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NATURA 2000OMRÅDE

Horsvik är ett gammalt skärgårds-
hemman där torpare under år- 
hundraden levt av fi ske och jord-
bruk. Miljön ser fortfarande ut 
ungefär som på 1950-talet, då 
människorna lämnade gården.

B
ebyggelsen i Horsvik är en typisk torp- 
miljö med anor från 1600-talet. Förut-
om bostadshus och ekonomibyggnader 
från olika tidsåldrar � nns en � skebod 

med vasstak från 1800-talet bevarad. Nere vid 
vattnet ligger ett båthus och ett modernt rök-
hus. Vid strandkanten går det också att se spår 
efter gamla bryggor och hamnlägen. 

Byggnaderna vittnar om att de torpare som 
levt här var � skebönder, för vilka � sket var lika 
viktigt som jordbruket.

Den stora mängden stenmurar och odlings-
rösen påminner om tidigare generationers slit. 
Här har människor brukat jorden på större och 
mindre åkerlappar. Och runt boningshusen har 
de haft fruktträd och köksland. 

Djuren � ck i första hand beta i skogsbackarna, 
men under senare tid även i hagmarkerna runt 
gården. På somrarna roddes de ut till närbelägna 
öar för sommarbete. 

På de vackra berghällarna växer tjärblomster, solvända, kattfot och andra växter som trivs på torra marker. Här fi nns 
det gott om fi na platser där du kan slå dig ner, duka upp fi kakorgen och njuta av blomsterprakten och utsikten mot vattnet. 
Kanske ser du också en � äril fl addra förbi eller hör en humla surra när den letar nektar och pollen bland blommorna.
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Betet har i kombination med den kalkrika 
marken skapat en mycket rik biologisk mång-
fald. I det öppna beteslandskapet trivs bland annat 
orkidén Adam och Eva, gullviva och � era ovan-
liga maskrosarter. 

Under hösten går det också att hitta många säll-
synta ängssvampar i gräsmarkerna, till exempel 
trådvaxing och scharlakansvaxing med frukt-
kroppar som lyser starkt av orange och rött. 

I det gamla jordbrukslandskapet var det van-
ligt att träd på ängarna och i betesmarkerna be-
skars – hamlades – för att ta vara på löven som 
vinterfoder till djuren. Här i Horsvik kan du se 
� era sådana hamlade rönnar och aspar.
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Välkommen till Horsvik

Stagg (Nardus stricta) är ett låg-

växt, tuvat gräs med korta och 

styva strån som kan bli upp 

till tre decimeter höga och är 

gröna året om.

Jungfrulin (Polygala vulgaris) 

är en lågväxt fl erårig ört som 

blommar från juni till september. 

Den tivs bäst på ogödslade 

betesmarker och slåtterängar.

     

Fakta om Horsvik
 Kommun: Nyköping   Fastställt år: 2007   

Areal: 13 hektar   Markägare: Studsvik AB

Mer information: telefon 010-223 40 00

www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Life Coast Benefit

Horsvik ingår i EU:s nätverk av särskild 
skyddsvärd natur, Natura 2000. Skylten 
är producerad med ekonomiskt stöd 
från Europeiska unionens fi nansiella 
instrument Life +.

Welcome to Horsvik

Kattfot (Antennaria dioica) 

kan bli upp till två decimeter 

hög och växer på öppen 

kvävefattig mark som torr-

backar, berghällar och ogöds-

lade betesmarker.
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Törnskatan (Lanius 

collurio) lever i öppna, 

insektsrika områden 

som skogsbryn och 

beteshagar. Där 

fångar den insekter 

och andra byten 

som spetsas på 

taggar i buskar 

och snår.

Situated in an archipelago, Horsvik  
is an old homestead where crofters 

lived by fishing and farming for several centuries.
It still looks much the same as it did in the 1950s 
when the last inhabitants left the farm. 

In addition to the dwelling house and farm 
buildings, a fishing cabin with a thatch roof 
dating from the 19th century has been preserved. 
In combination with the lime-rich soil, grazing 
animals have created a very rich biodiversity   
in the area. 

Sit down on one of the beautiful rock out- 
crops and enjoy both the floral splendour and 
the view over the water.


