
Välkommen till
Stora Rimmö
Här kan du uppleva ett betespräglat kultur
landskap men också  om råden med gammal 
skog rik på död ved. Kombinationen har 
skapat förutsättningar för en stor mångfald 
av arter. 

De flesta av naturreservatets öar och skär bär 
spår av äldre tiders brukande. De tall dominerade 
skogarna betades av kreatur som  fraktades mellan  
olika öar beroende på var det fanns bete. Betet 
gjorde att skogarna blev ljusa och luckiga vilket 
i sin tur gynnade insekter och skapade förut
sättningar för en rik flora. De solexponerade 
grova tallarna hyser flera sällsynta skalbaggar som 
exempel vis reliktbock och svart praktbagge. 

På Korsholmen och Stora Norrholmen ser man 
de tydligaste spåren efter det gamla odlings
landskapet. Här fanns tidigare ängsmarker som 
efter att man slutade med slåtter har nyttjats som 
 betesmark. På öarna hittar man även små ytor som 
brukats  som åker och på Korsholmen finns  spår 
från en gammal  gårds bebyggelse.
 
Många av reservatets lövträd bär också minnen  
av lövtäkt, så kallad hamling. Grenar och kvistar  
med löv användes som vinterfoder till djuren. 
Genom hamlingen ökade man ljusinsläppet och 
förbättrade på så sätt även tillväxten av grässvålen. 
Yngre träd hamlas idag för att kunna ersätta de 
gamla grova lindar som under lång tid utvecklat 
höga naturvärden. Här hittar man sällsynta lavar 
som glansfläck och gul dropplav. 

Efter att skogsbetet minskade i omfattning en 
tid har skogen vuxit igen och blivit mörkare. För 
att  be vara och utveckla de speciella naturvärden 
som är knutna till den betade skogen har åtgärder 
genom förts för att glesa ut skogsbeståndet och 
 betet har intensifierats.

 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:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller 
ytbildning;

 • tälta eller förtöja båt mer än en natt annat 
än på plats som ev upplåtes av mark
ägaren;

 • störa djurlivet t ex genom att på nära håll 
fotografera fågelbo, lya, gryt eller mot
svarande;

 • släppa hund, katt eller andra husdjur fria 
inom området;

 • gräva upp eller eljest borttaga plantor, 
mossor eller lavar;

 • på störande sätt utnyttja musikanläggning 
eller dylikt.

Fakta om Stora Rimmö
Kommun:  Söderköping
Skyddat år: 1971, reviderat 2006.
Areal: 402 ha
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Mer information:  010223 50 00, 
www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Naturreservatet Stora Rimmö ingår i EU:s nätverk av 
särskilt värdefull natur, Natura 2000.

Welcome to 
Stora Rimmö

Here you can experience a rural lands
cape characterised by grazing, but also 
areas with old growth woodland with 
plenty of dead wood. Animals have 
grazed in the woodlands over a very 
long time, which means that the wo
odlands are relatively open and light. 
This has created the right conditions 
for a special and species  rich insect 
fauna with many rare  beetles  favoured 
by old dead trees and branches in 
sunny locations.  

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

 • destroy or damage natural objects or geological 
formations;

 • camp or moor a boat for more than one night other 
than in a location that the landowner may allow;

 • disturb the wildlife by for example, taking closeup 
photographs of birds’ nests, dens, setts or equivalent;

 • allow dogs, cats or other pets roam freely in the area;
 • dig up or remove in any other way plants, mosses or 

lichens;
 • use music equipment or equivalent in a disturbing 

way.

Blomkålssvamp, Sparassis crispa, växer som 
parasit på roten på gamla tallar. Skogsbete kan 
orsaka rötskador på tall och det gynnar i sin tur 
blomkålssvampen.   

Ädelguldbagge, Gnorimus nobilis, är 
vackert grönglänsande med ljusa fläckar 
på ryggen. Den lever som larv i hålig
heter på solexponerade träd och grova 
grenar, i den så kallade mulmen. Som 
vuxen ser man den ofta på blommor av  
älggräs, fläder och hagtorn. 

St Rimmö

Djursö

Korsholmen

Lindholmen

Snöpö

St Norrholmen

St Olsholmen

Aderton kobeter

•  Här är du

  Fågelskyddsområde 1 april15 juli

  Reservatsgräns

Life Coast Benefit Med ekonomiskt bidrag från 
Europeiska unionens finansiella 
instrument Life+.
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