NATURRESERVAT
Välkommen till Strupö!
Naturreservatet Misterhults skärgård är
ett av länets största. Bland cirka 2000
öar, holmar, skär, hällar och bådor kan
du uppleva ett stycke otämjd skär
gårdsnatur när den är som bäst. Strupö
är en av fyra bebyggda öar i natur
reservatet.

Hamnen och byn
Strupö kan ståta med en väl skyddad naturhamn och det är också här som byn ligger.
Bebyggelsen är väl samlad och de flesta av
gårdarna är från sent 1800-tal. Mellan 1666 och
1933 fanns en lotsstation på Strupö. Vandrar
du på naturstigen som går runt ön passerar du
bland annat platsen för en gammal lotsutkik.
Strupös natur
På Strupö dominerar hällmarkstallskog men det
finns också gott om lövträd. I fuktiga och mer
skyddade klippskrevor och på forna odlings
marker växer framför allt ek men också al, asp
och björk. Sydost om Lushamn finns en liten
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Asperugo procumbens
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Spongipellis fissilis
Bild: C. Lindkvist

Strupö
Ljungskär

Den sällsynta paddfoten trivs i jord som är
rik på kväve. Man finner den framförallt vid
gårdar och på ruderatmark. Namnet syftar på
att fodret, som omsluter blomman, liknar just
en paddas fot!
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sänka med en särskilt värdefull lövskog. På de
gamla aspar och ekar som står här växer till
exempel fällmossa, en signalart som indikerar
skog med naturvärden. Här växer också den
hotade apeltickan.
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Information

Hällmark

Hällmarkstallskog

Vatten

Lövskog

Stig

Öppen mark

Bebyggelse

Sank mark

200 m

Syftet med naturreservatet Misterhults skärgård är att bevara en
förhållandevis orörd skärgård med de värdefulla livsmiljöerna
grunda skyddade vikar, tångsamhällen, mjukbottnar, hårdbottnar,
kala små holmar och skär, naturskogsartad tallskog, ekdominerad
ädellövskog, betad skog samt ängsmark med tillhörande naturvärdeskvaliteter i form av strukturer och funktioner samt en rik
biologisk mångfald. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten
ska, med undantag för inom fågelskyddsområden under tillträdesförbudstid, kunna bedrivas inom hela reservatet samtidigt som
besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska arter och
livsmiljöer.
Areal: 8450,5 ha (1559,2 ha land)
Beslutsår: 2013.
Markägare: Enskilda ägare.
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län,
tel. 010-223 80 00,
www.lansstyrelsen.se/kalmar.
Området ingår i EU:s nätverk av
skyddade naturområden, Natura 2000.

Produktion: Naturcentrum AB 2014.

Kuperad ö
Strupö tillhör de yttersta Misterhultsskären.
Ön karakteriseras av en samling isslipade
klippknallar, den högsta når 15-20 meter över
havsytan. De vidsträckta hällmarkerna är
här och var uppspruckna i trånga klippdalar.
Från topparna har man utsikt åt alla håll i
skärgården.
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