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Inventerade lokaler i östra Småland 2014-
2015 



 

Virbo med Ekö 
Måsskärsarkipelagen 

Inv. objekt nr 21. Oskarshamns kommun. 

Fågelskyddsområde med undantag för Stora 

och Lilla Måsskär, Tjärnhällen samt några 

mindre skär på den västra sidan. Ingår i 

naturreservatet Virbo med Ekö skärgård. 

Mycket stort fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Området omfattar två 

större öar, Stora och Lilla Måsskär, som är 

skogsbeklädda med små talldungar, enstaka 

björkar och några spridda buskar. I övrigt har 

dessa öar sparsamt med vegetation och det 

förekommer flera steniga partier. Skären 

utanför öarna är kala och låga och de flesta 

saknar vegetation förutom lavar och låg 

vegetation i sprickor på hällarna. Två större 

skär utanför Stora och Lilla Måsskär har mer 

markvegetation och på vissa ställen når 

växtligheten ned i strandlinjen bland stenarna.  

 

De mindre skären är mestadels låga och kala 

med släta häller. De allra minsta hällarna och 

grunden längst ut i havsbandet saknar häckande 

fåglar. 

 
Ornitologisk beskrivning: Arkipelagen har 

tidigare varit mycket rik på fågel och en viktig 

genbank för de kustfågelarter som hör hemma i 

en småländsk ytterskär gård, men under senare 

år har både art- och individrikedomen minskat. 

Den södra delen, med Sörehällar som 

huvudskär, har under samtliga inventeringsår 

varit hemvist för vadare som häckat i skydd av 

kolonier med silvertärna. Större strandpipare, 

rödbena och roskarl häckar årligen med enstaka 

par och vid tre tillfällen under 90-talet häckade 

småtärna med solitära par. Skären öster om 

Lilla Måsskär har tidigare varit fågelrika med 

små kolonier av skrattmås och fiskmås. Här har 

under årens lopp även häckat arter som 

gravand, skedand, svärta, större strandpipare, 

rödbena och roskarl. 

Öster om Stora Måsskär har en stor koloni med 

gråtrut varit etablerad, som störst 250 par 1994, 

men numera består den av endast cirka 10-tal 

par. På yttersta skären häckar mindre kolonier 

med fiskmås och silvertärna. Här har även 

skräntärna häckat med solitära par under början 

av 90-talet. Tjärnhällen är främst 

häckningsplats för enstaka par av ejder, 

strandskata och havstrut. 

 
Inventeringsområden ålekråkehällarna (20) och 
måsskärsarkipelagen (21). 

  

Art Antal par 

Skäggdopping 6 

Ejder 7 

Småskrake 4 

Svärta 2 

Vigg 8 

Grågås 5 

Fiskmås 25 

Fisktärna 5 

Gråtrut 5 

Havstrut 2 

Kustlabb 1 

Silvertärna 25 

Skrattmås 9 

Gravand 1 

Gräsand 4 

Skedand 2 

Snatterand 2 

Knölsvan 2 

Skärpiplärka 1 

Drillsnäppa 1 

Roskarl 1 

Rödbena 2 

Strandskata 2 

Större strandpipare 3 
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Storö 
 

Långa Grundet 
Inv. objekt nr 60. Oskarshamns kommun. 

Storö natur- reservat. Lågt fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Ett lågt, långsmalt skär 

som ligger intill Skomakareskär i 

Runnöfjärden. Markvegetation är relativt 

sparsam och skäret har flera partier med släta 

hällar. 

Art Antal par 

Ejder 2 

Småskrake 1 

Vigg 2 

Fiskmås 5 

Silvertärna 30 

Knölsvan 1 

Rödbena 1 

Strandskata 1 

Större strandpipare 1 

 
Ornitologisk beskrivning: Vid inventeringen 

1984 påträffades en relativt sparsam fågelfauna 

och efter flera års frånvaro etablerade sig åter 

kustfåglar på skäret 2003, då bl.a. skrattmås, 8 

par och silvertärna, 38 par häckade. Efter 2006 

saknades många häckfåglar och vid 

inventeringen 2007 noterades endast fyra arter i 

ett fåtal exemplar. I skydd av den relativt stora 

kolonin med silvertärna häckade vadare som 

större strandpipare, rödbena och roskarl under 

några år. 

 
långa grundet. inventeringsområde nr 60. 

 

 

Skomakareskär 

Inv. objekt nr 127. Oskarshamns kommun. 

Storö naturreservat. Fågelskyddsområde. Lågt 

fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Skäret, som ligger öster 

om Storö i Runnöfjärden, är lågt med en liten 

förhöjning i den västra delen. 

Markvegetationen är riklig, inte minst bland 

stenarna som finns ute i strandlinjen. På skärets 

östra och västra delar förekommer partier med 

berg i dager. 

Art Antal par 

Ejder 2 

Fiskmås 6 

Fisktärna 5 

Gräsand 1 

Knölsvan 1 

 
Ornitologisk beskrivning: Inventeringen 1984 

visade på en relativt rik fågelfauna, bl.a. 

gravand och kolonier med fiskmås, gråtrut och 

silvertärna, men sedan följde många år då 

skäret var öde. Plötsligt etablerades några 

mindre kolonier 2007, bl.a. skrattmås, 9 par och 

silvertärna, 24 par. Under 2008 hade 

skrattmåskolonin ökat till 45 par. Kolonierna 

förde i sin tur med sig att andra arter etablerade 

sig på skäret, bl.a. gravand, vigg, större 

strandpipare, rödbena och drillsnäppa. 

 
Skomakareskär. inventeringsområde nr 127. 

 
 
 



 

 

Misterhult 
 

Fjöleskär 
Inv. objekt nr 34. Oskarshamns kommun. 

Misterhults naturreservat. 

Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde. 
 

 
Allmän beskrivning: Ett kalt och relativt 

vegetationsfattigt skär norr om Kråkelunds 

loststation. Ingen vegetation förekommer i 

strandlinjen, utan den som finns är 

koncentrerad till skärets centrala delar. 

 

Art Antal par 

Ejder 4 

Småskrake 3 

Svärta 1 

Vigg 6 

Fiskmås 15 

Gråtrut 6 

Havstrut 1 

Silvertärna 26 

Skrattmås 6 

Gräsand 2 

Snatterand 1 

Knölsvan 1 

Rödbena 1 

Strandskata 1 

Större strandpipare 1 

 

Ornitologisk beskrivning: Under 90-talet var 

skäret hemvist för flera av karaktärsarterna i 

skärgården, men från 1999 och framåt har art- 

och individantalet minskat markant. En koloni 

med gråtrut, som mest 18 par, och en koloni 

med silvertärna, 12 par har dominerat fågellivet 

på skäret under senare år. Tidigare häckade 

roskarl på Fjöleskär. 

 
inventeringsområden Stångskär (32), dantaskär (33), fjöleskär 
(34). 
 

 
 

Boskärsarkipelagen 
Inv. objekt nr 35. Oskarshamns kommun. 

Misterhults naturreservat. 

Fågelskyddsområde. Mycket stort fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Området omfattar cirka 15 

öar och skär öster och söder om Boskär i 

Misterhults skärgård. Många skär är kala och 

låga, men några är höga med branta klippor 

som sluttar ned i vattnet. De flesta har gles 

markvegetation och saknar vegetation i 

strandlinjen. Stora och Lilla Bergskär är de två 

skär i arkipelagen som har mest vegetation i 

form av träd och buskar. Stora och Lilla 

Örsskären är låga och har en relativt riklig 

förekomst av stenar, främst på skärens västra 

sidor där också vegetationen når ut i 

strandlinjen. Flatskär är ett lågt, vegetationsrikt 

skär som nästan uteslutande består av mindre 

stenar och grus. 

 
Art Antal par 

Skäggdopping 2 

Bergand 1 

Ejder 24 

Småskrake 4 

Svärta 2 

Vigg 5 

Grågås 7 

Fiskmås 13 

Gråtrut 10 
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Havstrut 6 

Kustlabb 1 

Silvertärna 38 

Skrattmås 25 

Gräsand 3 

Knölsvan 3 

Skärpiplärka 3 

Drillsnäppa 1 

Rödbena 2 

Strandskata 5 

Större strandpipare 1 

 
Ornitologisk beskrivning: Liksom i andra 

skärgårdsom- råden var fågellivet rikare under 

90-talet, än under de senaste inventeringsåren. 

Stora Bergskär, Lilla Bergskär, Skansen, 

Logen, Dödmansskär, Västra Hamnklabben 

samt Östra Hamnklabben är några av de skär 

som inte haft någon rik förekomst av häckande 

fåglar under inventeringsperioden. Här påträffar 

man i första hand enstaka par av arter som 

grågås och ejder. Betydligt rikare fågelfauna 

finner man på låga, steniga skär som Stora och 

Lilla Örsskären. Här har fågellivet dominerats 

av en koloni med gråtrut, som mest 270 par 

1996, men som minskat till 18 par 2008. I 

övrigt häckar arter som vigg, ejder, småskrake 

och havstrut årligen och vissa år har silltrut, 

skräntärna och tordmule häckat på skären. I 

början av 90-talet häckade även tobisgrissla. 

Flatskär, med sin steniga och vegetationsrika 

karaktär, har alltid varit häcklokal för skrattmås, 

som mest 35 par, och silvertärna, cirka 30 par. 

Här häckar även vadare som större 

strandpipare, rödbena och roskarl, och vissa år 

påträffas skedand. Logen, Lilla och Stora 

Ljusklubben är hemvist för spridda par av 

gråtrut och havstrut, men vissa år har storskarv 

gjort häckningsförsök, bl.a. 1997 då 50 bon 

påträffades. I de flesta fall har skarvarna inte 

haft möjlighet att producera några flygga ungar 

på grund av mänsklig förföljelse. Under senare 

år har skäret Strålhällen blivit en viktig 

häckplats för fiskmås och silvertärna. Intill 

Strålhällen har kustlabb gjort häckningsförsök 

vid tre tillfällen under de senaste åren. 

 
Bosskärsarkipelagen. inventeringsområde nr 35. 

 
 
 

Käringskärshällar 
 

Inv. objekt nr 36. Oskarshamns kommun. 

Misterhults naturreservat. 

Fågelskyddsområde. Fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Två mindre relativt flacka 

skär i mellanskärgården söder om Vinö. Det 

nordligaste skäret är lägst, stenigt och mest 

vegetationsrikt, bl.a. finns några mindre buskar. 

Vegetationen förekommer ut i strandlinjen på 

många platser. Det sydligaste skäret är högre 

och har mer karaktär av kala och flata hällar. 

Art Antal par 

Ejder 3 

Småskrake 2 

Vigg 2 

Grågås 1 

Fiskmås 15 

Gråtrut 2 

Silvertärna 5 

Skrattmås 7 

Gräsand 1 

Knölsvan 1 

Rödbena 1 

Strandskata 1 

 
Ornitologisk beskrivning: Skären, som ligger i 

gräns- landet mellan inner- och ytterskärgård, 

hyser en relativt rik fågelfauna vissa år. Ibland 

har endast ett fåtal arter påträffats och då främst 

karaktärsarter som vigg, ejder och strandskata. 



 

Kolonihäckare som skrattmås, fiskmås och 

silvertärna har resulterat i ett rikare fågelliv, 

främst under senare delen av 90-talet. Då har 

även arter som gräsand, skedand, 

skäggdopping, rödbena och drill- snäppa häckat 

i skydd av vitfågeln. Under många år häckade 

de flesta fåglarna på det nordligare skäret, men 

under de senaste inventeringssäsongerna har 

arterna påträffats alltmer på det sydligare 

skäret. 

 
Käringskärshällar. inventeringsområde nr 36. 

 
 

Östrehorvehällar, Horvhällarna, 
Stora Gåsklubben, Lilla 
Gåsklubben, Bojortehällen och 
Gullklanten 
Inv. objekt nr 37. Oskarshamns kommun. 

Misterhults naturreservat. 

Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Östrehorvehällar och 

Horvhällarna är två mindre, låga och steniga 

skär utanför Vinös nordöstra sida. Vegetationen 

är sparsam och strandlinjen är flack och 

varierande med stenar och partier med hällar 

som slutar i strandkanten. Stora och Lilla 

Gåsklubben samt Gullklanten mellan Vinö och 

Strupö är högre och klippigare. Vegetationen är 

sparsam på dessa skär och förekommer i första 

hand i bergssprickor. 

 

Art Antal par 

Ejder 7 

Småskrake 1 

Svärta 1 

Grågås 1 

Fiskmås 1 

Gråtrut 18 

Havstrut 5 

Gräsand 1 

Knölsvan 1 

Skärpiplärka 1 

 
Ornitologisk beskrivning: På Östrehorvehällar 

har fågellivet dominerats av en koloni med 

gråtrut, som mest 95 par 1994, men som 

minskat till 6 par 2008. Även populationen av 

havstrut, som mest cirka 10 par, har också 

minskat. Kolonin med silvertärna har som mest 

bestått av upp till 35 par. I skydd av vitfågeln 

har arter som vigg, ejder och strandskata 

häckat. Storskarv har häckat på 

Östrehorvehällar vid fem tillfällen, som mest 

30 bon 1993. Vid samtliga tillfällen har 

häckningarna blivit avbrutna, troligen på grund 

av avsiktliga störningar. 

På Horvhällarna har silvertärna häckat med 

några par vissa år. På skären Stora och Lilla 

Gåsklubben och Gullklanten har fågellivet varit 

art- och individfattigt under 

inventeringsperioden. Enstaka par av knölsvan, 

grågås, ejder, strandskata, fiskmås och havstrut 

påträffas vissa år och vid några tillfällen har det 

etablerats en liten koloni med silvertärna på 

Stora Gåsklubben. 

 
Östrehorvehällar med närliggande skär. inventeringsområde nr 37. 
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Strupöarkipelagen 

Inv. objekt nr 38. Oskarshamns kommun. 

Misterhults naturreservat. 

Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: En arkipelag av större och 

mindre skär sydost om Strupö. Västerskär, 

Strupö Ljungskär, Österskär, Flatskär, 

Karsskäret, Tärnhällen är de större skären där 

det växer mindre träd som tallar, björkar och 

rönnar. Busk- och markvegetationen är 

förhållandevis rik, men stränderna har sparsam 

vegetation. På de flesta platserna sluttar 

klipphällarna ned i vattnet, vilket resulterat i att 

det saknas en flack strandlinje. De minsta 

skären, Flata Utterbåde, Utterbådarna, Svarta 

Häll och Friståndshällar är låga, kala och fria 

från vegetation. 

 
Art Antal par 

Ejder 3 

Småskrake 1 

Svärta 2 

Grågås 4 

Fiskmås 2 

Silvertärna 3 

Skärpiplärka 1 

Strandskata 1 

 
Ornitologisk beskrivning: Trots sitt strategiska 

läge i ytterskärgården och med relativt många 

skär, så har Strupöarkipelagen aldrig haft en rik 

häckfågelfauna. 

Ö-gruppens betydelse för häckande kustfåglar 

var som störst i början av 90-talet, men efter 

hand har både arter och antal minskat betydligt. 

Idag finns inte några, eller endast enstaka par, 

kvar av arter som vigg, svärta, strandskata, 

rödbena, fiskmås, gråtrut, havstrut eller 

skärpiplärka. Grågås och ejder hör till de arter 

man fortfarande träffar på i området. Gravand 

och skedand har häckat vid enstaka tillfällen. 

 

 
Stupöarkipelagen. inventeringsområde nr 38. 

 
 

Garpklubbarna 
 

Inv. objekt nr 39. Oskarshamns kommun. 

Misterhults naturreservat. 

Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Ögruppen i havsbandet 

utanför Strupö består av fyra större skär samt en 

samling småskär. Utanför fågelskyddsområdet 

finns ytterligare sex skär eller grund. De större 

skären är relativt höga och till största delen 

kala, men det finns områden med riklig 

markvegetation, främst i klippskrevor. Det finns 

områden med stenig terräng och på några 

platser är strandlinjen flack, antingen med 

stenig strand eller i form av hällar som planar ut 

i vattnet. De mindre skären är relativt låga och 

kala. 

 
Art Antal par 

Ejder 4 

Småskrake 3 

Vigg 2 

Fiskmås 2 

Gråtrut 4 

Havstrut 1 

Gräsand 1 

Snatterand 1 

Knölsvan 1 

Skärpiplärka 1 

Strandskata 2 

 



 

Ornitologisk beskrivning: Liksom i flera andra 

områden var häckfågelfaunan som rikast under 

90-talet för att successivt minska under 2000-

talet. Idag saknas många av de häckfåglar som 

påträffades under 90-talet, bl.a. svärta, rödbena, 

drillsnäppa, roskarl och skrattmås. Av 

populationerna fiskmås, som mest 23 par, och 

gråtrut, som mest 48 par återstår endast ett fåtal 

par. Även populationen av ejder har minskat 

kraftigt i området. 

 
Garpklubbarna. inventeringsområde nr 39. 

 
 

Stora Tärnskär och Lilla Tärnskär 

Inv. objekt nr 40. Oskarshamns kommun. 

Misterhults naturreservat. 

Fågelskyddsområde. Fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Inventeringsområdet 

omfattar främst de tre stora skären Stora 

Tärnskär, Lilla Tärnskär samt Klinten i 

havsbandet sydost om Örö. Det är tre kala och 

relativt låga skär, men Stora Tärnskär syns bra 

mot horisonten tack vare ett högt sjömärke i 

sten (boplats för stenskvätta och skärpiplärka). 

Stora Tärnskär har riklig markvegetation, och 

här växer även högre örter, framförallt i 

anslutning till vattensamlingar. Strandlinjen är 

flack på skärets södra sida, men mer 

klippbetonad med hällar på östra och norra 

sidan. Lilla Tärnskär och Klinten är kalare och 

har större ytor med kala hällar. 

Art Antal par 

Ejder 7 

Småskrake 3 

Svärta 2 

Vigg 2 

Grågås 4 

Fiskmås 5 

Gråtrut 7 

Havstrut 2 

Silvertärna 9 

Gräsand 3 

Knölsvan 2 

Skärpiplärka 2 

Drillsnäppa 1 

Rödbena 1 

Strandskata 1 

Större strandpipare 1 

 
Ornitologisk beskrivning: Området, och då 

främst Stora Tärnskär, hyste ett rikt fågelliv 

under 90-talet, men under några år i början av 

2000-talet minskade antalet häckande par, för 

att åter öka under de senaste 

inventeringssäsongerna. Det som främst har satt 

sin prägel på området är vitfågel, främst då en 

koloni med gråtrut, som störst bestående av 250 

par 1996, men minskat till 12 par 2008. Även 

havstrut häckar, som mest 15 par, har minskat 

till 4-5 par. Silltrut häckade med ett fåtal par i 

början av 90-talet. 

Populationen av ejder har varierat mellan 8-23 

par och andra arter som häckat nästan årligen är 

vigg, småskrake, strandskata, fiskmås och 

silvertärna. Under 90-talet häckade arter som 

gravand, roskarl och skräntärna. Man bör 

notera att tordmule har häckat vid åtta tillfällen. 

Däremot saknas tobisgrisslan som häckfågel 

sedan 1994. 
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Stora och lilla tärnskär. inventeringsområde nr 40. 

 
 

Skränskären 
 

Inv. objekt nr 41. Oskarshamns kommun. 

Misterhults naturreservat. 

Fågelskyddsområde. Lågt fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Två större och några 

mindre, kala, men relativt höga skär nordost om 

Örö. Vegetationen är sparsam och terrängen är 

till största delen klippig med släta hällar. Ett 

stenigt parti förekommer på det nordligaste 

skärets västra sida. 

 

Art Antal par 

Ejder 6 

Småskrake 3 

Svärta 2 

Vigg 4 

Fiskmås 23 

Gråtrut 11 

Havstrut 2 

Silvertärna 38 

Gräsand 1 

Knölsvan 1 

Skärpiplärka 1 

Rödbena 1 

Strandskata 1 

Större strandpipare 1 

 
Ornitologisk beskrivning: Skärens fågelfauna är 

representativ för en småländsk ytterskärgård, 

även om art- och individantalet inte har varit så 

stort under inventeringsperioden. Det är endast 

ejder som påträffats häckande varje år, medan 

de arter som grågås, småskrake, strandskata, 

havstrut och skärpiplärka häckat sporadiskt. 

Under 90-talet häckade gravand, roskarl och 

fiskmås i området. Kustlabb har häckat, 

förutom 1984, vid fyra tillfällen under 90-talet. 

 
Skränskären. inventeringsområde nr 41. 

 

Arkipelagen kring Stora Berkskär 

Inv. objekt nr 42. Oskarshamns kommun. 

Misterhults naturreservat. 

Fågelskyddsområde. Stort fågelvärde. 

 
Allmän beskrivning: Ögruppen, nordost om Örö 

i nordligaste delen av Oskarshamns kommun, 

består av cirka 20 större och ett antal mindre 

skär och grund kring den skogsbeklädda ön 

Stora Berkskär. De flesta skären är släta och 

vegetationsfria. Låg markvegetation är 

begränsad till skrevor, invid små vattentråg och 

bland stenar. Strandlinjen är på många platser 

stenig och brant, men flera skär sluttar mer 

långträckt ut i vattnet. 

Art Antal par 

Ejder 3 

Småskrake 4 

Storskrake 1 

Svärta 1 

Vigg 3 

Grågås 9 

Fiskmås 8 

Havstrut 3 

Kustlabb 1 

Silvertärna 7 

Skrattmås 6 



 

Gräsand 3 

Snatterand 1 

Knölsvan 2 

Skärpiplärka 1 

Rödbena 1 

Strandskata 3 

Större strandpipare 1 

 
Ornitologisk beskrivning: Den häckande 

fågelfaunan har till största delen varit 

koncentrerad till arkipelagens södra delar, till 

skär som Löjskären och Tveklåvarna. 

Populationsutvecklingen är liknande den som 

finns i andra områden i denna del av 

skärgården, nämligen en riklig förekomst av 

häckande arter och individer under 90-talet, 

men sedan en successiv minskning under 2000-

talet. Det som främst har satt sin prägel på 

fågellivet är förekomsten av vitfågel. Under 

några år på 90-talets mitt etablerades en koloni 

med skrattmås, som mest 15 par, en koloni med 

gråtrut var som störst 1990 

med 75 par samt en koloni med silvertärna 

bestående av 20-30 par. I koloniernas närhet 

häckar/häckade arter som gravand, skedand, 

skäggdopping, rödbena och roskarl. Vid ett 

tillfälle 1994 påträffades 10 bon av storskarv 

och vid sex tillfällen har skräntärna häckat med 

ett solitärt par. Kustlabb, som ofta jagar i 

området, har häckat med 1 par 2002. 

 

 

 
arkipelagen kring stora Berkskär. inventeringsområde nr 42. 


