Denna sammanställning syftar till att redovisa senaste kända kunskap om kustfågelpopulationerna
i de områden där restaureringsåtgärder för att höja platsernas attraktionskraft för dessa arter är
planerat eller kan bli aktuellt inom projekt LIFE Coast Benefit i Östergötlands län. På flera av
platserna har kustfågelinventeringar genomförts flera gånger inom länsstyrelsens återkommande
uppföljning. I dessa fall redovisas arterna och deras numerär vid den senaste sådana
inventeringen som genomfördes 2007. Mer om den inventeringen och den metodik som använts
samt de aktuella arterna går att läsa i rapporten Gezelius, L. 2012. Kustfåglar i Östergötland –
inventeringar 2007 och 2010. Länsstyrelsen Östergötland, rapport 2012:7. Den inventering som
gjordes 2010 och som tas upp i rapporten gällde inventering av s.k. typiska fågelskär men inget av
de aktuella objekten i denna rapport omfattas av dessa.
I de fall tidigare data saknas eller där det ansetts finnas anledning att komplettera materialet har
inventering av fågelförekomsterna genomförts säsongen 2015 enligt samma metodik som
tidigare. De platser som inte inventerats tidigare och redovisas här bedöms ha förutsättningar att
attrahera häckande kustfågelpopulationer av betydelse på delar eller hela området förutsatt att
planerade åtgärder genomförs för att gynnar dessa.
Objektsbeskrivningarna i denna rapport bygger på de texter som finns i kustfågelrapporten samt
beskrivande texter från skötselplaner för reservat etc. men de har bearbetats något för att
förtydliga och anpassa dessa för syftet och de åtgärder som ska genomföras i projekt LIFE Coast
benefit. Justeringarna omfattar även kommentarer och i förekommande fall sentida bedömningar
om hur områdena och deras status är.

Drygt 30 arter av kustfåglar inom grupperna, doppingar, svanar, gäss, änder, vadare, måsfåglar
och alkor ingår i de genomförda inventeringarna i Östergötlands skärgård. Ytterligare några arter
kan förekomma eller kolonisera området på sikt samtidigt som andras numerär är så liten att de
kan försvinna. I samband med inventeringarna har även observationer av andra intressanta arter
noterats. Mer om vilka arterna är och deras trender i Östergötlands kust som helhet kan läsas i
ovan nämnda rapport.

Inventeringsmetodiken följer den som redovisas i ovan nämnda rapport. Det innebär att samtliga
individer av de aktuella arterna noterats vid besök på platsen och sedan har inventerarna gjort en
uppskattning av hur många par dessa motsvarar. Vanligtvis har antalet par bedömts som hälften
av det observerade antalet individer avrundat uppåt vid ojämt antal, om inte skäl till en annan
bedömning är rimligt för den enskilda arten.
Inventeringstillfällenas tid har anpassats efter fågeltillgång. Vanligtvis har objekten besökts minst
två gånger på en säsong men för de objekt som är nya 2015 har endast ett besök genomförts. Då
dessa platser är i sådant skick att de vid inventeringen visat sig ha mycket begränsade förekomster
av kustfågel har det inte ansetts rimligt att besöka dem mer än en gång. Ingen extratid att hitta
precis alla individer har heller ansetts motiverat. Strävan har varit att efterlikna tidigare metodik.
Det innebär att enstaka par kan vara förbisedda men samma problematik finns alltid vid
inventeringar då arternas och individernas aktivitet och därmed möjlighet att bli observerade
varierar över tid och rum.

Objekt som berörs av åtgärder i projekt LIFE Coast Benefit
Måsskären och Vätterskär
Arkösunds skärgård, Norrköpings kommun. Beläget inom Bråvikens naturreservat och Natura 2000-område
SE230090 Bråviken yttre utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte
omfattats av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.
Beskrivning
Vätterskär är ett kraftigt fågelgödslat litet skär. Till största delen utgörs det av kala hällar. I söder
ett klapperstensfält med malört samt lite strandråg. I övrigt ytterskärgårdsflora och i ett hällkar
fuktgynnade växter. Långa hällen är ett typiskt klibbglimsskär. I övrigt är vegetationen sparsam
och gles. Norra Måsskär ligger strax intill och är en ganska hög ö utan träd, bortsett från en alridå
längs sydsidan där även slån- och nyponsnår bildar ett bryn. På nordvästudden står ett par granar
bland alen.
Stora Måsskär är en långsmal ö med spridda trädgrupper. På halvön i sydost står ett par klibbalar i
en kråkbärssänka där även ljung och enbuskar finns. Längst i söder på ön ligger en fin våtmark,
ett litet klarvatten omgivet av klibbal, björk och en. I väster finns en liten klibballund. Västerut
vidtar högvuxna enbuskar med gläntor där träjon, mjölke, kruståtel och glansnäva växer.
Grovbarkiga klibbalar förekommer. På skäret norr om Stora Måsskär växer klibbglim och en i
övrigt artrik hällmarksflora.
Fågelliv
Fågellivet i denna del av skärgården är relativt sparsamt men på Vätterskär i norr konstaterades
en tidigare okänd gråttrutskoloni 2015. Dessutom observerades en rastande Kentsk tärna där,
vilket är en ovanlig gäst i Östergötlands skärgård. Förutom trutkolonin har fågellivet lågt
skyddsvärde men potential finns att ett mer skyddsvärt fågelliv kan utvecklas på ytterligare öar
och skär.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2015
Knölsvan
2
Havstrut
2
Gråtrut
30
Skrattmås
1
Fisktärna
1

Brottskären
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats
av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.
Beskrivning
Södra Brottskär är till största delen en bergig och mager ö med slätt slipade hällar mot nordväst. I
öster finns lite stenbunden mark där det finns en albård och enstaka björkar, rönnar och askar.
Mellan träden finns ett tätt buskage av en, slån, ros och måbär. På flera av de små skären norr om
detta växer rikliga populationer av silverlav och en del klibbglim. Östra Brottskär är överlag en
mycket mager ö med stora hällmarksytor med kruståtel och renlav. Mellan hällarna står glest med
en, rönn, björk, brakved och al. Mitt på ön finns en sänka med täta enbuskar där det är mycket
svårframkomligt. Mot stranden i söder finns en albård. På den fågelgödslade sydvästra udden
växer silverlav. Även på öns nordvästsida har fåglar gödslat klipporna och här växer gräslök,
vänderot och kärleksört bland annat. Nordost om detta skär ligger en mindre kobbe med fin
fågelskärsflora med bland annat klibbglim på en udde i väster. På den norra udden växer rikligt
med silverlav och lite strandveronika. Stora Brottskär är en hög och bergig ö med hällmarker och
stråk av björk och en som under lång tid vuxit till närmast oigenomtränglighet. Vid stranden i
sydost finns en bård med klibbal, rönn och en. Västra Brottskären är två små magra men ganska
varierade skär. Floran är typisk för små skärgårdsöar. På den lite större ön finns en del äldre
klibbalar längs syd och väststranden. På båda skärens nordvästspetsar växer silverlav och på den
mindre ön finns ett litet bestånd klibbglim.
Fågelliv
Fågellivet är relativt sparsamt och individfattigt men representerar typiska skärgårdsarter.
Fågellivet har idag lågt skyddsvärde men potential finns att ett mer skyddsvärt fågelliv kan
utvecklas på ytterligare öar och skär efter att röjningar genomförts. Inom området finns både skär
eller delar av skär som har potential för kolonihäckande vitfågel men också platser lämpliga för
änders häckning mm.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2015
Knölsvan
1
Storskrake
10
Strandskata
1
Havstrut
1
Fiskmås
2
Silvertärna
2

Kättelskären m.fl.
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats
av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.
Beskrivning
Denna del av skärgården utgörs av mindre öar och skär i den s.k. mellanskärgården. Vissa av dem
har en sparsam vegetation medans andra är mer bevuxna med täta buskage eller skärgårdsskog.
Röskär är en bergig liten ö med en tallskogssänka löpande i öns längdriktning. Längst i söder
finns ett litet klibbalkärr. Tallarna är grova och spärrgreniga och marken är bevuxen med gräs.
Spärrgrenigheten och gräset talar för att ön tidigare varit öppnare och sannolikt utnyttjats för
bete. Mot väster finns lodytor och stora block i mängd. Floran här är något rikare än inne på ön.
Här finns tex tulkört, strandveronika, kärleksört, gaffelbräken och svartbräken.
Den största ön vid Kärröklabbarna är ett av en lagun nästan tudelat björkskär. Här är magert och
jordtäcket är tunt vilket gör ön torkar upp snabbt på somrarna. Undantaget är några små mossar
bevuxna med kråkris, kråkklöver och vitmossor. På ön står glest med björk, rönn och en och mot
kanterna växer några gamla klibbalar. Floran är typisk för magra skär av den här typen. Kruståtel
dominerar de högre delarna helt och ner mot stranden finns lite strandängsväxter som
strandkrypa, videört, fackelblomster, gulkämpar, gåsört och kvanne. På en lätt fågelgödslad häll
växer gräslök, styvmorsviol, kärleksört och silverlav.
Fågelliv
Fågellivet är idag sparsamt och individfattigt. Fågellivet har idag lågt skyddsvärde men potential
finns att ett mer skyddsvärt fågelliv kan utvecklas på vissa öar och skär i området efter att
röjningar genomförts.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2015
Knölsvan
1
Fiskmås
2

Dänningskären
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor B och C i
kustfågelinventeringens objekt 4c St Dänningskär, Gräsdänningsskär, alen m.fl. Stora Dänningsskär är
fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.
Beskrivning
Mindre öar i Hafjärden. På Stora Dänningsskär, sektor B finns rönn, al, en och enstaka björkar
och ön betas vanligtvis av får. I en liten sänka på ön finns ganska mycket örter som
strandveronika, johannesört, gräslök, femfingerört, toppfrossört och styvmorsviol. I en annan
sänka finns ett litet kärr bevuxet med besksöta, kråkklöver och vass. I söder finns en sprickdal
som ligger mycket lågt över havsnivån och som är bevuxen med vass, havssäv, hampdån,
strandmynta och brännässlor. Ön har ingen karaktär lämplig för större fågelkolonier men
inventeringarna har visat att många representativa skärgårdsarter ändå kan trivas där. De mindre
skären i sektor C saknar i princip träd men har inslag av buskar och en flora dominerad av bl. a
gul fetknopp, gräs och lavar.
Fågelliv
I området finns ett representativt urval skärgårdsarter men i tämligen låga antal. Tre ejderkullar
noterades 2007. Vid inventeringstillfället 2015 var området i princip tomt på fågel. Området
bedöms idag ha måttligt skyddsvärde men en potential att utvecklas.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Sektor
B
C
B
C
Knölsvan
1
Grågås
2
Skedand
1
Kricka
1
Bläsand
1
Vigg
2
Svärta
2
1
Småskrake
1
Storskrake
1
7
Strandskata
1
1
Havstrut
3
Gråtrut
1
Fiskmås
5
3
Silvertärna
7
4

5

1

Breda klabben
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats
av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.
Beskrivning
Breda klabben är ett litet flackt skär dominerat av hällar. Mellan hällarna finns lite stenbunden jord
bevuxen av örter som kvanne, gulmåra, gullris, strätta, renfana, snårvinda m fl. Flera av hällarna är
fågelgödslade och här växer silverlav.

Fågelliv
Fågellivet är idag sparsamt och individfattigt men skäret bedöms ha potential för ett mer
skyddsvärt fågelliv om röjningar genomförs. Vid besök 2015 observerades endast ett par
skrattmås vid skäret.

Ådklabbarna
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats
av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.
Beskrivning
Norra och Södra Ådklabb är små skär belägna utmed farleden som korsar Missjö naturreservat.
Det östra är kalt med enstaka buskar av rönn, en och nypon medan det västra är mer buskigt och
utmed stranden i öster står någon al. På den senare ön finns en hel del små örtbevuxna gläntor.
Gullris, gulsporre och strandveronika växer rikligt här. Ner mot ena stranden växer toppfrossört,
sandlök och strandråg.
Fågelliv
Fågellivet är idag sparsamt och individfattigt men skäret bedöms ha potential för ett mer
skyddsvärt fågelliv om röjningar genomförs. Vid besökstillfället 2015 sågs inga kustfåglar vid
skären.

Brandskären
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A i
kustfågelinventeringens objekt 8a Brandskären, Arvskär, Baggskär, Entoseklumpen, Entose, Käringskär, m.fl.
Inventerat 2007 och 2015.
Beskrivning
Östra Brandskär är ett mycket näringsfattigt björk- och enbuskskär. Floran på ön är artfattig och
domineras helt av kruståtel. Uppe på ön finns en liten mosse med skvattram, hjortron, kråkris,
kråkklöver, ängsull och hönsbär. Stora delar av ön täcks av enbuskage. Mot stranden står någon
al och här finns strandväxter som gråbo, kvanne, strandveronika, frossört, strandkrypa och
rörflen. Nordväst om ön ligger några mindre skär med släta hällar åt nordväst och steniga
stränder åt sydost. Floran på dessa har rikliga förekomster av gul fetknopp, gräslök, kärleksört,
strandkrypa och strandveronika. På klippor växer klibbglim, styvmorsviol, baldersbrå och gräslök.
På ett av skären står en ask. Södra Brandskärsklabbarna är mindre, helt öppna skär förutom i ett
nordost-sydväst stråk på den östra ön där en, nypon och rönnbuskar växer tätt. Kruståtel
dominerar helt de centrala delarna medan strandnära delar har mer fågelskärskaraktär med
gödselgynnade växter. Längst i öster växer klibbglim och toppfrossört. Fågeltoppsbrosklav och
silverlav förekommer vid fåglarnas favoritklippor. Det södra skäret är ett litet skär med en
varierande natur. Här finns stenbundna lågmarker med näringskrävande flora, magra hällar och
enbuskmarker samt gott om färgsprakande fågeltoppar. En liten mosse ligger i norr och här växer
kråkris och hönsbär. På fågelhällarna växer förutom gul fetknopp, baldersbrå och styvmorsviol
också klibbglim och silverlav. Baggskär är ett magert busk- och björkbevuxet skär. Enbuskagen är
mycket utbredda. Floran är fattig och domineras av kruståtel med inslag av ljung och kråkris.
Fågelliv
Fågellivet i den del av skärgården där området är beläget domineras antalsmässigt av vitfågel som
silvertärna, fiskmås och skrattmås. I området och dess närhet finns relativt många strandskator
och arter som roskarl, labb och svärta har åtminstone tidigare förekommit i skärgårdsavsnittet där
öarna ingår. Fågellivet har måttligt skyddsvärde men potential att utvecklas.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Knölsvan
2
Grågås
4
1
Gräsand
1
Strandskata
2
1
Havstrut
2
Gråtrut
1
Fiskmås
4
Skrattmås
1
Silvertärna
3
1

Gjusklabb, Arvskär m.fl.
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor B och C i
kustfågelinventeringens objekt 8a Brandskären, Arvskär, Baggskär, Entoseklumpen, Entose, Käringskär, m.fl.
Inventerat 2007.
Beskrivning
Gjusklabb är ett litet nästan kalt ytterskär med fågelskärsflora. Här finns gräslök, baldersbrå,
styvmorsviol och klibbglim bland annat. Toppfrossört och rosenpilört växer i anslutning till ett
hällkar. Även Arvskär är en nästan kal ö med enstaka spridda rönnar och björkar. På ön finns
ganska stora torra gräsmarksytor dominerade av kruståtel. Längs kanterna står några exemplar
klibbglim och i östra strandkanten växer ormtunga. Floran i övrigt är artfattig och utan ovanliga
arter.
Fågelliv
Området domineras antalsmässigt av vitfågel som silvertärna, fiskmås och havstrut. Fyra
ejderkullar noterades 2007. Tidigare har arter som roskarl, labb och svärta häckat i området eller
dess närhet.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
Sektor
B
C
Knölsvan
1
4
Grågås
2
Gravand
1
Gräsand
2
Vigg
1
Småskrake
1
Strandskata 2
4
Havstrut
1
2
Fiskmås
2
1
Silvertärna
4
1

Runnskär
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Området har inte omfattats
av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.
Beskrivning
Vacker liten flack ö nästan helt utan träd. Ön är mycket rik på fuktsvackor med både mossar och
hällkar. På mossarna växer kråkris, kråkklöver och i söder hönsbär. I de våtaste växer även vass,
strandklo och bredkaveldun. Floran är mycket artrik kring hällkar och i sprickor. Öns västra del
påminner lite om ett karst alvar med välutvecklade kuddar av mossor, gul fetknopp, mandelblom,
gräslök och styvmorsviol i sprickorna och lavklätt berg emellan. I större sprickor växer klibbglim,
sprängört, vattenmåra, tiggarranunkel, höskallra och topplösa. Bland block vid stranden växer
kvanne, veide och rikligt med strandveronika. På delar av öns västra halva dominerar den vackra
silverlaven.
Fågelliv
Inga häckande kustfåglar noterades vid inventeringen 2015. Skäret bedöms ändå kunna ha
potential för fågelhäckning om vissa röjningsinsatser genomförs.

Krokskär
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna
och Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Del av
kustfågelinventeringens objekt 8b Tallskär, Krokskär. Fågelskyddsområde 1/2 - 15/8. Inventerat 2007 och
2015.
Beskrivning
Relativt stor ö i ytterskärgården belägen i anslutning till den större skogklädda ön Tallskär.
Krokskär är däremot skoglös men bevuxen av enbuskar och små rönnar.
Fågelliv
Området är inte särskilt art- eller individrikt idag men har ändå skyddsvärde tillsammans med
omgivande öar. Skäret bedöms ha potential för ett ännu mer skyddsvärt fågelliv om röjningar
genomförs.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Svärta
2
Strandskata
1
Fiskmås
3
1
Silvertärna
2
1

Melbådarna
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna
och Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A i
kustfågelinventeringens objekt 8c Melbådarna och yttre Melbådarna. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat
2007 och 2015.
Beskrivning
Vackra, relativt låga kobbar och skär i ytterskärgården med isslipade hällar. Växtligheten är mest
gräs och lavar. Klibbglim, vänderot, kvanne och vejde förekommer. Mellan skären finns
värdefulla grundområden.
Fågelliv
Fågellivet har varit representativt med en mindre koloni mås och tärnor. Inga ejderkullar
noterades 2007. Vid inventering 2015 var fågellivet sparsamt men genom vissa röjningar bedöms
området kunna utvecklas.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Knölsvan
1
Gräsand
2
Skedand
1
Vigg
1
Svärta
4
Strandskata
2
1
Rödbena
1
Havstrut
2
Gråtrut
1
1
Fiskmås
19
Silvertärna
8
1

Grytskär och sköthällarna
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A och B i
kustfågelinventeringens objekt 8d Grytskär, Norrbådarna, Ådskär, Sörbådarna. Sköthällarna i sektor B är
Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007.
Beskrivning
Öar och skär i ytterskärgården. Sköthällarna är mestadels kala men med björkbuskar, gräs och
lavar. Det större Grytsskär är ett omväxlande lite högre skär med en del stora sprickor och block.
I ett par sprickdalar ligger små mossar bevuxna med björk. Hjortron växer i dessa. Längre ner på
ön är hålen istället fyllda med vatten och bildar sk hällkar. Bland kärlväxterna finns en typisk flora
med arter som kvanne, strandaster, strandkrypa och vänderot mfl. Till de lite ovanligare arterna
hör veide och den lilla ormbunken ormtunga.
Fågelliv
Området hade vid senaste inventering en representativ kustfågelfauna. Bland ovanligare arter i
området kan nämnas roskarl och labb samt förekomst av svärta. I övrigt dominerar vitfågel. Inga
ejderkullar noterades 2007.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
Sektor
A
B
Knölsvan
1
1
Skedand
1
Gräsand
1
Vigg
2
Svärta
2
2
Storskrake
1
Strandskata
1
Roskarl
1
Rödbena
1
Labb
1
Fiskmås
1
3
Skrattmås
7
Fisktärna
2
Silvertärna
2
3

Norrbådarna
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Missjö naturreservat och Natura 2000-område
SE230328 Missjö utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor C i
kustfågelinventeringens objekt 8d Grytskär, Norrbådarna, Ådskär, Sörbådarna. Fågelskyddsområde 1/4 31/7. Inventerat 2007.
Beskrivning
Norrbådarna är en grupp små skär i den yttersta skärgården. De flesta skären är helt
vegetationsfria men det största är bevuxet med en del örter. Floran är typisk för fågelgödslade
ytterskär. Här finns gott om fackelblomster, gräslök, styvmorsviol, baldersbrå, klibbglim och
malört. Här finns även frossört, rosenpilört, brunskära och kvanne.
Fågelliv
Den stora tärnkolonin var en nyetablering här 2007. Bland ovanligare arter i området kan nämnas
roskarl. I övrigt dominerar fiskmås och trut. Inga ejderkullar noterades 2007.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
Sektor
C
Knölsvan
1
Gräsand
1
Vigg
1
Storskrake
1
Strandskata
2
Roskarl
1
Rödbena
1
Havstrut
3
Gråtrut
3
Fiskmås
19
Silvertärna
90

Röskär och Röskärskarten
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna
och Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A i
kustfågelinventeringens objekt 8e Röskär och Gråbåden. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007.
Beskrivning
Mindre skär i yttersta havsbandet. På Röskär som är mer höglänt finns fågelskärsflora, t.ex.
klibbglim, gräslök, malört, gul fetknopp och vänderot.
Fågelliv
På Röskär fanns tidigare en mindre gråtrutskoloni (25 par 1981 och 15 par 1997), nu finns bara
enstaka vitfågel kvar men genom vissa röjningar bedöms området kunna utvecklas.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
Strandskata
2
Havstrut
2
Gråtrut
2
Fiskmås
2
Fisktärna
2
Silvertärna
2

Hamna, Stickelskär m.fl
Sankt Anna skärgård, Söderköpings kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna
och Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor B-D i
kustfågelinventeringens objekt 8g Dödmansskär, Hamna, Gjusbådarna, Stickelskär, Tällskären och Hökbåden.
Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007.
Beskrivning
Öar och skär i ytterskärgård. På den största ön, Hamna, finns en fin hällmarkstallskog. På de
mindre skären dominerar lav- och klipphedsvegetation med enstaka en- och lövbuskar. Klibbglim
och nattviol förekommer.
Fågelliv
De artrikaste delarna är sektorerna runt Hamna och Stickelskär med bl.a. häckande svärta,
roskarl, rödbena och mindre vitfågelkolonier. Labb har tidigare häckat. Inga ejderkullar noterades
2007.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
Sektor
B
C
D
Knölsvan
3
1
Grågås
2
Snatterand
1
Skedand
2
Gräsand
6
Vigg
1
1
Svärta
2
Storskrake
1
Strandskata 5
1
2
Roskarl
1
Rödbena
1
2
Havstrut
3
2
1
Fiskmås
7
3
5
Skrattmås
2
Skräntärna
1
Fisktärna
5
Silvertärna
8
12

Ässkären
Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Gryts naturreservat och Natura 2000-område
SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet.
Utgörs av sektor B i kustfågelinventeringens objekt 10a Ålänningskär, Ässkären. Fågelskyddsområde 1/4 31/7. Inventerat 2007 och 2015.
Beskrivning
Örskär är ett varierat litet skär med både fågelskärsflora och magra buskmarker. En stor del av ön
täcks av klappersten som ibland bildar helt kala partier medan de på andra platser är övervuxna
av renlavar, örter, gräs och enbuskar. Floran i anslutning till klappret är ganska rik med örter som
strandveronika, kvanne, gråfibbla, nattviol, gökblomster, knägräs och ner mot vattnet strandråg,
vejde, toppfrossört, frossört, kustarun och malört. På en fågelgödslad klippa växer silverlav
tillsammans med gräslök, vänderot, kärleksört och gul fetknopp.
Lövljungskär i sydväst är en liten karg ö som domineras av enbuskar. Floran är mager och ganska
artfattig. Ett par små fågelgödslade hällar har lite rikare blomning av bland annat, gräslök,
baldersbrå, styvmorsviol och fackelblomster. Vid en vik mot norr finns ett lite frodigare parti där
det bland annat växer kvanne, rödtoppa och gökblomster.
Även Ljungskär är ett litet kargt och magert skär dominerat av björk och en. Här finns någon
enstaka sälg, gammal gran och ett par tallar. I fältskiktet dominerar kruståtel och ljung men i norr
finns ett klapperstensparti med rikare flora med bland annat kvanne, strandveronika, kustarun,
besksöta, skallror, smultron, nattviol och malört. Aspskär är en överlag mager ö med kruståtel
och ljung och ganska mycket enbuskar. Ön är rund med en ganska plan överdel på ca 10 m höjd
över havet. I söder står en gammal och några yngre askar i anslutning till ett klapperstensparti.
Till lavfloran på den äldre asken hör bland annat lönnlav och olika brosklavar. Trots öns magra
ensartade karaktär finns här en mångfald träd och buskarter. Utöver ovan nämnda finns slån,
nypon, brakved, getapel, olvon, rönn, björk, asp, klibbal och tall.
Fågelliv
Området har haft en ganska representativ kustfågelfauna med bl. a. några par svärtor och
rödbena. Två ejderkullar noterades 2007. Vid inventeringen 2015 var fågelfaunan mer sparsam
men området bedöms kunna utveckla högre värden efter vissa röjningsinsatser.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Knölsvan
2
1
Grågås
4
Skedand
1
Gräsand
1
Svärta
3
Småskrake
2
2
Storskrake
3
Strandskata
3
Rödbena
1
Havstrut
2
Fiskmås
4
1
Silvertärna
7
2

Gråskären
Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Gryts naturreservat och Natura 2000-område
SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet.
Området har inte omfattats av kustfågelinventeringens objekt. Inventerat 2015.
Beskrivning
Lilla Gråskär är ett litet ytterskär med en mycket typisk flora. I väster finns en fågelgödslad udde
med rik blomning av gräslök, fetknopp, baldersbrå, styvmorsviol och vänderot. Innanför udden
finns ett litet torrängsartat parti med bland annat skallror. I övrigt finns här arter som kvanne,
strandveronika, smultron, toppfrossört, strätta, stagg och besksöta på ön. I ett par svackor växer
kråkris och i ett par skrevor vid stranden växer kustarun.
Stora Gråskär är ett magert dubbelskär, på mitten nästan avsnört av två smala vikar. Floran är
typisk och ganska artfattig med dominans av ljung, kruståtel och fårvingel på de torra markerna
och kråkris, tuvull och hjortron i ett par fuktsvackor. På ön finns mycket gott om enbuskar. Den
södra halvan är något rikare och på fläckar med lite tjockare jordlager växer smultron, gullris,
gulmåra, ärenpris, kärleksört och rölleka. I sydväst finns en liten glänta i buskagen där det växer
femfingerört och strandveronika. På den norra halvan, ner mot lagunen i söder, växer frossört,
toppfrossört och kärrvial. Uppe på toppen växer ett ogenomträngligt buskage av en. På en
fågelgödslad häll i väster växer gräslök och en liten fläck silverlav.
Fågelliv
Vid inventering 2015 var fågellivet sparsamt men genom vissa röjningar bedöms området kunna
utvecklas.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2015
Knölsvan
1
Havstrut
2
Fiskmås
3
Skrattmås
1
Silvertärna
3

Turmule
Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Gryts naturreservat och Natura 2000-område
SE230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet.
Utgörs av sektor B i kustfågelinventeringens objekt 10c Långskär, Turmule, St. Ebåden, Turmulehällarna, m.fl.
Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.
Beskrivning
Turmule är ett mycket exponerat skär med en ganska rik fågelfauna. Fåglarnas närvaro påverkar
floran starkt framförallt på den norra delen av ön som är rik på fågelgynnade växter. Här finns
t.ex. gul fetknopp, vänderot, strandveronika, baldersbrå, gräslök, backlök och jordrök. Här finns
också kvanne, ormtunga och nattviol. I fuktsvackor på ön växer hjortron, kråkris och mycket
rikligt med hönsbär. I hällkar kan man hitta kaveldun och kråkklöver bland annat. På öns
centrala, lite högre delar växer mest högvuxen ljung och kruståtel tillsammans med brakved, en
och björk. På ön finns även en tall.
Fågelliv
På Turmule har fågellivet varit relativt artrikt genom åren. I omgivande område hade
Silvertärnorna ökat vid inventeringen 2007 och vid 2015 års inventering konstaterades en koloni
på Turmules nordöstra spets. Även ejder sågs i området 2015 men oklart om häckning skett.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Knölsvan
3
Grågås
1
Gräsand
1
Svärta
3
Småskrake
4
Strandskata
2
1
Rödbena
1
1
Havstrut
4
Gråtrut
1
Fiskmås
7
1
Silvertärna
6
26

Sandskären, Skräckskär m. fl.
Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och
Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet samt delvis inom Gryts
naturreservat. Utgörs av sektor A i kustfågelinventeringens objekt 13c Stockskär, Sandskären, Svallklabbarna,
m.fl. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.
Beskrivning
En stor del av Sandskären är sand och stenbunden med en sandstrand mot väster. Här är floran
typisk för magra torra förhållanden med arter som kungsmynta, bergkårel, bergmynta,
tjärblomster och gulmåra. Vid stranden växer även strandråg, backlök, gulsporre och
toppfrossört. Från stranden är även marviol noterat tidigare. Mot norr finns en klibbalbård och
mellan den och vattnet en högörtäng med nässlor, kvanne, strätta, strandmålla, åkermolke och
strättor. Ön har tidigare betats vilket syns på att det fortfarande finns öppna gräsytor och på
resterna av en trägärdesgård i den fastighetsgräns som delar ön. Klapperstränder intill öppna
gräsmarker på östra delen är livsmiljö för den ovanliga smalgrynsnäckan (upptagen i EU:s artoch habitatdirektiv).
Skräckskär är ett litet skär med stenbunden till sandig mark på den västra halvan och berghällar i
öster. Hällarna är fågelgödslade och här trivs örter som gräslök, styvmorsviol och gulfeknopp. I
ett hällkar växer kaveldun. På en av de små sandstränderna växer strandråg. Uppepå själva ön
ligger en torräng bevuxen med några enbuskar. Här finns också en blandning av hävdgynnade
växter och rena skärgårdsörter. Gråfibbla, nattviol, gräslök, styvmorsviol, johannesört och
klibbglim är några arter som trivs på den öppna marken. På en liten häll i väster växer silverlav.
Längs stränderna växer högörter som kvanne, strätta, knölsyska, brännässla och älggräs. Vid den
södra gåsbetade stenbundna stranden växer kustarun.
Fågelliv
Detta område har länge haft ett relativt artrikt, fågelsamhälle. Trots detta bedöms det att
röjningsinsatser skulle kunna öka områdets värde ytterligare. Inga ejderkullar noterade 2007 eller
2015.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Knölsvan
2
3
Skedand
1
2
Gräsand
5
2
Kricka
1
Svärta
1
Småskrake
2
Storskrake
2
1
Strandskata
3
Drillsnäppa
2
1
Havstrut
1
Fiskmås
4
5
Skrattmås
1
6
Silvertärna
2
6

Lökskären
Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och
Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor A i
kustfågelinventeringens objekt 14b Lökskären, Dannskär, Gråbådarna. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7.
Inventerat 2007 och 2015.
Beskrivning
Lökskären är två nästan sammanväxta större skär i ytterskärgård ut mot yttersta havsbandet.
Vegetationen består av al och björk samt en-, nypon och lövbuskar, som bitvis är ganska tätt. På
Stora Lökskär finns lämnar från ett äldre fiskeläge och fläckvis visar vegetationen att det en gång i
tiden varit betydligt öppnare på ön.
Fågelliv
Lökskären ingår i ett område med ett relativt art- och individrikt fågelliv. Området hyser eller har
hyst flertalet av de i ytterskärgården häckande arterna. Några arter som tidigare funnits i området
saknas idag och nu domineras fågelfaunan av måsar och tärnor. Inga ejderkullar noterades vare
sig 2007 eller 2015.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Knölsvan
1
Skedand
1
Gräsand
1
Svärta
2
1
Storskrake
1
Strandskata
1
Drillsnäppa
1
Havstrut
1
1
Gråtrut
1
Fiskmås
7
9
Silvertärna
3
2

Lökskär vid Häradsskär
Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och
Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Utgörs av sektor D i
kustfågelinventeringens objekt 18a Runnskär, Skräckskär, Änghäret och Lökskär. Fågelskyddsområde 1/4 31/7. Inventerat 2007 och 2015.
Beskrivning
Relativt stort skär i ytterskärgården med enstaka lövbuskar och fågelskärsflora.
Fågelliv
Fågellivet är idag relativt sparsamt. Tidigare har Lökskär och området norr ut haft en
representativ kustfågelfauna. På Lökskär fanns tidigare en relativt stor trutkoloni med gråtrut och
ganska många par silltrut men trutkolonin är idag utslagen. Genom vissa röjningar bedöms
området kunna återfå en skyddsvärd kustfågelfauna.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Knölsvan
1
Grågås
1
Svärta
1
Vigg
2
Storskrake
2
Strandskata
2
Rödbena
1
Havstrut
1
Gråtrut
3
Fiskmås
13
2
Silvertärna
3
1

Kuggskär
Gryts skärgård, Valdemarsviks kommun. Beläget inom Natura 2000-område SE230055 Sankt Anna och
Gryts skärgårdar utpekat både enligt art och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Objekt 18b Kuggskär i
kustfågelinventeringen. Fågelskyddsområde 1/4 - 31/7. Inventerat 2007 och 2015.
Beskrivning
Ett skär med en del björk, små rönnar och nypon samt örter, gräs och lavar. Fågelskärsflora
förekommer med gräslök, vänderot och kvanne.
Fågelliv
Skäret har tidigare dominerats av vitfågel. Här har känsligare arter som svärta och roskarl även
häckat men vid inventeringen 2015 var fågellivet mycket sparsamt. En revirhävdande skärpiplärka
noterades 2007. Inga ejderkullar noterades vare sig 2007 eller 2015. Genom vissa röjningar
bedöms området kunna återfå en skyddsvärd kustfågelfauna.
Uppskattning av häckande bestånd (antal par):
2007
2015
Svärta
4
Strandskata
2
Roskarl
1
Havstrut
4
1
Gråtrut
20
Fiskmås
13
5
Skrattmås
4
Silvertärna
25
1
Tordmule
2

