisk tid. Lämningar från det tidiga fisket är, som tidigare nämnts, tomtningar och 
kåsar. Dessa återfinns idag på de flesta av riksintressets öar, belägna en bit från strandlinjen, 
ofta i den igenväxande betesmarken.  

Fisket i området skapade tidigt ett intresse för centralmakten. I en ölista i Kung Valdemars 
jordebok från omkring 1230 nämns både Utlängan och Inlängan att ge underhåll till kungens 
hovhållning. I densamma finns även den berömda segelbeskrivningen från Utlängan till 
Reval, vilket visar att den skyddande farleden inomskärs också under medeltid hade stor 
betydelse. Detta understryks av ett medeltida sjöfararkapell, vars grund återfinns på Utlängan. 
 
De första uppgifterna om fast bosatta fiskare i skärgården finns i de så kallade 
jordrevningsprotokollen från 1671. Jordrevning är en uppmätning av jordbruksmark, äng och 
åker, i samband med skattläggning, vanlig innan de officiella lantmäteriförrättningarna. Där 
omnämns Ungskär som ”allenaste een Klippa, som några fiskare påbor”. Även Stenshamn 
omnämns; ”som åtskillige fiskare hafwa sin läger och fiskelycker och boo uti”. Både Ungskär 
och Stenshamn har varit bebodda sedan dess. 
 
De fasta fiskelägena utgörs av en bykärna som ofta ligger på till synes spontant uppkomna 
tomter, utan något rumsligt mönster. Bebyggelsen är småskalig och enkel, uthusen är talrika 
och vägnätet är av informell karaktär. Till fiskelägena hör flertalet uttryck som härleder till de 
för fisket speciella sysselsättningarna. Hit kan bryggor, lastagebryggor, rökbodar, slipar (en 
bädd på vilken medelstora eller mindre fartyg och småbåtar dras upp för reperationer, 
förvaring eller liknande) och garnhagar räknas.  Uttrycken återfinns i de flesta hamnar i 
området och är betydelsefulla för upplevelsen och förståelsen av kulturmiljön.  

  
Exempel på fiskebåt i en kås med tillhörande brygga. Fotograf: Ulf Lundgren 
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 Garnhage. (Ekö, ej i området) 
 

 
Bild från Långören med bryggor, uppdragningsplats och en rökbod (lilla svarta byggnaden i 
mitten av bilden). Fotograf Jakob Marktorp  
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Slipen för sjösättning/upptagning, på Ungskär. 

Karlskrona stads grundande 1680 återverkade även på förhållandena i skärgården. Härmed 
växte bland annat lotsbosättningar och fasta fiskelägen fram. Fisket dominerades av 
skärgårdsbönderna och avsättningsmöjligheterna var goda inne i den nya staden. Vid sidan av 
ett mantalssatt jordbruk bedrevs både strand- kust- och havsfiske. För att förbättra 
fiskenäringen utfärdade landshövdingen i Blekinge från 1750-talet fullmakter för 
saltsjöfiskare, som därmed fick laglig rätt att bosätta sig längs kusten och utöva sitt yrke. 
Härmed växte fiskelägena på Ungskär och Stenshamn och nya tillkom på Inlängan och 
Flakskär.  
 
En så kallad ”Saltsjöfiskare” (yrkesfiskare) var tvungen att ansöka om antagningsbrev (från 
vem?) och räknades till det fattigare skiktet i samhället. Fiskaren behövde dessförinnan söka 
tillstånd av markägaren för att få ett arrendekontrakt och därmed kunna upprätta en boplats 
för att kunna bedriva fisket. Tomten fiskaren tillskrevs var ofta närmast obrukbar för 
markägaren. Den skulle vara så pass stor att det fanns plats för en stuga, men även plats för 
torkning av garnen (garnhage). Helst skulle tomten också ligga vid stranden så det fanns plats 
för en egen kås eller båtlänning (tilläggsplats) för båtarna.  

Fiskarstugor var oftast uppförd som en enkelstuga med ett stort stugrum, en liten kammare 
eller ett litet kök med förstuga. I sin ursprungliga form hade de öppet ryggåstak (innertak 
saknas). Denna form av bebyggelse var vanlig för samhällets fattigare skikt och återfanns på 
fastlandets landsbygd under tidigt 1800-tal, men kom senare att förändras. Förändringen 
dröjde dock i skärgården och bebyggelseformen var här vanlig in på 1900-talet. 
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Trolig ursprunglig fiskarstuga (Ungskär). Fiskarstugorna var ofta så kallade enkelstugor.  

Det traditionella fisket i Blekinge med hemtillverkade redskap av naturfiber som hampa, lin 
och bomull. Fiskebåtarna, så kallade vrakekor, var öppna och drevs med åror och segel. 
Fiskenäringen hade många grenar (havs- och kustfiske) och sedan flera eftersteg i form av 
saltning (lämningarna av ett sillsalteri finns på Maltkvarn), torkning och rökning. 
Familjemedlemmarna hade olika arbetsuppgifter beroende på ålder, kön och förmåga.  

Männen innehade det riskfyllda arbetet med att sätta och ta upp garnen. Väl i hamn mötte 
kvinnorna upp för att hjälpa till. De upptagna näten skulle rensas och fisken tas om hand så 
fort som möjligt. Sedan var det kvinnorna som hade det tunga, och även det, riskfyllda 
uppdraget att transportera fisken till städerna, där det var lagstiftat att all handel med fisk 
skulle genomföras. Väl i staden stod de även för försäljningen av fisken. De hade på så sätt ett 
stort ansvar för ekonomin. I hemmet stod de för alla hushållsrelaterade sysslor.   

Från och med 1800-talets senare hälft kom fisket att professionaliseras alltmer. Det kom nya 
båttyper och mer avancerade fiskeredskap tillsammans med nya fiskemetoder. De rundgattade 
däcksbåtarna (kraftigt rundade i för och akter med goda seglingsegenskaper) avlöste efterhand 
de öppna ekorna vid havsfisket. Den förut vindburna fiskeflottan kom under 1900-talets första 
del att ersättas av motorer. De större båtarna krävde nu bättre landningsplatser (hamnar) och 
1918 blev den första regelrätta fiskehamnen i området uppförd på Stenshamn. Under 1930-
talet uppkom fler fiskehamnar, bland andra den på Ungskär (1937) genom nödhjälpsarbete.  
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Motoriseringen och de förbättrade kommunikationerna har förändrat skärgårdsfiskarens 
villkor i grunden och i de östra delarna av skärgården har antalet bofasta invånare minskat 
drastiskt. Ett av de tydligaste exemplen är Ungskär som 1880 hade 364 invånare, idag finns 
där endast fem bofasta.  En av dem är fortfarande yrkesverksam fiskare. 

Skärgårdens agrara landskap 

Den för skärgården naturliga kombinationen av kreatursskötsel och jordbruk (där 
markförhållandena tillät) tillsammans med fisket har sin början redan under förhistorisk tid. 
Den fasta jordbrukande befolkningen, och dess bebyggelse, la grunden till det öppna 
betespräglade landskap som ännu idag karakteriserar delar av området. Förhållandena i 
historisk tid kan bland annat studeras i jordrevningsprotokollen (en inventering och 
skattläggning av samtliga jordbruksfastigheter) från 1671 samt en detaljerad beskrivning av 
tidigare ej skattelagda öar från 1707. De visar att vid sekelskiftet var endast en femtedel av 
bönderna i Östra Härad självägande, det stora flertalet brukade Kronans mark. Detta 
förhållande ändras dock i början av 1700-talet då kronojorden såldes ut i stor skala. Flertalet 
öar i området Östra skärgården berördes av utförsäljningen. 
 
Kreatursskötslen har sedan början av befolkningens fasta kolonisering, varit en viktig del i 
skärgårdsbefolkningens försörjning. De betande djurens öppna landskap är karaktärsskapande 
för Ö. Skärgårdens landskapsbild och kan med rätta betraktas som ett levande kulturarv, ofta 
med en hög biologisk mångfald. Det öppna landskapet är ett bärande inslag för upplevelsen 
och förståelsen av kulturlandskapet.  

 
Odlingsvall på Ö. Hästholmen 

Fiskelägenas organisation och 

bebyggelse har en karaktär som är 

viktig att värna om. Hamnarna, som 

är statligt finansierade, är exempel 

på högklassigt stenhantverk. De är 

en stor del av de kulturhistoriska 

uttrycken och därmed bärande 

inslag för förståelsen, och 

upplevelsen, av miljön. 
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Odlingslandskapet på Östra Hästholmen. Den idag brukade marken ligger på ursprungligt 
hävdade marker. Bryggor som vittnar om fiske som en del av försörjningen, finns i viken 
väster om byläget.  
 
Brukningsmetoderna för odlingsmarker i landet såg annorlunda ut tiden före skiftena, och 
följde ett allmänt utbrett system. Närmast gården låg inägorna med åker och äng och utanför 
den inhägnade inägomarken låg den mera extensivt utnyttjade utmarken. Den var samfälld 
mellan byns gårdar och bestod av betesmark och skog. Detta mönster bildades sannolikt i 
Blekinge redan under förhistorisk tid, då bylandskapet växte fram. Dock tillät inte 
naturförhållandena odling på alla öar i Östra skärgården. Endast ett fåtal öar i området har en 
jordbrukarhistoria, till exempel Utlängan, Maltkvarn och Ö. Hästholmen, de flesta fick nöja 
sig med små odlingar, så kallade ”kålhagar” (små trädgårdsodlingar), för självförsörjningen.  
 
En betydande del i bondeekonomin på öarna var betesdjur och fodertäckt. Flertalet av de 
mindre öarna och skären återfinns redan i tidiga källor och kartor (skifteskartor), utmärkta 
som betesmarker, dock tillhörde de då Kronan. Under 1700-talet skedde, som tidigare nämnts, 
en utförsäljning av kronoöarna och härmed tillföll de i huvudsak skärgårdens byar. Ett 
exempel är Ö. Hästholmens by som under 1700-talet hade flertalet betesholmar under sig. Dit 
räknades Öppenskär, Hylteskär, Inlängan med Vingelskär, Torhamnsskär, Äspeskär, Flakskär 
och Ormskär. På flera av öarna finns även spår av ett äldre hägnadssystem där marker som var 
avsedda för slåtter (vinterfoder) är avskilda från betesmarken. På en del öar återfinns även 
hägnader som fungerat som fållor för bland annat mjölkning och fårklippning. Även 
jordbrukare från fastlandet använde dessa öar som bete och skeppade (rodde) över kreaturen 
med båt. 
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Både kreatur och foder transporterades med båt mellan öarna. (Ursprung; vykort från 
Långören). 

 
Kreatursskötslen har sedan början av befolkningens fasta kolonisering, varit en viktig del i 
skärgårdsbefolkningens försörjning. De betande djurens öppna landskap är 
karaktärsskapande för Ö. Skärgårdens landskapsbild och kan med rätta betraktas som ett 
levande kulturarv, ofta med en hög biologisk mångfald. 

 
Det kom att bli ett intensivt odlings- och betestyck i skärgården under slutet av 1600-talet. 
1671 uppges att samtliga bebyggda öar saknade skog eller var mycket trädfattiga. Ved och 
timmer hämtades från fastlandet.   
 
Det uppstod jordbruksbyar på Ö. Hästholmen och Utlängans by under 1700-talet. Gårdarna 
var små med begränsad åkerareal, men kombinationen fiske och kreatursskötsel gjorde 
skärgårdsbondens situation tämligen gynnsam. I en rapport från 1814 meddelar 
Hushållningssällskapet att ”en ovanlig folkmängd har sin bärgning i skärgården och 
skatterna utgår där med lätthet”.  
 
Dessa i många fall urgamla och av människan formade betes- och slåttermarker kan med rätta 
betraktas som ett levande kulturarv och innehåller ofta en karakteristisk biologisk mångfald. 
Man kan här tala om det biologiska kulturarvet som brukar baskrivas som ”natur som berättar 
om kultur”, det vill säga hur vi människor har påverkat naturen och vad det fått för biologiska 
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följder.  De betade markerna innehåller ofta också andra kulturhistoriska spår som är 
förknippade med äldre tiders jordbruk, som till exempel fossila åkrar (från järnålder/medeltid) 
gamla brukningsvägar samt odlingsrösen och stenmurar från skilda tidsepoker.  
 
De naturliga fodermarkerna har ett pedagogiskt värde för förståelsen av äldre tiders 
näringssystem, och innehar därmed ett högt kulturhistoriskt värde. Just i Östra Skärgården är 
de ett av de bäranade inslagen för förståelsen av miljön. 
 
De gamla byklungorna med traditionell gårdsbebyggelse är generellt grundläggande element i 
det agrara landskapet, och så även på öarna i området. Detta gäller även den tidigare 
organisationen av brukningsmetoder med spåren av gränser mellan inägor och utmark, 
hägnader och bevarade vägnät. Här finns förutom de vanliga gränsskiljande hägnaderna ett 
betydande bestånd av så kallade funktionella hägnader som i den traditionella driften haft till 
funktion att stänga ute betesdjuren från odlings- och ängsmark. De funktionella hägnaderna 
återfinns på flertalet av öarna, även på de obebodda. Hägnaderna är karaktärsskapande och 
tillhör uttrycken för områdets kulturhistoria. 
 

 
Exempel på en funktionell hägnad som stängde ute betesdjuren från odlingsmarken. Ö. 
Hästholmens bys odlingsslätt.  

Det fortifikatoriska landskapet 

Området har i alla tider varit strategiskt viktigt. Förhistoriska spår av befästningsanläggningar 
som fornborgar och pålspärrar finns i anslutning till området och indikerar tydligt på en 
organiserad samhällsstruktur och behovet av att skydda sig från angripare. Anläggandet av 
Karlskrona stad har som tidigare nämnts haft efterverkningar i skärgården på flera vis. 
Uppförandet av nya fiskehamnar och lotsstationer är några, men även befästningarna blev 
efter stadens grundande flera. Nya befästningstekniker tillsammans med nya tider kom i slutet 
av 1800-talet att medföra än fler fortifikatoriska anläggningar i skärgården. Senare under 
1930-talet tillkom ytterligare stora batterier på bland annat Öppenskär, Lungskär, Långören 
och Inlängan. Under mellankrigstiden utvecklades flera system av befästningslinjer och 
försvarets verksamhet kom att få stor betydelse för skärgårdsbefolkningen. Fästningsbyggena 
gav olika möjligheter till försörjning genom säsongsarbete och möjligheter att sälja fisk och 
jordbruksprodukter. Under 1900-talet har försvaret varit en viktig arbetsgivare för både den 
civila och militära befolkningen. Dock har de omfattande skyddsområdena, som en följd av 
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försvarets verksamhet, i området varit en bidragande faktor till att en storskalig turismsatsning 
uteblivit.  
 
De flesta öar i området har berörts av försvarets verksamheter, ofta med resultatet att de 
tidigare livsvillkoren ändrats avsevärt. Sannolikt var det förvaret som bidrog till att flera öar 
fick fasta elanslutningar. Lämningarna efter verksamheten finns i stort sett hela området och 
är en del av kulturhistorien.   

Stenindustrin   

Vid byggandet av befästningarna behövdes stora mängder byggnadsmaterial, som till stora 
delar hämtades från skärgården. Under 1600- och 1700-talen användes i huvudsak lös 
marksten. Dock upprättades så kallade kronobrott vid byggandet av Karlskronas dockor samt 
Kungsholms fort, där man högg konstruktionssten. Hela skärgården utvecklades senare under 
1800-talet till att omfattas av en betydande stenindustri. Denna industri kom att bli en viktig 
bisyssla för skärgårdsbefolkningen vid sidan av fisket och jordbruket. Vid sekelskiftet fanns 
omfattande stenbrott bland annat på Ö. Hästholmen samt Inlängan. Lämningar av tillfällig 
stenindustri är vanliga på de flesta öarna i området och bidrar till att visa på bredden av de 
försörjningsnäringar som funnits bland skärgårdsbefolkningen. Stenbrottslämningarna är 
därmed en del av kulturhistorien i området. 
 

 
 Lämningar av tillfällig stenindustri på Ungskär.  

Lotsväsendet 

Skärgårdsområdet är svårnavigerat med mycket grynnor, därav det stora antalet lotsplatser 
och vrak. Det har varit livligt trafikerat och en naturlig passage för förbindelse mellan väst 
och öst.  

Redan i slutet av 1600-talet sker lotsning i en organiserad form och lotsplatser inrättas på 
öarna Ungskär, Ö. Hästholmen, Långören och Aspö (ingår ej i området). Stationen på 
Långören utvecklades i slutet av 1800-talet till att omfatta hela bebyggelsekomplex i form av 
bostäder, hamnanläggningar och lotsutkik.  
 
Systemet med lotsar, ledsagare eller styrmän, som förde fartygen genom de närliggande 
vattnen, och även längre sträckor, går tillbaka till medeltiden. Vasakungarna visade intresse 
för att kronans fartyg skulle inrättas i ett rikstäckande lotssystem. Först i slutet av 1600-talet, 
1660-1696, förverkligades de här planerna. Utefter landets kuster bildades lotsstationer med 
ansvar för såväl lotsning som farleder, sjömärken och fyrar. Detta var således ett militärt 
intresse. Lotsarna hade också ansvaret för att underhålla prickar i farlederna och var därför 
befriade från skatt.  
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Grundandet av örlogsstaden Karlskrona 1680 bidrog till att farleden från Kalmarsund genom 
Torhamns skärgård fick större betydelse än den redan viktiga kommunikationsleden. 
Långören låg då lämpligt till för en lotsplats. Lotsstationen Långören tillkom omkring 1715 
(äldsta kända belägg 1717). Långören blev ett s.k. lotshemman.  
 
I östra Blekinge fanns under 1700- och 1800-talet 9 lotsplatser, varav 4 i Torhamns skärgård – 
Långören, Ungskär, Inlängan-Stenshamn, Hästholmen. År 1878 fanns här totalt 22 lotsar. 
Långören var huvudstation med ansvar för dessa lotsplatser. Viss lotsuppassning förekom på 
ett reducerat antal öar fram till 1937. När Långörens lotsplats avvecklades 1960 övertog Aspö 
ansvaret för hela östra Blekinge (med lotsuppassning även i Karlskrona). Sedan 1988 ansvarar 
Karlshamns lotsplats för hela Blekingekusten. Idag är lotstornet på Långören förklarat som 
byggnadsminne och har en bärande del av förståelsen för kulturhistorien i området, 
tillsammans med den helt oförändrade bystrukturen.  

Farleder, vindhamnar och vrak  

Kommunikationslederna i vatten var långt in i historisk tid det viktigaste och enklaste sättet 
att ta sig fram. Blekinge har haft en strategiskt viktig position mellan svenska och danska 
centralområden, men den östra skärgården är svårnavigerad med mycket grynnor och 
periodvis besvärliga väderförhållanden. Idag finns det sjökort och sjömärken som visar vägen 
för sjöfarare, men sjökort över Östersjön och ett organiserat lotsväsende, kom inte förrän i 
slutet av 1600-talet.  Sjökorten var inte tillförlitliga förrän en bit in på 1800-talet.  

I Kung Valdemars jordebok (tidigt 1200-tal) anvisas en segelled (Kung Valdemars segelled) 
till Mälaren och vidare mot Reval i Estland, med början vid Utlängan. Den omnämnda leden 
visar på områdets tidiga betydelse för sjöfarten, med sina lugna lävatten och möjligheter till 
skydd för sjöfarande.   

Under vikingatid var skeppen grundgående och den egna besättningen klarade oftast av att 
hålla utkik efter grund och loda djupet själva. Under medeltiden var de grundgående fartygen 
ofta av öppen typ och öppet vatten undveks eftersom man var mer utsatt. Fartygen fick efter 
hand större djupgående och de behövde hjälp av någon med lokala kunskaper för att ta sig 
fram, vilket senare utvecklades till lotsar. Under senare delen av medeltiden började man 
segla utomskärs i större utsträckning 

Eftersom sjöfarande behövde ”rätt” vind för att passera skären och öarna utanför Torhamns 
udde, har flera av öarna i Östra skärgården fungerat som lä-/vindhamnar.  Där kunde fartygen 
invänta bättre väder eller rätt vindriktning för passage vidare upp i Kalmarsund.  Kapellet på 
Utlängan kan ses i detta sammanhang.   

I östra skärgården finns många fartygs-/båtlämningar (vrak) och förlisningsuppgifter. Det kan 
delvis ses som ett bevis på hur svårt det tidigare varit att passera området. Ett av de mer 
välkända vraken är Constantia (RAÄ Torhamn 96), belägen precis nordöst om ön Kuggaskär 
(strax väster om Ungskär). Hon har inte förlist på grund av navigations- eller väderproblem, 
utan sänktes av sin egen besättning för att inte falla i danskarnas händer. Året var 1676 och 
Sverige låg i krig med Danmark. De bestyckade handelsfartygen Constantia och Caritas var 
utsända för att spana efter den dansk-holländska flottan. De blev upptäckta och försökte 
undkomma genom att varpa sig in i östra skärgården. När det inte längre fanns någon utväg, 
tände besättningarna eld på fartygen. Constantia exploderade och sjönk, medan danskarna 
hann släcka elden på Caritas. Händelsen i östra skärgården skedde kort innan det stora slaget 
utanför Öland där bland andra Kronan och Svärdet förliste.  
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Det biologiska kulturarvet  

Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Allt från enskilda trädindivider till hela 
landskap kan förmedla historier om människors närvaro, och bilda broar mellan natur och 
kultur. Begreppet bidrar till att synliggöra den del av människans historia som kan utläsas i 
växter (och djur).  
  
Biologiskt kulturarv är människans möte med det levande i naturen. När det levande och det 
icke levande (till exempel byggnader) kulturarvet möts kan en mer komplex historia av 
platsen skapas, samtidigt som det blir lättare att samförvalta de olika värdena i landskapet. 
 

I Ö Skärgården finns ett rikt biologiskt kulturarv. Främst finns värdena i de betade och 
slåttrade markerna men även i t ex hävdade (hamlade eller skottbeskurna) träd. En skyddsvärd 
art som växer på strandnära, betad och djurtrampad mark och som är gynnad och beroende av 
beteshävd, är vårkällört (Montia minor). Utbredningen i landet har en stark tyngdpunkt på 
Blekinge. Vårkällörten återfinns bland annat på Östra Hästholmen/Ytterön. En annan art som 
växer på betade havsstränder och som återfinns i området är dvärglin (Radiola linoides). 
Exempel på hävdade träd är skottekarna (se vidare förklaring under ”Skottskogen på 
Utlängan) på Utlängan.  

Dagens skärgårdslandskap 

De samhällsomvälvningar som efterkrigstiden inneburit har på många sätt påverkat 
skärgårdens befolkning. De storöar som fått permanent broförbindelse med fastlandet (inga 
inom området) har naturligtvis erhållit helt andra möjligheter till utveckling och förändring. 
Bland annat har det inneburit att en stor del av den fasta befolkningen kunnat bo kvar. 
Förhållandet i den Östra skärgården har snarast varit det motsatta. Där har en kontinuerlig 
avfolkning skett sedan 1950. I en jämförelse med antalet invånare under 1880-talet då det 
fanns över 1200 bofasta personer i Östra skärgården, står sig dagens knappa 80-tal (beräknat 
på Ytterön/Ö. Hästholmen, Inlängan, Stenshamn/Utlängan, Ungskär samt Långören (2012)) 
betydligt svagare.  Dock ökar antalet invånare markant på sommarhalvåret då flera av öarna 
hyser många sommarbostäder. Processen med avflyttningen av folk pågår fortfarande och det 
finns stor risk att ytterligare öar blir helt öde under vinterhalvåret.  
 
De traditionella näringarna för skärgården står under starka förändringar där både fisket och 
jordbruket är kraftigt reglerat med förhållandevis dålig lönsamhet i näringarna. Samtidigt 
omstrukturerar även försvarsmakten med innebörden att många civila arbetstillfällen 
försvinner. Delar av skärgården har härmed förändrats från det ursprungliga fångst- och 
jordbrukslandskapet till att vara i huvudsak ett fritidslandskap som endast är befolkat under 
några korta sommarmånader. Utnyttjandet av skärgården som ett fritidslandskap kan i första 
hand knytas till 1950- och 60-talen. Omvandlingen av fiskehamnar till gästhamnar för 
fritidsbåtar tillsammans med boningshusens omvandling till sommarbostäder, talar sitt tydliga 
språk.  
 
På småöarna har inte samma omvandling till fritidlandskap skett, utan här har istället åtskillig 
bebyggelse rivits eller lämnats öde. Dessutom har en styrd lokalisering av skolor, äldreboende 
och livsmedelsaffärer ytterligare förstärkt centrumbildningarna, som ofta är belägna till 
fastlandet, och därmed bidrar till avflyttningen.  

Kommunikationer 

Under första hälften av 1900-talet hade öarna i Östra skärgården inte någon fast förbindelse 
med Karlskrona eller fastlandet. Transporter fick öborna själva sköta och besök på fastlandet 
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eller i Karlskrona gjordes i samband med transporter av fisk eller annat gods. 1947 lyckades 
en man vid namn Oskar Alsparre bilda Östra Skärgårdens trafikförening som var en 
ekonomisk andelsförening. Alsparre härstammade från Inlängan och var ingenjör på 
Karlskronavarvet där han konstruerade och lät bygga båten ”Östra Skärgården” som 
trafikerade Karlskrona med passagerare och fisk samt övrigt gods. Lönsamheten var dålig 
men så småningom gick Landstinget in och finansierade trafiken. Landstinget lät 1964 bygga 
en ny båt, M/F Ungskär, som finns i trafik än i dag. Ungskär tog fler passagerare och mindre 
frakt eftersom fisket hade minskat redan då. I början av 1980-talet köpte Affärsverken i 
Karlskrona kommun in en större båt; M/F Wittus, som skulle trafikera skärgården under 
sommarhalvåret.  

Befintliga skydd/projekt i området 

Kulturmiljövårdens riksintresseområde Ö. Skärgården har även flertalet andra skydd, som 
naturreservat eller Natura 2000-områden, baserat på de höga naturvärdena som finns. Som 
alltid har många av dessa naturvärden ursprung i att områdena är kulturpåverkade och har 
således i många fall en stark koppling till kulturmiljöns riksintressevärde i området. Delar av 
riksintresseområdet ingår även i ett bevarandeprogram för odlingslandskapet.  Inventerings- 
och röjnings/restaureringsprojekt (t ex Ängs- och hagmarksinventeringen och GRACE) har 
genomförts och vissa pågår fortfarande (2015). Betydande delar av området är även 
riksintresse för naturvård och friluftsliv. Delar av området är likaså upptaget i Karlskrona 
kommuns ÖP. I området finns ett par byggnadsminnen; Bröderna Mårtenssons båtbyggeri och 
Långörens lotshus, som är skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Vid en planeringsprocess bör en för tiden aktuell och fullständig genomgång av områdets 
skydd och utmärkelser göras. 

Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena 
Revideringen innehåller ingen heltäckande inventering. Att-tänka-på-listan innehåller enbart 

rekommendationer och skall inte användas som riktlinjer vid en eventuell rättslig prövning, då 

händelser som inte kunnat förutses självfallet kan uppkomma. I varje enskilt fall bör således en 

enskild individuell prövning göras. Att-tänka-på-listan utgår i huvudsak från riksintresseanspråkets 

uttryck, men även rekommendationer finns för avvikelserna från anspråket samt likaså för 

kulturmiljön som helhet. Fördjupat stöd finns att hämta i kunskapsunderlaget.  

Följande lista rörande bevarande/utvecklande av riksintressemotiveringen, gäller generellt på alla 

öar i området. På de öar som det finns behov av ett enskilt förtydligande, eller utveckling av 

anvisningarna, är specifika punkter uppräknade under den aktuella öns individuella sammanfattning. 

 För kulturmiljövårdens riksintressanta miljöer gäller generellt att alla de objekt, 
karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband som ger uttryck för det aktuella 
riksintresset ska skyddas mot påtaglig skada. Både ingrepp på miljön som helhet samt 
påverkan på enskilda objekt ska bedömmas. Det som är avgörande för bedömningen är 
i hur hög grad platsen fortsatt kommer att karakteriseras av eller kunna återspegla det 
kulturhistoriska sammanhang som ligger till grund för utpekandet. Även åtgärder 
utanför riksintresseområdet kan påverka värdena innanför gränsdragningen.  
  

 Genom att upprätta områdesbestämmelser kan utvecklingen i området regleras och 
riksintressets värden tillgodoses. 
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 Riksintresseområdet består av flertalet öar, som alla haft olika förutsättningar för sin 
försörjning som lett till de olika karaktärerna. De enskilda öarna kan således inte 
generaliseras trots att de samtidigt bildar den helhet som motiverar anspråket. Dessa 
perspektiv är viktiga att framhålla vid all planering i området. 

 Stora delar av området är känsligt för exploatering. Nybyggnation i området ska göras 
med återhållsamhet. Den nya bebyggelse som likväl uppförs ska likställas med den 
befintliga bebyggelsens karaktär till struktur, skala, material, exteriör samt formspråk 
(se vidare beskrivningar i kunskapsunderlaget under respektive by/fiskeläge). Den ska 
även placeras i traditionella bebyggelselägen och inte på framträdande eller 
exponerade platser i det öppna landskapet. Byarnas och fiskelägenas siluett bör 
bevaras.  

 Även tillbyggnad av befintlig bebyggelse ska följa förekommande struktur, skala, 
material samt formspråk.  

 De ursprungliga garnhagarna har en kontinuitet som obebyggd tomtmark (med 
bostadshus, på några ställen finns fiskebodar) i fiskelägena. Dessa lucktomter bör 
bevaras fria från bebyggelse och inte användas som förtätning av bebyggelsen vid 
nybyggnation. 

 Möjligheter till fortsatt jordbruksverksamhet som skapar den agrara prägeln med 
hävdad betesmark och öppen åkermark, är en förutsättning för kulturlandskapets och 
det biologiska kulturarvets fortlevnad. Åtgärder som underlättar för djurhållning i 
området bör prioriteras. Att den öppna karaktären består, är bärande för förståelsen 
och upplevelsen av kulturlandskapet. Återupptagande av betesmark skulle stärka de 
kulturhistoriska värdena och det biologiska kulturarvet. 

 Ändrad hävd av den öppna odlingsmarken, såsom skogsplantering eller plantering av 
högväxande grödor, leder till att traditionella utblickar över landskapet försvinner. 

 Fornlämningar och byggnadsminnen regleras enligt kulturmiljölagen. Detta innebär att 
förändringar/ingrepp i dessa är tillståndspliktiga.  

 Fornlämningsmiljöer är känsliga för igenväxning eller en utebliven hävd (bete). 
 Röjning och restaurering av betesholmar/marker samt fornlämningsområden skulle 

göra riksintressevärdena tydligare i området. Därigenom skulle även hela anspråket 
stärkas. 

 De många hävdade skärgårdsöarna har ett betydande värde för det rörliga friluftslivet 
samt för den båtburna turismen.  

 Möjligheter till ett gemensamt skyltprogram bör utredas, då detta skulle gynna det 
rörliga friluftslivet samt öka förståelsen för kulturlandskapet.   

 Byggnader med koppling till de riksintressanta värdena; såsom t ex missionshus, 
ekonomibyggnader för jordbruket, bostadshus, uthus och fiskebodar tillhör uttrycken 
för kulturmiljön i området. Förfall samt rivning av dessa riskerar att skada 
riksintressevärdena. 

 De siktlinjer som är traditionella i området bör bevaras. Detta kan röra sambanden 
mellan odlingsmarken och byläget (Ö Hästholmen, Utlängan), sambanden mellan 
fiskeläget och hamnen (Ungskär, Stenshamn), sambanden mellan lotssamhället och 
farlederna, sambanden mellan de bebodda öarna och betesholmarna samt sambanden 
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mellan öarna och den obrutna horisonten (på flertalet ställen). Siktlinjerna kan störas 
av nya barriärer såsom högväxande planterinagar, igenväxning samt vindkraftverk och 
telemaster. Även nya vägdragningar kan störa sambanden och även begränsa det 
öppna landskapet.  

 Strukturerna i odlingslandskapet med tillhörande kulturhistoriska lämningar; såsom 
stengärden (både som ägogränser, funktionella hägnader samt inramning av 
odlingslyckor), odlingsrösen, fossil åkermark samt fägator bör bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt, för att inte riskera att påtagligt skada riksintressevärdena.  

 Befintligt vägnät bör förbli farbar. Även dess bredd, sträckning och beläggning bör 
bevaras.  Ny bebyggelse, med placering intill vägnätet, bör följa befintliga 
bebyggelselägen, såsom avstånd från vägen samt placering (ex långsida eller gavel 
mot) i förhållande till vägen.  

 De kommunikationer med skärgårdstrafiken som finns i området bör vara fortsatt 
aktiva. Åtgärder som möjliggör service och handel bör gynnas. Att tillgängliggöra 
området är positivt för riksintressevärdena, då anspråket är i behov av fortsatt hävd. 
Att området är tillgängligt överensstämmer dessutom med de nationella målen för 
kulturmiljöarbetet, som bland annat syftar till delaktighet i, samt förståelse för 
kulturmiljön.   

 Transporter av djur (till och från betesholmar) samt större styckegods bör underlättas i 
området.  

 Övriga nämnda uttryck såsom; stenbrott (både industriella och tillfälliga), 
fortifikatoriska lämningar (unika för landet), vrak och förlisningsplatser tillhör 
riksintressemotiveringen och bör beaktas därefter.  

 Flera av de bebodda öarna har idag Intresseföreningar eller Hembygdsföreningar som 
förvaltar delar av kulturarvet, till exempel som underhåll samt fortsatt utnyttjande av 
missionshus och förvaltning av byggnadsminnen (Långörens lotshus). Föreningarna 
svarar även i många fall för en förmedling av kunskap som bör tas tillvara och 
uppmuntras. 

  

Nedan följer en individuell beskrivning av öarna för att på bästa möjliga vis 

kunna peka på de enskilda öarnas olika ursprung och karaktär. (Med kartor, 

bilder och föreslagna ”Att tänka på-punkter”) 

Ö. Hästholmen – Ytterön  

Beskrivning 

Ön är uppdelad på två byar; Östra Hästholmen och Ytterön. Det finns en linfärja som 
trafikerar ön och fastlandet, och ansluter till Yttreöns byläge. De båda byarna har haft olika 
förutsättningar för markanvändning, dock är landskapet starkt kulturpåverkat över hela ön. 
Öppna marker, bevarade odlingsspår och hägnadssystem är karaktärsskapande för båda 
byarna och återfinns på flertalet platser, däremot är de strukturer och samband som har 
koppling till bebyggelsen och bebyggelselägena tydligare på den del av ön som tillhör Ö. 
Hästholmens by. Här återfinns både de visuella och funktionella sambanden mellan byläge, 
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inägor och utmark, då bykärnan inte är laga skiftad (endast marken skiftades). Båda byarna 
har traditionellt utnyttjat omkringliggande betesholmar och gör så till viss del fortfarande.  
 
Ytterön var ursprungligen utmarksbete åt byar på fastlandet och sedan när byn växt 
genomfördes laga skifte, och därmed är bystrukturerna helt förändrade. Därtill är själva 
bebyggelsen mer välbevarad i Ö. Hästholmens by, då mycket av den ursprungliga 
bebyggelsen ligger kvar på ursprunglig plats och i många fall har en oförändrad exteriör. 
Riksintressets uttryck är således koncentrerade till Ö. Hästholmens by och därmed riktar sig 
denna del av kunskapsunderlaget mest till att beskriva förhållandena där.  

Ytteröns by 

Då Ytteröns marker mestadels var (som tidigare nämnts) utmarksskiften till flera större gårdar 
på fastlandet, som till exempel Gisslevik och Grebbegården, gavs andra förutsättningar till 
markanvändning än i Ö. Hästholmens by som troligtvis redan var ett etablerat byläge. När 
laga skifte genomfördes fanns på Ytterön bara två torp och arealen för äng och åker var 
förhållandevis liten fastän här fanns lika goda förutsättningar som på Östra Hästholmen. 
Däremot är det troligt att utmarkerna på Ytterön användes till säsongsbete och för virkesuttag. 
Under senare delen av 1800-talet uppfördes flertalet torp och gårdar på Ytterön och en 
uppodling skedde, dock ett femtiotal år senare än på Ö. Hästholmen. Också ett missionshus 
byggdes (1913), som fortfarande används. Även en stenindustri utvecklades på Ytterön under 
sent 1800-tal och på ön fanns ett omfattande stenbrott. Som på flera andra av öarna i området 
tillkom här på 1930-talet flera försvarsbatterier.  
 
Odlingslandskapet, de fortifikatoriska lämningarna samt stenbrottsspåren på Ytterön bär 
följaktligen fortfarande tydliga spår av kulturhistorien, och är en del av uttrycken för miljön 
som helhet. Dock bidrar de förändrade sambanden mellan odlingsmarken och byläget, 
bebyggelsens struktur, nytillkomna hus samt exteriöra förändringar på bebyggelsen till att 
Ytteröns by avviker från riksintressets kärnvärden i dessa avseenden.  

Östra Hästholmens by 

Det öppna och varierande odlingslandskapet som återfinns på Ö. Hästholmen speglar kanske 
bättre än någon annan miljö i riksintresseområdet de villkor skärgårdsbonden hade som 
vardag i äldre tider och är bärande för motiveringen av riksintresset. Det fortsatt brukade 
landskapet är ett nödvändigt inslag för förståelsen av miljön. 
 
Landskapet på Ö. Hästholmen är starkt kulturpåverkat med både betade enbuskhedar på 
magra hällmarksområden samt bördigare ängs- och åkermarker. Sprickdalstopografin är 
tydligt markerad med den bästa åkermarken i sprickdalarna, skarpt avgränsad från de 
mellanliggande hällmarksområdena. Nästan alla åkrarna är traditionellt inramade av vällagda 
stengärdesgårdar, som bidrar till förståelsen av historien i landskapet. Dessa stengärdesgårdar 
och dess struktur, står för en bärande del av uttrycken för den riksintressanta kulturhistorien i  
området.  
 
På andra sidan Maren nordöst om byn finns en förhistorisk gravanläggning, som tillsammans 
med bland annat ett vikingatida skattfynd från Ytterön antyder att här funnits 
bondebebyggelse sedan forntiden. 
 
Byn ligger väl samlad i ett dominerande höjdläge, bykärnan är oskiftad och har ett betydande 
inslag av äldre gårdsbebyggelse. Inägomarken upptog de låglänta delarna väster om byn och 
utnyttjas idag mestadels som betesmark och odlingsvall (för vinterfoder). Både de visuella 



22 
 

och funktionella sambanden mellan byläget och den tillhörande odlingsmarken är kärnvärden 
i kulturmiljön i området.  
 

 
Östra Hästholmen från ovan. Bylägets struktur, vägnät samt dess bryggor och fiskebodar syns 
tydligt. Även odlingsmarken ännu hävdad på ursprunglig plats, i sprickdalen, framträder 
tydligt. 
 

  
Exempel på en funktionell hägnad som stängde ute djuren från odlingsmarken. Bild från Ö. 
Hästholmens odlingsslät. 
 
Åkerarealen har alltid varit begränsad på ön men under 1800-talet tas ett flertal nyodlingar 
upp inom utmarken. Marken har även efter skiftet brukats som samfälld betesmark och har 
därför behövt avgränsas med stengärdesgårdar som stängde ut djuren från den odlade marken, 
så kallade funktionella hägnader. Som på många andra platser läggs ängarna under plogen och 
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odlas upp i början av 1900-talet. Landskapet speglar idag närmast 1920-talets förhållande och 
visar ett småskaligt odlingslandskap där dagens åkermark ofta överensstämmer med den 
gamla inägomarkens utsträckning. 1993 fanns det fyra registrerade lantbrukare på Ö. 
Hästholmen – Ytterön, idag endast två. 
 
I slutet av 1600-talet beboddes Ö. Hästholmen av två jordbrukare och fyra lotsar.  
Åkerarealen var relativt liten. I början av 1700-talet var Ö. Hästholmen ett lotshemman där 
man brukade omkringliggande holmar och skär till bete. Liksom Långören påverkades man av 
att Kronan sålde ut flera öar och skär till ståndpersoner. I och med detta försvann 
möjligheterna till sommarbete, på det som tidigare ansetts som allmänningar. Flera klagomål 
och skrivelser ledde 1735 till att Kronan åter förklarades som ägare till öarna och 
brukningsrätten kunde fördelas på flera hemman.  
 
Vid storskiftet i början av 1800-talet skiftades inägomarken och den samfällda garnhagen 
(öppet område i byn där fiskarna hängde sina garn till tork). Inägor och utmark avgränsades 
troligtvis med trägärdesgårdar och bebyggelsen var lokaliserad till byns tomtmark samt den 
samfällda garnhagen. På tomtmarken och garnhagen fanns fiskebodar, övriga uthusbyggnader 
och en väderkvarn som lotsarna använde som utkikstorn. Denna kvarn var även en betydande 
anledning till att byns hus inte, som brukligt var, blev utskiftade när marken skiftades. Enligt 
skiftesprotokollet var det byns lotsar som åberopade att de inte kunde flytta ut ur byn på grund 
av att de var tvungna att ha nära till sin utkiksplats samtidigt som protokollföraren beskriver 
vikten av byns näringsverksamhet i fisket. Hamnen och kvarnen låg där de låg av praktiska 
skäl och därmed förblev således bykärnan intakt, och är det än idag. (Lst Bl 1975) Byns läge 
och bevarade struktur är grundläggande för förståelsen och upplevelsen av kulturmiljön och är 
bärande inslag i riksintressemotiveringen.  
 
Under den stora befolkningsökningen i landet på 1800-talets första hälft ökade hävden på 
markerna och ledde till ett förändrat landskapsutseende. Vid tiden för laga skifte (omkring 
1860) var hemmanet delat i hela16 brukningsenheter. Åkermarken flerdubblades och även de 
höglänta ängsmarkerna togs i bruk som odlingsmark. De nyodlingar som bröts upp bildade 
små öar i det omgivande beteslandskapet och flertalet odligsrösen blev vanliga inslag i 
landskapet. Dessa syns än idag i den igenväxande marken och är ett av uttrycken för 
kulturhistorien i området.  
 
Tidigare var gränsen mellan inägor och utmark tydlig, men kom vid nyodlingen att suddas ut 
alltmer. Samtidigt ökade trycket på övrig mark med följden att skogsbeståndet minskade. 
Härmed tillkom även de tidigare nämnda funktionella hägnaderna, i form av stengärdesgårdar, 
som skulle hålla kreaturen ute från åker och äng. Dessa hägnader består till stor del idag, 
troligtvis beroende på att bykärnan aldrig skiftades, och är som sagt bärande inslag för 
förståelsen av strukturerna i kulturmiljön.   
 
Nyodlingarna fortsatte under 1800-talets andra hälft och fick till följd ett utarmat, och ett i det 
närmaste trädlöst, beteslandskap. Detta landskap bestod under 1900-talets första hälft.  Under 
1950- och 60-talen följde en drastisk förändring med nedläggning av åkermark och minskat 
bete (troligtvis i samband med den generella avfolkningen av skärgården). Skogen bredde 
därmed återigen ut sig, på vissa ställen även påskyndad av planteringar.  
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Odlingsrösen på Ö. Hästholmens västra del. 

 
Häradskartan från 1915-1919 visar markanvändningen för Ö. Hästholmen samt Ytterön. 
Åkermarken (gul gränsmarkering) är huvudsakligen belägen i sprickdalsområdena (centralt 
på Hästholmen, i sydväst/nordostlig riktning), på den bästa odlingsmarken. Även åkrar öster 
om byn finns. Slåttermark (grön gränsmarkering)finns norr om byn. Övrig mark användes 
som bete. Markerna avgränsas av stengärden. Den odlingsmark som används idag är framför 
allt belägen till de ursprungliga sprickdalsområdena. De under senare delen av 1800-talet 
nyupptagna åkrarna är idag igenväxta eller används som bete. 
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Dagens bebyggelse i Ö. Hästholmens by 

Hästholmens by består av ett relativt tättbebyggt område. Byns kärna är väl avgränsad och 
belägen på ett backkrön där husen ligger på olika höjd i den kuperade terrängen. Flertalet 
gårdsbildningar tillsammans med ensamstående hus återfinns. Byggnadsfunktionerna är 

Häradskartan 1915-1919 över Ö. 
Hästholmens by. Byklungans väl 
samlade läge syns tydligt, likaså 
uthusen som använts vid fiske invid 
viken, väster om byn.  

Jämför med dagens fastighetskarta. 
Bykärnan fortfarande samlad. 
Flertalet uthus finns bevarade och 
vägnätet är fortfarande intakt. 
(Grön markerning avser 
naturreservatets gräns, som 
exkluderar bykärnan.) 

Vid en jämförelse mellan 
Häradskartan och dagens 
fastighetskarta är mönstret av 
ägogränserna i stort bevarade. Detta 
är av betydande värde för att visa på 
kontinuiteten i miljön, samtidigt är 
det viktigt att även i framtiden värna 
om strukturen. Detta mönster 
omfattar hela ön, utom Ytteröns 
byläge. 
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kopplade till de traditionella näringarna. Här finns fiskarstugor, ekonomibyggnader för 
jordbruk, missionshus, varvsarbetarboställe, båtvarv samt båtsmanstorp. Gatunätet är intakt, 
dock är huvudgatan genom byn något förstäkt och asfalterad. Mellan husen finns det mindre 
grus- eller gräsbevuxna vägar, somliga med bergshällar uppstickande mitt i vägen. Stigar 
mellan husen hålls öppna.   
 
Mangårdsbyggnaderna och bostadshusen är uppförda som en och en halvplans hus, med 
fasader klädda med träpanel, som är rödslammad eller har ljusa kulörer. Verandor 
förekommer. Taken är sadeltak med varierande takvikel. Ekonomibyggnaderna är uppförda 
på stensockel och har mestadels rödslammad träpanelsfasad. I några fall förekommer 
ekonomibyggnader där delar av byggnaden är murad, med putsad fasad. Även byggnader i 
skiftesverk förekommer. 
 
Bebyggelsemiljön i sin helhet, med gatustrukturen, är till stora delar välbevarad och är 
därigenom mycket betydelsefull för förståelsen och upplevelsen av det historiska landskapet.  

 
Byn Ö. Hästholmens karakteristiska höjdläge och dess väl samlade bebyggelse. 
 

 
Husen ligger tätt i bykärnan och är en del av byns karakteristiska uttryck. 
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Flertalet ”längor” (ekonomibyggnader för jordbruket) vittnar om tider då jordbruket var den 
dominerande näringen i byn, och är karaktärsskapande för miljön. De flesta längorna är 
uppförda av trä, endast ett fåtal består av både sten, puts och träpanel. Några är förfallna men 
flertalet är upprustade och används och utgör viktiga uttryck för förståelsen av kulturmiljön. 
De byggnader som tillhör de lantbrukare som fortfarande är aktiva är om- och tillbyggda. 
Ekonomibyggnaderna är ett av uttrycken för riksintresset och bärande inslag för förståelsen av 
kulturmiljön i området. 

 

Ovan en öde 

mangårdsbyggnad i 

traditionell 

byggnadsstil, belägen i 

utkanten av bykärnan. 

Till vänster ett 

exempel på en 

moderniserad villa, 

belägen mitt i den 

gamla byn.  

Husen ligger utan inbördes mönster med 

både gavel och långsida ut mot vägen och 

varierar även i stil och storlek. Träpanel är 

det dominerande byggnadsmaterialet och 

kulörerna varierar. Moderna villor blandas 

med äldre. Husen har genomgått varierande 

renoveringar och tillbyggnader.  

Att husen ligger tätt är en del av byns 

karakteristiska uttryck. 
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Ovan ett exempel på 

en nybyggd länga som 

är i bruk. Till höger 

samt nedan syns 

exempel på 

byggnadsstil och 

material som är 

vanligt förekommande 

i byn. 

Längorna är karaktärskapande för 

bykärnan och erinrar om den 

försörjning jordbruket gav 

skärgårdsfolket jämte fiskenäringen. 
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Mitt i byn ligger som brukligt missionshuset. Detta är klassiskt i sitt utförande. Ännu ett 
missionshus finns i byn, dock är detta nu i privat ägo. Som på många av skärgårdsöarna var 
missionshuset samlingspunkten och är således en viktig del av kulturarvet och ett av uttrycken 
för riksintresset. 
 

 

Missionshuset mitt i byn används fortfarande.   

Exempel på längor i 

varierande skick och 

användningsgrad. Alla 

belägna mitt i byn. Flera 

av längorna är väl 

underhållna och bidrar 

till byns levande intryck. 
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Viss nytillkommen bebyggelse finns och är belägen utanför bykärnan. Denna stör därmed inte 
helhetsintrycket av byn. Även viss förändring av exteriör samt användningsområde 
förekommer bland befintlig bebyggelse och bidrar till att utöka byns årsringar på ett relativt 
följsamt sätt. Strukturen i bykärnan är inte påverkad av förändringarna.  
  

 
Modern villa, belägen något utanför bykärnan.       
 

   
Spår efter renovering där de ursprungliga fönstren har bytts ut på huvudbyggnaden samt 
veranda och försterkupor har byggts till. Byggnaden följer bebyggelsestrukturen till skala, 
material och färgsättning och stör därmed inte helhetsintrycket i bykärnan. 

 
Sommarbostad i en traditionell parstuga, belägen mitt i byn. 
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Dagens odlingslandskap på Ö. Hästholmen 

Landskapet används till både spannmålodling, bete samt slagning av vall (hö). De jordbrukare 
som är verksamma idag brukar jorden på ungefär samma sätt som när byn var ett aktivt 
jordbrukarsamhälle, utan större inverkan av dagens stordriftsystem, där många av det äldre 
kulturlandskapets karaktärer gått förlorade genom till exempel borttagning av stengärden till 
förmån för större maskiner. Även mitt i byn betar fortfarande djur. Skillnaden är naturligtvis 
att maskinerna dominerar hävden och den manuella slåttern uteblivit. De traditionella 
betesholmarna hävdas till viss del fortfarande, även om stigande kostnader för bland annat 
transporter medfört ett minskat användande. Det öppna betade landskapet, både på Ö. 
Hästholmen/Ytterön och på betesholmarna står, som tidigare nämnts, för bäranade inslag i 
kulturmiljön.   
 

Vägnätet är intakt i byn. På 

somliga vägar syns berg som 

går i dagen. 



32 
 

 
Dagens brukningssätt i gårdagens landskap. (Ytterön) 

Ö. Hästholmen. 
 
 
 
 
 
 

Mårtenssons båtbyggeri 

Vid Märraskottet norr om byn ligger Bröderna Mårtenssons båtbyggeri, ett av skärgårdens 
mest kända. Anläggningen är sedan 1997 skyddad som byggnadsminne. Tillverkning av 
träbåtar har skett kontinuerligt under 1900-talet enligt traditionella metoder.  Varvet har under 
denna tid byggt och utvecklat den för blekingska typiska jaktkanoten, samt den oftast 
motorförsedda snipan. Båtarna var av stort värde för skärgårdsbefolkningen då de var i behov 
av sjövärdiga, smidiga och lättmanövrerade båtar. Byggnaderna med tillhörande utrustning, 
fasta och lösa inventarier, är praktiskt taget komplett och genomgående mycket väl bevarade. 
Varvet är unikt ur kulturhistorisk synpunkt och tillhör ett av uttrycken i området. 
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Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena på Ö. 

Hästholmen/Ytterön 

Förutom de generella punkterna gäller; 

 Ön och Ö Hästholmens by är känsliga för förändringar och exploatering.  
 Eventuell exploatering och förändring ska följa ursprungliga strukturer, 

bebyggelselägen, formspråk, skala och materialval. 
 Genom att upprätta områdesbestämmelser för Östra Hästholmens by, kan utvecklingen 

i området regleras och riksintressets värden tillgodoses. 

Båtbyggeriet startade 1912. Den 

nuvarande byggnaden är uppförd 

1934. Verksamheten var igång till 

i början av 1990-talet och 

sammanlagt har över 1000 båtar 

tillverkats här. Byggnaderna är 

mycket välbevarade och har högt 

kulturhistoriskt värde 
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 Ytterön är ett område som delvis tål förändring och därmed kan möjliggöra viss 
nyexploatering, så länge den följer ursprungliga strukturer, skalor, material och 
formspråk.  

 Jordbrukets småskaliga struktur på Ö. Hästholmen är en viktig del av skärgårdens 
identitet och bör ges förutsättningar att fortleva. 

 Ö. Hästholmen är skyddat till stora delar genom naturreservat.  
 Viktigt för området är möjligheten till fortsatt färjeförbindelse. 
 Det biologiska kulturarvet är stort på ön, en hotad, betesgynnad art som återfinns är 

vårkällört. Det biologiska kulturarvet bör gynnas och hävdas. 

Öppenskär, Torhamnaskär och Äspeskär 

 
Flygbild tagen mot söder, över öarna Torhamnaskär (i förgrunden) och Äspeskär. Öarna är 
restaurerade av GRACE-projektet och är idag ett av de tydligaste uttrycken för det historiska 
landskapet i området.  
 

Öppenskär, Torhamnaskär och Äspeskär har haft stor betydelse för boende i området då de 
troligtvis varit utmarksbete (betesholmar) sedan järnåldern. Dess närhet till fastlandet har 
gjort det relativt lätt att transportera djur ut till dem. Stenmurarna som finns i området har 
framför allt uppkommit under de första 50-åren av 1800-talet.  
 
Öppenskär, som är beläget något sydost om Ö. Hästholmen, har som många av skären i 
området, sedan gammalt använts som betes- och slåtterskär. Öppenskär var egentligen lämplig 
att odla, men på grund av att ön var så viktig för bete, så blev den aldrig uppodlad. På 
somrarna roddes mjölkdjur ut och två gånger per dag rodde man över för att mjölka. 
Öppenskär återpeglar denna hävd med spår i form av ”mjölkakåsar” och en kreatursfålla, 
belägen på öns norra del. På Öppenskär anlades även en stenmur för att förhindra betesdjuren 
att simma tillbaka till Hästholmen. Fram till 1940-talet var Öppenskär en helt kal ö.  
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Vegetationshistoriska undersökningar visar att det öppna beteslandskapet går tillbaka till 
yngre järnålder.  
 

 
Fångstfålla Öppenskär, Norra Hamn. Mårtensson Båtbyggeri på Ö. Hästholmen i 
bakgrunden. 
 
På öns södra och västra del finns också några förhistoriska (troligen järnålder) 
gravanläggningar samt hyddgrunder och kåsar efter säsongsfiske. En utgrävning av en 
sannolik gravanläggning från 900 e. kr. har genomförts under försommaren 2015, med fynd 
av bland annat arabiska mynt. Fynden visar på en tidig mänsklig närvaro i området, med havet 
som koppling till transportlederna.  
 
På Öppenskär finns det också lämningar av militära installationer då ön har haft en strategiskt 
viktig roll i försvaret av Karlskrona. I farleden Gåsefjärden, vid Torhamnaskär, finns platsen 
för u-båten U 137’s grundstötning 1981.  Även en pestkyrkogård finns på ön, dit en stenskodd 
väg leder.  
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Flygbild tagen mot norr, över Öppenskär. Ön är till stora delar restaurerad och 
representerar idag ett tydligt exempel på det historiska landskapet i området. Även mossen 
syns tydligt på öns mitt. (Ö. Hästholmen/Ytterön syns i bakgrunden.) 
 

På Öppenskär finns en cirkelrund mosse med öppet småtuvigt mosseplan. Den har genom sitt 
extrema läge och sin kustprägel troligen få motsvarigheter i landet och är Sveriges 
sydostligast belägna myr.  

Öarna har ingått i ett restaureringsprojekt för igenväxta öar i skärgården (GRACE) vilket har 
förstärkt de kulturhistoriska värdena på ön avsevärt. Det öppna beteslandskapet är ytterst 
betydelsefull för förståelsen och upplevelsen av det historiska landskapet och ett av de ensamt 
stående viktigaste uttrycken för kulturmiljön. Idag går betesdjur på alla tre öarna, men 
betestrycket är inte tillräckligt överallt.  

Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena på Öppenskär, 

Torhamnaskär och Äspeskär 

Förutom de generella punkterna gäller; 

 Ett reglerat betestryck är nödvändigt för att bibehålla de kulturhistoriska värdena som finns i 
det öppna landskapet. 

 De visuella sambanden mellan öarna är viktiga. 
 Att tillgängliggöra och skylta upp den utgrävda graven på Öppenskär skulle stärka de 

kulturhistoriska värdena och samtidigt öka förståelsen av det historiska landskapet.  

Ungskär 
För en ökad förståelse för ön rekommenderas att läsa stycket om ”Fiskerinäringen”.  
 
Ön är låg och flack, högsta punkten, kallad Böteskullen, är endast 5 m ö h. Landskapet på ön 
speglar det för skärgården karakteristiska beteslandskapet. Dock är igenväxningsgraden hög 
och över hela ön breder enebuskvegetation ut sig, på sina ställen närmast ogenomtränglig. På 
flertalet ställen går berget i dagen, med spår av tillfällig stenbrytning. Enstaka lövträd finns på 
öns nordöstra del, samt i bykärnan, i övrigt helt utan större träd och skog. Med partier av 
strandäng i N och V. 

 
Fiskeläget på Ungskär är tillsammans med Stenshamn det äldsta i Karlskrona skärgård. Redan 
i slutet av 1600-talet omnämns här bofasta fiskare. Ungskär uppges 1750 ha åtta fiskare i 
fiskeläget som var beläget på nuvarande plats längst i söder. Fiskeläget växte kraftigt under de 
följande seklen och 1880 var Ungskär den folkrikaste ön i Östra skärgården med 365 
invånare. Fiskenäringen dominerade på ön, dock hade de flesta något eller några kreatur för 
självförsörjning. Ungskär var något av en centralö, där både affär, post, en kvarn samt 
rikstelefon fanns. Idag finns det ca fem bofasta, varav en ännu är yrkesverksam fiskare.   

I den norra delen av ön finns lämningar efter säsongsbosättningar i form av enkla 
hyddgrunder (tomtningar). Dagens fiskehamn byggdes 1936. Enstaka kåsar finns kvar norr 
om hamnen. 
 
Ungskär omnämns under 1600-talet som häradsallmänning men var från 1680 samfälld under 
Utlängans by. Södra delen utnyttjades som slåttermark medan området norr om den så kallade 
Drakarännan (vikingatida namn som troligen syftar till användning av sundet) var betesmark. 
Det går ännu att följa en delvis kraftigt övertorvad hägnad över ön som troligtvis härrör från 
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1700-talet, då Drakarännan var ett sund. Denna hägnad hade under 1800-talet och 1900-talets 
början en nord-sydlig riktning och inhägnade slåttermarken ”Gärdet” på öns sydöstra del samt 
Drakaskär.  
 
Betesmarken är, som tidigare nämnts, kraftigt igenväxt, men har liksom flera av öarna i 
området varit traditionellt kraftigt utnyttjad. Enligt uppgift från bevarade räkenskaper från 
Utlängans by (under vilken marken på Ungskär stod) fanns det mellan åren 1930 och 1945 ca 
40-50 ungnöt och ett 60-tal får som hade sina betesmarker på Ungskär och Vieskär. Djuren 
kom då från gårdar på Senoren, Ytterön, Torhamnslandet samt Ungskärs eget fiskeläge. Sista 
kreaturen som fanns för självhushållet försvann troligtvis med den stora avfolkningen i 
skärgården under mitten av 1900-talet. Runt 1940-talet återfinns de sista uppgifterna om 
mjölkkor. Som på de flesta ställen har betesdjuren minskat kraftigt efter 1950-talet. Efter flera 
år av helt uteblivit bete finns nu ett fåtal djur åter på ön. 
  

 
Jämförelse av Ungskärs by, Häradskartan 1915-1919 
och dagens fastighetskarta. Den bibehållna 
bystrukturen syns tydligt. Gästhamn för fritidsbåtar 
finns i den gamla fiskehamnen som byggdes 1936. 
Dagens båtburna turistliv samt de säsongsbundna 
skärgårdsbåtarnas linjetrafik gynnar många av öarna 
i området.  
 

Häradskartan 1915-1919 över 

Ungskärs by visar den gamla 

lastagebryggan syns tydligt, liksom 

kvarnen mitt i byn. Hamnen i dess 

nuvarande utformning byggdes 

1936. Avgränsad slåttermark 

nordöst om byn (med grön 

gränsmarkering). Stengärdet som 

utgör gränsen finns än idag. 
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Utsikt från öns högsta punkt, Böteskullen, mot fiskeläget. Namnet ”Böte” förekommer ofta på 
höjder i skärgårdar och syftar på vårdkasar som tändes för att varna för hotande fiender. 
 
Fram till ca 1930-talet fanns det en kvarn (vinddriven) på ön. Denna var troligtvis en del av 
det centrum som Ungskär utgjorde i skärgården på grund av att kvarnen var den enda i 
ytterskärgården. Folk kom från öarna runtomkring på vinterhalvåret då de kunde frakta 
spannmålen på kälkar över isen. Idag finns endast rester kvar av den gamla kvarnstenen i en 
trädgård.  
 
Några hundra meter norr om fiskeläget finns det tidigare skolhuset. Platsen lite utanför 
bykärnan är troligtvis vald för att det kom elever även från grannön Långören. Nedläggning 
av skola och affär (1975) blev en del i den styrda centraliseringen (centrumbildningen), som 
tidigare nämnts, och som kom att avfolka skärgården än mer. Skolhuset tillhör ett av 
uttrycken för kulturhistorien i miljön.  

 
Ungskärs skolhus, belägen en bit utanför byn. Skolan lades ned 1975, som en del i 
skärgårdens centralisering.  

Dagens bebyggelse på Ungskär 

Med sin karakteristiska bebyggelsestruktur är Ungskär ett av skärgårdens bäst bevarade 
fiskelägen med obruten kontinuitet från det sena 1600-talet. Bebyggelsen är koncentrerad till 
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fiskeläget i söder och består av karakteristisk bebyggelse för skärgården, med traditionella, 
låga små byggnader av enkel- och parstugokaraktär. Bebyggelsen är enhetlig och ligger på 
spontant uppkomna tomter. De rumsliga förhållandena är till synes utan mönster. Vid hamnen 
ligger fiskebodar uppförda med fasader täckta med träpanel. De har sadeltak med varierande 
takvinklar. Trädgårdarna är små, flera avgränsade med staket el stenmurar. Husen är 
placerade både med gavel samt långsida mot vägen. Bebyggelsen består av trähus med 
panelade fasader som har mestadels sadeltak, men brutna tak förekommer. På bostadshusen är 
verandor med flacka tak vanligt förekommande, flera är glasverandor med pardörrar. 
Fasaderna har varierande kulörer, både rödslammat och linoljekulörer förekommer.  
 
Ett nytillkommet bostadshus avviker kraftigt i skala och formspråk och påverkar fiskelägets 
siluett. De flesta av husen används idag som sommarbostäder. Vägnätet är av informell 
karaktär som i de flesta fiskelägen. Det är idag intakt och består av en huvudgata (den så 
kallade Strandvägen) som löper i norr-söder samt några mindre tvärgator. De ännu talrika 
uthusbyggnaderna i form av bland annat sjöbodar och fähus, är karaktärsskapande för miljön. 
De funktionella sambanden mellan uthus och bostadshus samt det bibehållna gatunätet är 
väsentliga delar för förståelsen och upplevelsen av kulturhistorien på ön.  
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Bebyggelsen ligger på spontant 

uppkomna tomter. De rumsliga 

förhållandena är till synes utan 

mönster. Husen är placerade både 

med gavel samt långsida mot vägen. 

Både skala, kulör samt 

byggnadsmaterial är enhetlig, dock 

finns något hus i eternit. 
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De ännu talrika uthusbyggnaderna 

i form av sjöbodar och gamla 

fähus är karaktärsskapande för 

fiskeläget. De funktionella 

sambanden mellan uthus och 

bostadshus är väsentliga delar i 

den bebyggda miljön. 



42 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gatunätet i byn är som i de flesta 

fiskelägen av informell karaktär 

och den ursprungliga sträckningen 

är svår att lokalisera på 

Häradskartan. Huvudvägen, den 

så kallade ”Strandvägen” ovan 

samt nedan, är idag dominerande. 

Likafullt används och öppethålls 

småvägarna fortfarande.  
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Exempel på några av de 

talrika uthusen, där en 

idag rymmer 

hamnbod/hamnkontor för 

dagens båtburna turister.  

Fiskenäringen kompletterades 

med jakt av olika slag, bland annat 

på säl. På Ungskär finns synliga 

spår efter ett av 

användningsområdena vid ett 

stort stenblock, beläget sydost om 

fiskeläget. Här eldades det för att 

kunna smälta sälspäcket, som 

bland annat utnyttjades som 

förtunning till färg. 
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De byggnader som inhyst affär, post och rikstelefon finns fortfarande kvar i byn men är idag 
istället sommarbostader eller åretruntbostäder. Byggnaderna minner om tiden då öns fiskeläge 
var en naturlig samlingspunkt i skärgården. Det gamla magasinhuset, där den fångade fisken 
packades och lagrades, står kvar, dock är det oanvänt idag. Nedanför magasinhuset på öns 
västra sida finns delar av den stora lastagebryggan kvar, idag som en populär badbrygga. 
 

 
 

Magasinhuset, till vänster, står 

idag oanvänt, men tillsammans 

med resterna av den stora och 

betydande lastagebryggan blir 

spåren efter den viktiga 

fiskenäringen tydlig. 

Huset nederst inhyste den gamla 

affären, nedlagd på 1970-talet. 
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Missionshuset  

Missionshuset ligger i utkanten av byn. Det används fortfarande, bland annat till 
operakonserter. Huset är omsorgsfullt renoverat av intresseföreningen, som nu också äger det.  
Altarmålningen är gjord av den kända skärgårdskonstnären Ivar Gustavsson och föreställer 
Ungskärsbor. Konstnärens alster återfinns bland annat i missionshuset på Långören. 
Skärgårdsöarna har ofta en stark religiös tradition och många aktiviteter har genom tiderna 
knutits till missionshusen. Huset är idag välhållet och är en viktig del av kulturmiljön. 
 

 
Missionshuset på Ungskär är fortfarande i bruk.  

 
Interiören  i Ungskärs missionshus, med altartavla av Ivar Gustavsson, känd konstnär i 
skärgården. 
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Att bevara fiskelägets ursprungliga mönster och byggnadsstil är av yttersta vikt, miljön tål 
inte stora förändringar. Även enstaka hus kan avsevärt bryta enhetligheten samt förändra 
fiskelägets siluett och därmed förändra hela uttrycket. 

 
 

 

Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena på Ungskär 

Förutom de generella punkterna gäller; 

 Ön, och fiskeläget i synnerhet, är känsligt för förändringar och exploatering.  
 Eventuell exploatering och förändring ska följa ursprungliga strukturer, 

bebyggelselägen, formspråk, skala och materialval. 
 Att områdesbestämmelser upprättas för fiskeläget på Ungskär rekommenderas för att 

tillgodose de kulturhistoriska uttrycken. 
 Hamnen är i sig ett exklusivt exempel på byggnadshantverk av sten och bör inte 

förvanskas eller rivas för att inte riskera att påtagligt skada de kulturhistoriska 
värdena. 

 Den småskaliga fiskeriverksamheten samt kommunikationen är viktig för öns 
fortlevnad. 
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Långören (Vieskär) 
Långören var lotsarnas ö alltsedan tidigt 1700-tal och tillkom som ett led i Karlskrona stads 
bildande. Ön verkade som stadens huvudlotsplats. Från 1711 arrenderades ön av ett par lotsar. 
Omkring 1743 skatteköptes (friköptes från Kronan) ön av två lotsar. Ön brukades gemensamt 
fram till 1807 då den storskiftades och delades i två hälfter. Vid laga skiftet 1878 delades ön 
mellan de då nio delägarna, samtliga lotsar, men bebyggelsen skiftades inte och fick ligga 
kvar på samma ställe. Därav den idag så sammanhängande, enhetliga bykärnan. Trots att 
Långören fick en homogen befolkning av lotsar grundades ekonomin främst på fiske och 
djurhållning. Lotsbosättningen på Långören uppvisar få sentida förändringar och ger en god 
bild av skärgårdens äldre samhälle.   

De första lotsarna var Åke Elofsson och Sven Håkansson, svärson resp. son till Håkan och 
Annika Kraak, som bosatte sig på ön omkring 1706. Lotstraditionen som yrke fördes vidare 
av denna släkt fram till lotsstationens nedläggning 1960. De sista lotsförmännen på Långören 
var Peter Sjöström och Torsten Bergström.  

Liksom flera av ytterskärgårdens öar utnyttjades Långören i äldre tid som bas för 
säsongsbunden jakt och fångst. Enkla hyddgrunder på öns södra del är spår efter sådan 
fångstbosättning. Viktiga delar i miljön är också de många kåsarna, som fortfarande brukas. 

Dagens fastighetskarta över Långören. 
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Häradskartan från 1915-1919, Långören 

Det nuvarande lotstornet med bostad, vaktrum och utkik, uppfördes 1877, då lotsverket köpte 
tomten där byggnaden är belägen. Från 1888 när dåvarande Lotsverket skulle stå för skolsal 
och lärarbostad inhystes dessa i lotshuset. På 1940-talet byggdes tornet på. Lotsstationen 
avvecklades 1960. Utblickarna från tornet är välbevarade. Lotshuset är sedan 1996 
byggnadsminne och skyddas enligt kukturmiljölagen. Det är även ett av de bärande uttrycken 
för kulturmiljön på ön. 

På häradskartan (1915-1919) syns 

byn samlade läge väl. Bryggan längst 

i norr var utgångsplats för 

lotsbåtarna och används idag som 

tilläggningsplats för skärgårdsbåten. 

Stengärdena återfinns till största del 

i ägogränserna och är väl bevarade.   
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Frånsett trädgårdstäpporna fanns ingen odlad mark i byn. I slutet av 1800-talet bröts dock små 
potatislyckor på flera platser. Dessa blev kortvariga och är idag skogsplanterade, mestadels 
med ek. Ekarna dominerar fortfarande dagens skog på Långören.  

Dagens bebyggelse på Långören 

Ön har den bäst bevarade bebyggelsemiljön i Östra skärgården. Bebyggelsen är koncentrerad 
till ursprungsläget för byn, på öns norra del.  Husen med tillhörande trädgårdstäppa, grupperar 
sig på ömse sidor om bygatan, även kallad ”Kjörevägen”. Bostadshusen utgörs mestadels av 
parstugor, men även korsplan förekommer. Bebyggelsen har påfallande enhetlig prägel både 
vad gäller skala och material, som placering på tomten. Husen har träpanels beklädda fasader 
i varierande kulörer (både är rödslammade och linoljekulörer). Vanligtvis har husen 
glasverandor med pardörrar. Taken är mestadels sadeltak med olika takvinkel, men brutna tak 
förekommer, med olika takbeläggning. Trädgårdarna är inhägnade, både med häckar, staket 
och stenmurar. Talrika uthusbyggnader finns bevarade. Bebyggelsemiljön är ett av 
kärnvärdena i kulturmiljön och bystrukturen samt bebyggelsen är ett av uttrycken för 
riksintressemotiveringen. 

En del av husen är utflyttade till ön från fastlandet. Före sekelskiftet 1800-1900 var det inte 
ovanligt att skärgårdsborna köpte hus på fastlandet, då det ofta var för dyrt att bygga nytt. 
Husen som köptes var ofta mangårdsbyggnader på mindre gårdar i ett och ett halvt plan med 
små fönster på ovanvåningen. Husen återuppfördes i sin ursprungliga stil, dock finns inget av 
husen bevarade i ursprungsskick idag.  

Långören var Karlskronas 

huvudlotsplats och öns befolkning 

bestod till största del av lotsar. 

Dock var fiske och djurhållning den 

största näringsinkomsten. 

Lotstornet är sedan 1996 skyddat 

som byggnadsminne. 

Nedan sista lotsbåten på Långören 

från 1958. Foto Håkan Bergström 
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Missionshuset på Långören  

Långörens missionshus, byggt 1938. 

Missionshuset är placerat mitt i byn och byggt är 1938. Som på många av skärgårdsöarna var 
missionshuset samlingspunkten och är således en viktig del av kulturarvet och ett av uttrycken 
för miljön.  

Altartavlan i Långörens missionshus. Tavlan har skärgårdsmotiv och är målad av samma 
konstnär som på Ungskär, Ivar Gustavsson. 
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Skiss visande bebyggelsens tillväxt på Långören mellan åren 1726 och 1967. Från Hjalmar 
Berglunds artikelserie ”Långöra – lotsarnas ö, Bebyggelse och näringsliv (1968) 

Som man kan se på skissen över bebyggelsens tillväxt på Långören är byn väl samlad. För 
utseendet av byn har bestämmelserna om bygatans sträckning och bredd haft stor betydelse. 
Redan på 1807 års karta (skifteskarta) ser man bygatan utritad och alla markägare hade sina 
tomtplaner utefter denna. På samma karta ligger husen utan någon enhetlig struktur. Dock har 
samtliga hus uppförda härefter fått sin placering lite indraget från vägen, för att få plats med 
en liten trädgård på framsidan. Denna placering tillhör idag ett av de viktiga uttrycken för 
bebyggelsestrukturen på Långören. Vidare kan man på 1878 års karta se hur bebyggelsen har 
utökats söderut längs med bygatan. Den sista kartan visar att ytterligare hus, alla 
sommarbostäder, har tillkommit i sydväst och i söder. Sammantaget byggdes således flertalet 
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av husen mellan 1860-1910. Talrika uthus kopplade till de olika näringarna på ön, finns 
bevarade och ingår i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsestrukturen.  

Bilden tagen från lotstornet åt söder. Bygatan, ”Kjörevägen”, och bebyggelsens placering 
syns tydligt. 
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Bilden tagen från lotstornet åt norr. Bryggans ursprungliga funktion var som lotsbåtarnas 
tilläggningsplats, när de inte låg på svaj. Den är idag tilläggningsplats för skärgårdstrafiken 
samt det båtburna turistlivet. 

Byggnadsfunktionerna är kopplade till de traditionella näringarna fiske, djurhållning och 
lotsyrket. De ekonomibyggnader som återfinns är, bland andra, brygghus, lada, matkällare 
samt fiske-, rök- och sjöbodar. Några byggnader som militären använt finns kvar, bland annat 
byggnaden som användes som matsal. Denna tjänar idag som sommarbostad. På ön finns 
ytterligare ett antal sommarbostäder, tillkomna under senare delen av 1900-talet.  

 
Militärens gamla matsal finns kvar på ön och är idag omgjord till sommarbostad.  
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Ovan ett exempel på nybyggd sommarbostad, belägen utanför bykärnan, därmed avviker den 
från det ursprungliga bebyggelsemönstret, men sluter sig till de under senare delen av 1900-
talet tillkomna sommarbostäderna.  

Stengärden som funktionella hägnader finns på ön. En väst-östlig mur belägen sydost om byn, 
belagd på karta från 1726, markerar en gräns mellan betesmark i norr och äng i söder. Ännu 
en väst-östlig samt nord-sydlig mur inhägnande ett område på öns sydvästra del, utlagd på 
1726 års karta och belagd vid skiftet 1807, troligtvis avgränsande ett ängsgärde. Hägnader 
som markerar ägogränser har i allmänhet tillkommit efter laga skifte under 1800-talets senare 
del. På Långören skiftades marken mellan nio markägare bosatta på ön 1878, flera hägnader 
har troligtvis tillkomit med detta som grund. Hägnaderna tillhör de kulturhistoriska uttrycken i 
miljön.  

Långören var en av skärgårdens bästa slåtterholmar. Även bönder från Torhamn använde ön 
till slåtter och bete. Ön har under lång tid präglats av intensiv fodertäkt men har i senare tid 
legat ohävdad. Med slåtterns ökande betydelse arrenderade lotsarna på Långören under senare 
hälften av 1800-talet den närbelägna ön Vieskär för sommarbete. Vieskär är ännu väl hävdad 
och ger en god blid av det öppna beteslandskap, som tidigare präglat skärgården (se vidare 
separat beskrivning för Vieskär). 
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Fägata belägen söder om bykärnan. Även inne i byn återfinns fägator som idag endast 
används som infartsväg till boningshusen. Funktionella hägnader, som dessa, avgränsar 
ängen eller åkern från betesmarken och tillkom ofta i ett tidigt stadie av brukningsfasen. De 
gärden som markerar ägogränser tillkom efter skiftet under 1800-talets senare del. 
 

 
Slåttermarker var vanliga även inne i 

byn. Här syns ”Lilla slätt” (bredvid 

Missionshuset) som finns 

dokumenterad som äng på äldre 

kartor. Idag slår 

Hembygdsföreningen på nytt ängen 

i syfte att återskapa en del av den 

urspungliga markanvändningen och 

miljön i byn.  
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Bilden tagen från Långörens lotshus, åt söder. Betesholmen Mörtaskär i centrum, Ungskär 
skymtar närmast bakom och Utlängan syns längst i söder. 

Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena på Långören 

Förutom de generella punkterna gäller; 

 Ön, och lotssamhället i synnerhet, är känsligt för förändringar och exploatering.  
 Eventuell exploatering och förändring ska följa ursprungliga strukturer, 

bebyggelselägen, formspråk, skala och materialval. 
 De för lotssamhället bäranade uttrycken såsom dess strukturer (ägo- och 

inägor/utmarkstrukturer), bebyggelse (lotshus, missionshus, uthus och bostadshus) och 
organisation (bryggor, kåsar, farleder) bör vara fortsatt tydligt avläsbara i miljön.  

 Att områdesbestämmelser upprättas för lotssamhället på Långören rekommenderas för 
att tillgodose de kulturhistoriska uttrycken.  

Vieskär  
Vieskär är en stor betesö belägen väster om Långören. På öns södra del breder strandängar ut 
sig med representativ vegetation. En gammal djurfålla, troligtvis för mjölkning eller 
fårklippning, finns på öns östra del. Fållorna har förmodligen ej varit i bruk sedan 1880-talet. 
Den sydöstra delen är avskild från resten av ön med en stenmur, som troligtvis tjänat som 
funktionell hägnad fram till 1900-talets början. Ön bidrar till en helhetsförståelse av 
kulturmiljön och är således ett viktigt uttryck för riksintresset. 
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Flakskär/Ormskär 

Flakskärs norra udde, där ännu husgrunder, kåsar samt hägnader kring lyckodlingar finns 
bevarade.  

Genom sitt begränsade format, samt avsaknaden av sentida störningar, illustrerar 
Flakskär/Ormskär tydligare än någon annan av områdets idag obebodda öar villkoren för den 
äldre skärgårdsbefolkningens fångstbosättningar och bidrar till förståelsen och 
helhetsupplevelsen av det historiska landskapet. 
 
Sundet mellan öarna, Kröl, är uppgrundat, härav betraktas de två öarna som en. I anslutning 
till Kröl finns ett 30-tal hustomtningar (grunder från säsongsbosättningar) med tillhörande 
kåsar (båtlänningar). Lämningar av liknande säsongsfiskelägen finns längs med hela 
blekingekusten. Enligt framkomna fynd spänner de över en lång tidsperiod, från vikingatid till 
1700-tal. De topografiska lägena tyder på att bosättningarna tillhör en tidig fas av perioden. 
Lämningarna från tomtningarna och kåsarna på Flakskär är fornminnen och tillhör uttrycken 
för kulturmiljön i området.  
 
Även Flakskär/Ormskär omnämns i förteckningen över betade kronoholmar i Östra 
skärgården från 1707. Liksom flera av de andra öarna i området skatteköptes de under 1700-
talet och fick troligtvis bofast befolkning redan i slutet av detta århundrade. Under 1800-talets 
senare del fanns det ett drygt tiotal bofasta familjer som livnärde sig på fiske. Ön avfolkades 
helt på 1950-talet. Bosättningen var belägen på Flakskärs norra udde, där ännu ett fåtal bodar, 
husgrunder, kåsar samt hägnader kring lyckodlingar finns bevarade. Dessa är en stor del av 
den kulturhistoriska miljön och bidrar till förståelsen av historien i området.  
 
På Ormskärs norra udde, Flacke Nacke, ligger grunden efter en hydda som användes vid 
vakthållning av den fiskefyr som i äldre tid fanns på platsen. På Ormskär finns även ett fåtal 
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bodar kvar. På den nordvästra sidan finns en väl skyddad vindhamn, som idag är en välbesökt 
övernattningsvik för båtburna turister.  

På Ormskär finns ett fåtal bodar kvar.  
 
Den industri av stenhuggning som lämnat spår på många av öarna i området är representerad 
även på Flakskär. Vid den norra udden; Norre Nacke, finns spår av stenbrytning, sannolikt 
från 1800-talets senare del. 
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Utlängan – Stenshamn 

 
Häradskartan från 1915-1919 över öarna Utlängan och Stenshamn. 
 
I likhet med övriga öar i området har Utlängan och Stenshamn åtminstone sedan medeltid 
fungerat som baser för havsfisket. På de båda öarna finns grupper av enkla hyddgrunder 
(tomtningar) samt kåsar, som använts vid säsongsmässig jakt och fiske. Säsongsbruket av 
dessa tomtningar kan t o m gå ned i vikingatid, då de användes som ett komplement till 
jordbruket. Genom denna utmarksnäring skördades fisk, fågel och säl.  
 
Farvattnen utanför Utlängan har troligtvis dessutom varit av betydelse som lähamn för 
sjöfarare, som här inväntade fördelaktig vind. Lämningarna efter ett medeltida kapell inom 
det så kallade ”Kyrkestycket” på norra delen av ön, kan även de ses i detta sammanhang. 
Utlängan (då danskt) omnämns som trolig utgångspunkt i den segelled som Kung Valdemar 
beskriver, och som ledde via den svenska kusten mot Estland.   
 



60 
 

Utlängan omnämns redan i Konung Valdermars jordebok 1231 som en plats avsatt för 
kungens underhåll. Vidare beskrivs ön som en ”kronans ladugård” (en plats som utnyttjas för 
betesdrift) 1605. Vid jordrevningen 1671 nämns Stenshamn som fiskeläge, dock är det 
osäkert om bosättningen endast var säsongsbunden. 
 
På samma sätt som överallt i vårt landskap har den äldre markanvändningen haft avgörande 
betydelse för förståelsen av det nutida landskapet och vegetationen. I området Östra 
skärgården har såväl större som mindre öar präglats av foderproduktionen för nötkreatur och 
får tillhörande både skärgårdsbefolkningen samt fastlandsbor. De större bebyggda öarna har 
haft en markuppdelning med ängsmark för slåtter, avskild från betesmarken. Utlängan hade 
flertalet öar till sina marker, som var samfällda, bland annat Ungskär. Det kulturlandskap som 
uppkom med den fasta befolkningen präglar ännu dagens landskapsbild och är ett bäranade 
inslag för kulturhistorien i miljön.  

Utlängan 
Utlängan är den sydligaste bebodda ön i Torhamns ytterskärgård i östra Blekinge. Inom 
området finns flertalet gamla stubbskottsekar vilket vittnar om lång trädkontinuitet. Vid 
stränderna utbreder sig betade strandängar som vid förra sekelskiftet nyttjades som 
slåtterängar.  

Utlängan representerar en annan sida av skärgårdekonomin. Det är den enda ön i yttre 
skärgården som odlats. Under 1700-talet inom inägorna och senare under 1800-talet även på 
utmarkslyckor. Även Utlängan var i äldre tid av stor betydelse för betesdrift och fodertäckt 
och tillhörde Kronan. 1680 fick en kronobefallningsman (Blasius König) Utlängan med 
Stenshamn samt Ungskär som förläning. 1803 köptes ön av tre bönder. Inför laga skiftet 1882 
fanns fem gårdar på Utlängan, belägna i anslutning till den nuvarande byplatsen. Öns södra 
del bestod av betesmark, den norra av slåtteräng. Åkern låg på svallsand öster om byn och är, 
som tidigare nämnts, den enda odlingsbara marken i yttre skärgården. Viss åkermark odlas 
fortfarande. De bibehållna strukturerna för byläget och odlingsmarken tillhör uttrycken för 
riksintressemotiveringen.  
 
Den avfolkning som skedde i skärgården efter befolkningskulmen under 1800-talets senare 
del påverkade inte Utlängan i samma skala som i fiskelägena. Där utgjorde jordbruksnäringen 
en del av inkomsten och kom på så sätt att bringa mer stabilitet i ekonomin på ön. År 1940 
fanns det fortfarande ca 80 nötkreatur, 10 hästar och ett 80-tal får som tillhörde befolkningen 
på ön. Detta kan jämföras med t ex Ungskär med tillhörande betesholmar som vid samma tid 
hyste 40 nötkreatur och 60 får, där merparten kom från fastlandet och alltså inte tillhörde öns 
egen befolkning. 
 
Under början av 1500-talet var Utlängan en skogsbeklädd ö med bland annat björk, tall och 
ek. Under senare delen av 1500-talet påbörjades en intensiv avskognings period och endast 
mindre områden med träd fanns kvar. På 1800-talet odlades en del av marken upp, medan det 
på resten av ön betades. I mitten av 1900-talet avtog betet och stora delar av ön växte åter 
igen. På 1950-talet utfördes skogsplantering med mestadels tall. Tallskogen är belägen i 
mitten av ön och upptar ett större område. Skogen tillhör inte det ursprungliga landskapet på 
ön och ses inte som ett av de kulturhistoriska uttrycken. 
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 Utlängans by. Häradskartan (1915-1919)  

 
Dagens fastighetskarta över Utlängans by.  

På Utlängan finns den enda odlade 

marken i yttre skärgården. Endast en 

liten åkerareal finns kvar idag. 

Den nuvarande bebyggelsen, belägen 

inom gamla byplatsen, är heterogen 

dock med enhetlig skala, material och 

placering.  
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Gårdsbebyggelse på Utlängan. 

Dagens bebyggelse på Utlängan 

Den nuvarande bebyggelsen, belägen inom gamla byplatsen, är heterogen dock med enhetlig 
skala, material och placering. Bostadshusen har ljus träpanel och sadeltak. Gårdarna ligger 
samlade vid den ursprungliga byns läge. Alla boningshusen ligger långt indragna från 
byvägen. Ekonomibyggnaderna och uthusen ligger oftast ute vid byvägen, med långsidan mot 
vägen. När alla var i bruk fanns det som mest sex aktiva gårdar i byn. Nu finns endast en 
brukare kvar på ön. Enbart en mindre åkerareal brukas.  
 

 
Gårdsbebyggelse Utlängans by. Bostadshusen används idag som sommarbostäder. Få uthus 
är i bruk, men flera finns bevarade. De är en del av karaktärsuttrycken i området.  
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Gårdsbebyggelse i Utlängans by, med uthusen längs vägen. 

Skottskogen på Utlängan 

Bruket av låg skottskog brukar betraktas som det äldsta sättet att medvetet sköta skog. 
Skottskogsbruket utvecklades i samband med de första jordbrukssamhällenas uppkomst 
under den yngre bondestenåldern, vilket för norra Europa innebär 4 000- 
talet f. Kr. De klena virkesdimensionerna kunde med enkla handredskap lätt avverkas och 
upparbetas. Skottskogsskötseln kom så att utvecklas parallellt med det agrara samhällets 
framväxt. Självhushållning var grunden för samhällsbildningen och skottskogens 
sammansättning av många olika trädslag gav förutsättningar för det mångbruk som ofta 
eftersträvades. Skottskogens höga produktionsförmåga möjliggjorde att en liten skogsareal 
kunde tillfredsställa en gårds behov av vedbrand, stängselmaterial och lövfoder.  
 
Ursprungligen fanns skottskog på Utlängan med ekar som grund. Skottekarna på Utlängan är 
en av delarna som visar på en lång kontinuitet av mänsklig närvaro på ön. Den framröjning 
som (projektet GRACE) har genomfört tillsammans med den fortsatta skötslen av landskapet 
är starkt bidragande till att bevara de kulturhistoriska uttrycken i miljön samtidigt som de 
bidragit till att förstärka riksintressemotiveringen.  
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Skottek på Utlängans norra delar. Skottekarna är en av delarna som visar på en lång 
kontinuitet av mänsklig närvaro på ön, och är ett bidragande uttryck till miljön. (bild hämtad 
från GRACEs arkiv.) 
 
De funktionella hägnaderna (se tidigare förklaring) på ön är något svårdaterade, men tre 
generationer kan urskiljas; 

1. En östvästlig mur, eventuellt från 1600-talet, delade ön i två hälfter, Norra Gärdet 
(eventuellt ängsmark) och Södra Mark (betesmark) 

2. Inägo-/utmarksmur från 1600- och 1700-talen, avgränsande åkermarken på öns östra 
och sydöstra del, jämte murar runt kalvhagar väster om byn (åtminstone en gård fanns) 

3. Murar runt åkerlyckor på utmarken, från 1800-talet.  
 
Hägnaderna utgör en betydande del av det kulturhistoriska värdet och är viktiga uttryck i 
miljön. 
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Kapellet på Utlängan 

På Utlängans norra del har det funnits ett kapell eller en mindre kyrka som är daterad till 
någon gång under medeltiden. Kapellet var troligen byggt i tegel, då markägare har hittat 
tegelrester i anslutning till platsen. Vid tiden för uppförandet fanns troligtvis ingen fast 
befolkning i skärgården, utan kyrkan har sannolikt byggts för sjöfarare som sökte hamn eller 
lä för oväder samt för de säsongsfiskare som befolkat området. Uppförandet tyder både på en 
stabil ekonomi och ett välorganiserat samhälle.  
 
Kapellgrunden är en del av de uttryck som visar på en kontinuitet av mänsklig närvaro på ön 
och ska ses i det större sammanhanget som utgör helheten i kulturmiljön. 

Utlängans fyr 

1882 byggdes fyren som hade ett träklätt åttakantigt torn. Bostadsbebyggelsen uppfördes av 
markägaren till platsen och denne man blev även den förste och ende fyrmästare. Fyren 
automatiserades 1911, men fyrmästaren med familj bodde kvar. 1931 uppfördes ett nytt torn 
och den gamla släcktes och monterades ned.  

 

 
Utlängan nya och gamla fyren 1931 
 
 
 

http://test.fyr.org/wiki/index.php?title=Fil:Utl%C3%A4ngan_nya_och_gamla_fyren_1931.jpg
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På väg ner mot fyren på Utlängan. 

Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena på Utlängan 

Förutom de generella punkterna gäller; 

 Ön och Utlängans by är känsligt för förändringar och exploatering. 
 Eventuell exploatering och förändring ska följa ursprungliga strukturer, 

bebyggelselägen, formspråk, skala och materialval.  
 Det unika biologiska kulturarvet som skottekarna representerar bör uppmärksammas 

genom skylting, samt skötas efter behov. 
 Jordbrukets småskaliga struktur på Utlängan är en viktig del av skärgårdens identitet 

och bör ges förutsättningar att fortleva. 
 Fyren på Utlängan bör bevaras. 
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Stenshamn 

 
Häradskartan 1915-1919 över Stenshamns by.  
 
Redan i slutet av 1600-talet omtalas bofasta fiskare på Stenshamn, som därmed tillsammans 
med Ungskär är skärgårdens äldsta fasta fiskeläge. Stenshamn är ett utpräglat fiskesamhälle. 

Dagens bebyggelse på Stenshamn 

Den nuvarande bebyggelsen är grupperad utan rumsliga mönster, kring bygatan som leder 
från hamnen. Bostadshusen är uppförda i en och en halvplan, har träpanel och sadeltak. Ett 
fåtal brutna tak förekommer. Husen har verandor med flacka tak, några är glasverandor. 
Nästan samtliga bostadshus är placerade med 
en nordsydlig orientering. Även här finns 
talrika uthus, fähus och sjöbodar bevarade. 
Fiskebodarna är belägna nere vid hamnen 
och har träpanel och sadeltak. Mellan 
tomterna finns, som brukligt i fiskelägena, 
passager av informell karaktär. 
Bebyggelselägena, uthusen och vägnätet är 
en del av karaktärsuttrycken i området och 
står för en betydande del i förståelsen och 
upplevelsen av kulturmiljön. 

Området mellan bebyggelsen och hamnen 
upptogs tidigare av garnhagar (se tidigare 
förklaring) Fiskehamnen från 1918 var den 

Hamnen på Stenshamn som 

är den äldsta i området 

(byggd 1918) syns tydligt på 

kartan och har i stort samma 

utseende idag. Den ska 

betraktas som ett högklassigt 

stenhantverk samt som en 

del av uttrycken i miljön och 

bör hanteras med varsamhet.  
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första i sitt slag i området och är exempel på ett högklassigt stenarbete. 
 

Bron mellan öarna över sundet ”Korran” byggdes av militären under 1950-talet för att 
underlätta transporter ut till försvarets anläggningar på Utlängan. Tidigare gjordes transporter 
naturligt med båt. Försvaret har även asfalterat huvudvägarna på öarna. 

 
Utsikt från Utlängan mot Stenshamns fiskeläge. Den asfalterade vägen över sundet, 
”Korran”, mellan Stenhamn och Utlängan byggdes av försvaret under 1950-talet. Den har 
förändrat det ursprungliga uttrycket, då det innan dess tillkomst behövdes båttransport 
mellan öarna.  Dock är den en del av öarnas karaktär idag. 
 

 
Uthus i Stenshamns fiskeläge. Hamnen är den första i sitt slag i yttre skärgården, byggd 1918. 

Under 50-talet började fisket avvecklas troligtvis på grund av den opraktiska situationen att 
vara fiskare på öarna och sedan behöva sälja sin fångst inne i staden Karlskrona. Frakten dit 
var både arbetsam och tidsödande. Det blev således ingen ny generation fiskare på Stenshamn 
och därmed dog fisket ut.  
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Bebyggelse i Stenshamns fiskeläge.De flesta av husen ligger längs med bygatan, med 
långsidan ut mot vägen. Nästan samtliga har en nordsydlig riktning. Även här finns talrika 
uthus, fähus och sjöbodar bevarade. Mellan tomterna finns, som brukligt i fiskelägena, 
passager av informell karaktär. 
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Vägen från hamnen mot Stenshamns fiskeläge.  
 

 
Missionshuset på Stenshamn. En plats som har varit den naturliga samlingspunkten i byn och 
är än idag. 

Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena på Stenshamn 

Förutom de generella punkterna gäller; 

 Ön, och fiskeläget Stenshamn i synnerhet, är känsligt för förändringar och 
exploatering.  
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 Eventuell exploatering och förändring ska följa ursprungliga strukturer, 
bebyggelselägen, formspråk, skala och materialval. 

 Att områdesbestämmelser upprättas för fiskeläget på Stenshamn rekommenderas för 
att tillgodose de kulturhistoriska uttrycken.  

 Hamnen från 1918 är den äldsta i riksintresseområdet och uppvisar ett förstaklassigt 
exempel på stenhantverk. Denna bör bevaras och underhållas.  

Inlängan  

 
Dagens fastighetskarta, Inlängan. 
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Häradskartan (1915-1919) Inlängan. 
 
På Inlängan finns de äldsta synliga spåren av människans närvaro i yttre skärgården. Det är 
resterna av ett gravfält med hällkistor från slutet av stenåldern, ca 2000 f Kr belägna på öns 
högsta punkt, Lyckebacken. Att spåren av mänsklig närvaro sträcker sig längre tillbaka just på 
Inlängan än i övriga delar av riksintresseområdet beror sannolikt på att ön är betydligt högre 
än omgivande öar och därigenom har Inlängan varit synlig ovan vattenlinjen i en tidig fas av 
landhöjningen. Gravarna har varit raserade efter flera decennier av grus- och stentäkt i 
samband med byggnationer på ön, men är nu rekonstruerade på ett tydligt och pedagogiskt 
sätt. Återskapningen är gjord bland annat med återfyllnad av grus samt en rekonstruktion av 
en hällkistegrav. Restaureringen stärker riksintressets värden då det på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt visualiserar det historiska landskapet. 
  
Från järnålder finns mera påtagliga spår efter säsongsbosättning vid Skavet. Även ett par 
gravanläggningar på öns östra sida härrör härifrån.  
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Återskapad hällkista. 
 

 
Det återskapade gravfältet stärker riksintressets värden genom att tydliggöra och visualisera 

den riksintressanta historien i landskapet. 
 
Även Inlängan nämns 1231 i kung Valdemars jordebok, bland de öar som tillhörde kungen. 
Sedan medeltid har även Inlängan, tillammans med flera av de andra öarna i området varit en 
bas för fisket. Längs öns stränder finns en av skärgårdens största koncentrationer av 
hyddgrunder och kåsar efter säsongsmässiga fångstbosättningar (tomtningar). Undersökningar 
visar att säsongsfisket spände över en lång tidsperiod, från vikingatid tid 1700-tal. 
Anläggningarna är fördelade på hela ön, men med en koncentration till Vinnehamn på öns 
västra sida. Koncentrationen av tomtningar och kåsar (båtlänningar) på Inlängan är 
exceptionell även ur ett riksperspektiv. Kåsarna och tomtningarna är således bärande inslag 
för förståelsen och upplevelsen av det historiska landskapet. 
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Bilden visar en trolig tomtning, belägen på öns norra del. En del av tomtningarna sköts enligt 
avtal. 
 
I likhet med övriga öar utnyttjades Inlängan som kronoägd betesholme av häradets bönder. I 
mitten av 1700-talet friköptes ön och flera lotsar uppges vara bofasta. Merparten av ön 
användes för bete och slåtter. Även en del begränsade odlingar togs upp. Öns södra del är 
avskild med en mur belagd på kartorna från 1811 och 1874. Denna del utnyttjades troligtvis 
som ängsmark. Muren runt strandvallen på öns mitt är belagd 1811 och inhägnar en 
odlingslycka. Samma funktion har muren kring den norra lyckan, belagd 1874. Trots att en 
skifteskarta upprättades 1811 genomfördes ingen delning av Inlängan. Som en följd av detta 
intensiva utnyttjande finns här idag skärgårdens största ljunghed. Ljungheden tillhör ett av 
uttrycken för det biologiska kulturarvet i området.  
 
 

Bilden visar en del av den mur som 
avgränsar den gamla ängsmarken på öns norra del. Det finns en tydlig skillnad i vegetationen 
innanför och utanför avgränsningen.  
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Det finns en tydlig skillnad i vegetationen innanför och utanför avgränsningen. I den gamla 
förut relativt hårt utnyttjade betesmarken dominerar enebuskage, barrträd och, den på magra 
jordar, konkurrenskraftige ljungen. I den betydligt näringsrikare gamla ängsmarken växer 
istället mestadels lövträd och markvegetationen är betydligt mer frodig och varierande. 
 
Idag är ängsmarken kraftigt igenväxt på ön. Även betesmarken är under igenväxning. Endast 
den södra delen av ön betas. Igenväxningen till trots kan kulturmarkens indelning urskiljas 
genom bevarade hägnader. De bevarade strukturerna från den traditionella 
markanvändningen, i form av bland annat dessa bevarade stengärden samt den fortfarande 
relativt öppna betesmarken, bidrar till förståelsen och upplevelsen av det historiska landskapet 
och tillhör därmed uttrycken för kulturmiljön i området. 

Dagens bebyggelse på Inlängan 

Bebyggelsen är heterogen och koncentrerad till byn i sydost, där den äldre 
bebyggelsestrukturen är relativt synlig. Genom byn löper en byväg där merparten av 
bebyggelsen är belägen invid. Husen är belägna utan tydliga rumsliga samband, med både 
gavel och långsida mot bygatan. Strukturerna följer i stort det äldre fiskelägets mönster, men 
upplevs idag som utspritt. Den äldre bebyggelsen inom byn är representativ för 
skärgårdssamhällena i slutet av 1800-talet. Strukturerna i byläget är relativt tydliga, dock har 
själva bebyggelsen genomgått naturliga förändringar genom åren och endast några har 
bibehållit ursprungskaraktär. Bostadshusen har fasader beklädda med träpanel i varierande 
kulörer. Taken är både sadeltak och brutna tak, med olika takvinklar.  Uthusen är fortfarande 
talrika. En del nytillkommen sommarhusbebyggelse finns belägen i utkanten av byläget. 
Grunder från övergiven bebyggelse finns på öns mellersta och norra del. I byläget bidrar 
strukturerna till förståelsen av den historiska miljön.  
 
 
 

 

 



76 
 

 
 
 

 
 



77 
 

 

 
Bygatan på Inlängan är småskalig och grusbelagd. Bebyggelse från det äldre fiskeläget på 
vänster sidan om bygatan och nytillkommen sommarhusbebyggelse på den högra sidan. 
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Ett stenhuggeri var i bruk på Inlängan under 1800-talets slut och fram till 1925. Lämningar 
efter stenbrytningen finns framförallt på öns norra och mellersta del.  
 

 
Utskeppningskaj för stenbrytningen, belägen på öns norra del. 
 

  
Spår från stenbrottsindustrin på ön. Beläget på öns norra del. 
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Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena på Inlängan 

Förutom de generella punkterna gäller; 

 Inlängans byläge är känsligt för förändringar, men kan till viss del tåla exploatering, så 
länge ursprungliga strukturer, bebyggelselägen, formspråk, skala och materialval 
efterföljs.  

 Ön som helhet är känslig för förändring. 
 En röjning av den gamla ängsmarken skulle bättre illustrera den traditionella 

markanvändningen.  
 Inlängan har ett rikt biologiskt kulturarv genom ljungheden. Detta bör bevaras.  

Maltkvarn, Järkö och Arnö/Ornö 

Maltkvarn 

Även Maltkvarn är en ö där självförsörjningen varit uppdelad i flera, för skärgården vanliga, 
näringar. Vid sidan om fisket var jordbruket en stor del av försörjningen, då Maltkvarn hör till 
det fåtal öar i området som har odlats. Jordbruksnäringen bestod av både potatisodling och 
spannmål. Marken som odlats är mestadels belägen i de mittersta delarna av ön. I samband 
med den odlingsbara marken finns naturligt även bebyggelsen belägen. Idag finns två gårdar 
på ön men fler har funnits. Sannolikt har även en viss torpbebyggelse funnits på ön, härav kan 
ett fåtal grunder återfinnas. Den äldre bebyggelsen består av två gårdar, uppförda under 1800-
talet samt två vid gårdarna närbelägna bostadshus, tillkomna under 1949-talet som en följd av 
delning av ön.  Bebyggelsen är idag belägna dess på ursprungliga läge. Kvarvarande 
uthusbebyggelse är ett fåtal fiskebodar, som ej är i bruksskick, samt är ett sädesmagasin. 

 
Flygfoto där Maltkvarn ligger i bakgrunden. I förgrunden syns Äspeskär och Torhamnaskär i 
mitten av bilden. Längst till höger syns lite av Hästholmen.  
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Idag verkar fjärde generationen på Maltkvarn och ön hålls fortsatt relativt öppen. Markägarna 
har en hög ambition att bibehålla det historiska landskapet. Än idag hävdas den ursprungliga 
marken, både som betesmark och för vallodling (hö). På den norra delen av ön betar 
nötkreatur, året om, och markägaren där är än idag självförsörjande på vinterfoder. På den 
södra delen av ön betar får under sommarhalvåret. Kontinuiteten i hävden av markerna bidrar 
till att uttrycken för kulturhistorien fortsatt är läsbara i landskapet samt ökar förståelsen av 
den ursprungliga miljön. 
Ön är trots hävden under en pågående igenväxning, men områdets helhet med strukturer från 
markanvändning, ägostrukturer samt ursprungliga bebyggelselägen är fortsatt relativt tydliga i 
landskapet. 

I inledningen av sillfiskets storhetstid, i slutet av 1700-talet, då det blev aktuellt att organisera 
näringen, uppfördes ett sillsalteri på den södra delen av ön. Verksamheten blev dock 
kortvarig. Idag finns det endast grunder kvar och dessa tillhör uttrycken för kulturmiljön i 
området. 

Lämningar av en hamnliknande konstruktion på öns nordvästra sida utgör ett exempel på 
skärgårdsbefolkningens flera olika försörjningsnäringar.  Anläggningen är uppförd under sent 
1930-tal, med syfte att bedriva fiskodling (gäddor). Dock fungerade konstruktionen inte som 
det var tänkt och produktionen blev kortvarig. Pirarna som omsluter bassängen är idag relativt 
intakta. Anläggningen tillhör ett av de sentida uttrycken för kulturhistorien i området. 

På Maltkvarn har det som på de flesta andra öar i området bedrivits stentäkt. Stenbrytningen 
har lämnat spår i form av ”skravelstenshögar” och husgrunder från en smedja som 
stenindustrin hade i bruk. Smedjans grund är belägen på öns nordvästra sida, nära vattnet. Hit 
kom även befolkning från andra öar som var i behov av en smed. 

 
Bilden är tagen på 1980-talet och visar höhässjor på Maltkvarns odlingsmark. Kontinuiteten i 
hävden bidrar till att fortsatta uttryck för kulturhistorien är läsbara i landskapet. Idag brukas 
marken maskinellt.  
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På ön finns även förhistoriska gravanläggningar, som ingår i ett stråk av territoriemarkeringar 
längs hela Blekingekusten.  Även på Maltkvarn finns de i riksintresseområdet karakteristiska 
tomtningarna som är lämningar efter säsongsbosättningar som sannolikt använts under en lång 
tidsperiod, från medeltid fram till 1700-tal. Gravanläggningarna och tomtningarna tillhör 
uttrycken i kulturmiljön och utgör bärande inslag i förståelsen för det historiska landskapet.  

Maltkvarn avfolkades i slutet av 60-talet och har idag endast boende under sommarsäsongen. 
Ön saknar fast elanslutning. Försvaret har inte verkat på ön och det är sannolikt därför som ön 
saknar el, då det i huvudsak var deras verksamhet som gjorde att många öar fick bland annat 
elektricitet. Maltkvarn nås endast genom privat båttrafik.  

 
Bild på en av gårdarna på Maltkvarn. Gården används idag som sommarbostad.  
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Häradskartan (1915-1919) över Maltkvarn. 
 

 
Dagens fastighetskarta, Maltkvarn. 
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Järkö 

Även Järkö tillhör de öar i området som utnyttjats som betes- och slåtterholmar. 
Markanvändningen präglar än idag öns vegetation och flora. Begränsade partier av öns inägor 
odlades upp under befolkningsexpansionen på 1800-talet och dessa kan delvis återses idag. 
Odlingsspåren består av äldre hägnader (stengärden), avgränsande odlings- och betesmark, 
rösen (öns norra del) och äldre diken. Naturen på Järkö är en mosaik av öppna gräsmarker, 
lövskogsdungar, tallskog, hällmarker, kärr och enbuskhedar med ljung. Det finns en 
kontinuitet i hävden på utmarksbetet, och ett biologiskt kulturarv härav är ljungheden.  Än 
idag har Järkö en fast boende och genom sin öppenhet har Järkö stor betydelse för det 
båtburna turistlivet. På grund av öns höga naturvärden är Järkö förklarat som naturreservat 
sedan 1975, med syfte att göra ön attraktiv för det rörliga friluftslivet. En av åtgärderna är 
hävd av ön genom bete. På ön finns en nyrestaurerad brygga, med grillplats, som ska främja 
det båtburna friluftslivet. 

Häradskartan (1915-1919) över Järkö och Oxholmen.  
 



84 
 

 
Dagens fastighetskarta över Järkö. Grön markering avser gränsen för naturreservatet.  
 
Järkö har restaurerats genom GRACE-projektet i skärgården och är idag ett av de tydligaste 
inslagen för förståelsen och upplevelsen av det kulturhistoriska landskapet i 
riksintresseområdet.  

Järkö nås endast genom privat båttrafik. 

 
Järkö. Bilden visar resultatet av restaureringen som projektet GRACE har genomfört. Idag är 
det historiska beteslandskapet pedagogiskt tydligt och ön bidrar till stor del till förståelsen av 
kulturhistorien i riksintresseområdet. 
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Stengärde som hägnadsgräns, södra Järkö. 

 
Restaurerat historiskt beteslandskap på Järkö. 
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Nyrestaurerad brygga på Järkö. En del i syftet med naturreservatet är att främja det rörliga 
båtburna friluftslivet. 

Ornö/Arnö 

Ornö/Arnö är idag ett tydligt exempel på det karakteristiska öppna beteslandskap som finns i 
riksintresseområdet och har en lång kontinuitet av hävd genom bete. Ön saknar karakteristiskt 
några tecken på trädvegetation på Häradskartan från 1915-1919 och är än idag trädlöst. 
Vegetationen består av för beteslandskapet utmärkande arter, som t ex olika gräsarter och 
enbuskar. Det öppna landskapet är attraktivt och tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Det är 
endast privata initiativ som har verkat och aktivt verkar på ön. 
 

 
Häradskartan(!1915-1919) Över Ornö/Arnö. Ön markeras som helt öppen och är så än idag.  
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Dagens fastighetskarta över Ornö/Arnö. Ön är idag ett tydligt exempel på det karakteristiska 
öppna beteslandskap som finns i riksintresseområdet.  

Att tänka på för att bevara eller utveckla de riksintressanta värdena på Maltkvarn, Järkö 

och Arnö/Ornö 

Förutom de generella punkterna gäller; 

 Det öppna landskapet bör ges förutsättningar för att bestå. Privata initiativ på öarna 
bör uppmuntras. 
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