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Indelning av utvidgade strandskyddsområden
Framtaget förslag till utvidgade strandskyddsområden i Sölvesborg kommuns kust- och skärgård har avgränsats i 17 olika områden (se karta på sida nr. 5). På fastlandet och på öar varierar utvidgade strandskyddsområden mellan 100 till 300 meter från strandlinjen. I havet utvidgas strandskyddet i samband med förekomst av grunda bottnar (< 3 meters djup), samt inom
naturreservat.
Länsstyrelsernas Externa GIS (geografiskt informationssystem) finns tillgängligt på Blekinge
länsstyrelses hemsida. Externa GIS gör det möjligt att zooma in (förstora) önskat område i
kartan och söka ut information som ligger till grund för beslutet.
Sökväg till Bilaga med kartor
http://lansstyrelsen.se/blekinge
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Områdesbeskrivningar med kartbilagor
Observera att kartorna i bilagan har olika skalor beroende på hur stora objekten är.

1. Siesjö
Sammanfattning
Siesjö är en av Blekinges få alkalina och naturligt näringsrika sjöar. Sjöns omgivningar utgörs av ett
variationsrikt kulturlandskap, som består av betes- och åkermark med insprängda lövdungar,
ädellövskog, strandskog och lövsumpskog. Området har mycket höga biologiska värden, är landskapsestetiskt tilltalande och är av väsentlig betydelse för friluftslivet.

Naturvärden
Funktion: Siesjö som är en grund, naturligt näringsrik slättsjö har utbredda vassbälten och rikligt med
flytbladsväxter och undervattenväxter. På låglänt mark längs sjöstranden växer en bård av aldominerad
strandskog. I sluttningen öster om sjön finns betesmarker på såväl fuktig som torr mark, samt
ädellövsskogbevuxna moränkullar. Strandskogen har en riklig förekomst av lågor och hyser en värdefull lägre fauna, medan ädellövskogen hyser stora botaniska värden samt en värdefull kryptogamflora
knuten till dess grova, äldre träd. Både strandskogen och ädellövskogen är nyckelbiotoper. De hävdade
markerna har stor variation med såväl öppna ängar som buskdominerade eller trädrika hagmarker. I
betesmarkernas träd- och buskskikt ingår bl.a. ek, björk, bok, tall, avenbok, ask, lind, fågelbär, nyponros, hassel, en, björnbär och getapel. Noterade vegetationstyper inom hävdade marker är örtrik torräng,
örtrik friskäng, högörtäng och rikkärr.
Kvalitet: Siesjö är en viktig fågelsjö för såväl häckfåglar, sträckfåglar som för fåglar som stannar över
vintern. Hagmarkerna och lövskogsdungarna är också viktiga livsmiljöer för fåglar. Exempel på rödlistade eller tidigare rödlistade fågelarter som observerats är brun kärrhök, hämpling, rördrom, sånglärka, tornseglare, trädlärka och törnskata. Artförekomster av lavar, mossor och svampar såväl som
insekter tyder på en lång trädkontinuitet i området. Exempel på rödlistade arter bundna till gamla träd
och lågor är bokvårtlav, skillerticka, stenticka och bokskogstubbmal. Berggrunden, som utgörs av
kritbergarter, ger förutsättningar för en artrik och särpräglad flora och fauna. Området har en av länets
högsta noteringar av antal kärlväxter i förhållande till yta. En liten fuktäng belägen vid sjöns utlopp
Sissebäck slåtterhävdas årligen. Här finns Blekinges enda lokal för den rödlistade arten stor ögontröst
(nu troligen fösrvunnen). Andra rödlistade kärlväxter är bl.a. luddfingerört, kustdaggkåpa, kal knipprot
och majnycklar. Bland de hundratal svamparter som noterats i området kan omnämnas de rödlistade
arterna igelkottröksvamp, solkremla, cinnoberspindling, bläcksopp, stor sotdyna och hasseldyna. Den
naturligt eutrofa sjön hyser typiska arter som t.ex. grovnate och axslinga. Gädda är en för naturtypen
typisk fiskart och den tidigare rödlistade nissöga är en fiskart som ingår i EU:s habitatdirektiv. Detsamma gäller större vattensalamander och citronfläckad kärrtrollslända om båda förekommer inom
området. Det finns också rikliga förekomster av landlevande snäckor, t.ex. vinbergssnäcka.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt med fortsatt jordbruk och beteshävd/slåtter av kulturpräglade marker.

Friluftsvärden
Funktion: Siesjö är belägen strax norr om Sölvesborg och väg E 22. Ca 450 meter efter avfart från väg
E 22 mot Ynde finns en parkeringsplats. Härifrån utgår markerad vandringsled till Siesjö. Inom ramen
för den statliga satsningen lokala naturvårdsprojekt (LONA) har Sölvesborgs kommun tillsammans
med Naturskolan genomfört åtgärder för att förbättra tillgängligheten i området. I strandnära delar
finns spänger med rastplatser, grillplats och fågeltorn. Samtliga dessa anläggningar är tillgänglighetsanpassade. På en moränrygg finns en grav från brons- eller järnåldern.
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Kvalitet: Naturskönt, attraktivt friluftsområde med hög besöksfrekvens. Siesjö är en av Blekinges
bästa lokaler för att studera fåglar. Området är även värdefullt för naturstudier och ger förutsättningar
till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, strövande, upplevelser och fiske.

Exploateringsgrad
Området är oexploaterat.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Område i fördelningsplanen för bildande av naturreservat VicNatur
Natura 2000, Siesjö
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 2.
VMI, Siesjö
Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventering
Skogsstyrelsen, Sumpskogsinventering
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Fornlämningar:
Stensättning (grav från brons- eller järnåldern)
Rödlistade arter
Ca 15 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Ca sju stycken

Bedömning Siesjö
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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2. Valje
Sammanfattning
Ett ur naturvårdssynpunkt mycket värdefullt ädellövdominerat kust- och kulturlandskap kring Valje
herrgård. Valje halvö utgörs av trädklädda ekhagmarker medan områdets östra del består av äldre bokskog. Området som till övervägande del är naturreservat är ett välbesökt närströvområde för befolkningen i Sölvesborg. Valje har utöver mycket höga biologiska värden även höga kulturhistoriska och
landskapsestetiska värden.

Naturvärden
Funktion: Området Valje utgör ett gammalt småskaligt kulturlandskap med väldokumenterad hävd.
Halvön och angränsande marker söder om herrgården består av omväxlande trädklädda och öppna
hagmarker och smala strandängar. Trädskiktet domineras av grova ekar, med inslag av ädellövträd
som ask, lönn, lind och bok. I söder samt öster om den järnväg som passerar genom området växer
främst bokskogar, vilka bitvis har ett stort inslag av andra ädellövträd. Området har en stor förekomst
av gamla och grova träd, hål- och mulmträd, samt död ved. I anslutning till herrgården finns några
åkrar och kultiverad betesmark, samt en allé bestående av gamla, grova ädellövträd.
Kvalitet: Områdets mosaik av öppna gräsmarker, lundar och ädellövskogar ger tillsammans med berggrunden av krita förutsättningar för en rik flora med bl.a. näringskrävande arter som är ganska sällsynta i Blekinge, såsom bokarv (rödlistad), gulsippa, ängsvårlök, myskmadra och lundvårlök. De
grova hagmarksträden och den bokdominerade ädellövskogen hyser många rödlistade arter knutna till
gamla träd och död ved, särskilt inom organismgrupperna lavar, vedinsekter och svampar. Exempel på
rödlistade arter är gammelekslav, bokkantlav, bokvårtlav, oxtungssvamp, korallticka, tårticka, cinnoberspindling, hedröksvamp, läderbagge och taggbock. Det mosaikartade landskapet med bl.a. beteshävdade strandängar, välutvecklade brynmiljöer och många hålträd ger som helhet förutsättningar
även för ett rikt och varierat fågelliv.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt med fortsatt jordbruk och beteshävd/slåtter av kulturpräglade marker.
Ett naturreservat är planerat för områdets mest skyddsvärda delar, motsvarande Natura 2000-områdets
avgränsning.

Friluftsvärden
Funktion: Valje är beläget ca 1,5 km väster om Sölvesborgs stadskärna. I anslutning till Valje herrgård
finns parkeringsplats och informationsskylt om naturreservatet Valje. Området nås även från Sölvesborg via iordninggjorda promenadstigar och elljusspår. Inom Valje halvö finns markerade vandringsleder och tre grillplatser. Inom ramen för den statliga satsningen lokala naturvårdsprojekt
(LONA) genomför Sölvesborgs kommun åtgärder för att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta i området.
Inom området finns kulturhistoriska spår och lämningar ända sedan stenåldern och framåt. En gård har
funnits på platsen åtminstone sedan medeltiden. Valje herrgård, uppförd under 1700-talet, är av kulturhistoriskt intresse. Herrgården erbjuder idag rum för uthyrning.
Strax norr om herrgården, finns en campingplats. Valjeviken erbjuder ett av Sölvesborgs kommuns
bästa havsfiske med möjlighet till fångst av bl.a. gädda, abborre och vitfisk.
Kvalitet: Naturskönt, attraktivt friluftsområde med hög besöksfrekvens. Området ger förutsättningar
till stillhet och frånvaro av buller, studier av natur- och kulturlandskapet, utflykter, strövande, löpning,
upplevelser, fiske och fågelskådning.

Exploateringsgrad
Valje halvö är oexploaterad, medan det i områdets nordvästra del finns fritidsbebyggelse och en camping. Valje herrgård med parkeringsplats är beläget centralt i området. Härutöver finns ytterligare en
tomt med permanentboende, belägen öster om den järnväg som genomkorsar området.
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Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Naturreservat, Valje
Natura 2000, Valje
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 1.
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Fornlämningar
Boplats från stenålder/bronsåldern/järnåldern

Byggnadsminne:
Valje herrgård, byggd på 1700-talet

Rödlistade arter
Över 180 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Flera hundratal

Bedömning Valje
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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3. Brötalyckorna
Sammanfattning
En tätortsnära, fragmenterad kuststräcka med sammanhängande stråk av trädbärande marker som hyser höga biologiska värden. Området är även av väsentlig betydelse som strandnära strövområde för
befolkningen i Sölvesborg. Det kommunala naturreservatet Brötalyckorna ingår i området.

Naturvärden
Funktion: Området utgörs av en mosaik av ädellövskog, lövskogsdungar, halvöppen mark och öppen
gräsmark/åker. Centralt i området finns ett mindre naturreservat med artrik bokskog. Förekomsten av
hålträd, mulmträd och gamla, grova träd är här särskilt stor. Reservatet hyser, i förhållande till sin
storlek, en ansenligt stor artrikedom med flera rödlistade arter. Större delen av naturreservatet är avgränsat av Skogsstyrelsen som nyckelbiotop. Biotopens norra del har även biotopskydd. Områdets
övriga trädbärande delar domineras också av bok och ek, bitvis med stort inslag av andra lövträdsarter.
Längs strandlinjen finns omväxlande lövskog, öppen gräsmark och fuktig mark med utbredda vassbälten.
Kvalitet: Det variationsrika landskapet innehåller många livsmiljöer för olika arter djur, svampar och
växter och sannolikt utgör området en del av viktiga spridningskorridorer för många arter. Knutna till
gamla träd och död ved är bl.a. de rödlistade eller tidigare rödlistade arterna grå skärelav, stiftklotterlav, ekoxe, prydnadsbock och bokblombock. Spår efter de hålbyggande fågelarterna kattuggla, gröngöling och större hackspett har noterats i området. Både åkergroda och den rödlistade arten långbensgroda nyttjar delar av området under sina livscyklar. Svampfloran är artrik, främst inom reservatet, där
de fem rödlistade arterna igelkottsröksvamp, oxtungssvamp, solkremla och knottrig rottryffel har konstaterats. De trädbärande delarnas fältskikt hyser flera typiska arter för en örtrik bokskog, bl.a.
myskmadra, buskstjärnblomma, storrams och murgröna.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt med fortsatt traditionell hävd av kulturpräglade marker.

Friluftsvärden
Funktion: Området Brötalyckan, som är beläget ca 1,5 km väster om Sölvesborgs stadskärna, utgör en
viktig del i det sammanhängande stråk med för allmänheten tillgänglig och attraktiv natur längs stränderna söder och väster om Sölvesborgs stad. Valjeviken erbjuder ett av Sölvesborgs kommuns bästa
havsfiske med möjlighet till fångst av bl.a. gädda, abborre och vitfisk.
Kvalitet: Området ger förutsättningar till fina utblickar över havet, utflykter, strövande, löpning, upplevelser, fiske och fågelskådning.
Utvecklingsmöjligheter: Iordningställa en vandringsled från Sölvesborgs stadskärna längs havet, genom området och vidare till Valje i norr.

Exploateringsgrad
En hårt exploaterad sträcka. Området begränsas av strandnära bostadsbebyggelse och i norr av ett område med badhus och hårdgjorda ytor m.m. Längs delar av stranden finns bryggor.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Naturreservat, Brötalyckorna
Naturvårdsplan Blekinge, klass 2
Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventering
Skogsstyrelsen, Biotopskydd
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Kulturlämningar
Fyndplatser med flinta

Rödlistade arter
Ca 11 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Ca 18 skyddsvärda träd

Bedömning Brötalyckorna
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land.
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4. Sölvesborgsviken, norra delen
Sammanfattning
Sölvesborgsviken med dess stränder och strandängar har, tillsammans med intilliggande vattenområde
i Östersjön, klassats som ett internationellt betydelsefullt fågelområde, främst för förekomsten av en
stor andel av nordvästeuropas population av övervintrande salskrake och vigg. Viken utgör en viktig
häcknings-, rast- och övervintringslokal även för många andra fågelarter. Området är också av väsentligt forn- och kulturhistoriskt intresse. Det ingår till största delen i det gamla naturreservatet Sölvesborgsviken, vilket nu är under ombildande.

Naturvärden
Funktion: Hela Sölvesborgsviken är grund, med ett djup som sällan överstiger 1.5 meter. Strax intill
Sölvesborgs hamn finns en djupränna. De långgrunda stränderna och sanka strandängarna i vikens inre
del och från Rådmansholmarna mot Ljunganabben är betydelsefulla rast- och födosöksplatser för vadare och änder. På Rådmansholmarna har tidigare häckat ett stort antal måsfåglar och tärnor, medan de
omfattande vassbältena längs fastlandets stränder utgör häckningsplats för många småfåglar. De små
öarna Kaninholmen och Rådmansholmarna har ett glest trädskikt där samtliga äldre träd är av alm eller
björk, och ett artrikt buskskikt med hagtorn, olvon, slån och nyponros. Längs östra fastlandsstranden
växer en planterad tallskog. I övriga trädbärande delar förekommer främst ek och klibbal.
Kvalitet: I vikens yttre del domineras undervattenvegetationen av ålnate och hårnating. Längre in är
axslinga talrik och där förekommer även vit stjälksmöja. Algfloran utgörs främst av släktena Enteromorpha, Cladophora och Vaucheria. De beteshävdade strandängarna och hagmarkerna har en rik
flora med arter som ängsnycklar, jungfru Marie nycklar, småvänderot, darrgräs, gullviva, bockrot och
backnejlika. Rödlistade örter är t.ex. kavelhirs, åkerkulla, klubbfibbla, luddfingerört, ängsskära och
raggsträfse (i viken). Många arter insekter gynnas också av de olika naturmiljöer som omger viken
bl.a. de rödlistade arterna mindre horndyvel, snyltdyngbagge, liten snigelspinnare och svart solmott.
På strandängarna förekommer även den rödlistade stinkpaddan, som annars har sin huvudförekomst i
det närbelägna Sölve grustag. Bland områdets många observerade fågelarter är salskrake, skräntärna,
kentsk tärna, göktyta, mindre hackspett, rosenfink, backsvala och turkduva rödlistade.
Utvecklingsmöjligheter: Betydelsefullt att ur naturvårdssynpunkt få väl avvägda dimensioner av hävdade strandängar, vassbälten och andra miljöer gynnsamma för områdets fågelfauna och flora. En
ombildning och gränsändring av det gamla naturreservatet Sölvesborgsviken pågår. Avsikten är att
reservatet ska sammanfalla med Natura 2000-området.

Friluftsvärden
Funktion: Goda utblickar över viken fås från dess västra sida där Sölvesborgs stad och hamnområde är
belägna, från den 750 meter långa gång- och cykelbro som sträcker sig över Sölvesborgsviken, samt
från den väg i norr som avgränsar området. Viken nås även lätt via golfbanan belägen längs vikens
östra sida. Inom golfbanans område finns restaurang. Inom ramen för den statliga satsningen lokala
naturvårdsprojekt (LONA) genomför Sölvesborgs kommun åtgärder för att tillgängliggöra vikens
norra del bl.a. genom att iordningställa spänger och flytbryggor. På Kaninholmen kommer ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn att uppföras, samt en grillplats.
Kvalitet: Sölvesborgsviken är en av Blekinges främsta lokaler för att studera fåglar. I anslutning till
området, ca 500 meter nordost om själva den medeltida stadskärnan, är borgruinen Sölvesborgs slott
belägen. Borgen med dess strategiska läge utgjorde under medeltiden en viktig landningsplats för
gränshandeln mellan den danska Blekingekusten och det svenska Värendområdet inne i Småland. På
norra delen av Kaninholmen finns också lämningar efter en medeltida skans. På vikens östra sida finns
omfattande områden med forntida boplatser.
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Utvecklingsmöjligheter: Ombildningen och moderniseringen av det gamla naturreservatet, med bl a
upprustning och utbyggnad av vandringsleder och rastplatser, kommer att innebära en ökad tillgänglighet till olika delar av området.

Exploateringsgrad
Sölvesborgsvikens västra sida är helt ianspråktagen av Sölvesborgs stad och hamnområde. Norr om
viken finns två tomter med hus för permanentboende, samt en grävd damm. En stor del av vikens östra
fastlandsområde utgörs av detaljplan för omfattande permanent bostadsbebyggelse och av en golfbana.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse Naturvård/ Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Naturreservat, Sölvesborgsviken
Område i fördelningsplanen för bildande av naturreservat VicNatur
Natura 2000, Sölvesborgsviken
Naturvårdsplan Blekinge, klass 2
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 2.
VMI, Strandäng i Sölvesborgsviken
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Fornlämningar
Borgruin, lämningar efter skans, boplatser

Kulturlämningar
Fyndplatser med flinta m.m.

Rödlistade arter
Ca 13 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Inte inventerat

Bedömning Sölvesborgsviken, norra delen
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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5. Sölvesborgsviken, södra delen
Sammanfattning
Ett vidsträckt, äldre odlings- och kulturlandskap som utgör en vacker landskapsbild utmed Sölvesborgsvikens sydöstra del. Viken med dess stränder och strandängar har, tillsammans med intilliggande vattenområde i Östersjön, klassats som ett internationellt betydelsefullt fågelområde, främst för
förekomsten av en stor andel av nordvästeuropas population av övervintrande salskrake och vigg. Viken utgör en viktig häcknings-, rast- och övervintringslokal även för många andra fågelarter. Området
är även av väsentlig betydelse för friluftslivet.

Naturvärden
Funktion: Det strandnära området utgörs av en mosaik med havsstrandäng, öppen hagmark, blandlövhage och tätare skogliga miljöer. Därinnanför utbreder sig ett omväxlande landskap med åkrar, kulturoch naturbetesmarker, skogsridåer, lövholmar och solitärt stående äldre ädellövträd. Hagmarkerna
närmast havet har ett glest träd- och buskskikt med bl.a. al, ek, fågelbär, tall, en, hagtorn, björnbär,
slån och nyponros. Sölvesborgsvikens långgrunda stränder, sanka strandängar är betydelsefulla rastoch födosöksplatser för vadare och änder, medan vassbältena längs fastlandets stränder är betydelsefulla som häckningsplats för många småfåglar.
Kvalitet: I viken dominerar undervattenvegetationen av ålnate och hårnating. Förekomster av alger
utgörs främst av släktena Enteromorpha, Cladophora och Vaucheria. Förekommande vegetationstyper
inom strandängar och naturbetesmarker är bl.a. havsstrandäng, svinrotsäng, rödvenäng, rödvenhed,
örtrik friskäng, högörtäng och lågstarräng. De beteshävdade strandängarna och hagmarkerna med lång
hävdkontinuitet har en artik flora med indikatorarter och för övrigt värdefulla arter såsom brudbröd,
bockrot, gullviva, ängsskära (rödlistad), slankstarr, smörbollar, puktörne, svinrot, ängsvädd och ängshavre. Rödlistade kärlväxter är backmåra, busktörne och luddfingerört. Bland områdets många observerade fågelarter är salskrake, skräntärna, kentsk tärna, och ejder rödlistade.
Utvecklingsmöjligheter: Ombildningen och moderniseringen av det gamla naturreservatet Sölvesborgsviken, med bl a upprustning och utbyggnad av vandringsleder och rastplatser, kommer att
innebära en ökad tillgänglighet till olika delar av området. Dessutom bör en strandnära vandringsled
från Naturreservatet till Näsnabbarna och vidare österut längs kusten anordnas.

Friluftsvärden
Funktion: Området är fågelvägen beläget drygt 2 km SO om Sölvesborgs stadskärna. Från väg E 22
nås området via mindre vägar förbi Siretorp, vidare mot Sandviken. Listerlandets cykelled passerar
strax öster om området. Det vidsträckta och öppna kulturlandskapet ger goda utblickar över Sölvesborgsviken. Söder om området finns Västra Näs, ett genuint fiskesamhälle från 1800-talets mitt.
Som Sölvesborgsvikens enda kvarvarande, längre sammanhängande, oexploaterade och strandnära
område är Sölvesborgsvikens södra del av särskilt stort värde att bevara intakt för framtiden.
Kvalitet: Forntida boplatsområden visar på att området varit betydelsefullt för människor sedan lång
tid tillbaka. Området ger förutsättningar till strövande, upplevelser och fågelskådning.
Utvecklingsmöjligheter: Iordningställa en längre strandnära vandringsled från Sölvesborg stad till
Näsnabbarna och vidare österut längs havet.

Exploateringsgrad
Låg exploateringsgrad. Inom området finns fyra tomter med hus. I norr avgränsas området av Sölvesborgs golfklubbs golfbaneområde, i söder av det mindre samhället Västra Näs, samt längs en kortare sträcka, av ett bostadsområde byggt på 1970-talet (Bpl, 1971).
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Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Sölvesborgsviken (längst i norr)
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 2.
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Rödlistade arter
Ca fyra lokaler med rödlistade arter.

Bedömning Sölvesborgsviken, södra delen
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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6. Näsnabbarna
Sammanfattning
Näsnabbarna omfattar två uddar med buskrika betesmarker och inslag av små åkrar, präglade av lång
hävdkontinuitet. Vid sidan av landskapshistoriska och landskapsestetiska värden har området mycket
höga naturvärden och är av stor betydelse för friluftslivet.

Naturvärden
Funktion: Berggrunden består av krita, som överlagrats av mäktiga avlagringar med sandig-moig morän. Områdets mångformighet, långa hävd och kalkrika berggrund ger förutsättningar för en stor biologisk mångfald, främst avseende kärlväxter, men även den lägre faunan hyser ovanliga arter. Näsnabbarna utgörs av kraftigt buskdominerad betesmark med bl.a. hagtorn, benved, slån, getapel, apel, olvon, en, berberis och flera rosarter. I trädskiktet finns spridda exemplar av olika lövträdsarter och tall,
däribland enstaka grova ekar och en rad grova, hamlade pilar. På Östra Näs finns även en bokskogsdunge. De mest utbredda vegetationstyperna är fårsvingeltorräng, örtrik torräng, örtrik friskäng och
krypvenäng.
Kvalitet: Området hyser en mycket artrik, värdefull och delvis kalkberoende flora där bl.a. kattfot,
jordtistel, ögontröst, brudbröd, revfibbla, tvåblad, St Pers nycklar, bockrot, nattviol, jungfrulin, backtimjan, hirsstarr, slankstarr, knölsmörblomma, gullviva, puktörne och spåtistel ingår. Rödlistade kärlväxter är månlåsbräken, sandviol, desmeknopp, flikros, busktörne, luddfingerört, liten kärrmaskros
och fläckmaskros. I den lägre faunan finns de hävdgynnade arterna ängspuppsnäcka och hedcylindersnäcka, samt de rödlistade arterna smalgrynssnäcka, silversmygare och mindre horndyvel. Vid en
svampinventering i slutet av 1990-talet noterades 15 arter, varav några som är beroende av beteshävd.
En art är rödlistad, scharlakansvaxskivlingen.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt med fortsatt beteshävd/slåtter. Restaureringsåtgärder bör vidtas inom
alltför igenväxta delar. Östra och Västra Näsnabben bör skyddas långsiktigt genom bildande av ett
naturreservat.

Friluftsvärden
Funktion: Näsnabbarna nås med bil via de mindre vägar som följer kusten. Fågelvägen är området
beläget ca 5,5 km söder om väg E 22. I nordväst gränsar området till Västra Näs, som är ett genuint
fiskesamhälle från 1800-talets mitt. I öster gränsar området till Sandviken, som är en drygt 1 km lång,
mycket populär badvik med långgrund sandstrand.
Kvalitet: Näsnabbarna är mycket attraktiva som friluftsområde. Utanför Västra Näsnabbens spets, samt
på Östra Näsnabbens östra sida finns flera bra fiskplatser. På östra Näsnabben finns en gammal bod
med halmtak och en grund på kullersten. I området finns förutsättningar till naturstudier, stillhet och
frånvaro av buller, utflykter, strövande, fiske, bad, upplevelser och fågelskådning.
Utvecklingsmöjligheter: Iordningställa en längre strandnära vandringsled från Sölvesborg stad till
Näsnabbarna.

Exploateringsgrad
Ingen exploatering. Däremot hög exploatering i angränsande marker norr och nordost om området.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Näsnabbarna
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Område i fördelningsplanen för bildande av naturreservat Vic Natur
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 2.
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Rödlistade arter
Ca 17 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Två stycken träd

Bedömning Näsnabbarna
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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7. Sillnäs - Grammahagen
Sammanfattning
Ett genuint, mångformigt odlings- och beteslandskap representativt för den kustnära slättbygden på
Listerlandet. Vid sidan av landskapshistoriska och landskapsestetiska värden har området mycket höga
naturvärden och är av stor betydelse för friluftslivet.

Naturvärden
Funktion: Sillnäs udde utgör ”svansen” på en drumlinbildning söder om restberget Hjärthalla. Berggrunden består av krita som överlagrats av mäktiga avlagringar med sandig-moig morän. Det finns
även fossila Littorinastrandvallar. Området uppvisar ett kulturlandskap utvecklat genom flerhundraårigt brukande, där skillnader i hävdformer avspeglas i områdets stora mosaik av olika naturmiljöer
med havsstrandängar, öppna och trädbärande hagmarker, bryn, lundar, smååkrar, buskmarker, rikkärr,
lövsumpskog och sluten ädellövskog. Ett äldre skogsbete med ädellövnaturskog och hassellund är
avgränsat som nyckelbiotop. Förekomsten av grova, spärrgreniga träd, döda träd och högstubbar är här
riklig. Trädskiktet består till stor del av björk, al, avenbok, ek, bok, sälg och alm, medan buskskiktet
utöver ovan nämnda trädarter också innehåller hassel, hagtorn, slån m.m. Mest utbredda vegetationstyper är rödvenäng, örtrik friskäng och krypvenäng.
Kvalitet: Berggrunden ger tillsammans med mångfalden av livsmiljöer förutsättningar för en artrik
flora och fauna. Hagmarkernas fältskikt hyser indikatorarter som t.ex. darrgräs, jordtistel, backtimjan,
stenmåra, revfibbla, St Pers nycklar, nattviol, jungfrulin, och puktörne. Rödlistade kärlväxter är alm,
vårkällört, bokarv, klibbveronika, desmeknopp, strandnål och busktörne. Knuten till gamla träd är den
rödlistade arten skillerticka. Området hyser ett flertal rödlistade insektsarter, däribland liten myrlejonslända, heddyngbagge, rakhorndyvel, krokhorndyvel och ribbdyngbagge. Andra rödlistade arter är
långbensgroda, större vattensalamander, stinkpadda, smal dammsnäcka och fransfladdermus. De
gamla träden ger goda betingelser för hålboende fåglar som t.ex. hornuggla och den rödlistade mindre
hackspetten. Strandängarna är av stort värde framförallt för sträckfågel med vårsträck av ejder, vitkindade gäss och prutgäss. Under juli och augusti passerar vadare på väg söderut, för att under hösten
följas av gäss, änder och en del tättingar.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt med fortsatt mångformig, traditionell hävd som bete och/eller slåtter.
Restaureringsåtgärder kan behöva vidtas inom alltför igenväxta delar. Ett naturreservat är under
bildande för Sillnäsuddens yttre delar.

Friluftsvärden
Funktion: Sillnäs nås enklast via småvägar från väg E 22 mot Istaby , därifrån mot Torsö, efter 1 km
skylt Sillnäs. Där udden börjar finns en parkeringsplats och en informationstavla över området. En ca
1 km lång vandringsled löper från parkeringen till Sillnäsnabben längst i söder. På Sillnäs udde finns
ett forntida boplatsområde där de äldsta bosättningarna är från 3 000 år f.Kr. medan huvuddelen av
lämningarna härrör från yngre bronsåldern och äldre järnåldern. Längst ut på Sillnäsnabben finns en
fyr. På Sillnäs uddes sydligaste del samt på Sillnäsnabben finns flera bra fiskeplatser med möjlighet
till fångst av bl.a. havsöring och näbbgädda.
Hela området är av värde för friluftslivet, även områdets norra del som bl.a. är av stor betydelse som
sammanbindande korridor för allmänhetens tillgänglighet till ett större sammanhängande område med
vacker och värdefull natur där bl.a. de olika delarna Hjärthallaberget, Sillnäs, Sandviken och Näsnabbarna ingår.
Kvalitet: Naturskönt, attraktivt friluftsområde. I området finns förutsättningar till naturstudier, stillhet
och frånvaro av buller, strövande, utflykter, upplevelser, bärplockning, fiske och fågelskådning. I
Västra Torsöviken, öster om Sillnäs udde, finns en populär badvik med långgrund sandstrand.
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Utvecklingsmöjligheter: Iordningställa en längre, strandnära vandringsled från Sölvesborgs stad till
Sillnäs, med anslutning också till vandringsleder på Hjärthallaberget.

Exploateringsgrad
Liten exploatering. Inom några smala, intilliggande skiften i områdets nordvästra del finns drygt 30
fritidshus, samt ett fåtal hus för permanentboende. I områdets nordöstra del finns, förlagda tätt samman på rad, ca 20 små fritidshus/uthyrningsstugor, samt ett par hus för permanentboende. I anslutning
till badplatsen finns någon brygga.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,2 § MB)
Natura 2000, Sillnäs
Område i fördelningsplanen för bildande av naturreservat VicNatur
Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge Län
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 1.
Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventering
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Fornlämningar
Boplatsområde

Rödlistade arter
Ca 30 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Två stycken träd

Bedömning Sillnäs - Grammahagen
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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8. Västra och Östra Torsö med Enaholmen
Sammanfattning
Fiskelägena Västra och Östra Torsö med omgivande marker utgör en landskapsestetiskt tilltalande
kuststräcka av kulturhistoriskt intresse och av väsentlig betydelse för friluftslivet. De tallskogsbevuxna
flygsanddynerna och de öppna strandbetesmarkerna har mycket höga naturvärden.

Naturvärden
Funktion: Innanför den långgrunda sandstranden i Västra Torsöviken finns ett område tallskogsbevuxna skyddsskogar på fossila flygsanddyner. Området som tidigare används som utmark planterades
under 1800-talets senare del med främst vanlig tall och bergtall, men även med svarttall och cembratall. Idag finns förutom dessa tallsorter även inslag av gran, björk, bok och ek i träd- och buskskiktet.
Den utskjutande udden Enaholmen är en vacker, kal och blockrik strandbetesmark med hävdkontinuitet. Betesmarkens glest förekommande buskskikt består främst av nyponros, slån, hagtorn och en. De
vanligaste vegetationstyperna är rödvenäng och krypvenäng. Norr om betesmarken är en nyckelbiotop
med alsumpskog.
Kvalitet: Tallskogens fält- och bottenskikt domineras bitvis av renlavar, men inslaget av bl.a. ljung,
väggmossa, lingon, ekorrbär, skogstjärna och andra örter och olika gräs är generellt stort. Områdets
insektsfauna och kryptogamflora är hittills inte närmare undersökt. Den rödlistade svampen tallticka
har påträffats på tall i sanddynsområdet. Betesmarken på Enaholmen hyser indikatorarter som backnejlika, stenmåra, stagg och puktörne, samt de rödlistade kärlväxterna liten kärrmaskros, engelsk skörbjuggsört och busktörne. Området har en rik fågelfauna och strandängarna med öppna betesmarker är
av stort värde för främst sträckfågel, men även för häckande fåglar och vadare. Exempel på rödlistade
och tidigare rödlistadefågelarter som observerats inom området är ejder, gråtrut, kentsk tärna, silvertärna, småtärna, tornseglare, törnskata, hämpling, mindre hackspett, sånglärka och trädlärka.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt att beteshävden upprätthålls inom delar med hävdkontinuitet.

Friluftsvärden
Funktion: Västra och Östra Torsö är gamla fiskelägen vilka anlades i mitten av 1700-talet. Fiskelägena
nås via mindre vägar från väg E 22 i norr (ca 8 km). I Torsövikens inre del finns en ca 600 meter lång
badplats med långgrund sandstrand. Öster om Enaholmen är ett hamnområde med möjlighet för fritidsbåtar att lägga till. I anslutning till badplatsen och hamnområdet finns parkeringsplatser. Från hamnen leder en stig fram till Enaholmens stränder, längs vilka det finns flera bra fiskeplatser.
Kvalitet: Naturskönt och attraktivt friluftsområde av särskilt värde för såväl boende i angränsande
bostadsområden som för turister. I området finns förutsättningar till strövande, utflykter, upplevelser,
fiske, bad och fågelskådning.
Utvecklingsmöjligheter: Iordningställa en vandringsled från Östra Torsö till Västra Torsö, som en del i
en längre vandringsled längs Listerlandets kust.

Exploateringsgrad
Samlad bebyggelse med hamnar inom Västra och Östra Torsö. Utanför strandskyddsområdet finns, i
anslutning till de äldre fiskelägena, planlagda områden med tät fritidsbebyggelse. Även väster om
området finns bebyggelse, dels hus för permanent boende, dels planlagt område med fritidshus.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 § MB)
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Natura 2000, Västra Torsö
Område i fördelningsplanen för bildande av naturreservat VicNatur
Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge Län
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1och klass 2
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 2
Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventering
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Fornlämningar
Boplatsområde

Rödlistade arter
Ca 12 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Inte inventerat

Bedömning Västra och Östra Torsö med Enaholmen
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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9. Björkenabben
Sammanfattning
En estetiskt tilltalande kuststräcka med ålderdomligt odlingslandskap och omväxlande naturmiljöer.
Området är av stor betydelse för friluftsliv och har mycket höga botaniska och zoologiska värden,
samt är av geologiskt intresse genom bl.a. de drumliniserade landformerna och strandvallarna.

Naturvärden
Funktion: Björkenabben sticker ut som en udde i havet och utgör en del av en större drumlinbildning.
Områdets jordarter består i huvudsak av mäktiga avlagringar med sandig-moig morän som överlagrar
områdets kritberggrund. Inom området finns flera Litorina-strandvallar med grovkornig klappersten.
Kuststräckans natur är variationsrik, med åkrar och hagmarker som mot havet övergår i bredare eller
smalare havsstrandängspartier och ädellövskog, lövskogslund och lövsumpskog med ett par skogliga
småvatten. De karga, glest trädbevuxna betesmarker som sträcker sig mellan Östra Torsö och Björkenabben har ett rikt buskskikt av främst hagtorn, slån, nyponros, hassel och en. De vanligaste vegetationstyperna är stagghed, fårsvingeltorräng och rödvenäng, samt närmast vattnet havsstrandäng. Öster
om Björkenabben finns ett större område ädellövskog med ett stort inslag av avenbok och bok samt ett
flertal andra arter som ek, ask, alm, lind, lönn, fågelbär, oxel, rönn och björk. I buskskiktet finns även
ett stort inslag av gamla, grova hasselbuketter. Skogsstyrelsen har avgränsat två nyckelbiotoper i ädellövskogen. Spår efter äldre markanvändning finns idag i området bl.a. i form av några äldre hamlingspräglade träd.
Kvalitet: Det variationsrika landskapet hyser många olika livsmiljöer för djur och växter. Hagmarkerna
har en rik flora med flera indikatorarter och skyddsvärda arter som darrgräs, jungfru Marie nycklar,
backnejlika, backtimjan, stagg, tvåblad, St. Pers nycklar och jungfrulin. Av lundarter kan nämnas
lungört, hässlebrodd, sårläka, murgröna, gullpudra, lundslok och blåsippa. Rödlistade örter i området
är hålnunneört, granspira, loppstarr, vårkällört, desmeknopp, rutlåsbräken och bokarv. Knutna till
gamla träd är de rödlistade lavarna grå skärelav, ädellav och rosa lundlav. Svampfloran har under senare år visat sig vara artrik och innehåller flera rödlistade och i övrigt ovanliga arter. Björkenabben
hyser även en rik fauna, men flera organismgrupper är hittills inte närmare undersökta. Lövskogsområdet lockar till sig en stor mängd fåglar, bl.a. har den rödlistade arten mindre hackspett noterats.
Många vadare samt en del simänder och gäss rastar vid de öppna strandängarna, där även gulärlan och
den rödlistade sånglärkan har förekommer. De buskrika markerna hyser också ett rikt fågelliv, med
näktergalen som en utpräglad karaktärsart. Vid en molluskinventering i slutet av 1990-talet påträffades
17 olika arter inom området.
Havsöring, gädda och näbbgädda är exempel på fiskarter som fiskas längs med Björkenabben.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt med fortsatt beteshävd av kulturpräglade delar och marker med hävdberoende arter. Områdets mest skyddsvärda delar, motsvarande Natura 2000-området, bör bevaras
långsiktigt som naturreservat.

Friluftsvärden
Funktion: Björkenabben är belägen ca 10 km SO om Sölvesborg. Från väg E 22 tar man väg 123 mot
Nogersund. Efter ca 5,5 km tar man av mot Stiby för att sedan fortsätta längs småvägar söderut till
Björkelund. Från Björkelund leder en mindre väg och stig fram till nabbens sydligaste del. Området
gränsar i öster till samhället Hällevik. I Hällevik finns gästhamn med 35 platser, samtliga med elström,
trådlöst internet och vatten. Duschar, toaletter, trailerramp och tvättmaskin finns i omedelbar anslutning till hamnen. Här finns också turistinformation sommartid med bl.a. cykeluthyrning. Samhället har
livsmedelsbutik, båttillbehörsbutik, fiskrökerier med butik och servering. Ytterligare krogar finns bl.a.
vid Hälleviks havsbad, hotell Hanöhus och Hälleviks camping.
Kvalitet: Naturskönt närströvområde mellan samhällena Östra Torsö och Hällevik, med möjligheter till
naturstudier, utflykter, vandring, löpning, upplevelser, fritidsfiske, fågelskådning m.m.
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Utvecklingsmöjligheter: Förbättra tillgängligheten genom att anlägga en parkeringsplats och iordningställa en vandringsled från Hällevik i öster till Östra Torsö i väster, som en del i en längre vandringsled
längs Listerlandets kust.

Exploateringsgrad
Liten exploatering inom området med tre gårdar varav två centralt belägna vid Björkelund. Längst ut
på Björkenabben står två stora radiomaster, 135 meter höga. Däremot mycket hög exploatering i direkt
anslutning till området såväl i väster, Östra Torså, som i öster, Hällevik.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Björkenabben
Område i fördelningsplanen för bildande av naturreservat VicNatur
Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge län
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 2
Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventering
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Fornlämningar
Stensättning (bronsåldern/järnåldern), röse (bronsåldern) och gravfält (ca 1800-500 f. Kr.).

Rödlistade arter
Ca 45 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Ca sex träd, främst ask.

Bedömning Björkenabben
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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10. Kråkenabben
Sammanfattning
Ett ålderdomligt präglat, kargt men buskrikt utmarksbete med talrika parallella stenmurar längs de
många, smala skiftena. Området är av stor betydelse för friluftslivet, har mycket höga botaniska och
zoologiska värden, samt är av geologiskt intresse genom bl.a. förekomst av Litorina-strandvall.

Naturvärden
Funktion: Udden Kråkenabben utgör ett kargt, öppet-halvöppet och mycket vidsträckt beteslandskap.
Under äldre östersjöstadier var området till stor del beläget under vattenytan vilket medförde att en
mängd block och sten frampreparerades ur moränen genom havets vågerosion. Området är således
ovanligt blockrikt. Öster om den brukningsväg som delar området, finns en litorina-strandvall med
klapperstensförekomster. Betesmarken på Kråkenabben uppvisar skiftningar som till stor del tycks
följa ägogränserna, de smala skiftena vilka är avgränsade med stenmurar. Vissa partier är helt öppna,
vissa består av buskmarker med främst nypon, slån och hagtorn och vissa slutligen av mer eller mindre
täta enbuskmarker. I sydöstra delen finns en mindre ekskogsdunge. Området innehåller flera vegetationstyper, bl.a. fårsvingeltorräng, stagghed, örtrik torräng, rödvenäng och örtrik friskäng, samt längs
vattnet havsstrandäng.
Kvalitet: Betesmarkerna hyser en mycket skyddsvärd flora bestående av arter som kattfot, darrgräs,
jordtistel, brudbröd, stagg, jungfru Marie nycklar, nattviol, grönvit nattviol, småvänderot, vårklynne,
tätört och backtimjan, samt de rödlistade arterna ängsstarr, vårkällört, plattsäv, loppstarr, desmeknopp,
granspira, svarttandad maskros, bokarv, flikros och busktörne. Markerna har även en mycket art- och
skyddsvärd svampflora med de rödlistade arterna scharlakansvaxskivling, backnopping, lila vaxskivling, lädervaxskivling, olivjordtunga och praktvaxskivling. Andra rödlistade arter inom området är
smalgrynssnäcka, silversmygare och långbensgroda. De buskrika partierna har stor betydelse för häckande småfåglar. Kråkenabben utgör en av Blekinges förnämligaste lokaler för sträckfågel och är även
av stort värde för häckande sjöfågel och vadare.
Havsöring, gädda och näbbgädda är exempel på fiskarter som fiskas längs med Kråkenabben.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt med fortsatt beteshävd av kulturpräglade delar och marker med hävdberoende arter. Kråkenabben bör skyddas långsiktigt som naturreservat.

Friluftsvärden
Funktion: Kråkenabben är belägen ca 10 km SO om Sölvesborg. Från väg E 22 tar man väg 123 mot
Nogersund, svänger höger mot Nogersund. Strax före Nogersund tar man av söderut på en mindre
väg, ca 600 meter, fram till Kråkenabben. Udden sydligaste del nås per fot genom den äldre brukningsväg som leder i syd-nordlig riktning genom betesmarkerna. Kråkenabben gränsar i väster till
samhället Hällevik. I Hällevik finns gästhamn med 35 platser, samtliga med elström, trådlöst internet
och vatten. Duschar, toaletter, trailerramp och tvättmaskin finns i omedelbar anslutning till hamnen.
Här finns också turistinformation sommartid med bl.a. cykeluthyrning. Samhället har livsmedelsbutik,
båttillbehörs-butik, fiskrökerier med butik och servering. Ytterligare krogar finns bl.a. vid Hälleviks
havsbad, hotell Hanöhus och Hälleviks camping. I öster gränsar Kråkenabben till det mindre fiskesamhället Nogersund. I Nogersunds hamn finns en hamnkrog och från hamnen utgår färja till Hanö.
Kvalitet: Området är mycket naturskönt och kulturhistoriskt intressant med det ålderdomligt präglade
beteslandskapet. Kråkenabben kan anses vara västra Blekinges förnämligaste sträckfågellokal.
Utvecklingsmöjligheter: Förbättra tillgängligheten genom att anlägga en parkeringsplats och iordningställa en vandringsled längs med vattnet.

34 (57)

Exploateringsgrad
Ingen exploatering inom området, däremot har en betydande del av Kråkenabbens betesmarker i nordost helt tagits i anspråk för exploatering, främst i form av permanentat bostadsbebyggelse.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Kråkenabben och Kråkenabben nordväst
Område i fördelningsplanen för bildande av naturreservat VicNatur
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 1
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Rödlistade arter
Ca 45 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Inte inventerat

Bedömning Kråkenabben
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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11. Listershuvud
Sammanfattning
Ett restberg med ädellövskogsbeklädda sluttningar i vilka en av Sveriges största sammanhängande och
ur natursynpunkt betydelsefullaste avenbokskogar växer. Utöver höga biologiska-ekologiska värden är
området av särskilt geologiskt intresse genom bl.a. förekomsten av drumliner, strandvallar och doliner,
samt av stor betydelse för friluftslivet. Hela området, med undantag för hagmarken i SO, omfattas av
naturreservat.

Naturvärden
Funktion: Listershuvud är med sina 84 m ö h ett av Listerlandets större restberg, en tydlig drumlinbildning med kalt urberg i norr och morän avlagrad söder därom. Östersjöns olika utvecklingsstadier
har sedan isavsmältningen avsatt strandvallar och strandklapper i morän på olika nivåer. Den lägst
liggande strandvallen, den s.k. Litorinavallen, är väl utbildad och löper längs kusten på ca 9 meters
höjd. De kritavlagringar som finns inom området är mycket vittringsbenägna och har på några ställen
urholkats så att djupa, trattformiga hål, s.k. doliner, har bildats. I den nordligaste delen av området har
grottor bildats i kritberget. Grottbildningen ”Halla håle” är ett av de största kända naturliga grottsystemen i södra Sverige.
Berget och dess sluttningar är inbäddade i sammanhängande ädellövskogar, mestadels med bok och
avenbok, bl.a. finns här en av Sveriges största och ur natursynpunkt betydelsefullaste avenbokskogar.
Delar av ädellövskogen, där marken är mycket stenbunden, har närmast karaktären av ”urskog”.
I områdets sydöstra del finns en öppen, mindre betesmark med artrika torra till friska gräsmarker, samt
närmast vattnet havsstrandäng. Hagmarkens glest förekommande buskskikt innehåller främst slån,
björnbär och en.
Kvalitet: Fågellivet i lövskogen är särpräglat med bl.a. ett stort bestånd av stenknäck och regelbunden
förekomst av den rödlistade arten mindre flugsnappare. Andra observerade rödlistade fågelarter är
hämpling, trädlärka, mindre hackspett och turkduva, samt i angränsande vattenområde ejder. Liten
ädellav är en rödlistad art, knuten till gamla träd. Naturreservatet hyser även en värdefull flora med de
rödlistade arterna revig blodrot, busktörne, flikros och strävlosta, samt de rödlistade svamparna
stornopping, rödfotad nagelskivling och scharlakansvaxskivling. Inom främst halvöppna och fuktiga
lövskogspartier finns i markens förnaskikt den rödlistade arten smalgrynssnäcka. Rödlistade insekter
är t.ex. berberisfältmätare som lever i gles lövskog och på varma berghällar, och svartfläckad rödbock
som kräver fuktig rötved i på marken liggande grenar, lågor m.m.
Den öppna hagmarken söder om naturreservatet hyser bl a en mycket rik förekomst av den rödlistade
kärlväxten revig blodrot. Hagen är troligen en av landets viktigaste växtplatser för arten. Området har
även i övrigt en rik betesmarksflora med arter som nordknutnarv, dvärgarun, kärrsälting och knägräs.
Havsöring, gädda och näbbgädda är exempel på fiskarter som fiskas längs med Listershuvud.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt med fortsatt beteshävd inom hagmarken i söder, som även bör skyddas långsiktigt genom en utökning av naturreservatet.

Friluftsvärden
Funktion: Området Listershuvud är beläget ca 10 km SO om Sölvesborg. Från väg E 22 tar man väg
123 mot Nogersund, svänger vänster mot Hörvik. I anslutning till naturreservatet Listershuvud finns
fyra parkeringsplatser, vilka är skyltade från vägen. Det finns även en parkeringsplats längst i sydost,
som nås från det mindre fiskesamhället Nogersund. I Nogersund finns en hamnkrog. Från samhällets
hamn utgår färja till Hanö.
Området nås även med cykel bl.a. via den cykelled som passerar nordväst om berget. Inom naturreservatet finns två rastplatser och flera markerade vandringsleder, bl.a. en naturstig med informationsskyltar för de som vill lära sig mer om det geologiska förloppet, från istid till nutid.
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Kvalitet: Ett större naturskönt strövområde intressant för både geologi- och naturstudier. Här finns
möjligheter till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, vandring, löpning, orientering och upplevelser. Från högre belägna delar erhålls en vidsträckt utsikt över Hanöbukten och Listerlandet.

Exploateringsgrad
Området är oexploaterat, med undantag för det reningsverk som finns i områdets sydöstra del, i anslutning till Nogersund.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Listershuvud
VMI, Våtmarker på Listershuvud
Naturreservat, Listershuvud
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1
Ängs- och betesmarksinventering

Rödlistade arter
Ca 12 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Inte inventerat

Bedömning Listershuvud
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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12. Krokås - Djupekås
Sammanfattning
En längre (ca 4 km) kuststräcka karaktäriserad av vidsträckta strandängar och betesmarker vilka hyser
mycket höga botaniska och zoologiska värden. Området, som är mycket naturskönt, är även av stor
betydelse för friluftslivet. Naturreservatet Spraglehall är beläget inom området.

Naturvärden
Funktion: En längre (ca 4 km) varierad kuststräcka med öppna strandängar längs vattnet och därinnanför artrika hagmarker, alkärr, lövsumpskogar, lövskogar och åkermark, samt längst in på land några
planterade partier med barrskog. I områdets östra del reser sig ett av Listerlandets s.k. restberg,
Spraglehall, över omgivande marker (25 m ö h). Restbergets topp utgörs av släta berghällar i dagen
medan dess sluttning ner mot havet är ädellövskogsbeklädd med främst avenbok, bok och ek. Betesmarkerna består omväxlande av öppen till buskrik utmark och hagmark med ett mer eller mindre stort
inslag av träd. Förekommande träd- och buskarter är t.ex. björk, al, ek, rönn, en, slån, björnbär, nyponros, äppelros, olvon, berberis och hagtorn. De mest utbredda vegetationstyperna är havsstrandäng,
örtrik friskäng, rödvenäng, lågstarräng, rödvenhed, kruståtelhed, krypvenäng och stagghed. I områdets
västra del finns två nyckelbiotoper med alkärr, alsumpskog och strandskog. Den västra nyckelbiotopen
är källpåverkad och innehåller rikligt med död ved. Den östra nyckelbiotopen, som är biotopskyddad
och även ingår i Natura 2000, hyser rikligt med bärande buskar och ormbunkar.
Natura 2000-området Pukaviksbukten har mångformiga bottnar, vilka dock är mycket bristfälligt dokumenterade. Vattenområden med mindre djup än sex meter ingår i det av internationella våtmarkskonventionen fastställda Ramsar-området Mörrumsån och Pukaviksbukten.
Kvalitet: De mångformiga betesmarkerna hyser en artrik, skyddsvärd och hävdberoende flora med
arter som St. Pers nycklar, vildlin, jordtistel, darrgräs, jungfru Marie nycklar, stagg, ängsnycklar, nattviol, tätört, småvänderot, knutnarv, backnejlika, borsttåg, kärrsälting, tvåblad, dvärgarun, kustarun,
samt de rödlistade arterna plattsäv, granspira, liten kärrmaskros, busktörne, vårkällört, ävjebrodd,
fläckmaskros och flikros. Inom området finns även de rödlistade skalbaggarna heddyngbagge, mindre
horndyvel och ribbdyngbagge. Den rödlistade dammfladdermusen kan i området ses jaga insekter över
såväl land som ute till havs, medan den skyddsvärda arten större vattensalamander håller till vid
mindre vatten. Kuststräckans långgrunda stränder och strandängar är av stort värde för häckande sjöfågel och vadare. Ca 200 arter har noterats, bl.a. gravand, småskrake, rödbena, fisktärna, silvertärna,
samt törnskata (tidigare rödlistad) som gynnas av öppna landskap. Utanför Djupekås finns dessutom
en stor koloni av sothöns. Pukaviksbukten har stor betydelse som vistelseområde för lax. Buktens
grundare delar är betydelsefulla som reproduktionsområde för bl.a. vårlekande sill.
Havsöring, gädda och näbbgädda är exempel på fiskarter som fiskas längs med sträckan Krokås –
Djupekås.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt att strandängar och hagmarker även fortsättningsvis hävdas.

Friluftsvärden
Funktion: Kuststräckan är belägen mellan de små orterna och tidigare fiskesamhällena Krokås och
Djupekås, ca 11 km öster om Sölvesborg. Från väg E 22 tar man väg 123 mot Nogersund, svänger
efter ca 8 km norrut mot Hörvik och Krokås. Området nås även med cykel via den ca 45 km långa
cykelled som utgår från Sölvesborg. I Krokås och Djupekås finns stugor att hyra, samt i Krokås även
cykeluthyrning och restaurang.
Vid restberget i områdets östra del finns parkeringsplats och information om naturreservatet Spraglehall. Härifrån utgår också en vandringsled som bl.a. passerar två, inom reservatet, iordningställda
grillplatser. Från berget erhålls en vidträckt utsikt över Pukaviksbukten.
Kvalitet: Restberget Spraglehall bär spår efter den intensiva stenbrytningsperiod som pågick från slutet
av 1800-talet till ca mitten av 1900-talet. Här finns skravelhögar, berg sargat av täkter, utfyllnader och
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vägar som användes för utforsling av sten. Längs kuststräckan finns bra fiskeplatser med möjlighet till
fångst av kanske främst sik, gädda och laxöring. Fiskeplatserna nås, p.g.a. den långgrunda stranden
endast med båt.
I området finns även förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, upplevelser, fågelskådning och vandring bl.a. genom orkidérika strandängar. Badplatser finns i Toseboviken, öster om
halvön Tocken, och i anslutning till samhället Djupekås.
Utvecklingsmöjligheter: Förbättra tillgängligheten genom att anlägga ytterligare parkeringsplats i anslutning till området och iordningställa en vandringsled som förbinder orterna Djupekås och Krokås.

Exploateringsgrad
I områdets norra del finns ett hus för permanent boende, för övrigt ingen exploatering inom området.
Däremot mycket kraftig exploatering i direkt anslutning till området. En betydande del av udden
Tocken är ianspråktagen i form av tät fritidsbebyggelse, i söder finns pälsdjurgårdar och i väster och
öster de tätbebyggda, mindre samhällena Krokås och Djupekås.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård/Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Spraglehall
Natura 2000, Pukaviksbukten
Natura 2000, Tocken
Naturreservat, Spraglehall
Naturvårdsplan Blekinge, klass 2
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 2
VMI, strandäng vid Kålleviken
Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventering
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Fornlämningar
Två stensättningar (gravar daterade bronsåldern/järnåldern)

Kulturlämningar
Områden med stentäkt

Rödlistade arter
Ca 15 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Inte inventerat

Bedömning Krokås - Djupekås
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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13. Djupekås - Norjeböke
Sammanfattning
Ett vackert, ålderdomligt präglat kust- och jordbrukslandskap med stora botaniska och ornitologiska
värden knutna främst till strandängarna och de mångformiga betesmarkerna. Området är även av stor
betydelse för friluftslivet.

Naturvärden
Funktion: Ett kulturlandskap med en mosaik av åkrar och hagmarker. De långgrunda stränderna övergår på land till flacka strandängar. Hagmarkerna utgörs omväxlande av öppen betesmark, glest träd och buskbeväxt blandlövhage och sluten, mer skogsbetonad betesmark. I
det artrika träd- och buskskiktet ingår bl.a. bok, ek, fågelbär, ask, björk, oxel, alm, apel, al,
fläder, en, slån, nyponros, getapel, hagtorn, benved och berberis. En nyckelbiotop på 0,1 ha ca
300 m om Fäören hyser en av Blekinges grövsta askar. Biotopen är klassad som ädellövträd.
Det finns även ett område (0,6 ha) med grova, särskilt värdefulla träd som är klassade nyckelbiotop. Nyckelbiotopen är är också naturvårdsavtal. De mest utbredda och betydelsefullaste
vegetationstyperna är havsstrandäng, örtrik friskäng, torräng, rödvenäng, krypvenäng och
högörtäng.
Natura 2000-området Pukaviksbukten har mångformiga bottnar, vilka dock är mycket bristfälligt dokumenterade. Vattenområden med mindre djup än sex meter ingår i det av internationella våtmarkskonventionen fastställda Ramsar-området Mörrumsån och Pukaviksbukten.
Kvalitet: De variationsrika betesmarkerna hyser en värdefull flora med de rödlistade arterna flikros,
desmeknopp och backmåra, samt många skyddsvärda och hävdberoende arter såsom darrgräs, jungfru
Marie nycklar, backtimjan, stenmåra, vildlin, ängsnycklar, bockrot, nattviol, jungfrulin, tätört, småvänderot, gullviva, St. Pers nycklar och jordtistel. Bokskogspartiet vid Lörbyskog har en intressant
flora med bl.a. smörbollar och stor häxört. Kungsängsliljan har en växtlokal utanför Lörbyskog.
Knutna till gamla träd är de rödlistade arterna grå skärelav, oxtungssvamp, ädellav och skillerticka.
Fågellivet är rikt och varierat. I trädrika delar finns bl.a. olika hackspettar som de rödlistade arterna
mindre hackspett och göktyta medan den tidigare rödlistade törnskatan påträffas i enbuskmarkerna.
Öar och strandängar utgör en mycket betydelsefull fågellokal för bl.a. de rödlistade arterna ejder,
gråtrut, och sydlig gulärla. Under sensommar och höst utgör området en viktig rastplats för fågel.
Pukaviksbukten har stor betydelse som vistelseområde för lax. Buktens grundare delar är betydelsefulla som reproduktionsområde för bl.a. vårlekande sill.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt med fortsatt jordbruk och beteshävd av kulturpräglade delar. Restaureringsåtgärder bör vidtas inom igenväxande delar med havsstrandäng och naturbetesmark.

Friluftsvärden
Funktion: Kuststräckan är belägen mellan det mindre fiskesamhället Djupekås i söder och samhället
Norjeböke i norr, drygt 7 km NO om Sölvesborgs tätort. Området nås från Norjeböke och väg E 22 via
mindre väg mot Lörby, eller från Sölvesborg via samhällena Mjällby, Lörby och Djupekås. I Djupekås
finns stugor att hyra. I samhället Norje, drygt 2 km norr om området, finns hotell med restaurang, samt
Norje Boke camping. Drygt 7 km norr om området finn s intill väg E 22 även Alholmens camping.
Båda campingplatserna erbjuder stugor för uthyrning, mindre livsmedelsbutik, samt badplats. Alholmens camping har även en minigolfbana.
Kvalitet: En längre (ca 4,5 km) naturskön kuststräcka med förutsättningar till stillhet och frånvaro av
buller, utflykter, upplevelser, fågelskådning, vandring och bad.
Utvecklingsmöjligheter: Förbättra tillgängligheten genom att anlägga parkeringsplats i anslutning till
området och iordningställa en vandringsled som förbinder orterna Djupekås och Norjeböke.
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Exploateringsgrad
Området är oexploaterat med undantag för tre fritidshus öster om Lörbykladd.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård (3 kap MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Pukaviksbukten
Naturvårdsplan Blekinge, klass 2
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 1
VMI, strandäng vid Norjeböke
Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventering
Skogsstyrelsen, Inventering av objekt med naturvärden
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Fornlämningar
Hägnadssystem

Rödlistade arter
Ca 15 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Ca 46 stycken

Bedömning Djupekås - Norjeböke
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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14. Norjegryt
Sammanfattning
En vacker, kulturpräglad ö med biologiska värden främst knutna till beteslandskapet. Ön är ett betydelsefullt närströvområde för boende i Norje och Norje Boke.

Naturvärden
Funktion: En flack ö med lång hävdkontinuitet. Ön är till övervägande del öppen. I buskskiktet ingår
bl.a. en, slån, hagtorn och nyponros. Centralt finns ett planterat medelålders tallbestånd med inslag av
björk, ek och ask m.fl. De viktigaste vegetationstyperna är havsstrandäng, rödvenäng, krypvenäng,
rödvenhed och stagghed.
Natura 2000-området Pukaviksbukten har mångformiga bottnar, vilka dock är mycket bristfälligt dokumenterade. Vattenområden med mindre djup än sex meter ingår i det av internationella våtmarkskonventionen fastställda Ramsar-området Mörrumsån och Pukaviksbukten.
Kvalitet: Öns flora hyser ett flertal hävdberoende arter som stenmåra, stagg, bockrot, vårtåtel, trift,
dvärgarun och kustarun. Norjegryt med intilliggande öar och skär är av betydelse för häckande sjöfågel. Bland områdets många observerade fågelarter är kenstk tärna och ejder rödlistade arter.
Pukaviksbukten har stor betydelse som vistelseområde för lax. Vattenområden med mindre djup än
sex meter ingår i det av internationella våtmarkskonventionen fastställda Ramsar-området Mörrumsån
och Pukaviksbukten.
Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: Viktigt att hävden upprätthålls.

Friluftsvärden
Funktion: Ön Norjegryt är belägen på nordöstra sidan av Listerlandet, drygt 400 meter öster om samhället Norje och Norje Bokes camping- och badplats. En ca 30 meter lång bro förbinder fastlandet med
ön. I samhället Norje finns hotell med restaurang.
Kvalitet: Norjegryt med närliggande öar och skär bidrar till en attraktiv landskapsbild. Broförbindelsen
gör ön till ett betydelsefullt närrekreationsområde. Ön ger förutsättningar till strövande, utflykter, upplevelser, bad och fågelskådning.

Exploateringsgrad
Ön är oexploaterad.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Pukaviksbukten
Naturvårdsplan Blekinge, klass 2
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 1
Ängs- och betesmarksinventering

Rödlistade arter
Inte inventerat

Skyddsvärda träd
En ek
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Bedömning Norjegryt
Områdets natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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15. Pukenäs
Sammanfattning
En för Blekinge karaktäristisk ekdominerad kustskog där träden växer ända fram till vattnet. Området
är av betydelse för landskapsbilden, samt som närströvområde för omkringboende.

Naturvärden
Funktion: Ett sammanhängande område lövskogsmosaik i flack sluttning ner till vattenbrynet. Stränderna är steniga med mindre vassruggar emellan. Skogen uppvisar olika karaktärer från delar med mer
likåldrigt trädskikt till delar med spärrgreniga, äldre träd uppväxta under öppnare förhållanden. Ek
dominerar, men i träd- och buskskikt växer också björk, al, tall, bok, hassel, en m.m.
Kvalitet: Skogens olika miljöer ger förutsättningar för många arter djur och växter. De äldre träden och
de tätare buskrika partierna är gynnsamma för förekomsten av ett rikt fågelliv. Området är dock inte
närmare inventerat varken avseende flora eller fauna.
Pukaviksbukten har stor betydelse som vistelseområde för lax. Vattenområden med mindre djup än
sex meter ingår i det av internationella våtmarkskonventionen fastställda Ramsar-området Mörrumsån
och Pukaviksbukten.
Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: Frihuggning kring äldre, spärrgreninga träd. Delar av området kan med fördel öppnas upp och få utvecklas till träd- och buskrik hagmark. Hagmarken i anslutning till väg E 22 bör även fortsättningsvis hävdas.

Friluftsvärden
Funktion: Området är beläget mellan havet och väg E 22, längs sträckan Pukavik och Norje. I områdets västra del finns en slinga av den tidigare riksvägens sträckning. Slingan används nu som rastplats.
Vid rastplatsen finns toaletter och informationsskylt. I samhället Norje finns hotell med restaurang,
samt Norje Boke Camping. Strax norr om Pukenäs finns Alholmens camping.
Båda campingplatserna erbjuder stugor för uthyrning, mindre livsmedelsbutik, samt badplats. Alholmens camping har även en minigolfbana.
Kvalitet: Området är av värde för landskapsbilden vid Europavägen och Pukaviksbukten. Skogsområdet är även betydelsefullt som närströvområde för boende i Norje och Pukavik, samt för Alholmens
campings besökare.
Utvecklingsmöjligheter för friluftslivet: Iordningställa en vandringsled som förbinder de båda samhällena Pukavik och Norje, vilka gränsar till området i norr respektive i söder.

Exploateringsgrad
Området är oexploaterat med undantag för Villa Pukenäs, ett minder gods byggt under 1900-talet. I
anslutning till godset finns två mindre hus vid havet och en hamn med en större pir.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse för Turism, Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Pukaviksbukten
Naturvårdsplan Blekinge, klass 3

Fornlämningar
Vägmärke/väghållningssten
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Rödlistade arter
Inte inventerat

Skyddsvärda träd
Inte inventerat

Bedömning Pukenäs
Områdets natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land.
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16. Hanö
Sammanfattning
En geologiskt särpräglad ö vars mäktiga granitklack når drygt 60 meter över Östersjöns yta. Vidsträckta öppna gräshedar och hällmarker dominerar merparten av ön. På Hanös sydöstra del växer en
av Sveriges areellt största avenbokskogar.
Hanö är, utöver geologiskt intressant, även landskapsestetiskt, biologiskt och kulturhistoriskt mycket
värdefull. Ön är av väsentligt värde för friluftslivet.

Naturvärden
Funktion: Hanö är en ca 215 ha stor drumlinbildning. Berggrunden består av Karlshamnsgranit, som i
sydväst överlagrats av krita. Berget går i dagen över stora områden i öster medan det i övriga delar
överlagras av blockrik, sandig-moig morän. Under Baltiska Issjöns skede utsattes drumlinbildningen
för omfattande vågerosion, varvid imponerande klapperstensfält, blockhav och strandvallar utbildades
mellan 17 och 54 m ö h. Dagens strandprocesser har i norr skapat en ovanligt väl utbildad strandsporre
(Bönsäcken). På hällarna uppe vid fyren återfinns olika riktningsindikatorer efter senaste istiden,
såsom isräfflor och parabelriss.
Hanös natur karaktäriseras i de nordöstra delarna av urbergshällar som stupar brant mot havet. Mot
väster och söder blir profilen flackare och öppna gräsmarker, buskmarker och lövskog tar vid.
Lövskogen, som domineras av 60-80-årig, smal- och flerstammig avenbok, är en av Sveriges areellt
största avenbokskogar. Skogen är av Skogsstyrelsen klassad som nyckelbiotop och naturvärdesobjekt.
I träd- och buskskiktet finns också arter som alm, skogslind, ek, ask, lönn, björk, asp, klibbal, oxel,
vildapel, hassel och vildkaprifol, samt enstaka tall. Hanös öppna gräsmarker domineras av torrängar
med övergångar mot gräshedar respektive friskängar och med inslag av fuktsvackor, medan berghällarna präglas av en lågvuxen och torktålig hällmarksflora.
Hanös stränder utgörs i väster och söder främst av stenar och block medan den östra stranden består av
klippor och berghällar. Utanför stränderna djupnar det snabbt. Hårdbottnar dominerar. Från ca 0,6
meters djup finns tångbälten med blåstång och sågtång.
Kvalitet: Avenbokskogen hyser rikligt med död ved. Bland svampar har vedsvampen fläckticka och
den rödlistade arten avenbokskremla noterats i skogarna. De öppna gräsmarkerna hyser en relativt
artrik flora med flera hävdberoende arter, däribland kattfot och nattviol. Rödlistade arter i gräs- och
buskmarkerna är rödlånke, flikros, busktörne, flockarun och backmåra. Öns småvatten hyser minst
fem olika groddjur, bl.a. större vattensalamander och den rödlistade stinkpaddan. I en av våtmarkerna
har den betesgynnade och tidigare rödlistade svampen sumpåkerskivling påträffats. Vid landmolluskinventeringar har 19 arter noterats, varav en rödlistad, tandpuppsnäckan. Ön har en rik insekts- och
fjärilsfauna med över 200 noterade arter. Däremot har Hanös förhållandevis isolerade läge medfört att
däggdjursfaunan är relativt artfattig. De inplanterade dovhjortarna är det enda större däggdjur som
finns vilt på ön. Under vår och höst lockar ön till sig stora mängder rastande fåglar. Bland häckande
arter finns de rödlistade arterna sånglärka, hämpling och rosenfink.
Utvecklingsmöjligheter: Viktigt att hävden upprätthålls inom kulturpräglade delar med hävdgynnade
arter. Ett naturreservat med samma avgränsning på land som Natura 2000-området planeras.

Friluftsvärden
Funktion: Hanö är belägen ca fyra km sydost om Listerlandet. Med turbåten från Nogersund tar överfarten ca 25 minuter. Hanöläge är ett fiskeläge från 1600-talet. Ön användes för säsongsfiske av fiskare från hela västblekinge och Österlen. Vid det gamla fornlämningsområdet Snuggeboda, söder om
Hanöläge, finns lämningar av enkla hyddgrunder och båtkåsar. Fast bosättning fick Hanö först mot
mitten av 1800-talet. I anslutning till hamnen finns idag restaurang, livsmedelsbutik, museum och
toaletter. I Hanöläge finns också vandrarhem. På Hanös högsta berghäll står ett 16 meter högt fyrtorn,
som restes mellan 1904 och 1906. Under Napoleonkriget (1810-1812) var Hanö bas för den engelska
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örlogsflottans manövrer i Östersjön. Ett minne från denna tid är den engelska gravplatsen som ligger
på berghällarna mellan fyren och Bönsäcken. På ön finns flera kortare och längre vandringsleder.
Kvalitet: En särpräglad, naturskön ö intressant såväl för geologiska, biologiska och kulturhistoriska
studier. Ön ger förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, utflykter, strövande, fiske, bad, upplevelser och fågelskådning.

Exploateringsgrad
Ingen exploatering inom strandskyddsområdet. Öns bebyggelse är samlad vid Hanöläge.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård /Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB)
Natura 2000, Hanö
Område i fördelningsplanen för bildande av naturreservat VicNatur
Kulturminnesvårdsprogram för Blekinge Län
Naturvårdsplan Blekinge, klass 1
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 1.
Skogsstyrelsen, Nyckelbiotopsinventering
Skogsstyrelsen, Inventering av objekt med naturvärden
Ängs- och betesmarksinventering

Fornlämningar
Fartygs-/båtlämningar, begravningsplats (ödekyrkogård), lämningar efter fiskeläge.

Kulturlämningar
Begravningsplats (pest-/kolerakyrkogård), husgrund, tomtning, minnesmärke, naturföremål/-bildning
(Drakamärket).

Rödlistade arter
Drygt 50 lokaler med rödlistade arter.

Skyddsvärda träd
Inte inventerat

Bedömning Hanö
Områdets höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land.
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17. Öar Vållholmen, Månsaholm, Utkörningen
Sammanfattning
Öar Vållholmen, Månsaholm och Utkörningen bildar tillsammans med flertalet mindre öar, kobbar
och skär en vacker liten arkipelag sydväst om Sölvesborg. Samtliga öar har höga naturvärden, är av
stort ornitologiskt värde, samt av betydelse för friluftslivet.

Naturvärden
Funktion: Arkipelagen utgörs av flacka, betespräglade öar, kobbar och skär omgivna av grunda vattenområden. Sedan en tid tillbaka beteshävdas inte öarna. Vållholmen saknar trädskikt och har även ett
mycket begränsat buskskikt, som främst består av hagtorn. Ön har en betydande areal havsstrandäng.
Andra utbredda vegetationstyper är rödvenhed och rödvenäng. Utkörningen är en trädlös ö med ett
mer utbrett buskskikt bestående av bl.a. hagtorn, nyponros, slån och fläder. Flera av individerna hagtorn är mycket grova och gamla. Öns vegetationstyper är havsstrandäng, rödvenhed och borsttåtelhed.
Månsaholmen har en större förekomst av såväl träd som buskar. De barrträd som växer på ön härrör
från en barrskog planterad under 1900-talets senare hälft.
Ögruppen, särskilt Vållholmen, har ett synnerligen rikt fågelliv och hyser såväl kolonier av häckande
fågel, som vadare och änder vilka nyttjar de långgrunda stränderna och sanka strandängarna som rastoch födosöksplatser.
Kvalitet: Öarna har ett relativt artrikt fältskikt med bl.a. rödklint, backnejlika, backtimjan, gullviva,
puktörne, spåtistel och sandstarr. Som kuriosa kan nämnas att inom Vållholmens strandängar påträffades år 2002 tusentals blommande exemplar av kotula, en sydafrikansk korgblommig art som under
1700-talet nådde Europa, troligen med barlast, och som sedan har spridit sig och naturaliserats på
havsstränder i bland annat Syd och Västeuropa. Arten finns alltjämt kvar på Vållholmen.
Utöver kolonier av silvertärna och de rödlistade arterna småtärna och kensk tärna har roskarl (rödlistad), större strandpipare, grågås, vitkindad gås och skärfläcka m.fl. observerats häckande på öarna.
Utvecklingsmöjligheter för naturvärden: Det är betydelsefullt att beteshävden återupptas på öarna.
Restaureringsåtgärder bör vidtas inom kraftigare igenväxande delar. Vållholmen bör bevaras långsiktigt genom någon form av områdesskydd.

Friluftsvärden
Funktion: Öarna utgör ett värdefullt närrekreationsområde för Sölvesborgs båtburna friluftsliv. De
särskilt långgrunda och steniga stränderna kring Vållholmen gör dock ön svåråtkomlig. Vållholmen är
dessutom fågelskyddsområde, vilket innebär att det inte är tillåtet att gå iland på ön under tiden 1 april
till 15 juli (i vissa fall 1 februari till 15 augusti) eller komma närmare än 50 meter från stranden. På
Månsaholmen och Utkörningen finns en respektive två förhistoriska gravanläggningar, rösen/stenanläggningar, daterade till bronsåldern (1800-500 f. Kr.).
Kvalitet: Området ger förutsättningar till stillhet och frånvaro av buller, upplevelser, strövande, fågelskådning, fiske och bad.

Exploateringsgrad
Öarna är oexploaterade.

Dokumenterade natur/kulturvärden
Riksintresse för Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse Kust och skärgård (4 kap. 1,4 §§ MB), (Vållholmen och Utkörningen)
Natura 2000, Vållholmen
Naturvårdsplan Blekinge, klass 2
Regional bevarandeplan för odlingslandskapet klass 1, kulturmiljövärden klass 1
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Fågelskyddsområde (Vållholmen)
Ängs- och betesmarksinventering
Ängs- och hagmarksinventering

Fornlämningar
Röse (Månsaholm), två stensättningar (Utkörningen)

Rödlistade arter
Ca 5 lokaler med rödlistade arter.

Bedömning öar Vållholmen, Månsaholm, Utkörningen
Öarnas höga natur- och friluftsvärden motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet.
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Riksintresse för turism, rörligt friluftsliv 4 kap miljöbalken.
Skogsstyrelsen. Inventeringar av nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och sumpskogar.
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor.
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Artdatabanken. Rödlistade arter. http://www.artdatabanken.se/
Sölvesborgskommun, detaljplaner/byggnadsplaner/översiktsplaner.

