Välkommen
till Ämtö
Här på en av de största öarna i Gryts
skärgård finns en natur som under lång
tid har präglats av människan. Ekhagar
och hällmarkstallskogar dominerar men
det finns även strandängar, våtmarker,
släta hällar och skyddade vikar.
Ämtö är en ö som bjuder på varierad natur.
Här finns gott om hällar och grunda vikar som
lämparsig för både bad och fiske. Långholms
viken är den mest välbesökta och här finns kiosk,
en liten stugbyoch toaletter. Från hamnen utgår
markeradeleder som tar besökaren runt i natur
reservatet genom ett äldre odlingslandskap, häll
marker med tallskog, ekhagar och våtmarker. För
den som kommer med egen båt finns flera fina
naturhamnar.

Sotsvart praktbagge, Melanophila acuminata,
är en skalbagge som är beroende av skogs
bränder för sin överlevnad.

Väggö
Väggö

Ekö

Ämtö har varit bebodd under lång tid och
äldre tiders brukande har präglat naturen. De
öppna betesmarkerna var en gång åkermark och
även några av våtmarkerna användes till att odla
foderväxter åt djuren. Uppodlingen av marken
upphördepå 1950-talet och betesdjuren, som
strövat fritt i s kogarna under stor del av året, blev
färre.

Gröngöling, Picus viridis, är en art som gynnas
av skogsbete och trivs i halvöppna mosaik
artade skogs- och betesmarker. Har man tur
ser man den vackert gröna hackspetten flyga
mellan trädstammarna. Desto vanligare är att
man hör det skrattande lätet, kly-kly-kly, som
accelerarar och faller lite i tonhöjd mot slutet.

Ämtö

Långholmsviken

Skogsbetet har skapat glesa och varma skogar
med mycket solinstråling. Det gynnar både
insekteroch lavar. I de lummiga ekhagarna trivs
hjälmbrosklav, gammelekslav och brun guldbagge.
Den torrare hällmarkstallskogen hyser gott om
solexponerade grova gamla tallar och död ved där
arter som ladlav och barrpraktbagge trivs.
En förutsättning för att bevara Ämtös natur
värden är att både ek- och tallskogarna förblir glesa
med stort ljusinsläpp. Därför ingår numera brand
och bete i skötseln av naturreservatet.

Var rädd om naturen!
För allas trivsel och för värdena i natur
reservatet är det viktigt att alla besökare
visar hänsyn. Utöver generella regler vid
vistelse i skog och mark är det i reservatet
förbjudet att:

••
••
••
••

störa djurlivet (t ex genom att från nära
håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller mot
svarande eller klättra i boträd);
medföra ej kopplad hund eller annat lös
gående husdjur;
göra upp eld annat än på särskilt anvisade
platser;
på störande sätt utnyttja musikanläggning
eller dylikt.

Fakta om Ämtö

Kommun: Valdemarsvik
Skyddat år: 1975, revidering 2009.
Areal: 457,5 ha
Markägare: Valdemarsviks kommun
Förvaltare: Valdemarsviks kommun i samråd
med Länsstyrelsen i Östergötlands län
Mer information: 010-223 50 00,
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

•

Här är du
Hällmarkstallskog
Trädbärande betesmark
Våtmark
Öppen betesmark
Hållplats för skärgårdstrafiken
Kiosk

Life Coast Benefit

In addition to general regulations that apply
with visits to natural areas, in this nature
reserve it is prohibited to:

Soptunnor
Fikabord
Övernattning
Vandringsled
Reservatsgräns

Med ekonomiskt bidrag från
Europeiska unionens finansiella instrument Life+.

Ämtö is one of the largest islands in
the Gryt Archipelago and the land
scape here has long been influenced
by man. Oak wood pastures and pine
woodlands on exposed bedrock do
minate, but there are also meadows,
bogs, exposed bedrock and sheltered
bays. There are plenty of footpaths
which lead you around the varied
landscape on the island.

••
••
••
••

disturb the wildlife (by for example taking close up
photographs of birds’ nests, dens, setts or equivalent
or by climbing in trees with nests);
bring a dog or other pet that is not on a lead;
light a fire other than in designated places;
use music equipment or equivalent in a disturbing
way.
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