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Förord 
Nedanstående inventering berör skogar i fyra naturreservat i Stockholms skärgård. Bul-

lerö naturreservat, Långviksskärs naturreservat och Biskopsö naturreservat samt Långviks 

naturreservat är planerade att ingå i Nämdöskärgårdens nationalpark.  Motivet är att ge 

ytterligare underlag för fortsatt analys och diskussion om den planerade nationalparken. 

Skogarna på de största öarna har besökts och totalt är det 15 st. öar som besöktes i tre av 

de fyra naturreservaten. Inga öar i Långviks naturreservat inventerades då öarna inte be-

dömdes vara tillräckligt trädbevuxna. Skogsstyrelsen har uppdraget att inventera och be-

skriva de skogar som förekommer på öarna. 

Inventeringen gjordes på skogstyper enligt riksskogstaxeringens definitioner av skog. Det 

gjordes även en klassificering av naturtyper enligt definitioner av Natura 2000-områden. 

Avdelningarna har en beskrivning över karaktäristiska egenskaper, långsiktig målsättning 

och åtgärdsförslag till gynnsam bevarandestatus för de naturahabitat som beskrivits. 

De naturvårdsarter som upptäcktes har noterats på karta. Förslag till ytterligare invente-

ringar av artgrupper ingår i undersökningen.  

I Bullerö naturreservat har tio öar besökts i fält under sommaren 2021. I Biskopsö natur-

reservat har 3 öar besökts och i Långviksskär 2 öar. 

Projektledare på Länsstyrelsen för planeringen av nationalparken är Elin Deremar, En-

hetschef är Annika Lindvall. 

Stort tack till Ann-Sofi Andersson, Länsstyrelsens naturbevakare på Bullerö som skjut-

sade runt mig till öarna längst ut i skärgården. Tack också till Katrine Andersson och Jo-

hannes Ackemo, kolleger på Skogsstyrelsen som följde med varsin dag och kom med 

synpunkter om skogarna. De västligaste öarna besöktes med egen båt. 

Johan Färlin, Länsstyrelsen i Stockholms län, har inventerat inägomarker och ev. återstäl-

lande av betesmark. Vi har haft en diskussion om det finns lämpliga skogar för återstäl-

lande till jordbruksmark. 

Kulturlämningar som exempel rösen och bebyggelsegrunder är inventerade där de har 

upptäckts i fält. 

Det är min förhoppning att arbetet kommer till nytta för det fortsatta arbetet med bildan-

det av Nämdöskärgårdens nationalpark. 

 

 

Vallentuna 2021-11-30 

 

 

Stefan Eklund, Skogsstyrelsen 

Stockholm-Gotlands distrikt  
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Sammanfattning 
Inventeringen av skogarna i de aktuella naturreservaten är en del i arbetet med att ta fram 

fakta om olika företeelser och naturgeografiska förutsättningar för att på sikt kunna 

besluta om nationalpark med skötselplan. Skogsstyrelsen har uppdraget att inventera och 

ta fram ett underlag för de skogar som förekommer på öarna. Den planerade 

nationalparken har som målsättning att de fyra naturreservaten ska ingå. Det är Bullerö 

naturreservat, Långviks naturreservat, Långviksskärs naturreservat och Biskopsö 

naturreservat i Värmdö kommun. De reservat som besöktes var tre av dem, Långviks 

naturreservat besöktes inte då där inte bedömdes ha skogar att inventera. 

15 st. av de största öarna har besökts och en beskrivning av skogstyperna enligt 

Riksskogstaxeringens metod användes. En långsiktig målsättning bedömdes hos de olika 

skogstyperna samt förslag till åtgärder för att gynnsam bevarandestatus ska uppnås. 

Barrskog med mycket gamla tallar är den vanligaste skogstypen. Den äldsta tallen som 

åldersbestämdes är c:a 260 år på Rågskär. Medelåldern på träden bedöms 150-180 år för 

barrskogar på de besökta öarna.  

Det finns även områden med klibbal och björk mellan 80-120 år där det sannolikt 

bedömdes ha varit mer eller mindre öppna inägor tidigare. Små lövsumpskogar 

förekommer på flera öar. 

 

I arbetet bedömdes också naturahabitat enligt N 2000-definitionen för skog. Det vanligare 

naturahabitatet är 9010 taiga. Mindre områden har habitatet lövsumpskog 9080, och 

trädklädd betesmark 9070. Hällmarker utan skog bedöms som hällmarkstorräng 8230.  

Naturvårdsarter är inventerade och på grund av den oftast talldominerade gamla skogen 

på öarna, är den rödlistade talltickan en mycket frekvent art som återfinns på de flesta av 

de besökta öarna. De öar där det inte växte tallticka hade inte heller gamla tallar utan där 

växte mest lövträd. Blåmossa växer på många öar som små kuddar. Andra naturvårdarter 

är idegran, grovticka, gammelgranlav, fällmossa, guldlocksmossa och spår av reliktbock 

som återfanns som enstaka förekomst på några öar.  

Inventeringen ger en ögonblicksbild av de arter som växer på öarna vid tidpunkten för 

fältbesöken.  

Förslag på ytterligare inventering för att öka kunskapen om de arter/artgrupper som har 

hittat livsmiljöer i skärgården är svampar knutna till gamla träd exempelvis 

mykorrhizasvampar men även vednedbrytande svampar som kan växa på död ved i olika 

nedbrytningsstadier. Träden på de flesta öarna är mycket gamla och bör ha en intressant 

svampflora att söka efter. Skärgårdens varierande klimat med påverkan av väder och vind 

kan ge värdefull kunskap om inventering sker av insekter och speciellt insekter knutna till 

de trädslag som växer på öarna. Även kärlväxtfloran bör inventeras ytterligare med tanke 

på lång kontinuitet av djurhållning och skärgårdsjordbruk.   

Målsättningen för de olika avdelningarna varierade där barrskogsområdena med mycket 

gamla träd bedömdes vara mest aktuella som naturskogar där endast små åtgärder som 

frihuggning av enstaka träd är aktuellt.  

På några öar kunde rester av äldre markanvändning skönjas med jämngamla klibbal- och 

björkskogar och gräsvegetation i fältskiktet. Öarna i Långviksskärs naturreservat 

domineras helt av lövträd med endast små skyddade partier har barrträd. På Söderön 

växer många idegranar som på andra öar endast återfinns i enstaka exemplar. 
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Bebyggelse finns på flera öar Bullerö, Rågskär, Biskopsö och Långviksskär samt torp på 

Braka och Hamnskär. Här avviker Biskopsö naturreservat då det finns ett stort bestånd av 

dovhjort på ön vilka påverkar vegetation och trädslagsblandning.  

Bullerö naturreservat är den kanske mest besökta och av allmänheten kända ön då Bruno 

Liljefors ateljé är byggd på ön. Ateljén hyser nu information om ön och dess historia. 

Öarna i naturreservaten lätta att ta sig ut till med egen båt och flera öar har även service 

för båtburna besökare. Även Rågskär är lätt att ta sig ut till och här finns ett 

skärgårdsjordbruk som Länsstyrelsen ansvarar för. 

 

Fig. 1 Rågskär, hamlad ask   
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Bullerö naturreservat 
 

Kartorna som visar skogsavdelningarna på öarna är färgmarkerade enligt de olika skogs-

typer som förekommer. Avdelningarna är numrerade och en beskrivning över skogstypen, 

målsättning och föreslagen skötsel följer numreringen. På kartorna visas naturvårdsarter 

som färgade prickar beroende på art. Även funna kulturobjekt som rösen och husgrunder 

har små färgade kvadrater beroende på objektstyp. 

Numreringen av skogstyperna börjar på 1 för de olika reservaten i rapporten. 

Bullerö 

Bullerö är den ostligaste ön i reservatet närmast det öppna havet. Påverkan av väder och 

vind är tydligt med vindpinade tallar på hällmarkerna och krumma lövträd mellan bergen. 

Ön har stora variationer på skogstyper mellan rena tallskogar på och i anslutning till ber-

gen till rena klibbalskogar som växer upp på tidigare inägor. Södra delen av ön har öppna 

betesmarker och här har även gamla inägor återställts. Vid fältbesöket betade en besätt-

ning med får här. Södra delen av ön är även kulturhistoriskt intressant med den gamla 

skärgårdsbebyggelsen samt Bruno Liljefors ateljé. En kummel med utsikt över skärgår-

den är byggd centralt i ett högt läge på ön. En stig som binder samman skärgårdsbebyg-

gelsen och den norra delen av ön är markerad i fält. 

Naturvårdsarter (Skogsstyrelsen, Johan Nitare, 2020) som förekommer på ön är idegran, 

blåmossa och blåsippa. 

Artgrupper som kan vara intressanta att ytterligare inventera är insekter knutna till lövträd 

och kärlväxter men även andra artgrupper av insekter kan vara värdefullt att få mer kun-

skap om. 
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1. Lövskogar med till största delen senvuxna björkar som dominerar trädslagsbland-

ningen. Det växer även partier med asp och spridda exemplar med mycket gammal sälg. 

Rönn och ask förekommer också i området. Tecken på att delar av skogen har varit mer 
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öppen finns genom röjningsrösen. De lövrika partierna delas av med berghällar där låg-

växande enbuskar och även tall har etablerat sig. Enstaka idegranar. I buskskiktet växer 

bl.a. rosor och berberis. Området är delvis svårframkomligt av lågväxande enbuskar och 

andra taggiga buskar. Fältskiktet domineras av olika gräs men det finns även blåbär och 

lingon i områdena. Naturahabitat 9010, taiga.  

Målsättning bör vara att bevara en stor del av olika lövträdsarter med varierande ålder och 

dimension. Tall kan även förekomma i små dungar på och längs hällmarkerna. Delvis rik-

lig med död lövved. Partier där röjningsrösen finns kan med fördel omföras till öppna be-

tesmarker. 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus kan vara att öppna upp de forna betesmarkerna till 

betesmark genom att avverka och köra bort de träd som växer här. Det förutsätter att det 

finns betesdjur att tillgå. Möjligen kan en stig anläggas med målsättning att den går runt 

ön. 

 

2. Lövkärr med klibbal som dominerar trädslagsblandningen. Inslag av asp, björk och 

även ask samt enstaka tall och gran växer närmast kärren. Delar av områdena visar rester 

av stubbskottsbruk. De äldsta träden åldersbestämdes till 120 år. Naturahabitat 91D0, 

skogbevuxen myr.  

Målsättning bör vara att bevara lövkärren med de trädslag som växer här.  

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus är att närmast de blöta partierna gynna ask genom 

att frihugga dem. Stubbskottsbruk kan ev. återinföras på något parti som kulturhistorisk 

åtgärd. 

 

3. Talldominerad skog med inslag av gran, asp, björk och i fuktiga partier klibbal. Det 

växer även rönn i områdena. Det växer mycket gamla tallar, ett träd åldersbestämdes till 

140 år. Fältskiktet domineras av blåbär och lingon även olika gräsarter växer i områdena. 

Naturahabitat 9010, taiga.  

Målsättningen bör vara att behålla en tallskog med inslag av olika lövträd och gran.  

Åtgärder: I närtid inga aktuella åtgärder för att bevara gynnsam bevarandestatus. På sikt 

kan enstaka träd av de äldsta tallarna behöva frihuggas från konkurrerande yngre träd av 

både barr- och lövträd. 

 

4. Till största delen kala klippor mot Östersjön med lågväxande träd- och buskvegetation 

av björk och enbuskar. I skrevor växer enstaka trädformiga individer av björk och klibbal. 

Södra delen kulturhistoriskt intressant med stigar runt klipporna med informationsskyltar 

som visar landskapet och hur marken utnyttjades av skärgårdsborna. Naturahabitat 8230, 

hällmarkstorräng. 

Målsättning att bevara det öppna landskapet. 

Åtgärder att fortsatt underhålla stigarna och informationsskyltarna i området.  

 

5. Öppna inägor med bete av får. Tältplats i fårhagen. I norra delen har röjning av skogen 

utförts och återskapat betesmark. Flera röjningsrösen i kanterna till detta område. Ej natu-

rahabitat för skog. 
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Målsättningen bör vara att behålla och ev. utöka betestrycket för att bevara och utveckla 

gräsvegetationen. 

Åtgärder kan vara att öka antalet betesdjur och på så sätt minska lövuppslaget. Vara be-

redd att röja lövuppslag regelbundet där betesdjuren ej betar av marken.  

6. Det gamla skärgårdshemmanet med komplementbyggnader och Bruno Liljefors ateljé. 

Ej Natura 2000 habitat 9999. 

Målsättning att bevara byggnader och närområde med historisk bakgrund men ändå göra 

området tillgängligt för besökande. 

Åtgärder: Röjning och ev. även nyhamling av ask i partier med tätvuxen vegetation. 

 

Fig 2. Röjningsröse på Bullerö. 

Rågskär: 

Ön har en mycket varierad topografi med tallklädda hällmarker och branter samt för skär-

gården förhållandevis stora öppna inägor. I skogsdungarna dominerar tall stort med delvis 

mycket gamla och senvuxna träd, en tall åldersbestämdes till c:a 260 år. I södra delen 

finns även ett kärr med tall och olika lövträdsarter. Bebyggelse med uthyrningsstugor och 

öppna betesmarker ger ön variation i markanvändningen. Får och även kor betar vegetat-

ionen på ön under växtsäsongen. Rester av hamlade askar finns främst längs den norra in-

ägan. Några grova ekar indikerar att skogen har varit glesare under lång tid. 

Av naturvårdsarter är tallticka (rödlistekategori NT) (SLU Artdatabanken, 2020)en art 

som växer på många tallar. Spår av reliktbock finns på gammal tall. Blåmossa förekom-

mer i spridd i tallskogen. Guldlocksmossa växer på hamlad ask. 



SKOGAR I NÄMDÖSKÄRGÅRDENS NATURRESERVAT 

 

11 

Artgrupper som kan vara värdefullt att inventera ytterligare är lavar och mossor på träd 

samt insekter knutna till de öppna betade inägorna samt i barrskog. 
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7. Tallskog på hällar och längs sluttningarna mot inägorna och havet. Området har även 

ett litet inslag av glasbjörk, asp och rönn samt enstaka gran. Tallarna är delvis mycket 

gamla och senvuxna Äldsta tallen åldersbestämdes till 260 år men det finns även yngre 

träd. Asp och björk förekommer mellan tallarna och även rönn. På ön i avdelningen växer 

även flera grova ekar vilket inte förekommit tidigare under inventeringen. Naturvårdsarter 

tallticka, blåmossa och spår av reliktbock. Naturahabitat 9010, Taiga.  

 

Målsättning: Tallskog med senvuxna och gamla träd. Litet inslag av asp, björk och 

klibbal. Grov ek där den växer. 

 

Åtgärder: Behålla ett extensivt bete där djuren även tillåts att finna föda i skogen. Frihugg 

de grova ekarna från konkurrerande träd. 

8. Öppna inägor med bete. Hamlade askar i kanterna men även apel, ek och asp. Natur-

vårdsart guldlocksmossa som växer på hamlad ask. 

Målsättning: Fortsatt betesdrift och bevara kulturen att hamla träd. 

Åtgärder: Bete under växtsäsongen med olika betesdjur samt regelbunden hamling av 

ask.  

9. Gårdscentrum med gammal skärgårdsbebyggelse och trädgård. 

Målsättning: Bevara ett skärgårdshemman med gårdsmiljö och trädgård. 

Åtgärder: Regelbunden skötsel av hus och trädgård.  

10. Kärr i södra delen med klibbal som dominerar trädslagsblandningen och det växer 

även rikligt med björk samt i kanterna gran och tall. Naturvårdsart blåmossa. Naturahabi-

tat skogbevuxen myr, 91D0. 

Målsättning att bevara ett kärr som där vattenföringen växlar mellan säsongerna. Lövrike-

domen behålls. 

Gynnsam bevarandestatus behålls om vattenföringen växlar naturligt och att lövträd gyn-

nas vid eventuella åtgärder. 

11. Tallskog med grova gamla träd och enstaka lövträd främst björk och ek. Området har 

ett fältskikt med olika gräs och har mer skogsbeteskaraktär än övrig tallskog. Naturahabi-

tat 9070, trädklädd betesmark. 

Målsättning att bevara de gamla tallarna kombinerat med inslag av lövträd. 

Gynnsam bevarandestatus genom fortsatt bete och är en förutsättning för trädklädd betes-

mark. Enstaka yngre träd kan behöva kapas samt att bevara trädslagsblandningen där tall 

och ek gynnas. 

Ön sydväst om Rågskär är tre öar som via landhöjning växt ihop till en ö. Böteskobben 

centralt med Kalvholmen i nordöst och Björkskär i sydöst. Här dominerar gammal tall 

med ett påtagligt inslag av yngre träd. Asp, björk och klibbal förekommer spridda i områ-

det. En liten grupp med äldre gran växer mellan Björkskär och Böteskobben. I södra 
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delen på Böteskobben växer några idegranar. Blåbärsris dominerar i fältskiktet. Talltickor 

växer frekvent på många av de gamla tallarna. Blåmossa växer i små kuddar främst i den 

södra delen. Många träd är mycket gamla, åldersbedömning c:a 130 år för medelgrova 

träd. Det finns ett litet inslag av björk, sälg och gran. Enbuskar dominerar i buskskiktet. 

Blåbärsris i fältskiktet. I södra delen vid Björkskär växer stora kuddar med blåmossa. I 

kantzonerna mot vattnet dominerar klibbal.  

12. Gammal tallskog med krumma stammar och delvis grov dimension. Enstaka före-

komst av gran, asp och ek växer i sydväst men björk dominerar av lövträd. Klibbal finns i 

en zon mot havet. Död ved förekommer både som lågor och som stående träd. Blåbärsris 

dominerar fältskiktet. Blåmossa växer i kuddar spridda i området. Naturahabitat 9010, 

taiga. 

Målsättning bör vara att skogen får utvecklas fritt där naturliga störningar tillåts domi-

nera. 

Åtgärder gynnsam bevarandestatus: Skogen bör lämnas för fri utveckling. Möjligtvis kan 

enstaka mycket gamla tallar frihuggas från konkurrerande yngre träd. 

13. Ett område som domineras många grova och gamla tallar. Det finns ett litet inslag av 

björk och asp i området samt klibbal i zonen mot havet. Området är glesare än omgivande 

talldominerade skogar och har en grässvål som indikerar skogsbete med bl.a. 

backskafting. Naturahabitat 9070, trädklädd betesmark.  

Målsättning att bevara ett trädskikt med tall och enstaka lövträd samt grässvål.  

Åtgärder för att utveckla gynnsam bevarandestatus är betesdrift samt att hålla undan upp-

växande lövsly och smågran.  

14. Lågmarker med klibbal i trädskiktet, även björk och enstaka tall och gran förekom-

mer. Troligtvis har områdena varit glest bevuxna då de mindre fuktiga partierna kunnat 

utnyttjas till bete och slåtter. Gräs dominerar i fältskiktet. Naturahabitat 9010, taiga. 

Målsättning att bevara en lövrik miljö med klibbal och björk. Om behov finns för utökat 

bete kan partier av områdena kunna omföras till bete. 

Åtgärder: Inga aktuella skogliga åtgärder för att behålla gynnsam bevarandestatus. Om 

behov av ökad areal betesmark kan delar av denna mark omföras. Då kan lövträd i mindre 

blöta partier avverkas och köras bort från området. Smågran som växer i området röjs 

bort. 

 Långskär: En ö i ögruppen närmast Rågskär i nordvästra delen av Bullerö naturreservat. 

Ön är avlång med ett naturskogsartat trädskikt som domineras helt av tall. Små hällmar-

ker med kala ytor samt småväxt tall förekommer mellan talldungarna. 

  

15. Många träd är mycket gamla, åldersbedömning c:a 140 år för medelgrova träd. Det 

finns ett litet inslag av björk, sälg och gran. Enbuskar dominerar i buskskiktet. Blåbärsris 

i fältskiktet. På många av de gamla tallarna växer tallticka. 

I kantzonerna mot vattnet dominerar klibbal. Några små områden med tillsynes gammal 

betesmark förekommer också och där dominerar olika gräsarter fältskiktet. Natura 2000-

habitat 9010, taiga. 
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Målsättning bör vara att skogen får utvecklas fritt där naturliga störningar tillåts domi-

nera. 

 

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: Skogen lämnas för fri utveckling. Möjligtvis kan 

enstaka mycket gamla tallar frihuggas från konkurrerande yngre träd. 

 

Fig. 3 Blåmossa 

Braka är en långsträckt ö som domineras av hällmarker med tallskog. Mellan bergen i 

svackorna finns centralt en öppen myrmark med tuvor av tranbär. Längre västerut finns 

ett stråk med klibbal som troligen har växt upp efter det att området slutat att utnyttjats till 

bete och slåtter. Närmare vattnet är växer klibbal i en zon uppkommen i samband med 

landhöjning. Tallticka växer på flera av de gamla tallarna. Bebyggelse i västra delen av 

ett skärgårdshemman och en liten hamnanläggning. Röjningsrösen och rester av en mat-

källare vittnar om långvarigt utnyttjande av ön.  

Vedsvampar och vedlevande insekter kan vara intressant att inventera ytterligare. 
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16. Mycket gammal tallskog med inslag av björk, asp och sälg samt enstaka gran. Det fö-

rekommer en del död ved av främst tall. Tallticka växer på flera träd i området samt blå-

mossa. Området är välbesökt av besökare med båt. Naturahabitat 9010, taiga. 

Målsättning att bevara en gammal tallskog med ett litet inslag av lövträd, senvuxen gran 

och död ved. 

Gynnsam bevarandestatus behålls om skogen lämnas i stort sett för fri utveckling. En-

staka mycket gammal tall kan behöva frihuggas från yngre träd. 

17. Aldominerade små kärr med inslag av björk, sälg, asp och gran i kanterna. Även tall 

förekommer sparsamt. I anslutning till bebyggelsen vid Skogavik finns röjningsrösen och 

rester av en matkällare. Naturahabitat lövsumpskog 9080. 

Målsättning bör vara att behålla en lövrik trädslagsblandning som domineras av klibbal 

och björk. Vid Skogsvik kan övervägas att återskapa en mer öppen mark som återknyter 

till skärgårdshemmanet. 

Gynnsam bevarandestatus om lövträd dominerar områdena. Vid Skogavik ev. att åter-

skapa en öppen inäga med slåtter och lövtäkt vid bebyggelsen. 

18. Skogavik bebyggelse. Ett torp med liten hamn. Välbevarat skärgårdshemman till ut-

hyrning för besökare. Ej naturahabitat 9999. 

 Målsättning: Bevara ett skärgårdshemman med gårdsmiljö och trädgård. 

Åtgärder: Regelbunden skötsel av hus och trädgård. 
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19. Liten svacka mellan två f.d. öar uppkommen av landhöjningen. Lövträd dominerar 

med klibbal, björk och sälg samt enstaka tall och gran. I buskskiktet rosor hagtorn och 

berberis. Naturahabitat 9010, taiga. 

Målsättning att bevara en varierande trädslagsblandning med olika lövträdsarter, tall och 

gran. 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus upprätthålls genom naturligt uppkommen vegetation. 

För att underlätta för besökare att röra sig mellan Skogavik och resten av huvudön kan en 

stig röjas upp i området. 

20.  Till största delen kala klippor mot Östersjön med lågväxande träd- och buskvegetat-

ion av björk och enbuskar. I skrevor växer enstaka trädformiga individer av björk och 

klibbal. Naturahabitat 8230, hällmarkstorräng.   

Skogsskär är en liten ö väster om Braka med tallskog som dominerade trädslag. Träden 

är delvis mycket gamla, centralt åldersbestämdes en tall till c:a 130 år. Enbuskar växer 

spridda på ön. Naturvårdsarter tallticka, grovticka och blåmossa. 

  

21. Mycket gammal tätvuxen tallskog med senvuxna krumma träd. Centralt i västra delen 

är träden även grova och spärrgreniga. I övrigt växer björk och sälg samt i fuktiga partier 

klibbal. Centralt i denna del växer även några askar. Död ved förekommer spridda i områ-

det i olika nedbrytningsstadier. N 2000-habitat 9010, taiga. 

 

Målsättning är att bevara en gammal tallskog med ett litet inslag av lövträd och gran och 

död ved i olika nedbrytningsstadier. 

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: Inga aktuella åtgärder. På sikt kan ev. enstaka 

gammal tall frihuggas från konkurrerande yngre träd. 

Ormskär är en medelstor ö c:a 18 ha med tallskog som är runt 160 år. Det är många träd 

som växer krumma och flera har grov dimension. Gran förekommer också i området med 

mycket gamla träd samt björk och asp. Delvis rikligt med död ved i olika nedbrytnings-

stadier. Blåbärsris dominerar fältskiktet. 

Det växer klibbal i ett parti i södra delen och centralt i detta område är området fuktigt. 

Klibbalen är c:a 80 år och bedöms som uppkommen efter tidigare slåtter och bete. Det 

växer även björk samt i buskskiktet en del enbuskar. Tallticka växer på flertal av de 

mycket gamla tallarna samt blåmossa.  

Artgrupper att inventera ytterligare är vedsvampar och vedlevande insekter. 
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22. Mycket gammal tallskog med senvuxna krumma träd och ett litet inslag av björk och 

klibbal. Enstaka mycket gamla granar växer upp spridda i området. Rikligt med död ved i 

olika nedbrytningsstadier. Enbuskar dominerar i buskskiktet. Bredbladiga gräs växer i 

luckor men även blåbär är ett vanligt ris i fältskiktet. Naturvårdsarter tallticka och blå-

mossa. N 2000-habitat 9010, taiga. 

Målsättning är att bevara en skärgårdsnaturskog med trädslagsblandning av främst 

mycket gammal tall och ett litet inslag av björk och klibbal. Rikligt med död ved före-

kommer i området. 

Åtgärder: För att bevara gynnsam bevarandestatus bör området regelbundet inspekteras 

och relevanta åtgärder då diskuteras. För närvarande bedöms inga aktuella skogliga åtgär-

der behövas. Enstaka av de äldsta och grövsta tallarna kan frihuggas på sikt från konkur-

rerande träd. 

23. Till största delen kala klippor mot Östersjön med lågväxande träd- och buskvegetat-

ion av björk och enbuskar. I skrevor växer enstaka trädformiga individer av björk och 

klibbal. Naturahabitat 8230, hällmarkstorräng.   

24. Lövkärr med björk och klibbal som växer stamrikt och tätt. Bredbladiga gräs domine-

rar i fältskiktet. Området har troligen brukats som inäga tidigare men har nu vuxit igen 

med lövträden. Naturahabitat 9070, lövsumpskog.  

Målsättning bör vara att behålla den lövrika miljön. 
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Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus bedöms vara uppnådd. På sikt om gran börjar att 

växa in i området, bör röjning ske och grövre gran fällas. Den pågående landhöjningen 

skapar mer av samma typ och de torrare partierna växer igen. 

 

Fig 4. Gammal låga på Ormskär. 

Brunskär en medelstor ö som ligger väster om Ormskär. Mycket gammal tall dominerar 

här trädskiktet med krumma senvuxna träd. Ön har några små ytor med rester av gammal 

inäga vilket dikessystem vittnar om. Här finns även rester av torp och rösen. 

 

25. Mycket gammal tallskog dominerar trädslagsbladningen på ön men har ett litet inslag 

av asp, björk och klibbal samt enstaka apel. Enbuskar dominerar i buskskiktet. Blåbärsris 

dominerar i fältskiktet. Död ved finns spridd i området. Naturvårdsarter tallticka. Natura-

habitat 9010, taiga. 

Målsättning är att behålla tallskogen med mycket gamla tallar och ett litet inslag av löv-

träd och gran.  

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: Inga aktuella åtgärder. På sikt kan enstaka gam-

mal och grov tall frihuggas. Torplämningarna kan med fördel röjas fram från buskar och 

annan vegetation. 

26. I nordvästra delen av ön finns ett litet björkkärr med tätt uppslag av jämnårig björk. 

Det växer även tall och klibbal spridda i avdelningen. Det jämna lövuppslaget visar att 

kärret varit betydligt glesare tidigare. Naturahabitat 9070, lövsumpskog.  

Målsättning: Bevara ett lövrikt kärr med inslag av björk, klibbal och tall. 
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Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: Inga aktuella åtgärder. Ev. kan en lövröjning ske i 

de tätvuxna björkuppslagen med motiv att koncentrera tillväxten till exemplar som tillåts 

bli grova och gamla.  

27. I södra delen av finns ett litet område med klibbal och björk där det finns fuktiga mer 

glest bevuxna partier. I kanterna mot den friska marken växer gran tillsammans med 

gamla tallar. Död ved finns spridd i området. Bredbladiga gräs växer i fältskiktet med 

olika starrarter. Naturahabitat 9010, taiga. 

Målsättning: Lövskog med inslag av enstaka barrträd.  

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: På sikt kan behov finnas att röja bort unga granar 

som växer in i avdelningen. 

 

Fig 5. Brunskär myrstackar. 

Hamnskär är en liten ö i sydvästra delen av reservatet. Här finns ett litet torp till uthyr-

ning i södra delen med en liten hamn. Området domineras av gammal tall, centralt finns 

drågor som tidigare varit öppna inägor men som nu börjat att växa igen. I området växer 

bl.a. tall, asp och björk och närmare vattnet även klibbal. Bäver har fällt många aspar i de 

lövrika partierna närmast vattnet i östra delen. Artgrupper att inventera är insekter samt 

kärlväxter. 



SKOGAR I NÄMDÖSKÄRGÅRDENS NATURRESERVAT 

 

20 

 

28. Gammal tallskog med ett litet inslag av asp, björk och klibbal. Enstaka apel och ask. 

Skogen åldersbestämdes till c:a 180 år. Påfallande rikligt med bredbladiga gräs i fältskik-

tet. Delvis rikligt med enbuskar. Naturvårdsart tallticka. Naturahabitat 9010, taiga. 
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Målsättning att bevara den gamla skogen med tall och ett litet inslag av olika lövträdsar-

ter. Beroende på ambitionsnivå kan även ett återställande till skogsbete skapas. 

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: Närmast torpet kan en röjning utföras med motiv 

att göra skogen mer tillgänglig. Om ökad ambitionsnivå med återställande av bete bör 

även yngre tall glesas ut och öka andel lövträd samt återhamling av ask. 

29. Centralt och i nordost går drågor mellan bergen från torpet mot nordost. I denna del 

syns att jordbruk med bete och slåtter förekommit tidigare. Nu har området växt igen med 

asp och björk. Gamla tallar växer kvar i området, det har haft ett glest trädskikt av tall. I 

området växer även klibbal och enstaka ask samt apel. Enbuskar börja att etablera sig i 

kanterna mot den friska marken. Bredbladiga gräs dominerar fältskiktet. Naturahabitat 

9010, taiga.  

Målsättning kan vara att bevara en lövträdsrik miljö som kontrast till tallskogen runtom-

kring. Vid en högre ambitionsnivå återskapa betesdrift i denna del med ett glest trädskikt 

av tall. 

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: Vid en högre ambitionsnivå kan förslagsvis en 

stor del av lövträden gallras bort och enbart spara de gamla tallarna. Bete bör då återinfö-

ras så att lövuppslag inte etableras i området. Ask och apel sparas och unga askar kan väl-

jas ut och skyddas mot bete (även vilda djurs bete). De kan på sikt börja hamlas på tradit-

ionellt vis. Stigar runt Hamnskär och mot Koskären i söder kan etableras och underlätta 

promenader på ön. 

30. Till största delen kala klippor mot Östersjön med lågväxande träd- och buskvegetat-

ion av björk och enbuskar. I skrevor växer enstaka trädformiga individer av björk och 

klibbal samt tall. Naturahabitat 8230, hällmarkstorräng.  

31. Torpet Hamnskär med små intilliggande öppna marker. Hällar bryter av området. En 

byggnad med liten hamn. Välbevarat skärgårdshemman till uthyrning för besökare. Ej na-

turahabitat, 9999.  

 Målsättning: Bevara ett skärgårdshemman med gårdsmiljö och trädgård. 

Åtgärder: Regelbunden skötsel av hus och trädgård. Ev. kan ask väljas ut och nyhamlas. 

Koskären är den nordöstra delen av ögruppen Ängsskär och södra delen av Koskären är 

gräns för reservatet. Denna del har varierad terräng med mycket gammal tallskog som do-

minerar området. Tallen är åldersbestämd till c:a 160 år. Mellan tallskogarna finns små 

hällar och branter samt fuktiga partier med lövträd. Några mindre landhöjningsskogar 

med klibbal som dominerande trädslag förekommer också. Enbuskar växer över hela om-

rådet. Blåbärsris och lingon dominerar i tallskogen medan bredbladiga gräs och starrarter 

växer i de fuktiga områdena. Ett mycket smalt sund skiljer Koskären från Hamnskär. 

Tallticka växer frekvent på många av de gamla tallarna. Blåmossa växer spridd over hela 

området i små kuddar. Grovticka återfanns centralt och idegran har hittat växtplats i södra 

delen nära gränsen för reservatet.  

 

32. Tallskog med mycket gamla träd som växer typiskt i skärgårdsmiljön med krum växt-

form och senvuxenhet. Björk och asp förekommer spridda i området och även klibbal 

främst i strandnära miljöer och i små fuktiga partier. Enbuskar växer delvis rikligt bland 
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tallarna. Naturvårdsarter tallticka, grovticka, blåmossa och idegran. Naturahabitat 9010, 

taiga. 

Målsättning bör vara att bevara tallskog med mycket gamla träd i skärgårdslandskapet 

och som har ett inslag av lövträd. Små kärr och hällmarker ger variation i området. 

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: Skogen får utvecklas till en skärgårdsnaturskog 

med mycket gamla träd och trädslagsblandningen domineras av tall och ett inslag av olika 

lövträd. Död ved i olika nedbrytningsstadier och av olika arter är ett viktigt inslag i en na-

turskog. Ev. kan en del av de äldsta tallarna behöv frihuggas från konkurrerande yngre 

träd på sikt. 

33. I flera mindre delar av Koskären finns delvis fuktiga områden med klibbal och björk 

som sannolikt varit inägor tidigare. Med landhöjningen har de blivit torrare förutom 

närmast havet. I kanterna mot den friska marken växer tall tillsammans med gamla en-

staka gran, asp och björk och i buskskiktet enbuskar, berberis och rosor. Bredbladiga gräs 

växer i fältskiktet med olika starrarter. Naturahabitat 9080, lövsumpskog. 

Målsättning: Lövskog med inslag av enstaka barrträd.  

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: På sikt kan behov finnas att röja bort unga granar 

som växer in i delområdena. 

34. Till största delen kala klippor mot Östersjön med lågväxande träd- och buskvegetat-

ion av björk och enbuskar. I skrevor växer enstaka trädformiga individer av björk och 

klibbal. Naturahabitat 8230, hällmarkstorräng. 

35. Lövskog med klibbal och björk med inslag av asp, tall och gran. Bedöms tidigare ha 

varit mer öppen och utnyttjats till bete och slåtter. I kanterna mot den friska marken växer 

gran tillsammans med gamla tallar. Död ved finns spridd i området. Bredbladiga gräs 

växer i fältskiktet med olika starrarter. Naturahabitat 9010, taiga. 

Målsättning: Lövskog med inslag av enstaka barrträd.  

Åtgärder för gynnsam bevarandestatus: På sikt kan behov finnas att röja bort unga granar 

som växer in i avdelningen. 



SKOGAR I NÄMDÖSKÄRGÅRDENS NATURRESERVAT 

 

23 

 

Fig. 6 Typisk tall på Koskären  
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Långviksskärs naturreservat 
Långviksskär. Långviksskär är beläget c:a 16 km SO om Stavsnäs i Värmdö kommun. 

Ön präglas av stor lövrikdom i svackor mellan bergen. Det är fuktiga klibbalskärr som 

blandas med lågväxande glasbjörk och på några ställen asp. Stora delar av ön är kala berg 

med enstaka senvuxna tallar. Gran är mycket ovanlig på ön. Vegetationen påminner om 

fjällbjörkskog med krumväxta björkar i skrevor och svackor. Bebyggelse finns i den 

södra delen av ön. Rikligt med lågväxande enbuskar gör ön svårframkomlig. På hällmar-

kerna finns ett fornminne ryssugn och närmare bebyggelsen i södra delen av Långviks-

skär finns rester av husgrund och stenläggningar. 

Området har en stor population med idegran samt enstaka förekomst av blåmossa som na-

turvårdsarter. 

För ytterligare inventering kan ev. vedinsekter knutna till lövträd vara intressant. 

Fig. 7 Krumma björkar på Långviksskär 
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1. I nordväst finns en svacka med asp som växer tätt och stamrikt. Ett inslag av klibbal 

och glasbjörk förekommer också. Bredbladiga gräs i fältskiktet. Naturahabitat taiga 9010. 
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Målsättning: Lövskog med asp, klibbal och björk. Enstaka tall och gran. 

 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus är att behålla den lövrika miljön. Inga aktuella åtgär-

der. På sikt kan ev. yngre gran som lyckas etablera sig röjas bort. 

 

2. Låglänta områden där klibbal dominerar. Inslag av buskformiga glasbjörkar samt i 

kantzoner mot hällar växer även asp och enstaka tall. Klibbalens ålder varierar, ett träd 

åldersbestämdes till 110 år. I de fuktigaste partierna växer träden på socklar med starr. 

Naturahabitat lövsumpskog 9080. 

 

Målsättning: Lövrika partier i svackorna mellan bergen. Enstaka barrträd. 

 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus är att behålla den lövrika miljön. Inga aktuella åtgär-

der. På sikt kan ev. yngre gran som lyckas etablera sig röjas bort. 

3. Stora lövrika områden med stor variation i trädslagsblandningen. Glasbjörk dominerar 

stort med buskformiga senvuxna stammar. Klibbal och asp förekommer också men även 

rönn i kanterna mot bergen. I fältskiktet dominerar gräs- och starrarter. Små hällar bryter 

av området och lågväxande enbuskar gör avdelningen svårframkomlig. Naturahabitat 

taiga 9010. 

 

Målsättning: Lövskog med inslag av tall och enstaka gran. 

 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus är att behålla den lövrika fuktiga miljön. Inga aktu-

ella åtgärder. Möjligen röja fram stigar till utsiktsplatser och kulturlämningar. 

 

4. Lövrika fuktiga stråk med främst glasbjörk och klibbal. Asp växer även i partier längs 

hällar. I de fuktigaste svackorna dominerar klibbal. I fältskiktet dominerar gräs- och starr-

arter. Naturahabitat lövsumpskog 9080. 

 

Målsättning: Lövskog med inslag av enstaka tall. På sikt kan ev. yngre gran som lyckas 

etablera sig röjas bort. 

 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus är att behålla den lövrika fuktiga miljön. Inga aktu-

ella åtgärder. 

 

5. Bebyggelse med anslutande inägomarker. Området är glest bevuxet med träd där 

klibbal dominerar. Icke naturahabitat 9999. 

 

Målsättning: Bebyggelse med trädgårdar och öppna inägomarker. 

 

Åtgärder: Trädgårdsvård och hålla inägorna öppna genom t.ex. slåtter. 

 

6. Avdelningen domineras av öppna hällmarker med där det växer främst senvuxna låg-

växande och buskformiga björkar. Här växer även senvuxna tallar i skrevorna. Rönn, asp 

men även klibbal finner livsmiljöer här. Ett fornminne ”ryssugn” finns centralt på ön. 

Nära bebyggelsen finns även kort uppbyggd stenmur samt något som ser ut som en hus-

grund. Naturahabitat hällmarkstorräng 8230. 

 

Målsättning: Bevara kala hällar där inlandsisens framfart synliggörs. Träd och 
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buskvegetation behålls i skrevor och svackor. 

 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus upprätthålls genom att lågväxande enbuskar på sikt 

röjs bort för större framkomlighet mellan klipporna.    

Söderön är den näst största ön i reservatet och den är präglad av den vind och kyla som 

förkommer i det yttre havsbandet. Utanför ön är det endast små öar som skiljer ön från 

Östersjön. Den största delen av ön är hällmarker med ett glest trädskikt av tall och björk. I 

skrevorna mellan bergen har mer träd vuxit upp i skydd från vind och kyla. Det växer 

mest björk och den är mycket senvuxen och krokig. Klibbal förekommer i anslutning till 

fuktiga svackor och närmast stränderna. Idegran har hittat många växtplatser i svackorna 

och även den är gammal. En klibbal åldersbestämdes till c:a 140 år. I buskskiktet växer 

vindpinade enar men även enstaka olvon och rosor. Fältskiktet består mest av blåbärsris 

blandat med lingon, kråkris och odon. 

 

7. Svackor mellan klipporna på ön med klibbal och krokiga björkar. Idegran har hittat 

växtplatser mellan bergen i större utsträckning än på andra besökta öar. Enstaka tall och 

ek växer i anslutning till klipporna som mycket få granar har etablerat sig på ön. Lågväx-

ande enbuskar gör området svårframkomligt. Naturahabitat taiga 9010. 

 

Målsättning att behålla en lövträdsdominerad skog med stort inslag av idegran. Enstaka 

gran och tall växer i kanterna i delområdet. 

  

Åtgärder: På sikt kan ev. idegran gynnas genom att frihugga exemplar från konkurrerande 

träd. Plantor av idegran kan behöva skydd från betande vilda djur. 

 

8. Kala klippor med ingen eller lite vegetation.  

Naturahabitat: Hällmarkstorräng 8230. 

 
Fig. 8 Idegran på Söderön  
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Biskopsö naturreservat 
Biskopsö ligger c:a 21 km SSO om Stavsnäs i Värmdö kommun och är den sydligaste 

större ön i den planerade nationalparken. Det finns ett torp som är bebott och verksamhet 

bedrivs i form av uthyrning av stugor. Karaktäristiskt för ön är stammen med dovhjortar 

c:a 50 st. som strövar fritt över ön. Närmast bebyggelsen är vegetationen mycket hårt be-

tat med en kort grässvål närmast att betrakta som en trädbevuxen betesmark. Längre bort 

tätnar trädskiktet och övergår till ett regelrätt skogsbete. Det är svårt att definiera en skarp 

gräns där djuren betar mindre frekvent, det finns fläckar även i denna del där spår av bete 

förekommer. Hällmarkerna har tappat den naturliga lavfloran, trampet av djuren har re-

sulterat i att klipporna är kala. 

Centralt på ön är skogen närmast naturskogslik med grov död ved från vindfällen och träd 

som fallit av andra orsaker vilket gör området svårframkomligt. Anmärkningsvärt är det 

stora inslaget av grova gamla aspar som växer över hela ön. Även ett stort inslag av gam-

mal gran är värt att notera här. Tall växer i anslutning till hällmarker, det finns spridda 

riktigt gamla träd men överlag är det stor åldersspridning. Små fuktiga områden med 

klibbal och björk. Centralt finns även en tallmosse med inslag av klibbal och björk. 

I nordost är skogen mest lövdominerad med glasbjörk och klibbal med gräsvegetation i 

fältskiktet. Lågväxande enbuskar växer här i stora snår. 

Talltickor växer på flera av de gamla tallarna, centralt växer även gammelgranlav på både 

klibbal och gran. I nordväst växer vågig sidenmossa och i sydväst på några stora block 

växer fällmossa. Blåmossa förekommer som små kuddar i flera av delområdena.  

Artgrupper som kan vara intressanta att inventera ytterligare är t.ex. vedlevande insekter i 

tallmiljöerna men vedinsekter knutna till löv kan vara värdefullt att få mer kunskap om. 

Marksvampar i de mest påverkade betesmiljöerna med grässvål kan också vara intressant. 

 

Fig. 9 Död ved på Biskopsö 
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Beskrivning av skogsavdelningarna 

1. Trädbevuxen betesmark med gran, klibbal och björk. Kraftigt betad grässvål. En mer 

öppen inäga ingår i delområdet. Naturahabitat närmast att betrakta som trädklädd betes-

mark 9070.  

Målsättningen är att behålla ett skogsbete med varierande trädslagsblandning närmast be-

byggelsen. 
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Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus så länge som betet upprätthålls. På sikt glesa ut i 

trädskiktet när träden börjar att beskugga marken. Betet bör hållas intensivt att uppslag av 

lövträd inte etableras.  

 

2. Skogsbete med tätare trädskikt av gran, björk och klibbal, i detta område finns även 

grova aspar samt apel. Det är en gradvis övergång från hårt betad grässvål till en mer ex-

tensivt varierad gräsvegetation som blandas upp med blåbärsris och kråkbär.  Grova aspar 

har fallit i stormar tillsammans med gran i spridda områden. Hällar är hårt upptrampade 

av dovhjortarna. Kulturspår finns i form av rösen på hällar. 

Naturahabitat trädklädd betesmark 9070. 

Målsättning att behålla skogsbeteskaraktären men att träd av olika trädslag och ålder till-

låts att växa upp. De grova asparna är ett värdefullt inslag i området med bohål och 

skapar grov död ved när de faller. 

 

Åtgärder: Inga aktuella åtgärder. Gynnsam bevarandestatus upprätthålls genom betesdju-

rens störning av marken och dess vegetation. 

3. I centrala delen av ön i skydd av bergen runtomkring, finns ett naturskogslikt område 

med grov gammal asp och gran. Blåbärsris och lingon i fältskiktet. Grov död ved före-

kommer talrikt i olika nedbrytningsstadier. Naturahabitat 9010 taiga. 

 

Målsättningen är att bevara en skärgårdsnaturskog med barrträd och olika lövträdsarter. 

De grova asparna ger fåglar förutsättning att häcka i bohål och håligheter. 

 

Åtgärd: Gynnsam bevarandestatus genom att naturliga störningar som t.ex. vindpåverkan 

och naturlig nedbrytning av död ved. Möjligtvis kan enstaka mycket gamla tallar frihug-

gas från konkurrerande yngre träd. Död ved lämnas kvar till gagn för insekter och små-

kryp. 

 

4. Tallmosse i centrala delen av ön med delvis mycket gammal tall. Inslag av klibbal och 

björk främst i kanterna mot den friska marken. Flera flikar av lövträden sträcker sig åt 

nordost. En tall åldersbestämdes till 140 år men det finns både äldre och yngre träd i mos-

sen. Naturahabitat skogbevuxen myr 91D0. 

 

Målsättningen är att behålla tallmossen med mycket gamla träd och med skvattram och 

blåbärsris i fältskiktet. 

 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus etablerad i avdelningen. På sikt kan enstaka gamla 

tallar behöva frihuggas från konkurrerande träd. Död ved får ligga kvar i området. 

 

5. Nordöstra delen av ön har ett trädskikt av asp, björk och även klibbal närmast vattnet. 

Här kan skönjas tydlig betespåverkan på grässvålen. Rikligt med lågväxande enbuskar. 

Naturahabitat Trädklädd betesmark, 9070. 

 

Målsättning för att nå gynnsam bevarandestatus är att bevara den lövträdrika trädslags-

blandningen med inslag av enstaka barrträd. 

 

Åtgärder: På sikt kommer området att växa igen och trädslagsblandningen övergå till mer 
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barrträd om inte betet upprätthålls. För att upprätthålla gynnsam bevarandestatus bedöms 

det vara befogat att i så fall kapa främst gran. Enbuskarna i området glesas ut för att öka 

framkomligheten.  Betestrycket bör öka. 

 

6. Björkkärr och alsumpskog nära betesmarken i sydväst. Avdelningen som gränsar mot 

delområde 3 har glasbjörk som dominerar och buketter med björk växer över hela områ-

det. Tidigare vedtäkt? Här växer även klibbal och gran men de dominerar ej. I väster finns 

en alskog av varierande ålder och täthet. Bredbladiga gräs dominerar men även starr 

växer i området. Naturahabitat lövsumpskog 9080. 

 

Målsättning är att bevara ett lövträdsrikt kärr där hydrologin varierar med årstiderna. 

Björk huvudträdslag i kärret. 

 

Åtgärder som bevarar gynnsam bevarandestatus är exempelvis att området kan utnyttjas 

extensivt för vedtäkt och då kunna bevara ett glest trädskikt av lövträd på fuktig mark. 

 

Kastön. 

Ön ligger öster om Biskopsö och skiljer sig stort mot Biskopsö. Ön domineras nästan helt 

av tallskog av olika ålder. Hällar och små branter ger området variation. Det finns mycket 

gamla och grova träd med dimensioner över 60 cm i diameter. Hos många av dessa tallar 

har tallticka hittat värdträd. Ett litet inslag av björk och klibbal samt rönn växer spridda i 

storskogen. Längs stränderna och i fuktigare partier är de talrikare. I norra delen finns en 

liten sjö i tallskogen. Centralt i västra delen finns spår av brand genom kolrester i barken 

och brandljud. Här är tallskogen ung och jämnårig upp till c:a 50 år.  

I övrigt förekommer små svackor med torvmark som tallmossar och lövkärr. 

Naturvårdsarter är tallticka, vågig sidenmossa, grovticka och blåmossa. 

Artgrupper som kan vara intressanta att inventera ytterligare är t.ex. vedlevande insekter i 

tallmiljöerna men vedinsekter knutna till löv kan vara värdefullt att få mer kunskap om. 

 

7. Tallskog med mycket gamla träd, räknad ålder på en grov tall 220 år. Skogen är olik-

åldrig och bedömd medelålder är c:a 150 år. Det finns partier med yngre skog som stam-

rikt växer upp mellan de gamla grova tallarna. Kulturspår finns i form av rösen på hällar. 

Naturahabitat taiga 9010. 

 

Målsättningen bör vara att bevara de gamla träden men att välja ut yngre träd i olika ålder 

som tillåts växa upp och bli grova. De granar, björkar och klibbalar som finns spridda i 

området ger variation i trädslagsblandningen. Fuktiga partier lämnas orörda. 

 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus är att frihugga de äldsta och grövsta träden från 

yngre träd. I det yngre trädskiktet av tall väljs utvecklingsbara träd ut som frihuggs från 

konkurrerande träd. Lövträd sparas. En bränning i skogen av något parti i området kan 

övervägas vid lämplig väderlek. Vid mycket torra förhållanden kan oförsiktigt eldande 

resultera i att naturvärden förstörs. 

 

8. Centralt i västra delen finns en tätvuxen tallskog med åldrar upp till c:a 50 år. Spridd i 

den unga tallskogen finns några mycket grova och gamla tallar flera med talltickor. Några 
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av de gamla tallarna har kolrester på barken och brandljud. Spår av skogs- eller gräs-

brand? Naturahabitat taiga 9010. 

Målsättningen bör vara att bevara de äldsta tallarna och välja ut efterträdare.  

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus uppnås genom frihuggning av de gamla träden från 

yngre tall. I övrigt en utglesning av den tätvuxna yngre skogen där tall väljs ut till efter-

trädare. 

 

Fig 10. Gammal tall på Kastön 

 

Svärtskär. 

 

Ön söder om Kastön varierar med klibbalskog i svackor och tallskog med inslag av asp 

och björk i längs hällarna. Apel och rönn förekommer även här. Lågväxande enbuskar 

och björnbär gör skogen svårframkomlig.   
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Av naturvårdsarter växer blåmossa sporadiskt på marken blad träden. Möjligtvis kan ved-

levande insekter knutna lövträd inventeras för att öka kunskapen om skogen på ön. 

 

9. Beskrivning: Alskog med gamla träd som växer i en svacka mellan bergen. Rikligt med 

bredbladiga gräs och ormbunkar. Naturahabitat taiga 9010. 

Målsättning: Klibbalskog med gamla och grova stammar. Inslag av björk och enstaka 

gran och tall. 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus upprätthålls genom att observera om gran växer in i 

området och konkurrerar ut lövträden. Då bör en röjning av gran utföras. 

10. Svacka mellan bergen centralt på ön. Här växer en stor andel med asp bland klibbal 

och björk. Enstaka gran. Bredbladig gräsvegetation i fältskiktet och enbuskar i buskskik-

tet. Naturahabitat taiga 9010. 

Målsättning: Bevara en lövrik trädslagsblandning med olika trädslag samt ett litet inslag 

av tall. 

Åtgärder: Gynnsam bevarandestatus behålls genom att området under uppsikt för att mot-

verka att gran etablerar sig. Unga granar röjs bort. 

11. Mellan hällmarkerna och de lövrika svackorna växer tall med varierande ålder och di-

mension. Det finns riktigt gamla träd men de flesta traden är runt 120 år. Stor spridning i 

dimension. Naturahabitat taiga 9010. 

Målsättning: Bevara de äldsta och grövsta träden och att utse efterträdare till de gamla 

träden. Behålla ett litet inslag av lövträd. 

Åtgärder: För att uppnå gynnsam bevarande status bedöms inga att inga skogliga åtgärder 

behöver utföras. På sikt bör efterträdare till de gamla tallarna utses genom att frihugga 

dem tillsammans med frihuggning av de grova träden. 

12. Kala klippor med endast obetydlig vegetation. 

Naturahabitat: Hällmarkstorräng 8230. 
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Diskussion 
Skogarna på de öar som besökts samt de andra mindre öarna i reservaten är mycket 

karaktäristiska för länets mellan- och ytterskärgård. Öarna har mycket gamla träd och är 

utsatt för väder och vind vilket bidrar till att de flesta skogarna kan karaktäriseras som 

naturskogar. En av de prioriterade biotoptyperna i länets strategi för formellt skydd av 

skog i Stockholms län (Länsstyrelsen, Rapport 2007/26) är ”skärgårdsnaturskogar” vilket 

de flesta av skogsområden passar för.  

Även den nationellt underrepresenterad skogstypen ” Medelålders- sena lövsuccesioner 

på frisk mark” återfinns på de flesta öarna som mindre delar eller i ytterskärgården där 

trädskiktet domineras av lövträd. 

Skötselförslagen till gynnsam bevarandestatus är mest frihuggningar av särskilt 

skyddsvärda träd på öarna. På några öar exempelvis på Bötesholmen kan t.ex. bete 

återupptas om det finns behov av mer betesmark för djur om djurhållningen kan komma 

att utökas. 

Rågskär har ett pågående skärgårdsjordbruk med nötdjur och får som betesdjur. Här syns 

tydligt hur betesdjuren påverkar vegetationen på marken genom tramp och bete men även 

skogen har påverkats då djuren föredrar vissa trädslag att beta av. Anmärkningsvärt är de 

grova ekar som växer på ön som skärgårdsbönder valt att gynna. Avsaknaden av ek på de 

flesta öar, kan det bero på att eken utnyttjades till båtbyggeri? Det kan vara intressant att 

leta vidare i äldre dokument.  

Långviksskär med Söderön har mycket begränsat med barrträd. Det växer mest tall på 

och i anslutning till hällmarkerna. Här skiljer Söderön ut från alla de andra besökta öarna. 

På ön växer idegran i många exemplar i svackor och skrevor mellan bergen. På övriga 

besökta öar växte idegran endast som enstaka exemplar. Har idegranen på Söderön 

gynnats av skärgårdsborna under historiens lopp och med vilket motiv?  

Det finns en diskussion om hur naturliga lövskogarna är i skärgårdens yttersta mest 

vindpinade del. Är påverkan av långvarig hävd orsaken till den lövskog som dominerar 

här eller har lövskogen etablerats som en naturlig succession av pionjärträd när öarna steg 

ur havet? En fråga som inte entydigt fått något svar. Öarna i Långviksskärs naturreservat 

har en stor andel lövträd och få barrträd och är det mest tydliga exemplet på begreppet 

”maritim lövskog”.  

Kastön där skogen mest består av gammal barrskog och delvis rikligt med död ved har 

värdefulla naturvårdselement som mycket gamla träd och död ved i olika 

nedbrytningsstadier. Det finns en risk att vid oförsiktig hantering av eld kan det 

åstadkomma stor förödelse om elden får spridning i skogen. Ön är välbesökt av båtburna 

besökare och under sommarens torraste perioder kan det vara önskvärt att begränsa 

användningen av öppen eld. Det skulle bli mycket svårt att släcka en skogsbrand och 

riskera därmed att de befintliga naturvärdena förstörs. Mot det kan anföras att tallskogar 

naturligt brinner med jämna mellanrum 50–100 år och att nya naturvärden skapas i form 

av brandskadad ved och träd som succesivt dör. 

Biskopsö med sin hjortstam är ett udda inslag i naturreservaten och djuren påverkar 

vegetation och mark med bete och tramp. Det håller markerna relativt öppna för arter och 

artgrupper som kräver den småskaliga skötseln som djuren skapar. Det liknar den skötsel 

som skärgårdsborna tidigare haft med boskap på öarna som skjutsades runt till öar med 

bete.   
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Källförteckning 
Skyddsvärd skog, Naturvårdarter, Skogsstyrelsen 2020 

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/skyddad-natur/natura-2000-i-sve-

rige/#E1182925248 

Strategi för formellt skydd av skog i Stockholms län (Rapport 2007:26) 

Rödlistade arter i Sverige 2020, SLU Artdatabanken, Uppsala 

 

 

Fig. 11 Brandspår på Kastön 
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