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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

STJÄRNHOLM 5:1, Ansökan om förhandsbesked för
högspänningsställverk med kontrollrumsbyggnad
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Som förhandsbesked enligt 9 kap17 § plan- och bygglagen meddelas att ett ställverk
kommer att få uppföras på den plats som redovisas på ärendets karta och att angiven yta
får upptas för åtgärden.
Totala avgiften för beslutet är 6 385 kronor i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige, inklusive annonsavgift för grannhörande via Sörmlands nyheter.
Tidsfristen började löpa 2021-11-16 och beslut fattades 2022-02-22, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 4 veckor. Avgiften har
reducerats med 5 600 kronor med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen, se besvärshänvisning.

1. Sammanfattning
Till följd av att SSAB bygger om sin produktion till fossilfritt krävs utbyggnad av
kraftledningsnätet. Vattenfall har ansökt om förhandsbesked gällande uppförande av ett
ställverk kopplat till denna utbyggnad.
Platsen är vald utifrån att kraftledningsgatorna idag möts på denna plats och det blir ett
naturligt möte även för nya ledningar för att på så sätt undvika omfattande omdragning av
ledningsgator.
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område.
Miljöinventering har gjorts både på uppdrag av Vattenfall själva och av Oxelösunds
kommun. Platsen för ställverket är idag ängsmark som framförallt bedöms vara en viktigt
plats för pollinatörer och området har klassats i båda fallen som naturvärdesklass 3.
Remiss har skickats till kommunens miljöenhet som förespråkar att ytan som tas i anspråk
ska kompenseras i närheten. De flaggar också för att det finns rödlistade arter inom
området och att det eventuellt kan krävas dispens enligt artskyddsförordningen.
Eventuell kompensation av ängsmark blir en fråga för markägaren att utreda, antingen på
egen hand eller i samspel med sökande i ärendet.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Sökande i ärendet ansvarar för att andra eventuella tillstånd och dispenser, utanför planoch bygglagen, finns innan arbetet startar.
I ett sent skede har Naturskyddsföreningen, via Lars Pettersson, inkommit med synpunkter
gällande åtgärden och de underlag som kommunen har för sin bedömning. De anser att det
saknas utredning kring alternativa platser, påverkan på intilliggande torp (Tegeltorp) och att
frågorna kring påverkan på de rödlistade arterna och dess habitat inte är tillräckligt utredda.
Enligt deras uppfattning är en kompensation av lokalen troligen inte möjlig. De anser också
att kommunen i sin handläggning ska ha kontrollerat med Länsstyrelsen gällande
artskyddsförordningen eller annan lagstiftning. Yttrandet i sin helhet finns bifogat.
Efter detta har remiss skickats till Länsstyrelsen, dock har inget svar inkommit inom
angiven tid.
Sökande har fått bemöta Naturskyddsföreningens synpunkter. De framför att placeringen är
vald med hänsyn till att befintliga ledningsgator möts här och att en placering i närområdet
därmed är nödvändig för att undvika nya ledningsdragningar som i sig skulle innebära ett
ännu större intrång i naturmiljön.
Första förslaget som inkom till bygglovenheten innebar en placering på den plats där
Tegeltorp ligger idag och därmed skulle medföra en rivning av torpet. Vid kontakt med
antikvarie på Sörmlands museum så konstaterades att en rivning var uteslutet utifrån det
kulturhistoriska värdet. En placering längre österut, som ansökan nu gäller, skulle
visserligen påverka det kulturhistoriska värdet när det kommer till den koppling som finns
mellan torpet och Stjärnholms gård men med tanke på att det redan idag bryts av med
motorvägen och befintliga kraftledningsgator skulle påverkan bli försumbar.
Sökande har även bifogat ett utlåtande från Calluna, som gjort naturvärdesinventeringen på
uppdrag av sökande. De skriver:
”Ytan har tidigare varit mer betad/slåttrad än i dagsläget och en början på igenväxning visar
sig i floran som domineras av ett fåtal arter och är näringspåverkad. Påverkan på lokala
populationer av hävdgynnade ängs- och betesmarksarter, däribland den rödlistade
violettkantade guldvingen, bedöms bli liten. Däremot kan individer eventuellt skadas under
byggnation. Bedömningen baseras på att den delen av ytan som påverkas av exploatering
är relativt liten och att floran är av trivialare karaktär i kombination med att de
förekommande naturvårdsintressanta insekterna också kan använda kraftledningsgatan
som livsmiljö.”
Samtliga yttranden och utlåtanden finns bifogat beslutet.
Utöver detta har ett grannhörande gjorts via annons i Sörmlands nyheter. Inga negativa
synpunkter har inkommit.

Skäl till beslut
Ställverket kan anses uppfylla ett stort allmänt intresse då det syftar till en stor
miljöomställning för stålproduktionen i Oxelösund. Platsen är vald utifrån de befintliga
ledningsgatorna för att undvika omdragning av befintliga ledningar eller dubbla
ledningsgator som därmed skulle påverka naturmiljö ytterligare.
Med stöd av utlåtandet från Calluna bedöms påverkan på de utpekade naturvärdena vara
relativt begränsade.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därmed att platsen är lämplig för
åtgärden och att det stora allmänna intresset överväger eventuell påverkan på naturvärden
på platsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås därför att meddela förhandsbesked för att
på platsen få uppföra ett ställverk enligt ansökan.

Upplysningar
Detta beslut upphör att gälla om ansökan om bygglov inte görs inom 2 år från den dag då
beslutet vann laga kraft.
Beslutet innebär inte att du får börja bygga. Åtgärden kräver bygglov. Arbetena får inte
påbörjas förrän Bygg- och tekniknämnden har meddelat startbesked.

Beslutsunderlag
Situationsplan
Slutrapport naturinventering Danviksområdet, ”Område 19”
Samtliga yttranden och utlåtanden som inkommit till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren
Lars Pettersson, Naturskyddsföreningen

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
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Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.
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Förstudie

Situationsplan ortofoto

1
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-

Område 19

Värde: 9 p

(M2 S1 A4, FN1 FF1)
Motivering: Viktigt område för insekter och fåglar med
fynd av många ovanliga arter.

Läge: Tegeltorp

Datum för fältbesök: 7.6.2019

Areal: 1,1 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Fält med glacial lera med svag lutning åt sydväst. Vatten flödar ned mot vägen och
samlas i ett litet kärrstråk.
Naturtyp: Gräsmark
Ekologiska strukturer: Under blomningstiden rikligt med blommande örter viktiga för många fjärilar
och andra pollinatörer. Gräsmarkerna är runtom kransad av lövträd viktiga för fågellivet.
Naturbeskrivning: Strax söder om Tegeltorp ligger en gammal äng, som under lång tid brukats som
åker. I senare tid har den betats med hästar och stängslet finns ännu kvar. Gräset slås av
regelbundet. Gammal vallflora av insådda gräs dominerar men fläckvis finns ytor med smörblommor,
älggräs, tistlar med flera som attraherar pollinatörer. Gräsmarken omges nästan runt om av lövträd,
som vackert ramar in den öppna marken. Vid Tegeltorp, som numera bebos permanent, växer
lövträd som ask och lönn samt en hel del fruktträd och buskvegetation som utgör själva trädgården.
Intill vägen finns ett par stora sälgar. Torpet har gamla anor och knutet till Stjärnholms ägor.

Fig. 34. En sen kvällsbild från den här slagna gräsmarken vid Tegeltorp,
sommartid en fin äng för nektarsökande insekter.

Nuvarande markanvändning: Grässlåtter
Eventuell skötsel: Gräsmarken bör fortsatt skötas med hävd.
Friluftsliv: Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Biologisk mångfald: Intressant miljö med öppen, delvis blombärande mark omgiven av lövträd av
olika slag och ålder, samt levande gårds-/torpmiljö. Viktig miljö för insekter och fåglar, bland annat är
tre rödlistade fjärilar och flera mer eller mindre sällsynta skalbaggar noterade.
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Naturvårdsarter
Violettkantad guldvinge, Lycaena hippothoe Denna lilla guldvinge är kopparröd med mörka,
violettonade vingkanter. Den lever i frodiga, gärna litet fuktiga ängsmarker. Arten har blivit allt
ovanligare under senare decennier. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på
framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat
väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som
minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar
på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de
övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad.
Törnskata, Lanius collurio Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten.
Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker,
hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har numera blivit mer stabil.
INGÅR I FÅGELDIREKTIVET, ANNEX 1

Andra intressanta arter
Guldkornlöpare, Amara aenea En mässingsskimrande skalbagge i familjen jordlöpare, lik den
betydligt vanligare ängskornlöparen. Skalbaggen håvades in på högörter på den centrala delen av
Tegeltorpsängen. Ny för Oxelösunds kommun
Bruchus rufimanus Skalbagge i familjen bladbaggar med äggformad kropp och speciella antenner
med avlångt triangulära antennleder. Arten håvades in bland högörter på Tegeltorpsängen. Endast
funnen på sju lokaler i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Glocianus punctiger Skalbaggen som hör till familjen vivlar, är en kort och rund art med en ljus fläck
på ryggen. Arten håvades in bland högörter på Tegeltorpsängen. Funnen på fyra lokaler i
Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun.
Hypera viciae Denna skalbagge är ljusbrun och har svartprickiga täckvingar. Det finns bara ett par
tidigare uppgifter från Sörmland (mest på Vicia sylvatica). Arten samlades på Tegeltorpsängen på
kråkvicker. Ny för Oxelösunds kommun.
Sparvhök, Accipiter nisus Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter,
efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom
jordbruket.
Härmsångare, Hippolais icterina Härmsångaren är ovanlig i skogarna i västra Oxelösund. Den häckar
framför allt i lövskog och parker som vid Tegeltorp där det växer mycket lövträd.
Göktyta, Jynx torquilla Göktytan är en liten hackspett, som till skillnad mot övriga hackspettar flyttar
söderut under vintern. Arten finns mest i glesa skogar med grova lövträd där det finns naturliga
bohål. Sedan 1980-talet har göktytan minskat kraftigt med i stort sett en halvering fram till 1992.
Antalet häckande par är nu nere i 5000 till 10 000. Orsaken till tillbakagången är ännu inte helt
klarlagd.
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Från: Mattsson Urban <urban.mattsson@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 10 november 2021 08:44
Till: Henrysson Lars-Peter (DS-URS) <Lars-Peter.Henrysson@vattenfall.com>
Kopia: Gustafsson Per D <Per.D.Gustafsson@lansstyrelsen.se>; Benckert Hampus
<hampus.benckert@lansstyrelsen.se>
Ämne: Yttrande byggnation av transformatorstation vid Tegeltorp inom fastigheten Stjärnholm 5:1
Oxelösunds kommun
This e-mail is from an external source - be cautious and only click links or open attachments if you
trust the sender.

Hej
Ni har ställt en fråga till oss angående förekomst av fornlämningar inför byggnation av
transformatorstation vid Tegeltorp inom fastigheten Stjärnholm 5:1, Oxelösunds kommun
(Lst dnr 431-7791-2021).
Länsstyrelsen har ur fornlämnings- och kulturmiljösynpunkt inget att erinra mot den
aktuella åtgärderna om de sker i enlighet med förfrågan.
Länsstyrelsen påminner om anmälningsplikten enligt 2 kap. 5 och 10§§
kulturmiljölagen (1988:950):
-

om fornfynd och/eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas
till den del som berör fornlämningen och/ eller fornfyndet samt området runt
detta/dessa

-

anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen

Detta svar skickas endast genom e-post. Vänligen bekräfta genom enkelt svarsmail att ni
fått detta!

Med vänlig hälsning
Urban Mattsson
Antikvarie/arkeolog
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
Telefon 010-223 43 65
urban.mattsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Registrator (OX)
Oxelösunds kommun Bygglov
VB: Bygg.2021.453 Ställverk Tegeltorp
den 21 januari 2022 10:55:23

Från: Lars Pettersson <petterssonlars586@gmail.com>
Skickat: den 21 januari 2022 09:48
Till: Registrator (OX) <Registrator@oxelosund.se>
Ämne: Bygg.2021.453 Ställverk Tegeltorp

Naturskyddsföreningen Nyköping/Oxelösund har tagit del av handlingarna och har både frågor
och funderingar när det gäller lokaliseringen av ställverket. Området beskrivs i både
Översiktsplanen och den inventering som gjordes under 2019 av Linnea Natur och Ekologi vara
ett viktigt område för insekter och fåglar men även som rekreationsområde. Den ängsmark som
finns på lokalen är om den sköts på rätt sätt med slåtter vid lämplig tidpunkt sällsynt i
kommunen. Flera rödlistade arter är noterade som ex. kan nämnas Violettkantad guldvinge NT
Nära hotad. Det här kan vara en av få lokaler i kommunen där den fortfarande finns,kanske den
sista! Torpet Tegeltorp har ett högt historiskt värde och även om byggnaden inte påverkas av
projektet kommer närmiljön att påverkas drastiskt.Kommunen måste även kontrollera med
Länsstyrelsen när det gäller artskyddsförordningen eller annan lagstiftning.Det finns även ett
förslag om att kompensera för förlust av habitat,det kommer inte att fungera då många insekter
är specialiserade på en viss typ av flora, miljö etc. Och vart skulle den marken då kunna
anläggas? Vi saknar även förslag på alternativa placeringar av ställverket. Det står i skrivelsen att
det är en naturlig knutpunkt där ledningarna sammanfaller och för att slippa omdragning av
ledningar, men inte vad det skulle innebära ekonomiskt och tekniskt. I det här fallet måste det
väl vara av stor vikt att titta på andra alternativ med andra ledningsdragningar för att förhindra
att stora natur och kulturvärden skadas.
Vänliga hälsningar
Naturskyddsföreningen Nyköping/Oxelösund
gm. Lars Pettersson

Version/datum: 2022-02-03

Utlåtande
Bemötande och resonemang kring ställverk vid
Tegeltorp, 2022

1.1

Bakgrund

Calluna AB har på uppdrag av Vattenfall skrivit detta dokument som ett bemötande på
Naturskyddsföreningens yttrande. Bakgrunden är att projektering planeras som påverkar
utpekade naturvärden (figur 1) och arter. Utifrån resultatet från Callunas
naturvärdesinventering under 2021 samt tidigare fynd på Artportalen har följande bedöming
tagits fram. Mer information om metodik, artfynd och referenser finns i den fullständiga
rapporten om naturvärdesinventeringen Oxelösund-Hedenlunda.

På uppdrag av:
Vattenfall
Kontaktperson: Lars-Peter
Henrysson

Uppdraget:
Projektledare: Jonas Mattsson
Författare: Jonas Mattsson

Calluna AB:
Linköpings slott
582 28 Linköping
Org.nr: 556575-0675
Växel: +46 13-12 25 75
www.calluna.se

PM Hamra-Överby – Påverkan och rekommendationer

Figur 1. Naturvärdesobjekt och naturvårdsarter enligt Callunas naturvärdesinventering 2021.
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1.2

Påverkan och bedömning

Ytan är under naturvärdesinventeringen bedömd till klass 3 utifrån de två
bedömningsgrunderna artvärde och biotopvärde. Det finns enligt SIS standardens metodik fyra
olika klasser av naturvärdesobjekt;
•

Klass 1 (Högsta naturvärde)

•

Klass 2 (Högt naturvärde)

•

Klass 3 (Påtagligt naturvärde)

•

Klass 4 (Visst naturvärde)

I detta fallet handlar det allstå om den näst lägsta klassen (påtagligt naturvärde) av dessa fyra.
Calluna noterade två naturvårdsarter: bockrot och gulmåra, men det har sedan tidigare
registrerats violettkantad guldvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), mindre
bastardsvärmare (NT), silverblåvinge, ängssmygare, klöverblåvinge och pärlgräsfjäril i
närområdet. Alla dessa kan tänkas uppehålla sig inom betesmarken som dock är i ett tidigt
igenväxningsstadium vilket generellt är negativt för hävdgynnade arter. Ytan har tidigare varit
mer betad/slåttrad än i dagsläget och en början på igenväxning visar sig i floran som domineras
av ett fåtal arter och är näringspåverkad.
Påverkan på lokala populationer av hävdgynnade ängs- och betesmarksarter, däribland den
rödlistade violettkantade guldvingen, bedöms bli liten. Däremot kan individer eventuellt skadas
under byggnation. Bedömningen baseras på att den delen av ytan som påverkas av exploatering
är relativt liten och att floran är av trivialare karaktär i kombination med att de förekommande
naturvårdsintressanta insekterna också kan använda kraftledningsgatan som livsmiljö.
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Järlestig, Daniel
Oxelösunds kommun Bygglov
RE: Fråga angående påverkan natur BYGG.2021.453
den 26 november 2021 08:17:22

Hej Stephanie,
I området som markerats med "ledningsåtgärder" kommer de befintliga ledningarna på platsen byggas om för att ansluta till stationen. Ombyggnationen innebär både att nya
stolpar uppförs och att befintliga ersätts.
Området är i huvudsak naturmark i befintliga ledningsgator. För ledningarna har Vattenfall ledningsrätt/markavtal vilket reglerar vegetationens höjd m.m.
Området planeras även fortsättnings ha samma karaktär, dvs naturmark i ledningsgata med lågväxande vegetation. Området kommer inte schaktas ur och grusas upp så som
området för ställverket.
Med vänlig hälsning
Daniel Järlestig
Mobil +46 702998099
-----Original Message----From: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen <bygg@oxelosund.se>
Sent: den 25 november 2021 12:55
To: Järlestig, Daniel <daniel.jarlestig@sweco.se>
Subject: Fråga angående påverkan natur BYGG.2021.453
Hej
Jag har en fundering som jag skulle behöva ha svar på för att gå vidare med handläggningen. Inom det område som är markerat för ledningsåtgärder, norr om ställverket, hur
stor åverkan görs på mark, terräng och vegetation inom detta område?
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar
Stephanie Strömberg
Bygglovshandläggare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
bygg@oxelosund.se
Bygglov har telefontider må, ons-fre 9-11.
https://urldefense.com/v3/__http://www.facebook.com/oxelosundskommun__;!!HBVxBjZwpQ!juddKEK3aSkhD6rwGLVRdjV7pUclJFfwXXtqgfo7N_YIwftBOKlnc1Cr2w7A-HmRDcOzA$
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.453
Mottagare: Daniel Järlestig[daniel.jarlestig@sweco.se]

Strömberg Stéphanie
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Hansson, David <David.Hansson@regionsormland.se>
den 15 september 2021 13:52
Strömberg Stéphanie
SV: Frågor / funderingar kring Tegeltorp - utifrån "Kulturhistorisk
områdesbeskrivning - Oxelösund"

Uppföljningsflagga:
Flagga:

Följ upp
Har meddelandeflagga

Hej!
En rivning av torpet ser vi naturligtvis som uteslutet, om du frågar oss. Torpet är ett av de äldsta kvarvarande i
Oxelösund, och läget i direkt anslutning och på synligt avstånd till Stjärnholm gör det oerhört värdefullt för att förstå
kopplingen till gården. Övriga torp som finns kvar kan inte visa på denna koppling på samma sätt. Att riva det skulle
inte bara decimera Oxelösunds äldre byggnadsbestånd och ta bort de få bevarade äldre byggnader på landsbygden,
utan också påverka förståelsen av Stjärnholm som ekonomisk enhet. Här är båda torpen Tegeltorp och Benestugan
ovärderliga, men där Tegeltorp genom sin ålder slår högst.
Naturligtvis är miljön runtomkring också viktig, men i första hand i relation till byggnaden. Siktlinjen mellan torpet
och Stjärnholm är också en stor del av värdet. Nu går det ju en ledningsgata precis framför torpet, och även
motorvägen har ju såklart också påverkat miljövärdet. Så det är i första hand torpet i sig som är den största
värdebäraren. Men om man kan hitta en plats för ställverket som inte förstör dessa siktlinjer och utblicken mot
torget sett från Stjärnholm så är ju detta att föredra. Detta skulle ju också gagna slottet och slottsmiljön i lika hög
grad som torpet.
Med vänlig hälsning,
David Hansson
Bebyggelseantikvarie
Kulturmiljö, slöjd, bild och form
Sörmlands museum
Box 314, 611 26 Nyköping
Besöksadress: Tolagsgatan 8
Mobil: 072-143 03 92
www.sormlandsmuseum.se

Årets museum 2020
Kulturarvspriset 2019

Från: Strömberg Stéphanie <stephanie.stromberg@oxelosund.se>
Skickat: den 13 september 2021 15:56
Till: Hansson, David <David.Hansson@regionsormland.se>
Ämne: Frågor / funderingar kring Tegeltorp - utifrån "Kulturhistorisk områdesbeskrivning - Oxelösund"
Hejsan David!
Vad jag kan läsa mig till så var du involverad i framtagandet av den områdesbeskrivning som tagits fram över
Oxelösunds kommun.
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I den texten finns Tegeltorp omnämnt.
Just nu pågår en projektering för att dra den nya kraftledningen till SSAB och i samband med det ska det uppföras
ett nytt ställverk som i dagsläget planeras att anläggas på den plats där Tegeltorp står idag. Vi har ingen ansökan
inne ännu, men projektörerna uppmärksammade den här texten och hörde av sig med frågor om hur vi ställde oss i
den här frågan och om det skulle vara ett problem att få rivningslov för Tegeltorp och istället anlägga ett ställverk på
platsen.
Svaret från oss blev att vi behöver gräva djupare i detta och se vilka intressen som skulle väga störst i den här frågan.
Vi planerar att boka in ett möte i nästa vecka tillsammans med vattenfall och deras projektörer, samt Mark- och
exploateringsenheten på kommunen. Innan dess skulle jag hemskt gärna ha dina/era synpunkter på detta.
Dels undrar jag hur ni skulle ställa er till ett rivningslov på Tegeltorp rent generellt? Misstänker att jag vet svaret på
den i för sig..
Men sen är jag också nyfiken på att höra var de största värdena finns här, är det byggnaden i sig eller är det
landskapet inkluderat torpen? Alltså skulle värdena ändå gå förlorade om man lyckas rädda torpet från rivning men
att ställverket placeras i närhet till det?
Tacksam för dina tankar och synpunkter så jag har något att förhålla mig till i det här skedet och i den här tidiga
diskussionen. När vi har mer information och underlag så kommer vi självklart att involvera er ytterligare.
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning

Stephanie Strömberg
Bygglovhandläggare
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
Bygglov har telefontider måndag, onsdag - fredag 9.00 – 11.00
stephanie.stromberg@oxelosund.se www.oxelosund.se
www.facebook.com/oxelosundskommun
Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr
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Yttrande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Anneli Alfredsson

Datum

Diarienummer

2022-01-12

MOV.2021.735

Byggenheten

Yttrande angående ansökan om förhandsbesked för ställverk
vid Tegeltorp, Stjärnholm 5:1
Miljöenheten vill informera om det finns en naturinventering som visar att det på platsen
finns ett antal rödlistade arter samt fåglar som ingår i fågeldirektivet. Området beskrivs som
"viktigt för insekter och fåglar med fynd av många ovanliga arter". Vattenfall bör ta kontakt
med Länsstyrelsen Södermanlands län för att säkerställa att man inte bryter mot
artskyddsförordningen eller annan naturvårdslagstiftning.
Vattenfall bör överväga om man kan vidta några kompensatoriska åtgärder för att minska
den negativa påverkan för de arter som är knutna till platsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Anneli Alfredsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilaga: Inventering (se område 19)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
miljo@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Danviksområdet
Oxelösunds kommun
-----------------

INVENTERING AV
NATURVÄRDEN OCH FRILUFTSLIV

Linnea – Natur och Ekologi
December 2019
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Förord
Oxelösunds kommun är en till markytan liten kommun men med en vidsträckt skärgård.
Kommunen är en mycket stor markägare och äger stora delar av den skogsmark som är
tillgänglig för friluftslivet men som också delvis äger höga naturvärden. Genom
inventeringar, främst under perioden 2000 – 2018, har områden av värde för naturvård och
friluftsliv identifierats. Dock har det funnits kunskapsluckor, särskilt påfallande har dessa
varit i den västra kommundelen, där delvis felaktiga bedömningar tidigare gjorts på grund av
ett alltför bräckligt faktaunderlag.
Den undersökning av västra kommundelen (Danviksområdet - se karta nedan) som
genomfördes främst under 2019, har eliminerat en stor del av dessa brister och vi har nu en
god kunskap om områdets natur- och friluftsvärden.
Undersökningen har gjorts av Linnea – Natur och Ekologi, Hans Rydberg, som utfört
huvuddelen av fältarbetet och dessutom författat rapporten. Inventeringen har delvis
finansierats av medel från LONA – Lokala Naturvårdssatsningen.
Fältarbetet utfördes under perioden april – november 2019 samt under ett par dagar i
september 2018 för inventering av svampar. Då svampfloran på grund av långvarig
sommartorka var dåligt utvecklad sköts huvuddelen av denna inventering upp till 2019.
Naturvårdsintressanta lavar har inventerats av Mikael Hagström, Fennicus Natur AB,
fjärilsfaunan har undersökts av Jan Sjöstedt och fågellivet av Jan Gustafsson, båda genom
fågelföreningen Tärnan. Insamlade skalbaggar har artbestämts av Hans-Erik Wanntorp,
Koleoptera Biokonsult. Kartan med områden har digitaliserats av Sara Lundkvist,
Naturföretaget, som också gjort beräkningen av arealer för områdena. Områdena följer i viss
utsträckning den indelning som gjorts i kommunens senaste skogsbruksplan (Sjölund 2018).
Så gott som samtliga fotografier i rapporten är tagna av Hans Rydberg. Omslagsbilden
föreställer en äldre mossrik granskog väster om Inskogen, område 21.
De bedömningar och värderingar som gjorts i rapporten är författarens egna, men stöder sig
på inventeringsresultatet.

Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun har i en ansökan till den
lokala naturvårdssatsningen, LONA, begärt medel för en inventering av naturvärden och
friluftsliv i ett tätortsnära skogsområde i västra Oxelösund, i denna rapport kallat
Danviksområdet. Inventeringen var tänkt att genom kunskapsuppbyggnad skapa underlag
för framtida åtgärder inom naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv och resultera
i en rapport som ligger till grund för kommunens fortsatta arbete. Rapportens syfte var att
identifiera delar av särskild betydelse för naturvård och friluftsliv och belysa nutida och
framtida förutsättningar för friluftslivet. Länsstyrelsen beslöt 2018-03-14 att bevilja medel till
projektet.
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Sammanfattning
Det undersökta området, kallat Danviksområdet, är beläget i västra delen av Oxelösunds
kommun och omfattar fyra större skogsområden, Fåfängsbacken, Inskogen, Basttorpsskogen
och Danviksskogen. Dessa skiljs åt av åkermarker. Skogsområdena är en mosaik av
hällmarker med gammal tallskog, barr- och blandskogar på morän och mellanliggande
sänkor med sumpskog och kärrmarker. Det har tidigare varit påverkat av ett aktivt
skogsbruk, som under senare decennier varit mer extensivt. Genom att kunskapsläget om
detta områdes naturvärden och värde för friluftslivet bedömdes vara ofullständigt beställde
kommunen med hjälp av LONA-medel en fördjupad naturinventering, som i huvudsak
utfördes under 2019. Särskilda artinventeringar gjordes av kärlväxter, mossor, lavar,
svampar, fåglar samt vissa insektsgrupper som storfjärilar och skalbaggar. Närmare 2 000
arter har rapporterats från detta område och lagts in i Artportalen. Områdets friluftsliv har
undersökts i fältarbetet och en enkät till intresseorganisationer och privatpersoner har legat
till grund för en speciell utredning i rapporten om områdets betydelse för rekreation.
Danviksområdet har delats in i 55 delområden, fortsättningsvis kallade områden, som till viss
del följer gränserna för kommunens skogsbruksplan från 2018. Den totala undersökta
arealen var omkring 205 hektar. Resultatet från inventeringen visade att 7 områden har högt
naturvärde, 22 områden påtagligt naturvärde, 18 områden visst naturvärde och bara 8
områden har lågt naturvärde. Inventeringen av friluftslivet visar att hela området, med få
undantag, utnyttjas för rekreation och olika aktiviteter. Av särskild betydelse är
Danviksskogen, området mellan Inskogen och Mygghem, samt stora delar av
Basttorpsskogen.
Inventeringen visade också att delar av kommunens naturvårdsplan och utsträckningen av
Danvik – Peterslundskilen i redovisningen av kommunens gröna kilar är i behov av revision.
Orsaken är att viktiga områden för naturvård och friluftsliv saknas i dessa dokument.

Områdets läge och avgränsning
Danviksområdet ligger i Oxelösunds kommun i Södermanlands län, söder om motorvägen
och väster, sydväst och söder om Stjärnholm, och väster om bebyggelsen vid Inskogen och
Peterslund. Området har den utsträckning som den bifogade kartan i kommunens LONAansökan har. Inventeringen har omfattat all skogsmark och ohävdade gräsmarker inom
Danviksområdet, men uteslutit all produktiv åkermark.
Områdets mittpunkt är WGS 84: 58°41'10.4"N 17°1'20.8"E; SWEREF99: 6506881 617239 och RT90
(gon): X6507724 Y1570597.
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Fig. 2. Karta över inventerat område

Fig. 1. Danviksområdets ungefärliga läge

Karta över Danviksområdet med (del)områden

Beskrivningar på sid 35
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Tidigare undersökningar
De första noteringarna från Danviksområdets natur gjordes i en översiktlig naturinventering
av Oxelösunds kommun (Frendin 1982). Samtliga skogsområden behandlades översiktligt
och i svepande drag och inga särpräglade naturvärden framhölls. Områdena bedömdes vara
representativa för kommunen.
I arbetet med Sörmlands flora (Rydberg & Wanntorp 2001) gjordes inga besök i detta stora
område, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att fältarbetets metodik gick ut på att få en
någorlunda jämn täckning av insatserna i landskapet. Det verkar som om fältarbetet i
Oxelösund till Sörmlands flora i första hand gått ut på att kartlägga floran i skärgården och i
de urbana miljöerna i tätorten.
Skogsstyrelsen registrerade 1996 en nyckelbiotop i nordvästra delen av Danviksskogen,
denna rapport – område 38. Informationen om biotopen är knapphändig och några arter
nämns inte.
Kommunen genomförde senare en inventering av närströvområden (Rydberg 2006). Då
undersökningen omfattade hela kommunen blev resultatet översiktligt men Danviksskogens
naturvärden blev rättvist bedömda. Vad gäller de övriga områdena fanns stora brister, som
hade kunnat undvikas vid en mer noggrann genomgång. Exempelvis var skogen vid
Gabrielstorp inte ens inventerad. Genom att jämföra fältanteckningarna mellan 2006 och
2019 tycks områdets värden för naturvård och friluftsliv emellertid ha ökat. Skogarna har
blivit äldre och allt fler besöker och vistas i skogsområdena.
Under perioden 2006 – 2017 besöktes området sporadiskt, främst genom Lars Pettersson
(fjärilar) och Jan Gustafsson (fåglar), vilka båda rapporterat sina fynd i Artportalen.
Naturvårdsplanen för fastlandet i Oxelösunds kommun (Rydberg 2011) baserades till stor del
på ett bristfälligt inventeringsunderlag när det gäller Danviksområdet. Naturvårdsplanens
värderingar och avgränsningar bedöms efter årets inventeringar därför vara i stort behov av
revision. Detta är särskilt angeläget då kommunala beslut angående detta område i
framtiden måste baseras på aktuell kunskap och inte på en inaktuell naturvårdsplan.
Detsamma gäller arbetet med de gröna kilarna (Rydberg 2018a), som till stor del baserades
på naturvårdsplanen. Den kil som kallas Danvik-Peterslundskilen bör utifrån resultatet av
2019 års inventering kompletteras med skogen vid Gabrielstorp, området öster om
Mygghem och hela Träskbacken med Utterkärret.
En skogsbruksplan för kommunen upprättades förra året (Sjölund 2018) och en detaljerad
sammanställning av samtliga skogsbestånd togs fram. Denna plan har varit ett oumbärligt
hjälpmedel under naturinventeringen 2019, inte minst för att avgränsa områden med
likartad sammansättning och åldersstruktur. Planen gav ingen information om arter, men väl
av naturvärden och målsättning för skogliga åtgärder.
Då kunskapsläget för Danviksområdet varit mycket magert har tidigare bedömningar av
områdets naturvärden och lämplighet för friluftsliv fått grundas på otillräckliga data. Årets
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undersökning har emellertid eliminerat så gott som alla tidigare brister och det finns nu ett
fullgott underlag för kommunen i kommande planering.

Metodik
Inventeringen av Danviksområdet utnyttjade inledningsvis de kartor som togs fram till
Skogsbruksplanen (Sjölund 2018), där det fanns en beståndsindelning att utgå ifrån. Under
arbetets gång blev det dock aktuellt att många gånger justera gränser, dela upp eller slå ihop
områden. Skogsbruksplanens drygt 40 bestånd, hade under arbetets gång utökats till 55
områden.
Varje delområde besöktes i fält vid minst ett tillfälle under perioden april – november 2019.
En fältblankett togs fram som en checklista på vilka parametrar som skulle undersökas.
Exempel på sådana parametrar var biologisk mångfald, ekologiska strukturer, terrängformer,
geologi, naturbeskrivning, arter och friluftsliv. Förutom blanketten fanns också ett
fältprotokoll för att notera de arter som anträffades i områdena i ett stort antal
stickprovsytor, totalt över 700 ytor, vilket motsvarar ett snitt på cirka 10 – 15 ytor per
område. Dessa artlistor varierade i omfattning från bara någon enstaka art till förteckningar
på mellan 50 och 100 arter. Genomsnittet per stickprov beräknades till cirka 30 arter.
I fältarbetet kontrollerades om skogsbruksplanens beståndsgräns var relevant för
inventeringen eller om den behövde justeras. I stort sett varje delområde dokumenterades
med foto. För de flesta områden finns i rapporten ett foto som visar ett mer eller mindre
karaktäristiskt parti av skogen.
Vissa områden återbesöktes, i regel för att täcka upp olika säsongsaspekter för artgrupper i
syfte att fånga ett områdes variation i förhållande till flora, fauna och funga. Insekter och
många växter är lättast att samla in eller identifiera under sommaren, medan svamparna har
sin högtidsstund under hösten eller efter regnrika väderperioder.
Kärlväxter, mossor, lavar och svampar artbestämdes i fält och/eller samlades in för kontroll.
Insekter (utom fjärilar) och spindeldjur samlades in genom handplockning, slaghåvning eller
bankning på örter, buskar och träd. Svåra arter samlades in för studium i litteratur och
mikroskop. Många intressanta arter avslöjades först efter en sådan genomgång. Särskilt
intressanta partier som solbelysta skogsbryn, torrbackar eller träd- och buskmarker i öppet
läge, prioriterades. Många insekter och spindeldjur placerades i kylskåp och fotograferades
och ett antal experter kunde via olika grupper på Facebook hjälpa till med eller verifiera en
artbestämning. För ett antal identifierade svampar har belägg samlats in, etiketterats och
skickats till Fytoteket vid Uppsala Universitet.
Arter som noterats under fältbesöken lades vid hemkomsten in i Artportalen. Totalt sett
rapporterades omkring 20 000 fynd.
Fjärilsinventeringen gjordes dagtid med hjälp av kikare och håv. Nattfångsten av fjärilar
skedde med speciella lampor som attraherar nattflygande insekter. Till det användes ett
portabelt elverk samt stora vita dukar som insekterna sätter sig på så att de kan
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artbestämmas. Vid all inventering av insekter, särskilt då fjärilar, är vädret av största vikt.
Dagtid måste det vara solsken och inte för blåsigt. Nattetid ska det inte vara klart väder, då
det blir kallare, dessutom blir det mörkare när det är låga moln och lamporna drar till sig
insekterna bättre. Det är viktigt med vind nattetid då alla nattflygande arter orienterar sig
utifrån olika doftämnen.
Inventeringstillfällena valdes utifrån väderförutsättningar och tidpunkt under sommaren. Vid
samtliga tillfällen var förutsättningarna bra, vilket till stor del förklarar det höga artantalet
fjärilar under en så begränsad tidsperiod. Nattfjärilsinventeringen skedde vid Träsket.
Platsen valdes på grund av den ligger centralt i området och för att naturen är varierad och
bland annat innehåller en fuktäng (Sjöstedt 2019).
Fågelinventeringen utfördes i fyra skogsområden, vilka täcker större delen av
Danviksområdets areal. För varje skogsområde upprättades en artlista med särskild notering
av intressanta arter samt en bedömning av varje skogsområdes värde för fågellivet.
Inventeringen skedde under våren 2019, främst genom direkta observationer och avlyssning
(Gustafsson 2019).
Inom inventeringsområdet har naturvårdsintressanta lavar eftersökts med den metod som
brukar kallas fritt eftersök. Den innebär att inventerare lägger mest kraft på att söka dessa
arter på de substrat där sannolikheten att hitta naturvårdsarter är som störst. I skogsmark
innebär det ett riktat sök på trädstammar på riktigt gamla träd, döda träd (ved) och lodytor i
bergbranter. När naturvårdsarter ur andra grupper påträffades noterades även de, men
riktat eftersök har bara gjorts efter lavar. Området fältbesöktes 23:e och 26:e april samt 7:e
maj 2019 (Hagström 2019).
För inventering av friluftsliv har olika kartunderlag granskats just för att se stigars sträckning
och frekvens. I fält har sedan gjorts bedömning av besökstäthet, spår av aktiviteter och
områdenas attraktionsvärden som tillgänglighet, framkomlighet, tillgång på bär och svamp
samt naturskönhet. Vidare noterades störningar, som buller från biltrafik. I några fall har
viktiga kompletteringar gjorts efter samtal med personer som dykt upp under
inventeringsarbetet. För att få ytterligare kunskap om områdets värde för friluftslivet idag,
utformades en enkät som skulle ge svar på frågor om hur och i vilken omfattning de olika
skogsområdena utnyttjades (se kapitlet om friluftsliv nedan).
När alla data kring naturvärden och friluftsliv samlats in har områden beskrivits, avgränsats
och bedömts utifrån inventeringsresultatet.

Naturförhållanden
Danviksområdet utgörs av ett kustnära landskap där skogspartierna är delar av en gammal
innerskärgård och lermarkerna omkring gamla havsbottnar som genom landhöjningen blivit
fastmark. Skogsmarkerna är svagt till måttligt kuperade och det finns inga dramatiska
branter eller andra höjdskillnader. Berg går i dagen på många håll och ned mot lerslätterna
uppträder morän av varierande djup och omfattning. Då berggrunden ofta är ojämn och
orienterad i parallella stråk uppträder allmänt torvfyllda sänkor med svag avrinning. Genom
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berggrundens och moränens kalkfattiga mineral dominerar växter som tål näringsfattiga,
urlakade jordmåner. Det undersökta området är ett gammalt kulturlandskap där jordbruk
och betesdrift format vegetationen, men under den senaste 50-årsperioden har skogsbruk i
allt högre omfattning omvandlat skogarna som nu till stor del är planteringar eller självsådda
bestånd efter avverkning. Vissa av de här bestånden bär idag uppvuxen skog och är trevliga
strövmarker med god tillgång på bär och svamp. På några håll finns rester av äldre
skogstyper med en speciell, ofta sällsynt fauna och flora.

Geologi och klimat
Området är mycket låglänt. Åkermarkerna ligger blott 0 - 5 meter över havsytans nivå och ingen
punkt i skogsområdena ligger högre än 15 meter över havet. Under tidig bronsålder hade de
områden som idag utgör den högt belägna hällmarkstallskogen, nätt och jämnt börjat titta upp
över havsytan och så sent som vid tiden för Kristi födelse var skogsområdena ännu en del av
Oxelösunds innerskärgård och åkermarkerna var havsbottnar. Terrängen är inte heller särskilt
dramatisk. Den är mjukt böljande utan tvära kast och över tid påtagligt formade av havsvågors
inverkan.

Berggrunden i området, liksom resten av Oxelösund, ingår i den svekokarelska
bergskedjebildningen. Området har blivit utsatt för kraftig påverkan och bergarterna har
omvandlats under högt tryck och hög temperatur. Berggrunden i Danviksområdet består till
100% av ytbergartsgnejser av vulkaniskt ursprung, vilka är kalkfattiga och mycket svårvittrade.
Moränmarker uppträder i hela området, i regel utgörs de av en sandig morän, där den
dominerande partikelstorleken utgörs av sand. Morän fyller svackor mellan bergshöjder och i
sluttningar mot lermarker. Moränen är till stor del svallad med ytliga, låga block vilka ger marken
en kullig struktur.

Fig. 3. Typiskt för området är den småblockiga, svallade ytmoränen.

Blocken är i regel överväxta med mossor (fig.3). Större moränblock är ovanliga men uppträder
ibland på hällmarkerna. Sekundär torvbildning, som bildats genom försumpning i skogsmark, är
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vanlig på många håll där grundvatten ligger kvar under längre tid och där marken så småningom
blir syrefattig. Sådana miniatyrmossar, eller kärrmarker, där markinflödet är stort, uppträder här
och var till exempel väster om villabebyggelsen i Inskogen, norra delen av Danviksskogen,
stråkvis i Basttorpsskogen och på några håll norr om Gabrielstorp. Genom tidigare dikningar har
en stor del av yttorven förmultnat, men äldre torv kan ännu ligga kvar i botten.
Jordmånstypen är en näringsfattig råhumus, som genom urlakning blivit skiktad. Övergång till
mulljordar förekommer i fuktiga partier med lövskog, främst al och björk, och i bryn med mycket
asp och ek, men mullhalten är ändå låg, vilket ses på de örtfattiga vegetationstyperna.

De hydrologiska förhållandena i Danviksområdet är normala för en lätt kuperad skogsmark
med flöden som följer berggrundens former ned mot lägre nivåer. Antingen uppträder lokala
flöden som samlas i terrängens svackor och magasineras där eller transporteras grundvatten
via berget ned under moränlagren och bryter fram i gränsen mot omgivande lermarker, där
det samlas upp i åkerdiken och leds bort. Eftersom lågmarkerna är förhållandevis plana är
avrinningen från dikena emellertid mycket svag. Inga vattendrag eller källor uppträder i
området, öppet vatten enbart i kärrhålor eller diken efter regnperioder eller snösmältning.
Danviksområdet befinner sig nära Östersjön och är påverkat av havsvattnets temperaturer,
särskilt under vår och höst. Hösten varar något längre, de tidiga frostnätterna uteblir ofta
och under våren utvecklas vegetationen någon vecka senare på grund av att havsvattnet
värms upp långsammare än fastlandet. Oxelösund ligger också i ett stråk med hög
sommarnederbörd beroende på att havsbrisen tar med sig fuktig luft som sedan stiger över
inlandet och bildar regnmoln. Lokalklimatet är präglat av exponering och skogarnas karaktär.
De glesa skogarna, brynen och hyggena är generellt varmare än de skogsklädda inre delarna.
Lokalklimatet, dvs det som påverkar växt- och djurlivet lokalt, t.ex. inne i en skog, uppvisar
dock inte några avvikande drag utan äger en för trakten normal variation.

Vegetationstyper
Danviksområdet är fattigt på variation och skogarna är tämligen ensartade med ett mycket
ringa lövinslag. Åldersvariationen är dock hög och det finns allt från unga trädplanteringar till
mer ursprungliga tallskogar på hällmark med upp till 200 år gamla träd. Tallen dominerar på
de flesta marker medan granen blir vanligare på större morändjup med mindre torra
markförhållanden. Lövträd uppträder främst i sumpskogar, kärrkanter, i skogsbryn och som
rester från tidigare hyggen, där de ofta fått stå kvar efter utförd gallring. Unga småplantor av
ek, rönn, asp och björk är vanliga nästan överallt, men de når sällan någon större höjd och
torkar ofta bort under perioder med långvarig sommartorka.
Hällmarkstallskog är en av området vanligaste vegetationstyper och finns i stor omfattning i
cirka 1/3 av områdena och beräknas uppta ungefär 50 hektar, vilket innebär knappt 25% av
områdets vegetation. Naturtypen har uppstått i i utsatta lägen där havet vid landhöjningen
sköljt bort lösa avlagringar och lämnat stora bergytor kala. Jordmån har sedan bildats, men
bara i berggrundens sänkor och sprickor. Den består av vinddriven humus och förna, bildad
av vegetationen på platsen. Hällmarkstallskogen är mycket mager och lågproduktiv. Tallen är
vanligaste trädslaget och kan bli mycket gammal, i området är tallar över hundra år mycket
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vanliga och kan bli uppemot 150 – 200 år. Markvegetationen domineras av renlavar och
blåmossa, i sänkor uppträder ljung, lingon- och blåbärsris samt kruståtel. Fina
hällmarkstallskogar med mycket gammal skog finns vid Gabrielstorp och i nordvästra delen
av Danviksskogen, den senare avsatt som nyckelbiotop.

Fig. 4. Hällmarkstallskogen är områdets mest värdefulla naturtyp, då den i regel är orörd av skogsbruk.

Blåbärstallskog uppträder på moränmarker, såväl på höjdplatåerna som i sluttningar med
djupare moräntäcke. I högre delar växer också en del lingonris. Ett mycket fint exempel på
blåbärstallskog finns centralt i Basttorpsskogen, område 12, men naturtypen uppträder
också norr om Basttorpsvägen, område 16 och i västra delen av Danviksskogen, område 51.
Barrblandskog uppträder där morändjupet är större. Här växer tall och gran blandat. I regel
är dessa skogar olikåldriga och ett resultat av kontinuerlig gallring. De kan vara rika på blåbär
eller i skuggiga partier mer mossrika och då litet trolska till sin karaktär. Skogstypen
uppträder ofta i gränslandet mellan hällmarkstallskogen och fuktigare skogstyper som
sumpskogar och skogskärr. Fina exempel finns på södra sidan av Träskbacken, område 54,
väster om Inskogens villaområde, område 33 och i slänten ovanför Gabrielstorp, område 4.
Barrskogar av denna typ är ofta rika på svamp och strövvänliga.
Sumpskog upptar en mindre del av områdets vegetation och återfinns vanligtvis i terrängens
sänkor. Sumpskogarna är ofta rika på ormbunkar och örter, ibland av starr. Mossor och
svampar är vanliga på vedsubstrat då områdena i regel har en hög mark- och luftfuktighet.
Intressanta gransumpskogar finns i området väster om Inskogen, söder om cykelbanan,
område 33, där också skogen har en relativt hög ålder. En intressant gransumpskog finns
också i västra delen av Basttorpsskogen, område 11, med vit- och björnmossor i
bottenskiktet samt nordväst om Ängtorp, område 27, där det också finns rikligt med död,
grov ved. Tyvärr har flertalet sumpskogar i Danviksområde utsatts för dikningar, men då
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dikena är grunda och avrinningen svag har dikena ofta vuxit igen och förlorat mycket av sin
dränerande förmåga.

Fig. 5. Blandsumpskog i kanten av område 22

Lövsumpskog med ört-gräsvegetation, där gräset grenrör kan dominera över stora ytor, har
vi längs cykelleden söder om Mygghem, område 21, i västra delen av Danviksskogen, område
46, där det växer mycket björk och gran samt cirka hundra meter åt sydost, område 48, som
består av en dikad lövsumpskog. Ett tidigare slåtterkärr, Utterkärret, gränsar till område 55.
Det består idag av en gles lövskog med gräsrikt fältskikt.
Lövblandskog uppträder i Danviksområdet mest i bryn mot åkrarna, där det ofta växer
medelålders ek, asp, björk och sälg. Exempel på sådana lövrika brynbestånd finns kring
Gabrielstorp och Träsket samt nedanför berget söder om Basttorpsvägen, område 38. En
gräs-ormbunksrik typ påträffades i område 7, nordöst om Gabrielstorp, där det också finns
inblandning av ädla lövträd. Örtfloran visar på tidigare slåtter med bland annat ängsskära
och svinrot. Strax öster om Benestugan finns en ekbacke med stora tallar som är röjd under
senare år. En värdefull lövblandskog, som också bildats efter en gallringsinsats, är en skog
öster om Basttorp, vid torpet Gröndal, där det finns ett par mycket grova ekar. Hundraåriga
ekar bildar en ensidig allé invid vägen. Av stort värde är också lövblandskogen kring
Utterkärret, område 55, där också stora barrträd ingår i vegetationen.
Ädellövskog är en skog bildad av värmekrävande stora lövträd som ek, alm, ask, lönn, lind,
bok, sötkörsbär och avenbok. Den finns inte som renodlad vegetationstyp inom
Danviksområdet. Ett ekbestånd finns mellan Basttorpsvägen och åkern i söder och vid
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Benestugan finns ett ädellövbestånd med ask, alm och sötkörsbär. Här finns också en del
död grov ved av ädellövträd.
Öppna kärr, med endast sparsamt trädskikt, och med en örtflora av gräs, starr och andra
våtmarksväxter uppträder i område 24, där det också finns ovanliga svampar i vitmossa samt
rikligt med tuvor av björnmossa. Stråk av vitmossrika kärr finns också norr om Gabrielstorp, i
område 3.
Miniatyrmossar. Uppe på hällmarkerna uppträder allmänt sänkor med ren mossevegetation
där det förutom blåbär och vitmossor även finns skvattram, odon och tuvull.
Brynmiljöer med ört-gräsvegetation är de sista resterna med ängsflora som finns i området.
Flera av de här ängsväxterna är sällsynta i västra Oxelösund, där det inte funnits hävd under
lång tid, varför flertalet sådana refugiemarker vuxit igen. Vid f.d. Ängtorp finns rester av en
tallhage med sydvända, örtrika bryn där det bland annat växer småfingerört och
knölsmörblomma. Andra brynmiljöer finns vid Gabrielstorp med gullviva, backlök, vårstarr
och backglim.
Gräsmark med ört-gräsvegetation är en vegetationstyp på försvinnande, då samtliga sådana
marker vuxit igen. Allt som oftast saknar de kontinuitet och har sekundärt uppstått på en
tidigare åkermark. Endast vid Tegeltorp, Benestugan och Träsket finns rester av sådana
gräsmarker, men vegetationen är starkt förändrad genom igenväxning och består främst av
högörter, högväxta gräs och lövsly. Endast vid Ängtorp finns en mindre gräsmark med rester
av en torrängsvegetation.
Hygge är egentligen ingen vegetationstyp – det är ett tillstånd som uppstår efter en
slutavverkning och som gynnar en del arter knutna till solexponerad mark, kväverik jord och
död solexponerad ved i form av stubbar. Hygget kan vara tämligen artrikt, särskilt om
markägaren lämnat naturvårdshänsyn, men är en kortvarig företeelse där i princip alla arter
försvinner när skogsplanteringarna växer upp och skuggar marken. I området finns sex
mindre hyggen om totalt 10 hektar, vilket motsvarar mindre än 5% av områdets totala areal.
Granplantering är en odling av gran, en monokultur som oftast är tät och i avsaknad av
fältskikt. Sju områden är helt eller delvis granplanterade och ungefär 18 hektar av
skogsmarken befinner sig i detta tillstånd, vilket motsvarar ungefär 8,8% av totala
skogsarealen. Tillsammans med hyggena upptar de idag knappt 14% av skogsmarken i
undersökningsområdet.
Berg och branter. Klipphällar med torrängsvegetation och en rik flora av blad- och skorplavar
finns på några håll vid de tidigare torpen, till exempel Ängtorp, Benestugan och Träsket.
Typiska kryptogamer är tuschlav, bergraggmossa, kakmossa, kaklav och färglav. Bergbranter
är ovanliga i området. De är intressanta för sin lav- och mossflora. Det finns i gränsområdet
mellan områdena 31 och 34 en beskuggad hällbrant med mussvansmossa, opalmossa och
äppelmossa. En annan brant finns i Danviksskogen söder om Basttorpsvägen, område 38, där
det på nordvända lodytorna växer flera sällsynta lavar som blodplättlav, korallav och
skuggblåslav.
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Markanvändning
Det finns mycket få data kring den tidigare markanvändningen. Vi vet att det finns ett antal
torp i området, varav de flesta idag är försvunna. Det förefaller dock troligt att markerna
under 1700- och 1800-talen utnyttjades för slåtter. Det gäller då framför allt de låglänta
lermarkerna som skjuter in som kilar mellan skogsholmarna. Slåtterängarna som var av
typen sidvallsängar, kom senare att odlas upp till åker och de brukas än idag på detta sätt.
Markerna kring Träsket var tidigare brukade. Sven Lind, son vid Träsket, har berättat att de
hade 3 - 4 kor och att fyra tunnland åker ingick i arrendet. För att få ihop hö till djuren fick de
lov att slå vägdiken och skogsängar. Tidigare slogs våtängen Utterkärret för att få vinterfoder
till de kor som hölls av torparen på Träsket.
Gräsmarkerna kring torpen har till stor del vuxit igen. På den ekonomiska kartan
”Stjärnholm” (Lantmäteriet 1958) framgår att gräsmarkerna vid Träsket och vid Tegeltorp
och Benestugan ännu brukades som åker. Det finns anledning att tro att många av de våta
skogsmarker som idag är igenväxande kärr eller sumpskogar i ett tidigare skede, troligtvis så
sent som in på 1900-talet, brukades som slåttermarker för att få vinterfoder till betesdjuren.
De sura, lågproduktiva skogsmarkerna gav ett dåligt sommarbete, varför efterbetet på
slåttermarkerna säkert blev ett viktigt tillskott för djuren inför vintern.
På den Häradsekonomiska kartan Stjärnholm (Lantmäteriet 1898 - 1901) framgår att så gott
som all skogsmark betecknats som barrskog. Tidigare gick sannolikt betesdjur fritt över stora
arealer och betade där det fanns gott gräs, medan improduktiva häll- och rismarker mest
påverkades av tramp och inte tjänade så mycket till bete. Trampet höll sannolikt tillbaka
markvegetationen och i stormluckor kunde säkert tillfälligtvis grönt gräs skjuta upp och bidra
till kosten. Idag finns inga tydliga spår av tidigare skogsbetesdrift i form av gamla stängsel
eller hävdgynnade indikatorarter i skog. Markerna har växt igen med blåbärsris och tjocka
mosstäcken väller över marker som tidigare var mer påverkade av trampslitage och troligtvis
mer örtrika. Man kan i skogsbryn och intill de gamla torpen fortfarande hitta rester av
ängsvegetation som tyder på tidigare hävd, men i skogarna verkar sådana marker vara borta
sedan lång tid tillbaka.
Under hela 1900-talet och troligen tidigare än så, har den dominerande markanvändningsformen i området varit skogsbruk. Spår av gallring finns i de flesta skogar och det är bara
vissa hällmarker med gamla tallar där skogen är mer orörd. Fynd av brandgynnade arter på
död tallved signalerar att det förekommit lokala bränder uppe på dessa hällmarker, vilket
förklarar att det i dessa miljöer även finns uppslag av yngre, självsådd tallskog.
Området har varit kraftigt utsatt för dikningar och i stora delar också ett aktivt skogsbruk.
Många idag medelålders skogsbestånd tycks likåldriga och har planterats eller uppstått
genom självsådd på tidigare hyggesmark. Idag finns kalhyggen på cirka 10 hektar och
granplanteringar på ytterligare 18 hektar, vilket tillsammans motsvarar ungefär 14 procent
av skogsarealen. Resterande 86 procent är skogar i olika faser från gallrad tallungskog till
gammal hällmarkstallskog. En ringa del av arealen är kraftledningsgator.
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Analys från ett naturvårdsperspektiv
Sverige har genom Konventionen om biologisk mångfald förbundit sig att bevara sin
biologiska mångfald på ekosystem-, art- och genetisk nivå. Skydd och bevarande preciseras
närmare i artikel 8 där det anges att varje part i konventionen skall så långt möjligt och
lämpligt främja skyddet av ekosystem, naturliga livsmiljöer och bibehållandet av livskraftiga
populationer av arter i sina naturliga miljöer. EU arbetar aktivt för att bidra till att uppfylla de
globala åtaganden om biologisk mångfald som gjordes i Nagoya 2010. I maj 2011 antog
Europeiska kommissionen en ny strategi med en ram för EU:s åtgärder under de kommande
tio åren för att uppfylla EU:s överordnade mål om biologisk mångfald (Europeiska
Kommissionen 2011).
Behovet av att skydda eller på annat sätt bevara natur mer långsiktigt är således mycket
stort såväl från ett globalt, nationellt som ett lokalt perspektiv. I det lokala sammanhanget
framstår kommunens roll som mycket viktig, särskilt där kommunen själv är markägare och
som dessutom har som uppgift att garantera marker för allmänhetens friluftsliv.
Danviksområdet är i princip obebyggt och mycket litet påverkat av annat än det pågående
skogsbruket. Markerna är ur naturvårdssynpunkt tämligen ordinära men samtidigt mycket
representativa för det sörmländska kustområdet. Mosaiken av gammal tallskog på hällmark,
mellanliggande moränmarker med barr- eller blandskog samt sänkor med sumpskog och
kärrvegetation är intressant ur ett ekologiskt perspektiv. Många arter och ekologiska
strukturer har en hög representativitet och i det till synes ensartade landskapet gömmer sig
höga naturvärden knutna till död ved, uråldriga träd och gamla kulturmarksrester.
Flera områden har idag kvalitéer av nyckelbiotopsklass (NVI-klass 1), ytterligare områden är
att jämföra med naturvärdesobjekt i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (NVI-klass 2).
Andra områden har stort värde för det rörliga friluftslivet.
I redovisningen nedan görs en bedömning av område för område. På kartan över områden
kan man också se hur de värdefullaste är fördelade. För varje område redovisas också ett
antal arter som på något sätt är intressanta från ett naturvårdsperspektiv. En del av dessa är
naturvårdsarter, det vill säga rödlistade arter, signalarter, fridlysta arter eller arter
förtecknade i habitatdirektivets eller fågeldirektivets listor över arter vi i olika sammanhang
åtar oss som medlemsland att skydda.
Det finns också en avdelning för övriga intressanta arter. Här finns ofta växter, djur, lavar och
svampar som vid kontroll över rapporter i Artportalen visat sig vara sällsynta eller till och
med mycket sällsynta i Sörmland eller längs Sörmlandskusten. Många av dem är också nya
för Oxelösunds kommun. Förteckningen av olika intressanta arter är en del av områdenas
dokumentation. Vid fortsatta inventeringar kan det visa sig att flera av de här arterna är
vanligare än vad antalet rapporter ger uttryck för. Det kan bero på att de inte
uppmärksammats vid inventeringar, är svårbestämda, svåra att upptäcka och lätta att gå
förbi, har en väldigt kort säsong och därför sällan rapporterade. Man kan dock med fog påstå
att om ett område innehåller många arter som hamnar i gruppen ”Övriga intressanta arter”,
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så är det säkert intressantare än ett område som har få sådana. Det visar sig också att
områden med många naturvårdsarter också har många andra arter som är intressanta
genom att de är sällsynta från ett sörmländskt perspektiv (fig. 6).

Fig. 6. Graf som visar sambandet mellan naturvårdsarter och andra sällsynta eller i
övrigt intressanta arter. Blå linje anger antal naturvårdsarter i ett område,
den röda linjen det genomsnittliga antalet ”övriga intressanta arter”. Grafen
visar att ett område med många naturvårdsarter också har ett stort antal
arter som är intressanta ur ett annat perspektiv, t.ex. att de är ovanliga.

Ett undantag kan vara varma skogsbryn eller ängsrester där insekter samlats in och som visat
sig vara nya för Sörmland eller mycket sällsynta i landskapet. Det är knappast troligt att de
bara skulle finnas i just de här utpekade områdena. Troligen finns de i likartade miljöer på
andra håll utmed Sörmlandskusten, men den låga rapporteringen antyder nog ändå att det
rör sig om mindre vanliga arter som är värda att framhålla.

Karta över fynd av rödlistade arter (gula ringar)

Fig.7. Fynd av rödlistade arter under perioden 2005 – 2019 (nästan alla fynd från
2019). Varje fynd är markerat med en gul ring.
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Rödlistade arter
Sammanlagt gjordes 175 fynd av totalt 45 rödlistade arter. De rödlistade arterna återfanns i
grupperna svampar 16 st., fåglar 9 st., lavar 8 st., kärlväxter 4 st., och evertebrater 8 st. I
Artportalen finns också ett fynd av rännformig brosklav – en uppgift som inte gått att
verifiera.
Skogsalm och ask befinner sig i de högsta hotklasserna, men är i Sörmland triviala arter, vilka
båda förekommer i vilda populationer och i bestånd som uppstått genom förvildade plantor
uppkomna från frön spridda från parker och trädgårdar.
Båda arterna har i Sverige en kraftigt negativ populationstrend, för almens del beroende på
stora utbrott av den holländska almsjukan, orsakad av en blånadssvamp, Ophiostoma ulmi,
som även i Sörmland ödelagt stora almbestånd, och för asken av askskottssjukan, som
alstras av en sporsäckssvamp, Hymenoscyphus fraxineus. Asken har klarat sig bra i Sörmland.
Rödlistan utgår från IUCN:s kriterier som mäter nationella trender, vilket innebär att även
idag vanliga arter kan hamna i en hög hotklass. Ur naturvårdssynpunkt kan förekomsten av
alm och ask i områden inte värderas utifrån deras position på rödlistan.

Följande rödlistade arter är påträffade i området
Skogsalm
Ask
Gammelekslav
Liten blekspik
Guldtrattskivling
Almrostöra
Rynkskinn
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Stare
Gulsparv
Knärot
Ängsskära
Orangepudrad klotterlav
Rödbrun blekspik
Kolflarnlav
Dvärgbägarlav
Hjälmbrosklav
Vedskivlav
Barrviolspindling
Kungsspindling
Barrmusseron
Vintertagging

CR* (se ovan)
EN* (se ovan)
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Gultoppig fingersvamp
Ullticka
Tallticka
Brandticka
Koralltaggsvamp
Tallriska
Grantaggsvamp
Orange taggsvamp
Motaggsvamp
Triplax rufipes
Humlerotfjäril
Siversmygare
Violettkantad guldvinge
Jättesvampmal
Sexfläckad bastardsvärmare
Bredbrämad bastardsvärmare
Mindre bastardsvärmare
Duvhök
Spillkråka
Gröngöling
Sånglärka
Ängspiplärka
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NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Artstatistik
I Danviksområdet rapporterades under 2018 – 2019 inte mindre än 22 620 fynd i
Artportalen. Totalt sett påträffades 1 859 arter. Bara en liten del rör inventeringar för 2018.
Antalet rapporter fördelar sig på följande sätt:
Grupp

Antal obs

Kärlväxter
8 210
Mossor
3 142
Lavar
3 850
Svampar
5 895
Alger
8
Evertebrater 1 254
Fåglar
447
Grod- o kräldjur 3
Däggdjur
11
TOTALT:

22 620

Antal arter
426
100
168
600
2
488
69
3
3
1 859

Följande arter är i området rapporterade minst 100 gånger och kan säga utgöra områdets
karaktärsarter.
Blåbär
412
Väggmossa 396
Kvastmossa 395
Lingon
379
Gran
376
Tall
369
Husmossa
350
Blåslav
343
Kruståtel
338
Ek
307
Barrsprickling 302
Vårtbjörk
281
Cypressfläta 277
Blågrå mjöllav 265

Rönn
259
Asp
251
Granskytte 248
Mjölig trattlav 221
Glasbjörk
218
Gällav
206
Vårfryle
200
Örnbräken
187
Grå renlav
169
Gulvit renlav 160
Ljung
154
Enbjörnmossa 150
Flarnlav
136
Sälg
131

Tuvtåtel
130
Stensöta
126
Vågig kvastmossa 122
Pluggskivling 120
Pukstocklav 116
Blåmossa
109
Hallon
109
Harsyra
106
Fårsvingel
104
Luddig skägglav 103
Skogsbräken 103
Rödven
102

Dokumentationen inriktar sig på alla arter, både vanliga och sällsynta, i alla
organismgrupper, detta för att få en detaljerad bild av området genetiska och biologiska
mångfald. Många arter saknas, särskilt bland evertebraterna (insekter, spindeldjur mm),
vilket beror på att dessa djur insamlats stickprovsvis med få metoder och att många arter i
brist på resurser för bestämningshjälp fått släppas. När det gäller svampar är det många
arter som på grund av sitt oregelbundna uppträdande inte bildat fruktkroppar under
inventeringen. Exempelvis är det många arter knutna till barrskogar med lång kontinuitet
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som inte visade sig under 2018 och 2019, trots att miljön för dem på många håll är lämplig.
Se vidare under kapitlet Bristanalys.

Bristanalys
Bedömning av områdets naturvärden har gjorts utifrån företagets kompetens och tidsram
för inventering och utifrån de förhållanden som rått på platsen vid tidpunkterna för
undersökningen. Det bör tilläggas att svamptillgången i Oxelösunds-trakten var dålig 2018,
relativt normal under 2019 men med mycket få indikatorsvampar för gammal
kontinuitetsbarrskog. I välkända, tidigare undersökta områden i angränsande kommuner,
där sådana viktiga indikatorsvampar normalt brukar finnas, gjordes stickprov 2019, men
även där saknades dessa svampar till mycket stor del. Detta kan visa på att flera områden i
Danviksskogen underskattats från mykologisk synpunkt och att relevant kunskap bara kan
nås genom kompletterande inventeringar under svamprika år då sådana svampar brukar visa
sig. Det finns också en normal variation mellan tider på året och mellan åren, som gör att vi
inte heller kan få en fullständig bild av ett områdes mykologiska värden förrän efter flera
undersökningstillfällen, något som belysts av Rydberg (2018).

Friluftsliv
I preciseringen till miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” framhålls skogars betydelse för
friluftslivet och vikten av att tätortsnära natur finns tillgänglig för människan. Utöver
miljökvalitetsmålen är därför även friluftsmålen viktiga för strategin för formellt skydd.
Friluftspolitikens övergripande mål är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen
och utöva friluftsliv. Den tätortsnära naturen är av största vikt för vardagsfriluftslivet och
sådana områden bör skyddas och förvaltas med stor hänsyn till friluftslivet (Regeringen
2009). I en nationell strategi för formellt skydd av skog (Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen
2017) framhålls att kommunalt bildade naturreservat är ett viktigt verktyg för att skydda
naturområden med betydelse för människors rekreation, hälsa och utbildning.
Spaltkilometer har skrivits om skogens betydelse för människors hälsa och välbefinnande.
Detta inrymmer inte minst barnen, vilka behöver utrymme och få plats. För att pröva sina
kroppar, sitt mod och sociala förmågor, söker de sig till utemiljöer som erbjuder fysiska
utmaningar och som väcker nyfikenhet och engagemang. När städerna växer och förtätas
minskas utrymmet för barn och unga. Det påverkar deras möjligheter att röra på sig i sin
dagliga närmiljö, vilket i sin tur påverkar deras välbefinnande negativt med risk för
försämrad hälsa. För att säkra bra förutsättningar för barn och unga att leva och utvecklas i
städer behöver vi ta tillvara och utveckla utemiljöerna. Studier har visat att barn som inte får
möjlighet att regelbundet vistas i naturen drabbas av en förhöjd risk för ohälsa. De
vanligaste hälsoproblemen relateras med bland annat fetma, depression och
koncentrationssvårigheter (Ekologigruppen 2016).
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Fig. 8. Barn behöver naturen för att träna sin motorik och för att röra på sig,
till exempel att klättra i träd eller berg.

För vuxna personer, inte minst i åldrar mellan 30 – 65 år och som omfattas av ett aktivt
yrkesliv, är vistelser i skog och mark av avgörande betydelse för att kunna hantera den stress
som det dagliga arbetet ofta för med sig. Man har funnit att antalet tillfällen man lider av
stress avtar med minskat avstånd till tillgängligt grönområde. Förmågan att koncentrera sig
förbättras vid naturupplevelser som skogspromenader, bär- och svampplockning och man
kan även registrera positiva förändringar av blodtryck och puls (Rydberg & Aronsson 2004).
Man vet även att träd och grönska har gynnsamma effekter på människors rehabilitering
efter sjukdomar och svåra skador. Kontakt med naturen har också visat sig lindra eller helt
eliminera ångest och andra psykiska tillstånd hos äldre personer.
I undersökningar har det visat sig att tidsbrist varit en vanlig orsak till utebliven rekreation.
Om man har natur nära där man bor, blir det av att ta en kortare tur i skogen, men om
strövområdet (skogen) ligger längre bort tar det för lång tid att ta sig dit, varför besöket ofta
helt uteblir. Den faktiska tiden för rekreation anses ha minskat för personer i arbetslivet
medan den istället ökat för personer som gått i pension och där tidsfaktorn har fått mindre
betydelse.
Förutom skogens/närnaturens enorma betydelse för människors välbefinnande erbjuder den
också populära aktiviteter som promenader, löpning, skidåkning, cykling, ridning,
geocaching, orientering, jakt, promenader, bär- och svampplockning samt naturupplevelser
av olika slag.
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Promenader
Det finns många stigar i Danviksområdet, betydligt fler och mer utnyttjade än vad som kan
förklaras av antalet boende i skogarnas närhet, vilket betyder att området även attraherar
besökare från andra delar av Oxelösund och Nyköping. Man använder för promenader i
huvudsak de större stigarna samt cykelvägen förbi Träsket, men även vägarna mot Basttorp
och Djursvik. De mindre stigarna i skogen är sannolikt mest använda under bär- och
svampsäsong. Flest människor bor i Danvik och i Inskogens villaområde. Det finns flera stigar
som utgår från dessa bostadsområden och som sannolikt främst utnyttjas för närrekreation
som korta promenader, med eller utan hund.

Löpning
Löpning är en aktivitet som är populär inom området. Det verkar mest vara personer i
närområdet som utnyttjar stigar, cykelvägar och vägar för löpning. Under inventeringen sågs
dagligen personer som var ute och sprang, mest på större stigar, cykelvägar och vägar. Mest
populär verkar vägarna Basttorpsvägen, Djursviksvägen och cykelvägen förbi Ängtorp vara.
Området är väl lämpat för löpmotion och promenader på grund av att det är förhållandevis
litet biltrafik.

Skidåkning
På grund av de senaste decenniernas allt mildare vintrar har längdskidåkning på dessa
breddgrader blivit en alltmer sällsynt motionsform. Under 1960-talet hade
Friluftsfrämjandet sin stuga och verksamhet vid Träsket, där man också ordnade ”Skidans
dag”. Idag är torpet borta och inga skidaktiviteter finns längre kvar. Under perioder med snö
utnyttjas idag bilfria större stigar och vägar extensivt för skidåkning.

Fig. 9. Skidans dag i Träsket, fotograf okänd: Hembygdsföreningens arkiv.
Bilden tagen 1966.
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Cykling
Genom den låga trafikintensiteten i denna del av Oxelösund lockar de befintliga vägarna för
cykelturer. Vissa som bor i närområdet tar cykeln till Oxelösunds centrum och/eller till sitt
arbete. En mycket populär cykelväg är den som går från Stjärnholm, under motorvägen, och
vidare mot Inskogens villakvarter. På flera av stigarna i områdets skogar, bland annat på
Sörmlandsleden, sågs spår av cykeldäck som visar att området även används för
terrängcykling med mountainbikes.

Ridning
I området kommer ryttare på hästar då och då. Dels finns privata hästägare som vid Lilla
Emtnäs dels finns vid Stjärnholms stiftsgård en ryttarförening som ofta är ute och rider i
skogarna söder om motorvägen. Motorvägen passeras genom en gångtunnel strax söder om
Stjärnholm. Ridning sker under alla årstider utom på vintern, i större delen av området,
särskilt i området väster om Inskogen och i Basttorpsskogen.

Geocaching
Inga spår av geocaching eller tecken på att sådan verksamhet sker i Danviksskogarna har
kunnat konstateras.

Orientering
Området används av OK Måsen för orienteringar, tävlingar och ungdomsverksamhet i form
av träningar. Man kan på många håll stöta på plastcylindrar som hänger i buskarna och som
är kontroller för nattorientering. De har reflexband och lyser upp i pannlampans sken. En
viktig del av verksamheten är träning för barn och unga. Verksamheten kräver lättsprungna
marker och gynnas av att det bara är ett fåtal hyggen och ungskogar i området.

Jakt
Jakt för enskilda äger inte rum i området, men jaktlag från kommunen och Stjärnholm
kommer ibland och har en begränsad jakt på i huvudsak vildsvin och klövvilt. Jakten bedöms
inte vara av den omfattningen att den kommer i konflikt med det rörliga friluftslivet. Enligt
några närboende är det väl skyltat vid de tillfällen jakt äger rum.

Bärplockning
Markerna är mycket attraktiva för bärplockning. Blåbärsris växer allmänt, ibland mycket
rikligt, över stora arealer och de flesta år är bärtillgången mycket god. Även lingon växer i
mängd, dock på betydligt mindre ytor än blåbär. Andra bär som smultron och hallon har föga
betydelse då det bara finns små mängder. Under bärsäsong vistas många människor ute i
skogarna här för att plocka bär, ofta i kombination med svamp, och utgör en viktig attraktion
för friluftslivet.
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Svampplockning
Ur svampsynpunkt kan skogarna här sägas vara ordinära. Det finns många arter, men sett till
matsvamp normala mängder. Bäst svampmarker är de olikåldriga, uppvuxna barrskogarna,
gärna med stort inslag av gran, där mycket mossa täcker marken och bestånd av asp och
björk. Även yngre skogar kan ibland vara goda svampmarker för Karl Johan, blodriska och
kantareller – under hösten trattkantareller. Det finns en del fuktmarker i området, där det
även under torra år går att hitta svamp. Under inventeringen fanns en hel del svampplockare
(med korgar) som skulle ”gå till sina ställen”.

Fig. 10. Blåbär och svamp – får många att lockas ut i skogen.

Lek
Barn är ofta ute och leker i skogen, vilket kunde ses på flera håll där de byggt riskojor. Barn
utnyttjar dock bara närområdet, d.v.s. inom hör- och synhåll från bebyggelsen. Sådana
skogspartier har en mycket viktig funktion för barn på fritiden som motvikt mot ett alltmer
stillasittande liv bakom skärmar av alla de slag.

Övriga naturupplevelser
Det finns också andra, mer passiva sätt att vistas i naturen, till exempel att gå ut och lyssna
till fåglarna, njuta av skogens ro och närhet, titta på de första vårblommorna, fotografera,
undersöka växter och djur eller helt enkelt bara vara i stunden som ren kontemplation.
Sådana aktiviteter lämnar sällan spår, men förekommer i olika omfattning, och är mycket
viktiga för de personer som utnyttjar dem. Personer som behöver naturen för rehabilitering
återfinns till stor del i denna grupp eftersom vistelsen i skogen är relativt kravlös och själva
naturupplevelsen viktigare än aktiviteterna i sig.

Hälsa och välmående
Intresset för att vara i skog och mark har ökat bland vissa grupper, varit konstant eller
minskat för andra. Det finns idag en hälsotrend som har sin grund i ny eller snarare
nyförmedlad forskning som visar på motionens grundläggande betydelse för vår hälsa.
Lagom träning kan ge stora hälsofördelar, både fysiskt och mentalt. Regelbunden rörelse
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stärker musklerna, som i sin tur skyddar leder och skelett. Det ökar också vår rörlighet och
balans som i sin tur minskar risken för fallskador och benbrott. Man blir också piggare, fysiskt
starkare och minnet förbättras avsevärt.
Vårt välmående ökar genom att signalsubstanser som dopamin och serotonin frigörs i
hjärnan vid motion, vilket ökar glädjen och livskvalitén i stort. Minnet och receptiviteten, det
vill säga förmågan att lära sig nya saker, blir bättre, förmågan att koncentrera sig ökar
avsevärt. Många upplever också att smärta i kroppen minskar eftersom smärtstillande
proteiner bildas i kroppen och sprids med blodet.
Slutligen, och inte minst viktigt, minskar risken för flertalet så kallade välfärdssjukdomar som
högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, cancer och psykisk ohälsa.
Detta sammantaget har inneburit att många människor idag rör på sig väsentligt mer. Även
om många söker sig till gym och andra inomhusanläggningar eller motionerar inomhus
hemma, är det stora flertalet utomhus, vilket är positivt då man dessutom ökar mängden Dvitamin i kroppen. D-vitamin kan man få via maten, men den största mängden bildas i huden
vid exponering av solljus, även under mulna dagar. D-vitamin är livsviktigt för kroppen för att
kunna ta upp kalcium och fosfor från den mat vi äter. Brist på dessa ämnen ger benskörhet
och ökad risk för höst- och vinterdepressioner.
Av det sagda framgår att det viktigaste för oss alla och för att vi ska få ett hälsosamt liv, är
att röra på oss utomhus. Och det är detta faktum, understödd av modern forskning, som gör
det så viktigt att bevara skogar och andra områden i vår närhet för rörelse och rekreation.
Att bygga bort områden lämpliga för friluftsliv är negativt för folkhälsan. Och ju fler vi blir,
desto fler måste trängas på de återstående spillrorna av natur. För kommunbefolkningen är
det således av yttersta vikt att stora sammanhängande områden för natur och friluftsliv
bevaras för framtiden. Många barn och unga upplever idrott i form av lagidrotter som fotboll
och bandy som roligare än att vistas i naturen. Därför är det också viktigt för kommunen att
ha idrotts- eller träningsanläggningar av hög kvalitet.

Enkät
Under hösten 2019 genomfördes en mindre enkät riktat till skolor, förskolor,
intresseorganisationer och privatpersoner i undersökningsområdet. Totalt gick den ut till
drygt 30 adresser. Privatpersonerna, cirka 15 stycken, var slumpvis utvalda och de fick
enkäten nedstoppad i sin postlåda. Svarsfrekvensen var cirka 50%, vilket var en relativt hög
siffra. Enkäten var mycket enkel att besvara. Frågorna som ställdes var
1. Använder du/ni området och i så fall vilka delar – ringa in på karta nedan.
2. På vilket sätt använder du/ni området?
3. Hur ofta och när på året?
Betecknande var att ingen av de 8 skolor och förskolor som fick enkäten besvarade den,
trots att naturen bevisligen är en mycket viktig del för barn och för utomhuspedagogiken.
Detta kan inte tolkas på annat sätt än att skolans personal idag är utsatt för en stark press
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där förutom ordinarie verksamhet även en ökande mängd administrativt arbete ska rymmas
inom arbetstiden. Det är då lätt att ”frivilliga enkäter” blir bortprioriterade.

Svar från OK Måsen
För orienteringsövningar använder vi hela området. Vi använder även områden som
angränsar till kommunens mark (Basttorp och L.a Ämtnäs)
Vi använder området för orienteringsträning för barn och ungdomar. I träningen ingår
förutom att förstå kartan också kunskaper och regler om hur vi skall uppträda i naturen så vi
kan fortsätta att vistas där år efter år. Många medlemmar som bor i närområdet (Sunda,
Peterslund, Inskogen och Stjärnholm) använder området för egen träning (löpning, MTB
mm) samt bär och svampplockning. Barnen brukar leka och bygga kojor på egen hand.
Vi använder området mellan 10 och 20 gånger per år för organiserade aktiviteter. OK Måsen
har också ungdomsträningar, oftast förlagda till tisdagskvällar, ibland även torsdagskvällar.
Vi använder Danviksskogen frekvent för orienteringsträning, då skogen är relativt öppen
med ett ganska tätt stignät, vilket passar bra för ungdomar.

Svar från Friluftsfrämjandet, Oxelösund
Vi använder framför allt området närmast kring Inskogen-Basttorp-Träsket- Danvik.
Vid några tillfällen har vi varit i området med friluftsfrämjandets strövar- och
frilufsargrupper. Då har vi bland annat plockat svamp, gått reflexbanor och provat snöskor.
Vi använder stora delar av området för att springa, gå, plocka svamp, gå på utflykt, orientera,
för längskidåkning och cykling, under barmarksäsong ca 3 - 4 gånger / vecka, under
vintersäsong ca 1 - 2 gånger i månaden.

Ännu ett svar från Friluftsfrämjandet, Oxelösund
Friluftsfrämjandet använder området för sina träffar. Vi har cirka fem grupper barn som vi
tar ut i naturen. Vi är mycket i det här området för att det är en så fin skog med mycket att
upptäcka. Vi använder skogen också för att plocka svamp och bär och för vandring och
orientering. Friluftsfrämjandets grupper, Strövarna, Frilufsarna och TVM:arna med cirka 10 12 barn träffas året runt cirka en gång i månaden ungefär 3 – 4 timmar och cirka en gång per
termin med övernattning i tält/vindskydd. Friluftsfrämjandets mulle-grupp, med de minsta
barnen, träffas varje vecka, cirka 1,5 timmar vid 8 tillfällen per termin.

Svar från Föreningen Sörmlandsleden
Sörmlandsleden använder området då en del av Sörmlandsleden passerar skogen från
Stjärnholm – Mygghem och söderut mot Danvikshagen. Leden utnyttjas hela året. Leden
utnyttjas i huvudsak för vandring.

Svar från Fågelföreningen Tärnan
Området besöks sällan av fågelskådare, men inventerades med avseende på fågellivet 2019.
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Svar från Oxelösunds Brukshundklubb
Vårt träningsområde ligger utanför det markerade området (=Danviksområdet). Det händer
dock att vi lägger spår i vissa skogspartier i det aktuella området, under ett fåtal tillfällen
under vår och höst.

Svar från PRO Oxelösund
Föreningen använder inte området för friluftsliv.

Svar från SPF Seniorerna Oxelösund
Vi genomför vandringar varje torsdag mellan mitten på mars till slutet av oktober med
uppehåll under halva juni till halva augusti. Varje vandring är mellan 5 och 7 km.
Vi har genomfört vandringar i hela området, bland annat på en del av Sörmlandsledens
etapp 44:1 som går genom området från tunneln under motorvägen vid Stjärnholm till
Träsket och vidare på grusväg ut till Danviken för att fortsätta till Jogersö.
Friluftsfrämjandet, som tidigare hade bostadshuset på Träsket, la ut skidspår 2,5, 5 och 10
km-spår i området via Basttorp - gärderna vid Ämtnäs och ner till Inskogen. Man fortsatte
med det tills Inskogen bebyggdes. Stigarna finns kvar än idag och nyttjas för skidåkning,
promenader och annan rekreation.
Området frekventeras hela året, framför allt en stig som går söder om Inskogens ekbackar
utmed odlingsmarkerna mot Träsket för att sedan gå på grusvägar. Stigen är väl
upptrampad. Delar av skogen är lite risig och framkomligheten är utanför stigarna inte alltid
god.

Svar från Stjärnholms Ryttarförening
Området används för uteritter under vår, sommar och höst.

Svar från Jarno Hassinen (privatperson)
Vår familj med två vuxna och två barn använder området till att plocka bär och svamp och till
motion. Motionen består främst av promenader och mountainbike, under bär- och
svampsäsong 3 ggr/vecka, under vår och sommar för motion 3 ggr/vecka, under höst och
vinter för motion 1 ggr/vecka.

Svar från Christian Ölwing (privatperson)
Vi använder hela området, året runt till rekreation, bär- och svampplockning.

Svar från Chatarina Åberg (privatperson)
Uppskattas att vi som använder området tillfrågas.
Min familj och jag använder stora delar av det inringade området dagligdags för rekreation
och friluftsliv. Mestadels använder vi det till långa promenader, joggning, cykelmotion men
även skidor i den mån det finns spår. Bär- och svampplockning är också något vi sysslar med.
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Svar från Lena Näslund, L. Emtnäs (privatperson)
Hela området används för ridning. Den västra halvan, dvs skogen vid Gabrielstorp, skogen
väster om Ängtorp och nordvästra delen av Danviksskogen, används för hundpromenader,
svamp- och bärplockning m.m. samt till picknick med barnen. Ridning sker 4 - 5 ggr/vecka,
promenader ca 2 ggr/vecka.

Svar från Christer Moche (privatperson)
Området vi använder är hela Danviksskogen bort mot Basttorp. Området används mycket av
boende vid Djursvik som promenad- och strövområde. (Djursvik = ca 45 fastigheter, både
permanent- och fritidsboende). Vi använder området ofta och året runt, vissa går varje dag.
Finns idag mycket bra promenadstigar inom området.

Svar från Lars Jonsson (privatperson)
Området mellan Mygghem – Tegeltorp – Ängtorp och Träsket, dvs västra sidan av Inskogen
utnyttjas ett tiotal gånger under sensommar - höst för svamp- och bärplockning.

Svar från Clas Röyern (privatperson)
Jag använder hela området under hela året för skidturer under vintern, bär och
svampplockning under hösten, promenader/orientering/MTB cykling under
sommarhalvåret.

Erik och Margrita Sjöqvist (privatpersoner)
Vi använder området mycket för återhämtning efter arbetsveckan. Vi vandrar, orienterar,
plockar bär och svamp och njuter av denna fina skog. Vi anser att skogen är mycket fin och
en riktig bra plats för återhämtning. Vi är 2 - 3 gånger i veckan i området året runt.

Områdets förutsättningar för friluftsliv – idag och i framtiden
Danviksområdet bedöms ha en hög potential för friluftsliv såväl idag som kanske än mer i
framtiden. Detta beror i huvudsak på följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avsaknad av större hyggen och/eller täta ungskogar
Ett etablerat stignät
Opåverkat av bebyggelse, större vägar och industrier
Marker rika på bär och svamp
Pågående friluftsaktiviteter
I stora delar opåverkat av buller från biltrafik
Kommunen äger större delen av marken

Avsaknad av större hyggen och/eller täta ungskogar
Genom att svårframkomliga hyggen och ungskogar är relativt få till antalet, saknar området
stora barriärer för friluftsliv. Det går lätt att med markerade stigar övertvära hyggen eller
leda vandraren genom täta ungskogar utan några större skogliga ingrepp. Som i alla större
skogsområden kan vissa delar vara svårframkomliga även där skogen är uppvuxen, vilket ofta
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beror på terrängens beskaffenhet, till exempel att terrängen är starkt kuperad, bergig eller
blockig. Det finns i området inte heller några vidsträckta kärrmarker som hindrar
framkomligheten. De som finns är få och ofta smalt långsträckta då de fyller sänkor i en i
övrigt bergig topografi. Små våtmarker går lätt att korsa om spänger byggs längs stigar.
Ett etablerat stignät
Det finns i området många stigar som delvis binds samman i nät. Ett sådant nät är tydligt i
Danviksskogen där norrgående stigar från villaområdet vid Danvik leder upp till tvärgående
strövstigar som leder till Träskbacken, cykelvägen mot Träsket och åt nordväst mot
Djursviksvägen.
Ett annat stignät finns väster om villaområdet vid Inskogen där Sörmlandsleden passerar i
nord-sydlig riktning. Ett antal strövstigar korsar Sörmlandsleden och leder mot cykelvägen
förbi Ängtorp och cykelleden mellan Stjärnholm och Inskogens villaområde.
I Basttorpsskogen finns en större väl använd stig från avtaget till Djursviksvägen norrut mot
Benestugan. Flera stigar utgår denna huvudstig och leder österut mot Basttorp.
Skogen vid Gabrielstorp har inget större stignät, men ett antal mindre stigar går kors och
tvärs i hela skogsområdet.
Opåverkat av bebyggelse, större vägar och industrier
Som framgår av kartan nedan (fig.11) har bebyggelsen i tätorten expanderat västerut till
Inskogen och Danvik, medan de västra delarna av kommunen i princip är opåverkade av
bebyggelse, industrier och större vägar. Motorvägen skär av området i norr, men en
vägtunnel förbinder området vid Stjärnholm med skogarna i Danviksområdet. Andra
områden opåverkade av bebyggelse är Brannäshalvön, vilken är ett tänkt expansionsområde
för industri och i SSAB:s ägo samt Femöre, som till stor del avsatts som kommunalt
naturreservat. Jogersö är förvisso ett viktigt område för friluftsliv, men till stor del
exploaterat för bebyggelse.
I kommunens översiktsplan anges området väster om Inskogens villaområde som
utvecklingsområde för bebyggelse, vilket inte är förenligt med de höga värden för naturvård
och friluftsliv som framkommit vid inventeringen 2019.

Fig.11. Karta över bebyggelsen i Oxelösunds kommun
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Marker rika på bär och svamp
I mer än hälften av redovisade 55 områden anges blåbär som dominerande växt och det
beräknas växa blåbärsris på minst 150 hektar, vilket innebär >50% av områdets areal. Lingon
trivs i de torrare delarna av blåbärsmarkerna och ytterligare några hektar utgörs av
lingonmarker. Dessa siffror pekar på att markerna är närmast optimala för bärplockning och
under säsong vistas många människor i skogarna här för att plocka bär. Svampplockning sker
också i stor skala, även om markerna är mer ordinära när det gäller matsvamp. Många
kombinerar bär- och svampplockning när säsongerna sammanfaller.
Pågående friluftsaktiviteter
Området används främst för motion, i organiserad form för orientering och för
Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet. Med tiden bedöms det organiserade
friluftslivet kunna öka i omfattning, till exempel genom elljusspår och utegym.
I stora delar opåverkat av buller från biltrafik
Vissa områden i norr som norra delen av Inskogen, vid Benestugan och Gabrielstorp är
påverkade av buller från motorvägen, men generellt sett är påverkan av buller ringa, särskilt
i låglänta delar inne i skogsdjupet, där skogen fungerar som ett effektivt ljudfilter.
Kommunen äger större delen av marken
Det är av väsentlig betydelse att marken ägs av Oxelösunds kommun, som därigenom kan
planera för att långsiktigt kunna bedriva en skogsskötsel och ett bevarandeperspektiv som
idag och på längre sikt skapar goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv.

Fig. 12. Orientering är en sport som kräver stora arealer friluftsskog.

Områdets nyttjande för friluftsliv
Följande karta (fig. 13) visar områdets nutida nyttjande (grön färg) för områden med
värdepoäng 2 eller 3 nedan och framtida potential för friluftsliv (gul färg) såvida det nutida
nyttjandet är lågt. Ytor utan intresse för friluftsliv är omarkerade = vita. Större stigar i
området är streckade med svart, vägar och cykelvägar med heldragen röd linje.
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Fig. 13. Karta över området med områden av betydelse för friluftsliv och rekreation.

Följande områden har i inventeringen av friluftslivet fått högsta klass

Fig. 14. Karta över områden med högsta klass för friluftslivet

Områden med gul färg är de idag mest använda. Det betyder inte att ett gult område är
utnyttjat överallt, men det kan gå stigar och vandringsleder som är mycket frekventerade
och markerna kan vara lättframkomliga och ha mycket goda förutsättningar för friluftsliv,
såväl idag som i framtiden. Genom område 36, 42 och 43 ovan går en väl utnyttjad strövstig
som knyter samman det gula området vid Inskogen med det gulfärgade Danviksområdet.
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Hur området kan utvecklas
Idag finns inga egentliga anordningar för friluftsliv mer än den cykel- och promenadväg som
går mellan Ängtorp och Danviksvägen. Föreningen Sörmlandsleden underhåller en sträcka
som går från Stjärnholm i norr ned till Vallsund och vidare ut på Jogersö. Befintliga stigar har
trampats upp av människor som regelbundet vistats i området. Även om området är lämpligt
för spontana besök och närrekreation kan vissa områden utvecklas så att friluftslivet i
framtiden kan utnyttja området på ett mer aktivt sätt. Detta är särskilt viktigt om kommunen
expanderar västerut och vissa områden i Danviksskogen skulle bli föremål för exploatering.
1. Anlägg en mindre parkeringsplats centralt i området för de besökare som behöver
använda bilen för att ta sig hit.
2. Anlägg en naturstig, där olika naturföreteelser förklaras på skyltar.
3. Ordna årliga naturguidningar och/eller svamputflykter för allmänheten
4. Anpassa skogsskötseln så att skogen blir mer varierad och lättgången
5. Märk upp ett antal rundslingor och utnyttja befintligt stignät.
6. Bygg en agilitybana för hundar med naturliga hinder kombinerat med rastgård där
hundar kan få gå lösa.
7. Anlägg en handikappanpassad promenadslinga, där det finns möjlighet att ta sig fram
med rullstol.
8. Glöm inte barnperspektivet – bilda aktivitetsområden för barn och ungdomar
lämpade för lek och rörelse, till exempel ett utegym.
9. Bilda kommunalt naturreservat vid Mygghem – Inskogen (område 20 och 33)
10. Bilda kommunalt biotopskyddsområde vid Gabrielstorp (område 3) och norra sidan
av Danviksskogen (område 38) samt Utterkärret (område 55).
11. Anlägg två blomsterängar, till exempel vid Benestugan och Gabrielstorp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Värderingsmodell
För varje område 1 – 55 görs en bedömning av värdet för biologisk mångfald och naturvård –
MSA och dess värde för friluftsliv, både nuvarande och framtida potential – FN-FF.
Sammanlagd poäng är 5 – 17 för varje bestånd. Ju högre poäng desto större skyddsvärde för
naturvård och friluftsliv. Bedömningen utgör prioriteringsgrund för skydd, skötsel och
hänsyn samt satsningar för friluftsliv. Vid eventuella exploateringar är bestånd med lägst
värde de som ger minst påverkan på natur och friluftsliv.

Mångformighet inkl. död ved (M)

1–3

3 = stor variation av olika trädslag, åldrar, måttlig – rik förekomst av död ved
2 = liten variation men förekomst av gamla träd och/eller måttlig – rik förekomst av död ved, hit
räknas även områden med en för trakten ovanlig eller avvikande naturtyp.
1 = liten variation och få värden för biologisk mångfald
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Skoglig ålder och kontinuitet (S)

1–3

3 = mycket gammal skog och/eller stort inslag av gamla träd
2 = gamla träd finns men i mindre omfattning och/eller skog som börjar bli gammal
1 = mycket litet inslag av gamla träd och unga skogar och trädplanteringar

Arter – naturvårdsarter, sällsynta arter (A)

1–5

5 = förekomst av minst 10 naturvårdsarter och flera andra sällsynta arter.
4 = förekomst av 4 – 9 naturvårdsarter och flera andra sällsynta arter
3 = förekomst av 1 – 3 naturvårdsarter och även andra ovanliga arter eller
minst en mycket sällsynt art.
2 = förekomst av flera ovanliga arter, men inga naturvårdsarter
1 = Inga naturvårdsarter och högst någon enstaka mindre vanlig art

Friluftsliv – nutida (FN)

1–3

3 = flitigt utnyttjat strövområde av intresse även för boende i andra delar av kommunen
2 = området har en eller flera stigar väl använda stigar och andra tecken på att det är intressant för
friluftsliv.
1 = området används i princip inte för friluftsliv

Förutsättningar för friluftsliv (FF)

1–3

3 = området är lättgånget, fina bär och svampmarker, framtida potential
2 = området har i vissa delar förutsättningar att bli attraktivt för friluftsliv
1 = området har på grund av terräng och andra egenskaper små förutsättningar för friluftsliv
Totalpoängen för ett område visar områdets värde ur naturvetenskaplig synvinkel och värdet för
friluftsliv. För varje bestånd har dessutom gjorts en klassning enligt NVI-standard (ftSS 199000:2013),
som är ett nationellt mått för ett områdes värde för den biologiska mångfalden. Följande värdeskala
tillämpas i standarden:

Klassificering enligt NVI-standard
Klass 1a Högsta naturvärde = områden med kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett stort
antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar
kan inte bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens.
Klass 1b Högt naturvärde = motsvarar i skog ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper
Klass 2 Påtagligt naturvärde = område med särskild betydelse för biologisk mångfald, har hög
artrikedom men som inte uppfyller kriterier för klass 1. Klassen motsvara ungefär Skogsstyrelsens
naturvärdesobjekt.
Klass 3 Visst naturvärde = område med vissa förekomster av naturvårdsarter, har hög artrikedom,
har vissa ekologiska förutsättningar, men uppfyller inte kriterierna för klass 2
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Klass 4 Lågt naturvärde = område utan naturvårdsarter eller med enstaka sådan art med svagt
signalvärde. Hit hör ofta granplanteringar, hyggen och andra ensartade biotoper i
produktionslandskapet.
Observera: Då inget område i undersökningsområdet bedömdes ha högsta naturvärde (klass 1a) från
ett nationellt perspektiv, används beteckningen ”Klass 1” för de områden som bedöms ha ”Högt
naturvärde”, motsvarande klass 1b.

Karta med naturvårdsklassade områden

Fig. 15. Karta över Danviksområdet med områdesnummer och värdering enligt NVI-standard
Högt naturvärde
Påtagligt
naturvärde
Visst naturvärde
Lågt naturvärde

De fyra skogsområdena omfattas av följande områden:
Fåfängsbacken – område 1 – 7
Basttorpsskogen – område 8 – 15
Inskogen – område 16 – 37
Danviksskogen – område 38 – 55
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OMRÅDESBESKRIVNINGAR
Område 1

Värde: 8 p

(M2 S1 A3, FN1 FF1)
Motivering: Förekomst av död ved, fin brynmiljö i norr
med lövträd, ovanliga arter. Annars rätt ”tråkig” skog.

Läge: Norr om Gabrielstorp, mot åkern

Datum för fältbesök: 1.8.2019, 4.8.2019, 10.9.2018

Areal: 5,1 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Bergig, kuperad terräng, som gränsar mot hygge i söder. Mot norr en moränsluttning
med uppstickande bergknallar. Moränen består av en del ytligt liggande block. Såväl berggrund som
morän domineras av kalkfattiga bergarter. Där berg i dagen blottas konstaterades gnejs med
fältspatgångar. Jordmånstypen är en podsoljord med hög grad av urlakning. Ett skyddsdike i söder
fångar upp överskottsvatten från bergsplatån, annars leds vattnet genom moränen åt norr och
samlas i ett dike mot åkrarna.
Naturtyper: Tallskog, lövskogsbryn
Ekologiska strukturer: Död ved finns i måttlig omfattning, främst medelgrova – unga lågor av tall, det
mesta från en tidigare gallringsfas. Vid gallringen har också vissa träd gjorts om till högstubbar.
Förekomsten av död ved gynnar många insekter, lavar och svampar. Mest död ved finns i
skogsbrynet mot norr. Den småkuperade terrängen medger en viss variation i ljus- och
vindexponering samt fuktighet. Branter saknas liksom fuktstråk med ytligt vatten.
Naturbeskrivning: Ung – medelålders, efter gallring tämligen gles tallskog som sannolikt uppstått
genom självföryngring. Sura markförhållanden ger en artfattig vegetation med blåbär, lingon, ljung
och skogsmossor. En del kvarstående björkar finns i tallbeståndet samt en del enar som vuxit till efter
gallringen. I brynet mot åkern i norr växer mycket lövträd som björk, asp, ek och sälg men också stora
granar. Här finns också en del hävdgynnade arter, t.ex. gökärt och blodrot, som tecken på att det
tidigare förekommit slåtter eller bete.

Fig. 16. Området domineras av en medelålders tallskog.

35

Nuvarande markanvändning: Pågående skogsbruk.
Eventuell skötsel: Fortsatt gallring bör ske men i brynet mot norr bör alla lövträd sparas och den
döda veden ligga kvar för att förstärka den biologiska mångfalden i området. Enligt skogsbruksplanen
(bestånd 40) föreslås PG = Produktion – gallring.
Friluftsliv: Svaga förutsättningar för friluftsliv. Den småbergiga terrängen är inte attraktiv för detta
ändamål. Det förekommer även bullerstörningar från den närliggande skjutbanan.
Biologisk mångfald: Brynmiljön i norr med mycket lövträd är värdefull för fåglar, insekter och lavar.
Bland annat finns några stora aspar. Allélaven, Anaptychia ciliaris, är en karaktärsart för gamla aspar
och växer i stor mängd. Här växer även andra lavar, mossor och svampar på de gamla träden, bland
annat finns det gott om aspticka.

Naturvårdsarter
Jättesvampmal, Scardia boletella Grova, raka gångar i fnöskticka visar alltid på förekomst av
jättesvampmal. Gånghål funna i en fnöskticka på en gammal björk i den östra delen av området.
RÖDLISTAD SOM NT (nära hotad)
Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven visar att man befinner sig i en granskog
med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den mest i äldre granskog,
ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå mjöllav – en ytterst
vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och genom förekomsten av
små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea, uppträder på en gammal tall i området. Arten signalerar
gamla tallar och björkar i skogsbestånd. SIGNALART

Andra intressanta arter
Phyllocolpa leucaspis är en bladstekel, som bildar typiska galler på Salix-arter. Arten har ett fåtal
fynd i Sverige, men såväl insekten som gallen är sannolikt dåligt uppmärksammad. Ny för Oxelösunds
kommun.
Dropplav, Cliostomum griffithii Liksom signalarten gul dropplav en mycket bra karaktärsart för äldre
lövträd i odlingslandskapet. Laven växte på en grov ek i brynet i områdets nordvästra del. Det är i
Sörmland en sällsynt art, som i länet tidigare bara har påträffats vid Östermalma.
Småspik, Mycocalicium subtile, en spiklav som är ganska vanlig på stående död ved av i huvudsak tall,
där den kan täcka stora ytor. Påträffades i tallskogen på en avbarkad torraka av tall.
Större tallkvistbock, Pogonocherus fasciculatus Denna bagge räknas som en av de vanligaste
långhorningarna i barrskog och trivs främst på tallar, där den lever i innerbarken på nyligen döda
grenar Ett 60-tal fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 2

Värde: 6 p

(M2 S1 A1, FN1 FF1)
Motivering: Hygge med viss naturvårdshänsyn.

Läge: 300 m nordväst om Gabrielstorp

Datum för fältbesök: 5.7.2019, 3.8.2019

Areal: 3,1 ha

NVI – klass: 4 Lågt naturvärde

Naturgeografi: Småbergig terräng, bitvis med nakna eller lavbevuxna berghällar. Morän uppträder i
svackor, denna är sur och svårvittrad. Jordmånstypen är en typisk råhumuspodsol med urlakat
ytskikt. Bitvis högt vattenstånd men ett skyddsdike finns i söder som fångar upp överskottsvatten.
Naturtyp: Hygge med enstaka frötallar
Ekologiska strukturer: Död ved finns i viss omfattning, mest rör det sig om rent hyggesavfall, mest
klenved av björk men det finns också några äldre lågor. Vissa hänsynsträd, bland annat aspar, har
sparats, men inga riktigt grova träd. Tillfälligt god miljö för insekter i solexponerade lägen, men
förhållandena kommer att försämras i en kommande ungskogsfas. I övrigt inga spännande ekologiska
strukturer.
Naturbeskrivning: Bågformigt skogsbestånd som nyligen avverkats. I trädskiktet förekommer några
sparade frötallar, ojämnt utspridda över ytan. Även några äldre aspar har sparats som naturhänsyn.
En ny skogsgeneration är på väg med spontan föryngring av tall, gran och björk. Markfloran
domineras av hyggesvegetation som olika gräs och örnbräken. Tillfälligt rikare flora finns i störda
miljöer som i hjulspår och ännu ej igenväxta mineraljordsfläckar.

Fig. 17. Svarta fruktkroppar av bräkenskorpa på undersidan av ett örnbräkenblad.

Nuvarande markanvändning: Pågående skogsbruk.
Eventuell skötsel: Löpande skogsskötsel förespråkas. Enligt SPL, bestånd 44, föreslås PG, produktion
– gallring.
Friluftsliv: Området är genom avverkningen svårframkomligt, den enda framkomliga vägen är ett par
gamla körspår som tidvis är vattenfyllda. Området saknar värde för rekreation.
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Biologisk mångfald: Enstaka fläckar med avvikande vegetation bryter monotonin, men annars är
artfattigdomen påfallande. Några få arter förtjänar ett viss omnämnande.

Intressanta arter
Bräkenskorpa, Cryptomycina pteridis. På undersidan av många örnbräkenblad växer en svamp som
liknar sporgömmen, men till skillnad mot dessa bildar den svarta krustor. Angripna blad blir ofta litet
högre än dem som inte är angripna. Arten är ganska vanlig vissa år, men ofta förbisedd. Svampen
växer här nära ett körspår i ungskogen.
Brunrör, Calamagrostis phragmitoides Brunrör är ett högvuxet gräs med yvig vippa och med strån
där nya skott skjuter upp i bladvecken. Den liknar därigenom grenrör – ett betydligt vanligare gräs på
våra breddgrader. Brunrör är en nordlig art med spridda förekomster över hela landet och är funnen
på ett fåtal platser i Oxelösund.

Utbredningskarta – brunrör (Artportalen 2019-12-07)
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Område 3

Värde: 15 p

(M2 S3 A5, FN2 FF3)
Motivering: Barrnaturskog med kärrfyllda sänkor.
Många rödlistade och andra sällsynta arter. Mycket
goda förutsättningar för friluftsliv.

Läge: Skog nordväst om Gabrielstorp

Datum för fältbesök: 4.10.2019, 7.5.2019, 7.6.2019

Areal: 5,8 ha

NVI – klass: 1 Högt naturvärde

Naturgeografi: Höjdplatå med berghällar av gnejs och mellanliggande sänkor. Marken är vackert
böljande och moränmarker omger de långsträckta bergspartierna. På flera håll är det rikligt med små
block i ytmoränen. I de djupaste sänkorna har det bildats torv. Torvdjupet är i regel ringa och ligger
direkt ovanpå moränen. Mot söder leder en jämnt sluttande moränmark som ansluter mot bryn intill
åkrarna. Jordarna är kalkfattiga till följd av höga silikathalter i berggrund och morän. Marken är
mindre näringsurlakad i söder där det skett ett tillskott från lövträdsförna och inblåsta stoftpartiklar
från lermarkerna.
Naturtyper: Gammal tallskog, i höjdlägena hällmarkstallskog, björnmoss- eller vitmosskärr
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i sparsam omfattning, troligen har äldre vindfällen och
torrträd tidigare tagits till ved. Det finns inga grova lågor, men medelgrova lågor i hög grad av
förmultning finns litet överallt. De äldsta tallarna har troligen en ålder mellan 150 och 200 år. Typiskt
för dem är den storrutiga barkstrukturen, de grova, knotiga, delvis vridna grenarna samt rotben
överväxta med mossor och lavar. Mot vitmosskärren finns övergångszoner av sumpskogskaraktär.
Naturbeskrivning: Strax nordväst om Gabrielstorp ligger en höjdplatå med dominerande tallskog.
Tallen är i regel gammal, vissa träd troligen äldre än 150 år, och återfinns främst på hällmarkerna
men också på moränmarkerna omkring. Mellan partier av äldre hällmarksskog uppträder
självföryngrade tallbestånd av betydligt lägre ålder. I sänkor finns delvis öppna fattigkärr med
björnmosstuvor, vitmossor samt enstaka örter och starr. I kanterna uppträder en mossevegetation
med gråvide, skvattram, odon och tuvull. Smärre terrängsänkor är fyllda med vitmosstorv.

Fig. 18. En liten stig övertvärar hällmarken i den gamla tallskogen.
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Moränmarkerna domineras oftast av blåbärs- och lingonris. Där berg går i dagen utbreder sig vackra
renlavsmattor, där man kan hitta motaggsvamp – en rödlistad art knuten till äldre tallskog. I
sluttningen mot Gabrielstorp växer en grov barrblandskog på mossrik mark och närmast brynet med
inslag av en del grövre lövträd.
Nuvarande markanvändning: Det var länge sedan skogsbruk bedrevs i beståndet och nuvarande
skötsel bör tolkas som naturvård.
Eventuell skötsel: Enligt SPL, bestånd 47, klassas beståndet som S3, dvs skogen är avverkningsbar,
med tillägget att en avverkning inte bör ske. Målsättningen är fri utveckling. Resultatet av
inventeringen visar att bedömningen är riktig. En viss bevakning bör ske på sikt att inte granen
tränger in i bestånden och hotar, dvs växer in i de grova tallarna. I sådana fall kan det bli aktuellt att
fälla granar. Dessa bör fällas som högstubbar och resterande lågor ligga kvar på marken. Genom de
höga naturvärdena bör i området inrättas ett biotopskydd.
Friluftsliv: Många rör sig i området på de stigar som finns men även mellan dessa, särskilt i bär- och
svamptider. Markerna är rika på blåbär och lingon. Speciellt vid Gabrielstorp finns fina rid- och
promenadstigar. Viss störning av biltrafiken kan upplevas uppe på hällmarkerna. Området har goda
förutsättningar för friluftsliv. En viss kanalisering är nödvändig för att värna de lavrika mattorna på
berget.
Biologisk mångfald: Området är en mycket viktig lokal för motaggsvampen, en rödlistad art som i
bergen här påträffades på inte mindre än 17 olika platser.

Naturvårdsarter
Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila Denna lav är brun med ljus kant, taktegellik och växer på
oftast bränd tallved i gamla naturskogar med tall. Arten kräver ständig tillgång på grov, bränd tallved
i skogar där bränder varit cykliskt återkommande. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Vintertagging, Irpicodon pendulus Vintertagging är en vit skinnsvamp med undersidan uppsplitsad
av långa taggar. Fruktkropparna visar sig främst under vintern. Den växer på döende eller nyligen
döda grenar av gamla, flerhundraåriga tallar, ofta högt uppe i trädkronorna. Oftast påträffas
svampen i starkt skyddsvärda naturskogar. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad). Ny för Oxelösunds
kommun.
Tallticka, Phellinus pini Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av
levande, grova, mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra
skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för intensivt eller där granar växer upp
i tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga
karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Motaggsvamp, Sarcodon squamosus Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men
bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer
samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. Arten
finns rikligt i hällmarkstallskogen i ett mycket skyddsvärt bestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Spillkråka, Dryocopus martius Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och
blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har
arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)
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Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin art som signalerar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå
mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och
genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART
Barkkornlav, Lopadium disciforme Barkkornlaven är en skorplav med grynig bål. Fruktkropparna är
kolsvarta. Den växer på barken av löv- och barrträd och är i östra Sverige en fin signalart för gamla
fuktiga granskogar med lång skoglig kontinuitet. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART
Broskvaxskivling, Hygrocybe laeta Flera hagvaxskivlingar, släktet Hygrocybe, växer ibland även i
skog och indikerar då tidigare hävdade miljöer. Broskvaxskivlingen växer, som här, företrädesvis i
kanten av berg med renlavar och mossor. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART
Gul fingersvamp, Ramaria flavescens Gul fingersvamp är en av flera liknande arter som växer i
gamla barrskogar ofta tillsammans med andra mykorrhizasvampar knutna till äldre träd och/eller
lång skoglig kontinuitet. Till följd av skogsbruket minskar nu arten i Sverige. Ny för Oxelösunds
kommun. SIGNALART
Svavelriska, Lactarius scrobiculatus Svavelriska bildar mykorrhiza med gran. Den är stor och köttig
med gula zoner på hatten och avger, om man bryter den, en vit mjölksaft som snabbt övergår till att
bli svavelgul. Svampen är kalkgynnad och återfinns ofta i kärrkanter och i skogar med rörligt
grundvatten. I urbergsbygder är svampen en mycket bra signalart på små och begränsade
rikmarksfläckar, vilka ofta har höga naturvärden. Svampen är ganska vanlig men indikerar alltid
intressanta skogsmiljöer. SIGNALART
Svart praktbagge, Anthaxia similis Svart praktbagge har en i Sverige sydöstlig utbredning och tycks
vara vanligast vid kusterna. Den lever på tall, både i döda tallar men också inne i barken på
solexponerade tallar på hällmarker. Arten var tidigare rödlistad. SIGNALART

Andra intressanta arter
Puderfläck, Arthonia cinereopruinosa Arten växer på en senvuxen ek cirka 150 m norr om
Gabrielstorp. Arten är mycket sällan rapporterad och från länet finns tidigare fynd från Äspskär och
Hasselö i Oxelösund samt på Lövgärdsholmen i Bälinge skärgård.
Skägglav, Usnea dasypoga Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar
med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har
gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende.
Den växer här på en gammal björk i en bergkant.
Tunn flarnlav, Xylopsora friesii Denna lav växer främst på bränd tallved i gamla tallskogar. Den
påträffades cirka 200 m nordost om Gabrielstorp.
Mjölig klotterlav, Zwackhia sorediifera Fynd av denna lav brukar indikera intressant lavmiljöer. Den
är ganska vanlig i Oxelösunds kommun. Arten växte här på lövträd 250 m VNV om Gabrielstorp.
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Pigglummermossa, Barbilophozia attenuata Denna mossa, även kallad trefliksmossa, är lätt att
känna igen på de skorstenslika skottspetsarna. Arten växte på murken ved cirka 150 m VNV om
Gabrielstorp. Arten påstås vara ganska allmän. Ny för Oxelösunds kommun.
Asphättemossa, Orthotrichum gymnostomum Asphättemossa skiljer sig från närstående
hättemossor genom sina inrullade bladkanter. Den växer på asp och påträffades på en asp mitt i
skogen NV om Gabrielstorp. Ny för Oxelösunds kommun.
Citronticka, Antrodia xantha Citrontickan växer främst i gammal tallskog på grova lågor av tall och
gynnas av tidigare brandpåverkade miljöer. Arten kan även finnas på tallågor i kulturskog. I detta
område växer arten dock i gammal hällmarkstallskog. Ny för Oxelösunds kommun.
Myrnavling, Arrhenia philonotis Arten är känd från ett drygt 10-tal platser i Sörmland. Den växer i
vitmossa i kärr, i området 150 m NV om Gabrielstorp tillsammans med rothätta. Ny för Oxelösunds
kommun.
Rothätta, Mycena megaspora. Tämligen ovanlig svamp i vitmossa. Cirka 15 fynd i Sörmland. Arten
växer i ett par kärr cirka 150 – 200 m NV om Gabrielstorp. Ny för Oxelösunds kommun.
Cinnoberröd grynskivling, Cystoderma cinnabarina. Denna ovanliga grynskivling är en vacker
prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett
40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än
¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område.
Klibbflamskivling, Pholiota spumosa Denna svamp är mindre allmän och förekommer ibland utmed
barriga skogsstigar. Den växer här i bergig barrskog utmed en mindre stig. Ny för Oxelösunds
kommun.
Psilocybe turficola Denna oansenliga svamp är liten och brun med starkt välvd hatt och lång fot.
Den är sällsynt och växer på flera platser tillsammans med andra vitmossvampar i kärret sydväst om
villabebyggelsen. Tredje fyndet i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Slemsopp, Suillus flavidus Denna sopp är ovanlig i Sörmland och växer helst i kärr och sumpskogar.
Växer här tillsammans med andra ovanliga våtmarkssvampar. Ny för Oxelösunds kommun.
Bruchus rufimanus Skalbagge i familjen bladbaggar med äggformad kropp och speciella antenner
med avlångt triangulära antennleder. Arten håvades in bland örter och buskar i ett skogsbryn väster
om Gabrielstorp. Sjunde fyndet i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Skogsduva, Columba oenas. Denna duva har minskat mycket i Sverige, vilket anses bero på
konkurrens med kajor och brist på bohål. Den är i barrskog som här beroende av spillkråkan som
hackar ut bohål i gamla barrträd. Tidigare rödlistad.
Färgkulla, Cota tinctoria Färgkullan är en vacker, prästkragsliknande växt som i brynet väster om
Gabrielstorp lyser upp åkerkanten. Lokalen är den enda i undersökningsområdet.

42

Område 4

Värde: 13 p

(M3 S2 A4, FN2 FF2)
Motivering: Kulturmarksflora, rester av ängsflora, artrik
insektsfauna, gammal granskog med lång kontinuitet,
många sällsynta arter.

Läge: Gabrielstorp

Datum för fältbesök: 7.5.2019, 7.6.2019, 3.10.2019

Areal: 1,2 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Sluttning med sandig morän nedanför en bergsplatå, det översta moränlagret delvis
småblockigt. Sluttningen är jämn utan avbrott av höjdpartier. Jordmånen är en kalkfattig råhumus
med urlakat ytskikt. Vattnet leds från högre nivåer, silar genom moränen ned mot ett dike som
avvattnar de forna kulturmarkerna vid gården. I dessa delar av marken uppträder glaciallera.
Naturtyper: Kulturmark, äldre barrskog
Ekologiska strukturer: Måttlig omfattning av död ved, främst lågor av barrträd, men kontinuiteten av
död ved verkar svag. Solbelysta bryn och lövträd. Delvis blottad mineraljord, örtrikt, grusmark vid väg
och ruderatmarker med tippavfall.
Naturbeskrivning: Gabrielstorp fanns så tidigt som 1685, då under namnet Skräddarstugan. Idag är
huset obebott men tjänar som jaktstuga för jägarna på Stjärnholm. Norr om vägen till torpet finns
rester av en gammal smedja och på vägens motsatta sida en vattenkälla. Intill Gabrielstorp finner
man en äldre granskog av 70 – 90 års ålder. Marken är bevuxen med mossor. Vissa spår tyder på att
skogen betats i anslutning till torpet. I granbeståndet ingår en hel del tall och enstaka björkar. Död
ved finns i viss omfattning, även grova lågor. Det finns en speciell funga i området, dels den
rödlistade arten kungsspindling, som brukar indikera mycket fina svampmiljöer, dels den sällsynta
fransriskan i en stor population nära stigen i söder. Ned mot torpet Gabrielstorp ökar örtrikedomen
med bland annat rester av en torpträdgård och skogsbryn med örter och gräs.

Fig. 19. Gammal betespräglad granskog vid Gabrielstorp, som under goda
svampår troligen är en lokal för flera rödlistade arter.

43

Nuvarande markanvändning: Friluftsliv, inga skogliga åtgärder under senare decennier.
Eventuell skötsel: Granskogen bör lämnas för fri utveckling tillsammans med område 3.
Brynmiljöerna närmast Gabrielstorp bör hållas öppna för att bibehålla de entomologiska värdena här.
Torpet är en viktig kulturmiljö som om möjligt bör bevaras. Enligt SPL (bestånd 46) föreslås
slutavverkning av granskogen. Resultatet av inventeringen med förekomst av rödlistade svampar,
duvhökshäckning i närheten och en fin uppgång till populära strövområden i skogen ovanför torpet,
visar att en slutavverkning inte är lämplig med hänsyn till dessa värden.
Friluftsliv: Eftersom det med cykel (och bil) går att nå torpet, där det också finns
parkeringsmöjligheter, har skogen ovanför (inklusive område 3) blivit intressant för friluftslivet för
skogspromenader, bär- och svampplockning. Flera stigar leder från torpet upp i skogen.
Biologisk mångfald: Intressanta kulturmarksväxter nära torpet på öppen gräsplan med inslag av
murreva, borstnejlika, gulltörel, humle, spansk klockhyacint, jättenattljus, parkslide,
murgrönsveronika och i skogsbrynen en hel del ängsväxter som krusfrö, rödkörvel, bockrot och
rödklint. Även insektslivet i de varma brynmiljöerna är rikt utvecklat och det fanns vid besöket stora
populationer av olika arter skinnbaggar, främst bärfisar och ängsskinnbaggar. Strimlusen, Sörmlands
landskapsinsekt, räknades vid besöket till 120 individer. Inte mindre än fyra rödlistade arter fjärilar,
varav tre bastardsvärmare är funna här. Dessutom förekommer en vivel, som indikerar varma miljöer
med getväppling. Den är tidigare inte funnen i Sörmland. Sannolikt är området ett av de förnämsta i
kommunen med hänsyn till insektslivet.

Naturvårdsarter
Duvhök, Accipiter gentilis Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som
hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs
högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under
senare tid återhämtat sig. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Silversmygare, Hesperia comma Till skillnad mot ängssmygare, en vanlig fjäril, har silversmygaren
silvervita fläckar på vingarnas undersida. Förr var silversmygaren en allmän art, men har minskat och
är numera mycket lokal och mer frekvent i kalktrakter. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar
på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de
övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)
Bredbrämad bastardsvärmare, Zygaena lonicerae Denna bastardsvärmare har fem röda fläckar på
varje framvinge och ett relativt brett svart kantband på bakvingarna. Den har minskat mycket i landet
till följd av förändringar inom jordbruket med färre blomrika marker. RÖDLISTAD SOM NT (Nära
hotad)
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare har fem röda fläckar på
framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat
väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som
minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
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Kungsspindling, Cortinarius elegantior Arten hör till ädelspindlingarna. Den indikerar en
barrskogstyp med tidigare kontinuitet av barrträd och skogsbete, en skogstyp som är starkt
minskande i landet. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)

Fig. 20. Kungsspindling, Cortinarius elegantior

Lönnlav, Bacidia rubella Lönnlaven är en ljus- och näringsälskande art som växer på barken av olika
lövträd. Den har en grå, grynig bål med rödbruna fruktkroppar. SIGNALART
Sotlav, Cyphelium inquinans Sotlaven förekommer på näringsfattigt substrat, mest på barken långt
ned på stammen av gamla ekar. Arten är en mycket bra signalart och visar alltid på skogsmiljöer
och/eller träd med höga naturvärden. Den indikerar långvarig förekomst av gamla eller döda träd.
Laven har fått sitt namn av spormassan som är svart och sotar av sig om man stryker över laven med
fingret. SIGNALART

Andra intressanta arter
Fransriska, Lactarius citriolens Fransriskan är en sällsynt svamp, känd från 10 – 15 lokaler i
Sörmland. Den blir stor, är vitgul med skäggig kant, får vid brytning svavelgul saft med brännande
smak och lukt av citron. Den växer vid Gabrielstorp strax öster om torpet ganska ymnigt på en
gräsbevuxen stig. I Oxelösund finns ett tidigare fynd vid Djursvik.
Räfflad kastanjemusseron, Tricholoma stans Denna barrskogsart liknar kastanjemusseron, men har
räfflad hattkant och växer ofta i stora samlingar. Den växte med ett tiotal fruktkroppar i den grova
granskogen rakt norr om torpet. Ny för Oxelösunds kommun.
Lövgetingbock, Clytus arietis Arten är svart med gula tvärstreck. Den är typisk för ädellövskog men
kan också finnas i brynmiljöer med ek. Skalbaggen kan dock färdas mindre sträckor då den besöker
blommor. Ett exemplar av långhorningen håvades på ängsblommor vid Gabrielstorp. Ny för
Oxelösunds kommun.
Hypera venusta En brokigt tecknad skalbagge inom familjen vivlar. Den är extremt värmegynnad
och lever på Anthyllis (getväpplingar). Getväppling finns närmast i det varma skogsbrynet vid
Basttorpsvägen några hundra meter åt söder. Ny för Sörmland!
Blanksvart trädmyra, Lasius fuliginosus Denna myra är knuten till gamla lövträd, där den bor inne i
veden. Den patrullerar längs stammen för att mjölka bladlöss i trädkronorna – de på uppväg är
smalare än de sockerstinna myror som är på väg ned i boet. Fin indikatorart för gamla, rötade
lövträd. I Oxelösund tidigare funnen på Femöre och Jogersö.
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Område 5

Värde: 10 p

(M2 S3 A3, FN1 FF1)
Motivering: Gammal orörd tallskog, berg med rik
lavflora.

Läge: Berg nordost om Gabrielstorp

Datum för fältbesök 28.10.2019

Areal: 2,0 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Bergkulle med öppna berghällar. Ojämn bergsstruktur med parallella ribbor och
sänkor med issprängda block. I bergets kanter finns partier med blockig ytmorän. Bergarten är gnejs
och moränblocken är av samma slag. Hydrologiskt leds vatten ned i sprickor och vidare ut i
omgivningarna, främst åt söder och sydost.
Naturtyp: Hällmarkstallskog
Ekologiska strukturer: Död ved i viss omfattning på berget och längs sidorna med delvis grova lågor
av tall och gran. Vertikala hällmarks- och blockytor skapar fina mikromiljöer för såväl solälskande som
uttorkningskänsliga lavar och mossor.
Naturbeskrivning: Bergknalle med ojämn, splittrad struktur med bergytor bevuxna med renlavar
samt block med en rik förekomst av skorp- och bladlavar. Mellan berghällarna partier med mossor
och lingonris. På berget växer en del mycket gamla, 100 – 150-åriga tallar samt en hel del låga
martallar. I sydsluttningen en bård av lövträd med hänglavar, i övrigt gränsar berget mot ungskogar
av gran.
Nuvarande markanvändning: Ingen markanvändning. Impediment.
Eventuell skötsel: Området bör bevaras som ett skogsimpediment. Berget är även i SPL undantaget
från skogliga åtgärder.
Friluftsliv: Bergets renlavshällar är fria från slitage och besöks troligen mycket sällan av
skogsvandrare.

Fig. 21. Orörd hällmark med tallar

46

Biologisk mångfald: Intressant lavflora på block och hällar, men också på gamla tallar och död ved.
Trots sin ringa storlek är hällmarken ovanligt artrik och representativ med flera arter som indikerar
lång beståndshistorik. Närvaron av hänglavar på träd i sluttningen är också intressant i en tätort där
luftföroreningar under lång tid inverkat negativt på denna ekologiskt intressanta lavgrupp.

Naturvårdsarter
Motaggsvamp, Sarcodon squamosus Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men
bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer
samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet.
RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Svart praktbagge, Anthaxia similis Svart praktbagge har en i Sverige sydöstlig utbredning och tycks
vara vanligast vid kusterna. Den lever på tall, både i döda tallar men också inne i barken på
solexponerade tallar på hällmarker. Arten var tidigare rödlistad. SIGNALART

Andra intressanta arter
Gulkantad spiklav, Calicium trabinellum Arten växer på barrträdsstubbar eller död ved av tall. I
detta område växer den på en torraka av tall. Bålen är insänkt och fruktkropparna är korta med svart
spormassa och på undersidan av ”hatten” med gul beläggning. Arten är vanligast i norra Sverige men
förekommer i äldre skog även söderut. Ny för Oxelösunds kommun.
Lecanora aitema Denna skorplav är relativt okänd och troligen mycket förbisedd. Växte på
hällmarken nordost om torpet på tall. Första fyndet i Södermanland.
Lecanora hypoptella Denna skorplav växer på bark och ved av tall. Ny för Oxelösunds kommun.
Hällav, Melanelia hepatizon Laven bildar halvdecimeterstora kakor på berghällar. Apothecierna
sitter i kanten av de centrala loberna. Arten är kustbunden och funnen på några platser längs
Sörmlandskusten, närmast på Stora Mellskär i Oxelösunds skärgård.
Xylographa rubescens Denna art är mycket ovanlig och endast rapporterad från en handfull
växtplatser i Sörmland. Den påträffades på liggande död ved av tall i södra kanten av hällmarken.
Gråporing, Cinereomyces lindbladii Denna vedsvamp växer här på en död tall i kanten av
hällmarken. Svampen blir med tiden gråfärgad och då lätt att känna igen. Ny för Oxelösunds
kommun.
Barktrådfoting, Nemasoma varicorne Denna mångfoting är centimeterlång med ett pärlband av
mörkare fläckar längs kroppens sidor. Punktögat liknar en liksidig triangel. Arten lever under barken
på nedfallna, döda trädstammar och stubbar. Djuret påträffades under barken på en död enbuske
uppe i tallhällmarken. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 6

Värde: 9 p

(M2 S1 A3, FN1 FF2)
Motivering: Påverkat av skogsbruk. Fin ängsflora i
sydvända bryn, lövrikt kärr. Märkligt fynd av murgröna.

Läge: Nordnordost om Gabrielstorp

Datum för fältbesök 5.8.2019

Areal: 8,1 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Växelkuperad terräng med små bergknölar och torvfyllda kärrstråk. Området är till
övervägande del täckt av en sandig morän. Bergarten är gnejs. Jordmånen är en typisk råhumus med
urlakat ytskikt. Hydrologin är ett resultat av berggrundens topografi. Vatten stannar dels i sänkor
med svag avrinning, där vattenståndet växlar över året, men i den sandiga moränen sker avrinning
ned mot åkrarna där diken skär av vattenflödet ut över lermarkerna.
Naturtyper: Granplantering, lövkärr, hällmarkstallskog, örtrikt bryn
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i måttlig omfattning, främst i form av klenved av gran,
björk, tall och sälg efter tidigare röjningsinsatser i planteringen. Viss variation i lutning och
exponering, fuktstråk och lövrikt kärr ger ökad diversitet och artrikedom. Få äldre träd på grund av
skogsbruk.
Naturbeskrivning: Området består till övervägande del av granplanteringar på tidigare hyggesmark.
Kring hällmarken (område 5) sumpskogsstråk med bitvis vattenfyllda sänkor, där olika starr, främst
blåsstarr, dominerar. I trädskiktet märks främst medelålders klibbal, glasbjörk och Salix-arter. Norrut
finns flera hällmarksstråk bevuxna med ljung och renlavar. I söder uppträder örtrika skogsbryn, som
tidigare påverkats av slåtter och/eller bete. Här möter vi rester av en ängsflora med bland annat
ängshavre, backglim, vårstarr, gullviva och luddros.

Fig. 22. Lövkärr med blåsstarr, Carex vesicaria
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Nuvarande markanvändning: Pågående skogsbruk.
Eventuell skötsel: Granskogen bör gallras enligt Skogsbruksplanen (bestånd 41). Dock bör inga
åtgärder ske i lövkärren. Igenväxning av skogsbrynet i söder riskerar att slå ut ängsfloran och en viss
uthuggning skulle kunna vara positiv.
Friluftsliv: Genom aktivt skogsbruk och kuperad terräng är området inte utnyttjat för friluftsliv i
någon större omfattning. Några smärre stigar finns, troligen viltstigar, som också kan utnyttjas av
vandrare, till exempel under svampsäsong. På längre sikt, när skogen blir mer uppvuxen, kan
området bli aktuellt för rekreation i anslutning till område 3.
Biologisk mångfald: Området består till stor del av gammal hyggesmark och den biologiska
mångfalden är kraftigt reducerad. Rester av mer ursprunglig natur finner vi i det lövbevuxna kärret
och i ängsbryn mot söder, där det sannolikt också finns en intressant insektsfauna, som dock inte
studerats i detalj.

Naturvårdsarter
Motaggsvamp, Sarcodon squamosus Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men
bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer
samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet. Växer
här i torr tallskog intill en granplantering väster om hällmarken i område 5. RÖDLISTAD SOM NT (Nära
hotad)
Murgröna, Hedera helix Fyndet av murgröna i brynet mot åkrarna i norr är sensationellt. Murgrönan
är en gammal värmetidsrelikt med bara få nutida förekomster i Sörmland, där lokalerna sedan länge
är väl kända. Murgrönan odlas även i trädgårdar men då fröna inte gror i vårt klimat kan den inte
spridas annat än genom dumpade revor som kan slå rot på avfallsplatser. Fyndet i skogsbrynet i detta
område har inte detta ursprung. Den verkar inte heller särskilt gammal på platsen. Det kan röra sig
om en fågelspridning från en odlad, tidigblommande sort, där mogna frukter kan ha utvecklats.
FRIDLYST. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART
Lönnlav, Bacidia rubella Lönnlaven är en ljus- och näringsälskande art som växer på barken av olika
lövträd. Den har en grå, grynig bål med rödbruna fruktkroppar. Laven växte på ett lövträd i
nordvästra delen på gränsen mot område 7. SIGNALART
Gullviva, Primula veris Gullvivan är en välkänd, något kalkgynnad art, som hör till det äldre
odlingslandskapet och därför minskat i landet. I det kalkfattiga Oxelösund är gullvivan relativt ovanlig
som vild, men har på många håll planterats in på tomter och i trädgårdar. Gullvivan växer här i brynet
mot söder bland andra ängsblommor. FRIDLYST MOT UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING.

Andra intressanta arter
Harmandiola populi En gallmygga som angriper löv av aspar. Enligt Artportalen 5:e svenska fyndet,
troligen mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun.
Göktyta, Jynx torquilla Göktytan är en liten hackspett, som till skillnad mot övriga hackspettar flyttar
söderut under vintern. Arten finns mest i glesa skogar med grova lövträd där det finns naturliga
bohål. Sedan 1980-talet har göktytan minskat kraftigt med i stort sett en halvering fram till 1992.
Antalet häckande par är nu nere i 5000 till 10 000. Orsaken till tillbakagången är ännu inte helt
klarlagd.

49

Område 7

Värde: 10 p

(M3 S2 A3, FN1 FF1)
Motivering: Igenväxande hagmarksrest med artrikt trädoch buskskikt, förekomst av ängsskära och violkremla.
Rikligt med död ved.

Läge: 400 m nordost om Gabrielstorp

Datum för fältbesök: 29.8.2019

Areal: 0,6 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Småkuperad terräng med vegetationsklädda bergryggar, moränstråk och ett parti
med glaciallera i söder. Detta är sannolikt gammal åker men är nu dikat och planterat med gran.
Ytmorän med 20 – 50 cm stora block. Jordmånen är en råhumus med urlakat ytskikt men
näringsberikad under större lövträd.
Naturtyper: Granplantering, gammal hagmark
Ekologiska strukturer: Rikligt med död ved av olika trädslag, mest triviallövträd som sälg, rönn och
björk, i söder även gran. Det finns även gamla stubbar av olika ålder. En stor del av den döda veden
är tidigare gallringsrester. Stor ekologisk variation på grund av stort lövinslag och äldre träd, till
exempel sälg, ask, lönn och rönn. Fuktstråk finns som bidrar till variationen.
Naturbeskrivning: Gammal hagmarksrest som vuxit igen, delvis dikad och planterad med gran. Över
en stor del av marken växer rikligt med ormbunkar, främst träjon som ockuperat den steniga marken.
I övrigt är vegetationen rik på mossor och gräs. Området är mest intressant som gammal
hagmarksmiljö – en ängsrest med gamla lövträd, varav flera ramlat, samt nyinvandrade träd och
buskar. På en liten bergkulle står en mycket grov tall, som ingick i den gamla hagmarksvegetationen.
Det finns även ett bestånd av sparade grova lönnar och aspar samt en högstubbe och en grov låga av
asp. I södra delen mot åkern finns ett bryn med flera medelålders ekar.

Fig. 23. Intressant hagmarksrest med mycket lövträd, bl.a. ask.

50

Nuvarande markanvändning: Ingen skötsel, tidigare skogsbruk som granplantering på gammal åker.
Eventuell skötsel: I skogsbruksplanen, bestånd 42, föreslås Naturvård – orört. I huvudsak rätt
bedömning, men i den granplanterade delen bör granen tas bort i syfte att skapa en lövrik miljö på
den fuktiga marken. Åtgärden kan inte anses prioriterad. Det är desto viktigare att se till att granen
inte tar över i den gamla hagmarken, där det är viktigt att lövrikedomen består.
Friluftsliv: Trots närheten till väg utnyttjas inte denna hagmarksrest för friluftsliv. Inga stigar eller
andra spår tyder på mänskliga aktiviteter.
Biologisk mångfald: Örtrik mark med brynvegetation som ängsskära, svinrot, midsommarblomster
och vitmåra. På ogräsgärdet nedanför växer bland annat ekorrkorn. Tämligen rik förekomst av
ängsskära som indikerar gammal slåtterhävd. Många arter knutna till död ved finns i området liksom
insekter som gynnas av solexponering, lövrikedom och död ved.

Naturvårdsarter
Ängsskära, Serratula tinctoria Ängsskäran är en tistelliknande växt, men utan tornar, och cirka
meterhög. Blomkorgarna är rödvioletta och bladen sågade, upptill flikiga, nedtill nästan hela. Arten
är ovanlig i Sverige, något vanligare i östra delen, och har minskat betydligt sedan förr på grund av
upphörd ängsslåtter, igenväxning av bryn och hagmarker. Ängsskäran växer här på några fläckar och
populationen bedöms som tills vidare stabil. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Barkticka, Oxyporus corticola Barktickan är en vitrötesvamp som vanligen växer på ännu barkklädda
stammar och grenar av grova aspar. Arten pekar ofta på områden med förekomst av rödlistade arter
och höga naturvärden i övrigt. SIGNALART
Grovticka, Phaeolus schweinitzii Denna svamp återfinns så gott som enbart som rotparasit på

mycket gamla tallar och återfinns därför i naturskogar med tall eller under kvarstående
överåriga tallar i skogar eller i hagmarker. Arten är lätt att känna igen även då man ser
fjolårets fruktkroppar, då dessa är mycket lätta (nästan som frigolit!) samt att de är stora,
ofta 15 - 30 cm breda och växande intill foten av gamla tallar. SIGNALART

Andra intressanta arter
Lövvedsnål, Chaenotheca xyloxena Arten kännetecknas av att bålen är helt insänkt i substratet och
att undersidan av fruktkroppens huvud undertill har en tydlig, vit beläggning. Fruktkropparna är
långa och slanka med brunaktig spormassa. Arten är östlig och föredrar skogar med förekomst av
död ved i något beskuggade lägen. Här växer den på en död gran. Sannolikt inte ovanlig, men sällan
rapporterad. Ny för Oxelösunds kommun.
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
Violkremla, Russula violacea Denna kremla är liten, violett och något klibbig. Köttet gulnar vid
brytning och har en svag doft av äpple. Smaken är pepprig. Kremlan är funnen på nio lokaler i
Sörmland. Här växer den under en stor björk. Ny för Oxelösunds kommun.
Askbladloppa, Phyllopsis fraxini Denna bladloppa angriper askblad och rullar in bladkanterna. I
rullarna lever platta, kraftigt villulliga larver. Tredje fyndet i Södermanlands län. Ny för Oxelösunds
kommun.
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Område 8

Värde: 5 p

(M1 S1 A1, FN1 FF1)
Motivering: Granplantering av föga värde för naturvård
och friluftsliv.

Läge: Väster om Benestugan

Datum för fältbesök: 9.10.2019

Areal: 5,5 ha

NVI – klass: 4 Lågt naturvärde

Naturgeografi: Brant moränsluttning mot en åker med glaciallera. Nederbördsvatten leds längs
sluttningen och överskottet samlas i ett dike mot åkern. Jordarten är en sur urbergsmorän och
jordmånen är starkt urlakad. Längst i väster finns ett stråk av grusiga svallsediment.
Naturtyp: Granplantering
Ekologiska strukturer: Visst inslag av död klenved av lövträd som rester från en tidigare röjning av
brynet. I övrigt liten ekologisk variation.
Naturbeskrivning: Tät, oröjd, cirka 20-årig granplantering i nordsluttning mot en åker på tidigare
hyggesmark. Området sträcker sig nära en kilometer från Benestugan västerut. I de täta
granbestånden kan man skönja några grova frötallar och någon enstaka medelålders björk. Marken
är i princip fullständigt blottlagd i mörkret under granarna men där ljus kommer in växer mest
blåbärsris. Mot åkern i norr en smal brynzon med gallrad lövskog, mest unga träd, främst björk och
en gräsrik vegetation. Längst i väster finns en tät asp-björkdunge med inslag av ung gran.
Nuvarande markanvändning: Skogsbruk
Eventuell skötsel: Bör skötas enligt skogsbruksplanen, bestånd 55, med gallring i det uppväxande
granbeståndet.
Friluftsliv: Tidigare fanns en ridstig nära brynet som utnyttjades av de närboende. Den raserades i
samband med avverkningen. Området är idag helt utan intresse för friluftsliv.
Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden är till stor del utarmad även om det generellt sett är
intressant med brynmiljöer mot öppen mark. Frånvaron av äldre träd och blommande örter gör dock
brynet mindre värdefullt i detta sammanhang.

Intressanta arter
Dynrödgömming, Dialonectria episphaeria s.lat. På grenar och tunna stammar av fälld björk är det
gott om en kärnsvamp, slätnästing, som bildar svarta beläggningar i partier med uppfläkt bark. På
dessa fruktkroppar ser man ibland röda små prickar, vilka hör till svampen dynrödgömming. Den är
inte vanlig, men troligen mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun.
Klibbflamskivling, Pholiota spumosa Denna svamp är mindre allmän och förekommer ibland utmed
barriga skogsstigar. Svampen växer i ett örtrikt skogsbryn väster om Benestugan. Ny för Oxelösunds
kommun.
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Område 9

Värde: 13 p

(M2 S2 A4, FN2 FF3)
Motivering: Många sällsynta arter knutna till död ved,
bland annat ullticka och brandticka. Fin skog för
friluftsliv.

Läge: Västsydväst om Benestugan

Datum för fältbesök: 9.10.2019

Areal: 9,1 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde, i Ö delen klass 2

Naturgeografi: Området består till största delen av en låg bergsrygg med småblockig ytmorän i
svackor och sekundärt bildad torv i djupare sänkor. Berggrunden består av gnejs och sura mineral
dominerar även i moränen. Detta framkallar starkt sura, urlakade råhumusjordar. Terrängen sluttar
mot norr och marken avvattnas mot åkrarna. På själva planet stannar vatten kvar i fördjupningar och
svackor.
Naturtyper: Likåldrig tallskog med risvegetation, skogskärr
Ekologiska strukturer: Död ved finns spritt i skogsområdet, mest medelgrova tallar och granar samt
klen lövved av olika dimensioner. Nära Benestugan förekommer död ved i större omfattning och här
finns också flera ovanliga svampar. Topografisk variation och fuktighetsförhållanden är positivt för
diversiteten.
Naturbeskrivning: Till största delen en låg bergsplatå som till största delen är täckt av ett ytligt
moränlager, där det växer rikligt med blåbärsris och här och var även fläckar med ljung och lingonris.
Trädskiktet domineras av tall men det finns även partier med blandbarrskog med inslag av björk.
Vegetationen är mycket ensartad. I skogen finns en del äldre träd och mot Benestugan även grova
träd och en hel del grov död ved med bland annat ullticka och litet längre åt väster även brandticka. I
området sydväst om Benetorp finns också ett mindre skogskärr med en öppen vattenspegel som har
betydelse för den biologiska mångfalden och för viltet. I kanterna växer skvattram, kråkbär och
tuvull.
Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, inga åtgärder de senaste decennierna.
Eventuell skötsel: Skogsbruksplanen, bestånd 56 (V delen) föreslår slutavverkning, men inte inom
den närmaste 10-årsperioden. Oavsett åtgärder är det viktigt att spara död ved på nordsluttningen V
om Benestugan med flera rödlistade arter. Med tanke på områdets potential för friluftsliv och
förekomsten av flera rödlistade arter finns bättre alternativ än att avverka skogen.
Friluftsliv: Området har en fin potential som rekreationsskog. Enstaka rid- och promenadstigar visar
att området nyttjas redan idag. Markerna är lättgångna och rika på bär och svamp.
Biologisk mångfald: Trots att området mest består av medelålders tallskog med en ensartad
vegetation av blåbärsris finns rester av äldre skog, grov död ved och flera rödlistade arter och
signalarter. Förekomsten av kolflarnlav visar att det tidigare brunnit i området.
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Fig. 24. Strövstig i vacker barrskog.

Naturvårdsarter
Kolflarnlav, Carbonicola anthracophila Denna lav är brun med ljus kant, taktegellik och växer på
oftast bränd tallved i gamla naturskogar med tall. Arten kräver ständig tillgång på grov, bränd tallved
i skogar där bränder varit cykliskt återkommande. Växer här på minst en tall. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)
Tallticka, Phellinus pini Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av
levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra
skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för radikalt eller där granar växer upp i
tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga
karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Brandticka, Pycnoporellus fulgens Denna vackert orangefärgade ticka växer oftast ihop med
klibbticka och indikerar skogsområden med höga naturvärden. Den växer nästan alltid på grova,
förrötade granlågor, gärna i miljöer med hög luftfuktighet. Brandtickan är sällsynt, men tycks ha blivit
vanligare kanske till följd av ett allt varmare klimat. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Ullticka, Phellinus ferrugineofuscus Ulltickan lever på undersidan av gamla granlågor. Den är
mörkbrun med en rostbrun ullig tillväxtzon. Arten är i huvudsak knuten till restbestånd av
barrnaturskog, gärna med en lång kontinuitet av död ved. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD
SOM NT (Nära hotad)
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART
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Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå
mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och
genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar.
Gammelgranslaven växer här på flera granar i nordsluttningen. SIGNALART

Andra intressanta arter
Linnea, Linnaea borealis Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland
i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets
olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om
där förekommer andra arter som signalerar äldre skog.
Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina Denna ovanliga grynskivling är en vacker
prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett
40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än
¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område.
Spetspucklig kanelspindling, Cortinarius croceoconus Denna småväxta spindelskivling växer
tillsammans med gran, har en brun, mycket spetstoppig hatt och rödbrunt velum (trådbeläggning) på
foten. Den är ganska ovanlig men inte speciellt knuten till skyddsvärda skogsmiljöer. Ny för
Oxelösunds kommun.
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.

Utbredningskarta – brandticka (Artportalen 2019-12-07)
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Område 10

Värde: 14 p

Läge: Benestugan

Datum för fältbesök: 8.4.2019, 7.6.2019, 9.10 2019, 28.10 2019

Areal: 2,3 ha

(M3 S2 A5, FN2 FF2)
Motivering: Ädellövskog, gamla lövträd,
kulturmarksflora, rikt fågelliv, många naturvårdsarter.

NVI – klass: 1 Högt naturvärde

Naturgeografi: Småkuperad topografi med bergkullar, moränslänter med sandig morän och i lägre
partier glaciallera. Berggrunden består av gnejs. Mullartad jordmån i torpträdgården och längre åt
väster i lövdominerade partier. Vattnet leds ned mot lövskogen, genom vilken det går ett brett dike.
Naturtyper: Gräsmark (torpträdgård), ädellövskog, tall-ekbacke, lövbryn, hällmark
Ekologiska strukturer: Rik variation av gamla och unga lövträd, busksnår, solexponering, beskuggning
och blommande örter och buskar, även variation i fuktighet. Död ved förekommer ganska rikligt,
mest lövträd. Sammantaget en variationsrik miljö av stor betydelse för artdiversiteten.
Naturbeskrivning: Vägen mot Benestugan passerar en igenväxt åkermark med bryn av lövträd. På
vägens norra sidan växer en ek-tallskog i en backe med blockig ytmorän. Ekarna är omkring 50-åriga
och vegetationen gräsrik. Mot torpet växer en blandskog med tall, ek och sälg samt några stora fina
aspar av betydelse för fågellivet. Vid torpet står en stor välvuxen ask, som troligen är ett gammalt
vårdträd. Stigen förbi torpet går åt sydväst genom en lövskog på stenig, dels fuktig mark. I lövskogen
finns en del körsbär, ask, alm och asp samt en hel del död ved av lövträd. På platsen lär det tidigare
funnits inte mindre än fyra torp med tillhörande uthus m.m. Det nyaste av dem är Benestugan, som
numera är sommarbostad. Marken kring tomten är något vildvuxen. På berget, cirka 40 meter öster
om torpet, finns delar av en husgrund, som troligen varit ett uthus samt två äldre källargropar.
Nuvarande markanvändning: Ingen. Området är igenväxande och extensivt skött (trädgård).
Eventuell skötsel: I skogsbruksplanen, bestånd 52, är naturvårdsmål ett orört bestånd med
bevarande av naturvärden som syfte. Det råder ingen tvekan om bedömningen. Död ved av lövträd
är en bristvara i kommunen och det är angeläget att den lämnas kvar och att andra lövträd får
möjlighet att växa sig stora.
Friluftsliv: Området ligger nära privat torp. Den lilla vägen nyttjas ibland för närrekreation. På sikt kan
stigen bli en port upp till område 9.
Biologisk mångfald: Vid torpet blommar under våren flera lökväxter som Scilla, vårstjärna, vårlök,
krokus, snödroppar, påskilija och vårkrage. Det finns också fruktträd och bärbuskar av olika slag samt
en del torrmarks- och kulturväxter som brudbröd, mandelblomma, silvergröe och rosenrips. Väster
om torpet finns det lövskog med äldre träd, bland annat gamla askar och lönnar. Miljön är viktig för
insekter, såväl pollinatörer som vedlevande arter. Vid ett stickprov insamlas sex arter bärfisar. Det
finns även en intressant fågelfauna med bland annat sparvhök, törnskata, kattuggla och skogsduva

Naturvårdsarter
Almrostöra, Hymenochaete ulmicola Almrostörat är en skinnsvamp som växer på grov bark av alm.
Hatten har oftast en utböjd kant och en rostbrun undersida. Arten beskrevs så sent som 2005.
Genom att almarna minskar katastrofalt i Sverige är även almrostörat en hotad art. Den växer på en
gammal alm strax väster om Benestugan. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
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Orangepudrad klotterlav, Alyxoria ochrocheila Som det svenska namnet på arten antyder har
fruktkropparna på ovansidan en orange mjöllik beläggning, som ibland kan saknas. Arten som växer
nära Benestugan vid basen på en gammal alm är beroende av lång lövträdskontinuitet. Ny för
Södermanlands län. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad).
Sånglärka, Alauda arvensis Vårens sändebud, den välkända sånglärkan, som brukar fylla fälten med
sin smattrande drill, har blivit allt ovanligare på grund av minskad variation i odlingslandskapet. Detta
missgynnar bland annat fågelns häckningsbiotoper. Vid Benestugan finns fortfarande lämpliga
häckningsmiljöer för sånglärka. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Spillkråka, Dryocopus martius Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och
blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har
arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)
Skogsalm, Ulmus glabra Arten är rödlistad som CR (akut hotad), men är ännu vanlig i Sörmland och
tillmäts ännu inte så högt naturvärde. Almarna vid gården är dessutom möjligen planterade. Viktig
som värdträd för den hotade svampen almrostöra!
Grå punktlav, Acrocordia gemmata Denna skorplav hittades nära och strax öster om Benestugan på
lövträd. Den växer på gamla lövträd, är inte ovanlig, men har ett visst indikatorvärde, i Oxelösund
tidigare funnen på flera av öarna i skärgården. SIGNALART
Lönnlav, Bacidia rubella Lönnlaven är en ljus- och näringsälskande art som växer på barken av olika
lövträd. Den har en grå, grynig bål med rödbruna fruktkroppar. Den växer på flera av lövträden vid
Benestugan. SIGNALART
Slanklav, Collema flaccidum Slanklav hör till gelélavarna. Bålen är mörkt olivgrön och sväller i väta.
Arten växer på lövträd vid Benestugan. Arten visar alltid på skogsmark med höga naturvärden. Den
indikerar miljöer med hög och jämn luftfuktighet och skoglig kontinuitet. Ny för Oxelösunds
kommun. SIGNALART
Barkticka, Oxyporus corticola Barktickan är en vitrötesvamp som vanligen växer på ännu barkklädda
stammar och grenar av grova aspar. Arten pekar ofta på områden med förekomst av rödlistade arter
och höga naturvärden i övrigt. Svampen växer här på en asplåga i blandskog med asp i områdets
västra del. SIGNALART

Fig. 25. Barkticka på undersidan av en asplåga.

Vit vaxskivling, Cuphophyllus virgineus Vit vaxskivling växer ofta i gräsmarker, ibland också i lövskog.
I denna miljö indikerar den artrika svampmarker, som ofta har sitt ursprung i en tidigare
hagmark/löväng. Vit vaxskivling växer i gräs under lövträd nära Basttorpsvägen. SIGNALART
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Gullviva, Primula veris Gullvivan är en välkänd, något kalkgynnad art, som hör till det äldre
odlingslandskapet och därför minskat i landet. I det kalkfattiga Oxelösund är gullvivan relativt ovanlig
som vild, men har på många håll, som här vid Benestugan, en gång planterats in på tomter och i
trädgårdar. FRIDLYST MOT UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING.
Törnskata, Lanius collurio Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten.
Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker,
hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har blivit mer stabil. LISTAD I
FÅGELDIREKTIVET, ANNEX 1

Andra intressanta arter
Groporangelav, Caloplaca obscurella Denna art är ovanlig och har en bål med både soral och
apothecier, de förra med skålformat utseende. Arten växer på basen av lövträd strax väster om
Benestugan. Andra fyndplatsen i Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun.
Klotterlav, Alyxoria varia Laven har en tunn, skorplik, ljusgrå bål med svarta, ovala – långsmala
apothecier. Den växer nästan enbart på grova ädellövträd. Arten växer här på en gammal alm.
Sparvhök, Accipiter nisus Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter,
efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom
jordbruket.
Kattuggla, Strix aluco Kattugglan häckar tämligen allmänt i löv- och blandskog med mera, där det
finns tillgång till ihåliga lövträd. Man känner igen den på storleken och på det typiska hoandet.
Skogsduva, Columba oenas Denna duva har minskat mycket i Sverige, vilket anses bero på
konkurrens med kajor och brist på bohål. Vid Benestugan finns gott om bohål för skogsduva. Tidigare
rödlistad.
Purpurbrun spindling, Cortinarius anthracinus Arten som är mörkt purpurbrun med vackert
rödbruna skivor, är i Sverige mer eller mindre sällsynt. Den är kalkgynnad och växer i såväl barr- som
lövskog. Vid Benestugan växer den i ädellövskogen strax väster om torpet. Ny för Oxelösunds
kommun.
Askskinn, Peniophora limitata Detta skinn är utan tvekan vanligast på ask. Då asken minskar i
Sverige på grund av askskottsjukan är det troligt att askskinnet kommer att rödlistas inom kort. Arten
påträffas på undersidan av nedrasade askgrenar i lövskogen väster om torpet. Ny för Oxelösunds
kommun.
Taggticka, Sistotrema confluens Ny för Oxelösunds kommun. Marklevande ticka med taggar istället
för porer, starkt vaniljdoftande. Mindre vanlig, ofta bra indikator för intressanta svamplokaler.
Rutsopp, Xerocomellus chrysentheron Rutsoppen är ofta typisk för ekbackar och andra ekmiljöer
med bördig jordmån. I området växte den på en märklig växtplats – en igenväxande åker på lera. Ny
för Oxelösunds kommun.
Liten fläckhätta, Mycena maculata Denna lilla hätta växer på död ved som grenar och stubbar av
lövträd, främst ek, och utmärks av rödbruna fläckar under hatten på skivorna. Svampen upptäcktes
75 m SV om torpet på en lövträdsstubbe. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 11

Värde: 10 p

(M1 S2 A3, FN2 FF2)
Motivering: Dalgång med gransumpskog, värdefulla
svampar bland annat gultoppig fingersvamp och
ringskräling. Friluftsliv.

Läge: Nordost om Basttorp

Datum för fältbesök: 2.9.2019

Areal: 1,9 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Dalsänka med slänter av sandig morän. På sluttningarna talrika mossöverväxta ytnära
block, i dalsänkan inblandning av lera och lövmull. Marken lutar svagt åt väster, men avrinningen är
svag vid normala nederbördsöverskott. Jordmånen är en kalkfattig, urlakad råhumus.
Naturtyper: Olikåldrig, grandominerad barrskog, gransumpskog
Ekologiska strukturer: Sparsam förekomst av död ved, mest av klenare dimension. En del stubbar
visar på en tidigare gallringsfas och bidrar till död ved. Ekologiskt intressant tuvbildning i den fuktiga
skogen.
Naturbeskrivning: Olikåldrig grandominerad barrskog med undertryckta björkar och enstaka större
tallar, de senare i en moränsluttning mot norr. Tallarna är tämligen likformiga, cirka 80 - 90 år gamla.
I det centrala partiet växer en värdefull gransumpskog med omgivande ris-mossrika marker. Här finns
en hel del linnea – en art som minskat oroväckande mycket i Sörmlands skogar. Sumpskogen omges
på båda sidor av berg.
Nuvarande markanvändning: Tidigare skogsbruk, inga sentida åtgärder.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 63, bör området lämnas orört. Resultat av
inventeringen visar att förslaget är riktigt. Den fuktiga granskogen med äldre björkar utgör efter
några decennier en viktig del av den biologiska mångfalden då det kommer att alstras en hel del död
ved i ett område med hög mark- och luftfuktighet.
Friluftsliv: Området är väl utnyttjat för rekreation. Stigen som leder genom område 12, norr om
sumpskogen, går även igenom detta skogsbestånd. Stigen med omgivningar används för
skogspromenader, ridning och annan rekreation som bär- och svampplockning. Fin friluftsskog,
lättgången terräng.
Biologisk mångfald: Sumpskog med avvikande flora med bland annat topplösa, mannagräs,
björnmossa, klubbvitmossa och granvitmossa samt bland svampar rödgul trumpetsvamp,
ringskräling, vitmosskremla, gultoppig fingersvamp och kärrsopp.

Naturvårdsarter
Gultoppig fingersvamp, Ramaria testaceoflava Denna fingersvamp är ganska liten med vackert gula
fingertoppar på unga exemplar. Arten förekommer nästan bara i något rikare granskogar och är
hotad på grund av det rådande intensiva skogsbruket. Svampen växer utmed en stig i mossig
granskog i västra delen av området. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Spillkråka, Dryocopus martius Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och
blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har
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arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)
Rödgul trumpetsvamp, Craterellus lutescens Denna välkända svamp är en fin indikator på fuktiga
skogsmiljöer som normalt har höga naturvärden. Den är sällsynt i urbergsbygder men är där en fin
karaktärsart för sumpskogar med visst ytligt vattenflöde. I kommunen endast känd från
Basttorpsskogen, där den 2019 hittades i två fint utbildade sumpskogar. SIGNALART. Ny för
Oxelösunds kommun. SIGNALART.

Fig. 26. Rödgul trumpetsvamp växer i kanten av sumpskogen.

Andra intressanta arter
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
Sparvhök, Accipiter nisus Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter,
efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom
jordbruket.
Skogsbjörnbär, Rubus nessensis Skogarna vid Danvik är fattiga på björnbär. Den minst
klimatgynnade arten, skogsbjörnbär, finns på några få håll, däribland här i kanten av sumpskogen.
Ringskräling, Tubaria confragosa Denna sällsynta art avslöjas bland annat genom den fotens tydliga
ring och växtplatsen på murken lövved. Arten växer här ganska rikligt på murken lövträdslåga i fuktig
barrskog nära en stig. Funnen på sex lokaler i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 12

Värde: 10 p

(M1 S1 A3, FN2 FF3)
Motivering: Fina marker för friluftsliv.

Läge: Väster om Ängtorp

Datum för fältbesök: 2.9.2019

Areal: 5,7 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Småkuperad bergig terräng med en bred höjdplatå i söder. Längre åt norr
moränmarker i svag sluttning men med uppstickande berghällar. Jordarten är en sandig morän med
hög genomsläpplighet. Den är rik på små – medelstora, ytliga, i regel mossöverväxta block.
Jordmånen är en råhumus med urlakat ytskikt, i svackor med tendens till sekundär torvbildning.
Hydrologin lokal, regnvatten samlas i terrängens svackor, troligen mycket svag avrinning mot
omgivningarna.
Naturtyper: Medelålders, risrik tallskog, hällmarkstallskog
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i viss omfattning, mest taniga – medelgrova lågor av tall
samt enstaka torrakor. Området är annars fattigt på variation.
Naturbeskrivning: Talldominerat skogsområde med medelålders, cirka 90-årig tallskog, där vissa träd
sannolikt är en bra bit över hundra år. Träden är inte speciellt grova, troligen har de uppstått genom
självföryngring på tidigare hyggesmark. Berghällar förekommer i mosaik med sänkor där det växer
blåbär, lingon, ljung och kråkbär. Norrut är marken mindre bergig och blåbärsris uppträder över stora
ytor. Vegetationen i området är påfallande homogen. I östra delen av området växer blandbarrskog
med tall, gran och björk och mycket blåbär.

Fig. 27. Tallskog med fina blåbärsmarker.
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Nuvarande markanvändning: Skogsbruk genom gallring, dock har inga åtgärder vidtagits under
senaste decennierna. Många stubbar visar på att det nuvarande tallbeståndet utvecklats genom
gallring.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 62, föreslås slutavverkning, dock inte under det
närmaste decenniet. Området bör prioriteras för friluftsliv.
Friluftsliv: Området är idag bara extensivt utnyttjat för friluftsliv men äger en stor potential för
friluftsliv på grund av lättgången terräng och marker rika på blåbär och lingon. Genom att det ligger
centralt i Basttorpsskogen är det också till stor del avskärmat från vägtrafik och buller. Små smala
stigar finns, oklart om viltstigar eller om de även utnyttjas för promenader och liknande.
Biologisk mångfald: Området är fattigt på biologisk variation, vilket är en följd av få trädarter, litet
lövinslag och ensartade växtsamhällen i kombination med en jämn topografi.

Naturvårdsarter
Gulsparv, Emberiza citrinella Gulsparven är en gulbrokig långstjärtad sparv. Den häckar i snåriga och
täta skogs- eller buskområden. Arten har drabbats hårt av bekämpningsmedel inom jordbruket och
stora delar av populationen dog ut under senare hälften av 1900-talet. Den har dock återhämtat sig
under senare år. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART
Krushättemossa, Ulota crispa Krushättemossan växer helst på tunna kvistar och grenar på buskar
och unga lövträd. Den är vanligare i fuktiga miljöer med hassel och ofta där skogen innehåller andra
naturvårdsarter. Hassel är sällsynt i skogarna i västra Oxelösund. I detta område växer mossan på
tunna grenar av rönn. SIGNALART

Andra intressanta arter
Vedpyttelav, Strangospora moriformis Denna lav växer på död ved av tall, här funnen på två lågor i
hällmarkstallskog. Arten har spridda förekomster i Sörmland, i Oxelösunds kommun tidigare på
Ramnö.
Hamamelistes betulinus En gallbildande bladlus i familjen gömbenbladlöss. Den bildar
karaktäristiska bladgaller på björk med konvexa, krusiga bucklor. Enligt Artportalen rapporterad 8
gånger i Sverige, men är sannolikt mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 13

Värde: 9 p

(M1 S2 A4, FN1 FF1)
Motivering: Hällmark med mycket gamla tallar och
värdefull kryptogamflora.

Läge: Skog NV om Danviksavfarten

Datum för fältbesök: 13.8.2019

Areal: 2,7 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Höjdplatå med nakna bergytor, småkuperad med mosaik mellan bergkullar och
moränklädda sänkor. Svag dränering, det mesta vattnet samlats i bergets fördjupningar.
Naturtyp: Hällmarkstallskog
Ekologiska strukturer: Ett 20-tal tallar, nedfallna under de senaste 20 åren, utgör den döda veden.
Annars liten ekologisk variation.
Naturbeskrivning: Bergig tallskog, småkuperad med mosaik av renlavsklädda berghällar och
mellanliggande ljung-lingonklädda moränsänkor. Ett typiskt mosaiksamhälle bildas av renlavsmattor
hällar och kuddar med blåmossa. Tallskogen är relativt tät, olikåldrig, mest 40 - 60 - åriga träd med
inslag av mycket gamla, men ej särdeles grovvuxna tallar. Död ved förekommer i viss omfattning.

Fig. 28. Typisk hällmarkstallskog med renlavsmattor.

Nuvarande markanvändning: Impediment. Inget skogsbruk.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen ska området betraktas som ett impediment. En viss
gallring av den yngre tallgenerationen gynnar tillväxten av de äldre tallarna och ljusklimatet i
hällmarken.
Friluftsliv: Friluftslivet på hällmarken är mycket extensivt och renlavsmattorna saknar slitage.
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Biologisk mångfald: Området har troligen en lång kontinuitet av tall och död ved, vilket signaleras av
flera rödlistade arter och signalarter.

Naturvårdsarter
Vedskivlav, Hertelidia botryosa Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med
fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller som här på torra, gamla, solexponerade
lågor av tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra
hotade arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Tallticka, Phellinus pini Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av
levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra
skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för radikalt eller där granar växer upp i
tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga
karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART
Blodticka, Meruliopsis taxicola Blodtickan är en vedlevande ticka på barrträd, norrut i landet ofta på
grova granlågor, söderut mest på döda tallgrenar. Även om blodtickan är bättre som signalart i norr
och där indikerar skyddsvärda skogar, är arten även i Sörmland rätt ovanlig och vanligare i äldre skog
där det är gott om död ved av tall. SIGNALART
Revlummer, Lycopodium annotinum Denna lummer växer normalt i fuktig barrskog. Enda
lummerlokalen i hela Danviksområdet. FRIDLYST MOT UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING.

Andra intressanta arter
Skägglav, Usnea dasypoga Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar
med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har
gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende.
Den växte här på en gammal björk i en bergkant.
Knölig flarnlav, Xylopsora caradocensis Denna lav är en viktig signal på gammal tallskog med
solbelyst, hård tallved och hittades här på en av tallarna. I kommunen tidigare funnen på Ramnö och
Vitholmen.
Xylographa rubescens Denna art är mycket ovanlig och endast rapporterad från en handfull
växtplatser i Sörmland. Den påträffades på ljus, solexponerad ved av tall i hällmarksmiljö.
Lövvedsnål, Chaenotheca xyloxena Arten kännetecknas av att bålen är helt insänkt i substratet och
att undersidan av fruktkroppens huvud undertill har en tydlig, vit beläggning. Fruktkropparna är
långa och slanka med brunaktig spormassa. Arten är östlig och föredrar skogar med förekomst av
död ved i något beskuggade lägen. Sannolikt inte ovanlig, men sällan rapporterad. Ny för Oxelösunds
kommun.
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Område 14

Värde: 12 p

(M2 S2 A3, FN2 FF3)
Motivering: I sydost ovanliga insekter i bryn mot söder,
längre norrut partier med gammal barrskog.

Läge: Skog väster om Ängtorp

Datum för fältbesök: 20.8.2019

Areal: 9,0 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Topografin är mycket varierad med små höjder och bergribbor i mosaik med små
kärr- och mossestråk. Morän dominerar i gränspartierna och är i regel relativt blockig. I sänkorna
uppträder vitmosstorv. De lösa jordlagren är en starkt urlakad urbergsmorän. Hydrologin är anpassad
till terrängens kupering, där kärr och mossestråk tar emot vatten från omgivningen. Då området
befinner sig på en relativt jämn platå, stannar det mesta vattnet kvar i dalstråken.
Naturtyper: Blåbärstallskog, asp-granskog, lavrik hällmark, fattigkärr
Ekologiska strukturer: Området äger inga berg eller branter. En kvalitet i beståndet är att död ved
förekommer allmänt, mest tall, men även gran och enstaka lövträd som asp och björk. Det finns både
vindfällen som träd som brutits av och kvarlämnat naturliga högstubbar. Det finns även stående döda
tallar, s.k. torrakor och döda stående granar. Lågorna är av olika ålder och nedbrytningsgrad vilket är
positivt för kontinuiteten. Av död ved finns också gamla stubbar samt solexponerad död ved på
hygget mot landsvägen.
Naturbeskrivning: Medelålders – något äldre, oftast olikåldrig barrdominerad skog, som till
huvuddelen består av tall, särskilt i höglänta partier, på ren moränmark med inslag av gran och
enstaka lövträd. Flera av tallarna är minst hundra år gamla. I västra delen av området finns en fin
dalgång med gran och asp. Skogen har gallrats kontinuerligt och har en luftig karaktär. Terrängen är
småkuperad vilket ger en stor variation i fuktighet, jordtäckets mäktighet och vegetationens karaktär.
På berghällarna förekommer många renlavar, bägarlavar, islandslav, enstaka ljung och kruståtel, på
moränsluttningar dominerar blåbärsmarker med ett ofta stort inslag av lingon och i sänkorna är det
mest vitmosstorv, starr och enstaka örter som topplösa och vattenklöver. Även om naturtyperna är
triviala ger variationen en viss artmångfald.
Nuvarande markanvändning: Inget skogsbruk för närvarande, men beståndet har tidigare gallrats.
Sluttningen mot vägen är nyligen avverkad.
Eventuell skötsel: Skötseln bör i framtiden inriktas mot friluftsliv.
Friluftsliv: Området har en hög potential för friluftsliv och utnyttjas redan idag för olika aktiviteter
som promenader, svamp- och bärplockning, ridning och orientering. Ett par relativt frekventerade
stigar går från landsvägen upp i skogen. Den södra stigen försvinner ut i fält av lingon och blåbär och
utnyttjas troligen av bärplockare och för kortare promenader. En stig litet längre norrut utnyttjas
bland annat för ridning.
Området är lättgånget om man går ovanpå bergshöjderna och undviker kärren. De stora
förekomsterna av bärris som blåbär och lingon är en stor tillgång för friluftslivet. Likaså är närheten
till väg viktig.
Biologisk mångfald: Gamla tallar och död ved förekommer och ökar diversiteten i området.
Sydöstsluttningen mot vägen är intressant genom flera ovanliga insekter, gynnade av det klimatiska
läget.
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Fig. 29. Väl använd stig i barrskogen i område 14.

Naturvårdsarter
Tallticka, Phellinus pini Arten är knuten till mycket gamla tallar av minst 100 - 150 års ålder. Arten
är signalart i skogsbruket och signalerar biotoper med mycket höga naturvärden. I beståndet
påträffades arten på två ställen i ett par gamla tallar. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART

Andra intressanta arter
Clypeococcum hypocenomyces Denna art hör till lavarna men parasiterar på flarnlav hos vilken den
bildar svarta fläckar. Ny för Oxelösunds kommun.
Cis glabratus – en skalbagge funnen på klibbticka. Lik klibbtickgnagaren men är betydligt mindre (1,5
mm). Arten är sällan rapporterad. Ny för Oxelösunds kommun.
Röd vasspiga, Coccidula rufa Ljusröd, välvd skalbagge som hör till nyckelpigorna men som är
ovanligt avlång för att vara en nyckelpiga. Normalt sett föredrar arten fuktiga marker, men kan flyga
upp även mot torrare marker för att leta bladlöss. Baggen, som inte är ovanlig, är funnen på ett 10tal lokaler i Södermanlands län, men sannolikt mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun.
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Limnobaris dolorosa En 3 - 4 mm lång vivel. Håvad i solexponerad slänt mot Basttorpsvägen. Ny för
Oxelösunds kommun.
Longitarsus melanocephalus En skalbagge inom familjen bladbaggar, kännetecknad av de kraftiga
låren på bakre benparet. Håvad i solexponerad slänt mot Basttorpsvägen Sjätte fyndet i
Södermanland, närmaste lokaler runt Nyköping. Ny för Oxelösunds kommun.
Plagiodera versicolora En skalbagge inom familjen bladbaggar med kort kroppsform, rödbruna
täckvingar och mörkt huvud. Håvad i solexponerad slänt mot Basttorpsvägen. Ny för Oxelösunds
kommun.
Stubbsmet, Brefeldia maxima – en myxomycet (slemsvamp) som bildar stora vita geggor på bland
annat gamla stubbar. Arten är bara funnen en gång tidigare enligt Artportalen, men kan vara
förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun.
Svarteggad skölding, Pluteus atromarginatus –är relativt ovanlig. Den växer på gamla stubbar och är
noterad från ett drygt 20-tal platser i länet, närmast på Arnö utanför Nyköping. Påträffad på en
stubbe nära Basttorpsvägen SSO om Benestugan. Ny för Oxelösunds kommun.
Grå albuckla, Taphrina tosquinetii - en rätt ovanlig, gallbildande blåssvamp som angriper blad av
klibbal. Vid angrepp blir alens blad förstorade och från bladytan sväller det upp stora blåsor, som kan
omfatta hela bladet. Svampen växer här rikligt på unga alskott i diket utmed Basttorpsvägen. Arten
har rapporterats bara sex gånger tidigare i Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun.
Skogsbjörnbär, Rubus nessensis Skogarna vid Danvik är fattiga på björnbär. Den minst
klimatgynnade arten, skogsbjörnbär, finns på några få håll i området.
Purpurhätta, Mycena purpureofuscca Purpurhättan är en mindre vanlig svamp med en vackert
mörkviolett skivegg. Den växer på död ved av barrträd, oftast i litet äldre skog och upptäcktes här på
en låga av gran nära stigen söderut från Benestugan. Ny för Oxelösunds kommun.

Utbredningskarta – grå albuckla (Artportalen 2019-12-07)
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Område 15

Värde: 5 p

(M1 S1 A1, FN1 FF1)
Motivering: Hygge med stor förlust av biologisk
mångfald av skoglevande arter.

Läge: Söder om Tegeltorp

Datum för fältbesök 20.8.2019

Areal: 0,9 ha

NVI – klass: 4 Lågt naturvärde

Naturgeografi: Moränsluttning med en del ytnära block.
Naturtyp: Hygge
Ekologiska strukturer: Varm, östexponerad sluttning av värde för insekter (initialt). Död ved i form av
hyggesavfall.
Naturbeskrivning: Tidigare barrskog av gran och tall som avverkats under 2010-talet. På det så
uppkomna hygget växer idag kvarlämnade tallar och björkar samt en hyggesvegetation med
lövbuskar, kruståtel och kvävegynnade örter.
Nuvarande markanvändning: Skogsbruk
Eventuell skötsel: Avverkningen har skett på ett skonsamt sätt och en rejäl skärm av frötallar och
björkar har lämnats. Målet bör vara blandskog, gärna med ökat lövinslag och att de kvarlämnade
träden får växa vidare och på sikt alstra död ved.
Friluftsliv: Det smala hyggespartiet är idag ointressant för friluftsliv, då framkomligheten är
begränsad.
Biologisk mångfald: Den varma hyggesmiljön är temporärt av intresse för vissa insekter som älskar
ljus och värme. Kring en liten bod uppträder en del kultur- och ängsväxter som syltåg, vindaggkåpa,
såpnejlika, ljust kungsljus, gökärt, blodrot, bockrot, ärenpris och skogsviol.

Intressanta arter
Vindaggkåpa, Alchemilla vestita Denna daggkåpa är tämligen allmän och känd från några få platser i
kommunen. Beståndet vid den lilla boden är det enda i inventeringsområdet.
Syltåg, Juncus tenuis Syltåg är ett ljusgrönt halvgräs med långa, mycket smala stödblad som når
långt ovanför blomställningen. Det är en nykomling i den svenska floran och har i många trakter
expanderat starkt under senaste decennierna. Växer nära den lilla boden. Ny för Oxelösunds
kommun.
Korstecknad svampbagge, Mycetina cruciata Arten är funnen under en hatt av ostronmussling på
solbelyst asplåga på hygget mot landsvägen. Arten är mykofag (äter svamp). Arten är ovanlig i
Sörmland, föga rapporterad, men har i kommunen tidigare påträffats av Hans Ahnlund 2012 på Stora
Äspskär.

Fig. 30. Korstecknad svampbagge
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Område 16

Värde: 12 p

(M2 S2 A3, FN2 FF3)
Motivering: Dalgång med stor variation av
vegetationstyper och arter. Rik förekomst av död ved.
Flera ovanliga arter, bland annat vednavling och
vedsvartspik. Viktigt område för friluftsliv.

Läge: Basttorpsskogens södra del

Datum för fältbesök 13.8.2019

Areal: 5,6 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Mot landsvägen i söder en brant moränslänt, ovanför denna två höjdryggar. Mellan
dessa urbergsryggar leder en dalgång. Moränen är relativt storblockig, jordmånstypen en råhumus
med urlakat ytskikt. Inga ytliga vattenflöden, men ett grunt dike leder vatten från dalgången åt
väster.
Naturtyper: Olikåldrig granskog, sumpskog, blåbärstallskog, mossrik barrskog
Ekologiska strukturer: Död ved, mest klena – medelgrova stammar och gamla stubbar av gran, även
högstubbar, samt av tall och björk förekommer i hela området. Variation i vegetation och
markfuktighet, fina strukturer i sumpskog med låga socklar och sänkor som tidvis kan vara
vattenfyllda. Frånvaro av riktigt gamla träd. Cirka 75 m NV om vägavfarten mot Danvik finns ett parti
med stora mängder död ved, däribland grova, solexponerade tallågor. Dessa kan möjligen vara
substrat för rödlistade skalbaggar.
Naturbeskrivning: Dalgång med olikåldrig, cirka 90-årig, moss-risrik, grandominerad barrskog. I högre
terräng som i sluttningarna mot dalsänkan växer mest tall, i fuktigare partier även en del lövinslag
som klibbal och glasbjörk. Vegetationen är rik på blåbär och skogsmossor, i fuktiga partier växer även
en del sumpskogsväxter som stor kvastmossa, björnmossa, räffelmossa, gran- och spärrvitmossa,
mannagräs och stjärnstarr. I områdets västra del växer en 60 - 80-årig tallskog med ett fältskikt av
blåbär och enstaka död ved.
Nuvarande markanvändning: Gallringsskogsbruk, spår av gallring i form av äldre stubbar kan ha
utförts för cirka 30 - 40 år sedan. Inga åtgärder tycks ha utförts därefter.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 68, bör skogen slutavverkas inom en 10årsperiod. Med hänsyn till att skogen har stora värden för friluftslivet och även potentiellt kan hysa
rödlistade arter, bör inte slutavverkning planeras. I området hittades vid inventeringen även sällsynta
lavar och svampar.
Friluftsliv: Fantastiska bärmarker med stora mängder blåbär. En fin, väl utnyttjad skogsstig leder
genom dalgången österut från stigen som går norrut till Benestugan. Längs dalgången kan man
vandra i en fin skog med mjuka mossmattor. Inga sidostigar från denna kunde upptäckas. Idag är
området mest utnyttjat för närrekreation men har förutsättningar att utvecklas till en fin friluftsskog
med rik tillgång till bär och svamp.
Biologisk mångfald: Markerna är lämpliga för att kunna hysa rödlistade svampar som taggsvampar,
fingersvampar med flera, vilka 2019 hade ett mycket dåligt år i Sörmland och inte visade sig ens på
kända lokaler. Den skyddade dalgången med sin allt äldre skog och förekomster av död ved har en
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stor potential att utvecklas till en nyckelbiotop med höga naturvärden. Intressant förekomst av den
sällsynta svampen vednavling samt av två mycket ovanliga lavar.

Naturvårdsarter
Rödgul trumpetsvamp, Craterellus lutescens Denna välkända svamp är en fin indikatorart i fuktiga
skogsmiljöer som normalt har höga naturvärden. Den är sällsynt i urbergsbygder men är där en fin
karaktärsart för sumpskogar med visst ytligt vattenflöde. I kommunen endast känd från
Basttorpsskogen, där den 2019 hittades i två fint utbildade sumpskogar. Ny för Oxelösunds kommun.
SIGNALART.

Andra intressanta arter
Linnea, Linnaea borealis Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland
i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets
olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om
där förekommer andra arter som signalerar äldre skog.
Vedsvartspik, Chaenothecopsis savonica Parasit på nållavar eller på frilevande alger i ved. Laven har
blott en halv mm höga, svarta fruktkroppar. Den har en vidsträckt utbredning men troligen ganska
ovanlig, om än säkert mycket förbisedd. Under 1990-talet påträffades den som ny för Sörmland på
ett par lokaler på Mälarmården, senare även i Södertäljetrakten. Ny för Oxelösunds kommun.
Micarea lignaria var. endoleuca Denna lav lever på död ved, särskilt tall, i äldre skogar. Varieteten
är tidigare inte rapporterad från Sverige, men är sannolikt mycket förbisedd i inventeringar.
Vednavling, Gerronema xanthophyllum Denna sällsynta vedsvamp växte vid basen av en grov tall i
sumpskogen. Den är till färgen gråaktig men blir när den åldras nästan rostgul i färgen. Arten tycks
vara vanligare i äldre skogar med förekomst av död ved. Sjunde fyndplatsen i Sörmland. Ny för
Oxelösunds kommun.

Fig. 31. Vednavling – en mässingsgul svamp på grov tall

Puckelkremla, Russula caerulea En ganska ovanlig kremla, igenkänd på den mörkt rödbruna färgen
och att det mitt på hatten finns en tydlig puckel. Kremlan bildar mykorrhiza med tall. Arten har en i
landet mycket ojämn utbredning, men är funnen på ganska många platser i Sörmland. Ny för
Oxelösunds kommun.
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Område 17

Värde: 12 p

Läge: Basttorpsvägen

Datum för fältbesök: 12.8.2019

Areal: 2,0 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

(M2 S2 A4, FN2 FF2)
Motivering: Hygge. Fint ekbestånd närmast vägen med
100 – 150-åriga ekar.

Naturgeografi: Moränsluttning mot vägen i söder. Vattenavrinning sker längs berggrunden ned mot
vägdiket. Berggrund och morän utgörs av silikatrika mineral och jordmånen är en tydlig råhumus.
Mineraljorden är blottad på flera håll.
Naturtyp: Hygge med kvarlämnade enstaka tallar och björkar
Ekologiska strukturer: Solexponerad död ved som klenved, även varma fläckar med blottad jord,
medelålders till äldre ekar längs vägen, men inga jätteträd. Brynmiljö med vissa botaniska värden.
Naturbeskrivning: Mot Basttorpsvägen i söder uppträder ett smalt hygge med kvarlämnade tallar
och enstaka björkar. Hygget befinner sig på en kraftig, solexponerad sluttning med dominerande
hyggesvegetation. Närmast vägen finns små klippavsatser och varma moränpartier med
torrängsflora. Närmast vägen finns en del buskvegetation och medelålders ekar. De flesta ekarna
uppträder nära vägen, där de delvis bildar en allé. Ekarna har stor betydelse för den biologiska
mångfalden i den solexponerade miljön, men har ännu inte utvecklat specifika värden då de inte
uppnått tillräckligt hög ålder. En av ekarna är emellertid uppemot 150 år och på den finns flera
intressanta lavar.
Nuvarande markanvändning: Skogsbruk
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 74, är ambitionen produktionsskog – gallring.
Det är dock viktigt att spara de stora lövträd, främst ekar som uppträder i brynen och i allén.
Friluftsliv: Från vägavfarten mot Danvik, och vidare åt öster ligger en väl frekventerad promenadstig
som fortsätter in i Basttorpsskogen upp mot Benestugan. Det är viktigt att stigen bevaras intakt och
är lätt tillgänglig. Själva hygget är utan intresse för friluftslivet. För dem som färdas längs vägen mot
Basttorp utgör ekmiljön en viktig ingrediens i landskapsbilden.
Biologisk mångfald: Den solexponerade miljön gynnar många arter av växter och insekter. Längs
vägen och i bryn och vägslänter växer bland annat småborre, svartkämpar, getväppling och svinrot.
Getväpplingen är viktig för en sällsynt skalbagge som samlades vid Gabrielstorp (område 4). De
många ekarna längs vägen utgör det största ekbeståndet i Danviksområdet. Även om ekarna idag
inte är mer än drygt 100-åriga och därför inte utvecklat så många mikromiljöer för bland annat
insekter och lavar, kommer de på sikt bli mycket viktiga för den biologiska mångfalden och bör därför
självklart skonas.

Naturvårdsarter
Hjälmbrosklav, Ramalina baltica Denna bladlav växer på gamla lövträd, är grågrön, de enskilda
loberna är fästa i en punkt, långsträckta, platta och bredast i spetsen där de ofta har hjälmlika
bildningar med soredier. Arten växer här på en av ekarna i allén. I Oxelösund tidigare känd från
Aspaviken och Stora Äspskär. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
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Rödbrun blekspik, Sclerophora coniophaea Denna knappnålslav har mörkt skaft, och en rödbrun
beläggning på fruktkroppens huvud. Den växer helst i djupa barksprickor i skuggiga partier av grova
ekar, men har norrut i landet en annan ekologi som gammal sumpskog. I området växer arten på en
gammal ek. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)

Fig. 32. I djupa barksprickor på gamla ekar kan man möta den rödbruna blekspiken.

Triplax rufipes Denna skalbagge lever på vedsvampar, främst ostronmussling, där den ofta delar
plats med andra svampätande skalbaggar. Längs stigen fanns den i mängd, minst 50 ex, under hatten
av ostronmussling tillsammans med den närbesläktade arten Triplax russica. Ny för Oxelösunds
kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Grå punktlav, Acrocordia punctata Denna skorplav hittades på en ek nära vägkanten. Den växer på
gamla lövträd, är inte ovanlig, men har ett visst indikatorvärde. I Oxelösund är den tidigare funnen på
flera av öarna i skärgården. SIGNALART

Andra intressanta arter
Triplax russica Denna skalbagge sågs tillsammans med Triplax rufipes under fruktkroppar av blek
ostronmussling på stubbe. Arten är tidigare känd från Oxelösund på Hasselö respektive HasselöBergö i en liknande miljö.
Tetramesa hyalipennis En tvåvinge i familjen kragglanssteklar som bildar strutliknande galler på
flera olika gräs. Påträffades i vägkant vid Basttorpsvägen strax öster om avfart Djursviksvägen. Bara
rapporterad från tre svenska fyndplatser, men måste vara mycket förbisedd. Ny för Oxelösunds
kommun.
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Område 18

Värde: 5 p

(M1 S1 A1, FN1 FF1)
Motivering: Granplantering med förlust av biologisk
mångfald.

Läge: Basttorpsskogens sydöstra del

Datum för fältbesök: 22.8.2019

Areal: 1,5 ha

NVI – klass: 4 Lågt naturvärde

Naturgeografi: Moränmark med svagt blockig ytmorän. Blocken är överväxta med mossor.
Jordmånen är en råhumus med skiktad profil.
Naturtyp: Granplantering med björkinslag
Ekologiska strukturer: Död ved av björk, mest klena dimensioner.
Naturbeskrivning: Granplantering på tidigare hyggesmark med ett fläckvis relativt stort inslag av
björk. Planteringen är röjd och röjningsavfall ligger kvar på marken. Fältskiktet är starkt utarmat i
skuggan under granarna, där ljuset kommer åt växer mossor och blåbärsris. Fläckvis förekommer
också örnbräken.

Fig. 33. En tät, djungellik granplantering dominerar området.

Nuvarande markanvändning: Pågående skogsbruk, senast röjning av lövsly och undertryckt gran.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 69, som bör skogen gallras, vilket är en naturlig
åtgärd i detta bestånd.
Friluftsliv: Området är svårframkomligt och helt ointressant för friluftsliv. Inga stigar syntes.
Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden är till stor del utarmad genom de täta
granbestånden.

Intressanta art
Blåsskinn, Peniohora nuda Arten är funnen på fyra lokaler i Sörmland och är sällsynt. Den växer här i
ett sydexponerat skogsbryn på döda stammar och grenar av björk. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 19

Värde: 9 p

(M2 S1 A4, FN1 FF1)
Motivering: Viktigt område för insekter och fåglar med
fynd av många ovanliga arter.

Läge: Tegeltorp

Datum för fältbesök: 7.6.2019

Areal: 1,1 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Fält med glacial lera med svag lutning åt sydväst. Vatten flödar ned mot vägen och
samlas i ett litet kärrstråk.
Naturtyp: Gräsmark
Ekologiska strukturer: Under blomningstiden rikligt med blommande örter viktiga för många fjärilar
och andra pollinatörer. Gräsmarkerna är runtom kransad av lövträd viktiga för fågellivet.
Naturbeskrivning: Strax söder om Tegeltorp ligger en gammal äng, som under lång tid brukats som
åker. I senare tid har den betats med hästar och stängslet finns ännu kvar. Gräset slås av
regelbundet. Gammal vallflora av insådda gräs dominerar men fläckvis finns ytor med smörblommor,
älggräs, tistlar med flera som attraherar pollinatörer. Gräsmarken omges nästan runt om av lövträd,
som vackert ramar in den öppna marken. Vid Tegeltorp, som numera bebos permanent, växer
lövträd som ask och lönn samt en hel del fruktträd och buskvegetation som utgör själva trädgården.
Intill vägen finns ett par stora sälgar. Torpet har gamla anor och knutet till Stjärnholms ägor.

Fig. 34. En sen kvällsbild från den här slagna gräsmarken vid Tegeltorp,
sommartid en fin äng för nektarsökande insekter.

Nuvarande markanvändning: Grässlåtter
Eventuell skötsel: Gräsmarken bör fortsatt skötas med hävd.
Friluftsliv: Området utnyttjas inte för friluftsliv.
Biologisk mångfald: Intressant miljö med öppen, delvis blombärande mark omgiven av lövträd av
olika slag och ålder, samt levande gårds-/torpmiljö. Viktig miljö för insekter och fåglar, bland annat är
tre rödlistade fjärilar och flera mer eller mindre sällsynta skalbaggar noterade.
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Naturvårdsarter
Violettkantad guldvinge, Lycaena hippothoe Denna lilla guldvinge är kopparröd med mörka,
violettonade vingkanter. Den lever i frodiga, gärna litet fuktiga ängsmarker. Arten har blivit allt
ovanligare under senare decennier. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på
framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat
väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som
minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar
på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de
övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad.
Törnskata, Lanius collurio Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten.
Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker,
hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har numera blivit mer stabil.
INGÅR I FÅGELDIREKTIVET, ANNEX 1

Andra intressanta arter
Guldkornlöpare, Amara aenea En mässingsskimrande skalbagge i familjen jordlöpare, lik den
betydligt vanligare ängskornlöparen. Skalbaggen håvades in på högörter på den centrala delen av
Tegeltorpsängen. Ny för Oxelösunds kommun
Bruchus rufimanus Skalbagge i familjen bladbaggar med äggformad kropp och speciella antenner
med avlångt triangulära antennleder. Arten håvades in bland högörter på Tegeltorpsängen. Endast
funnen på sju lokaler i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Glocianus punctiger Skalbaggen som hör till familjen vivlar, är en kort och rund art med en ljus fläck
på ryggen. Arten håvades in bland högörter på Tegeltorpsängen. Funnen på fyra lokaler i
Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun.
Hypera viciae Denna skalbagge är ljusbrun och har svartprickiga täckvingar. Det finns bara ett par
tidigare uppgifter från Sörmland (mest på Vicia sylvatica). Arten samlades på Tegeltorpsängen på
kråkvicker. Ny för Oxelösunds kommun.
Sparvhök, Accipiter nisus Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter,
efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom
jordbruket.
Härmsångare, Hippolais icterina Härmsångaren är ovanlig i skogarna i västra Oxelösund. Den häckar
framför allt i lövskog och parker som vid Tegeltorp där det växer mycket lövträd.
Göktyta, Jynx torquilla Göktytan är en liten hackspett, som till skillnad mot övriga hackspettar flyttar
söderut under vintern. Arten finns mest i glesa skogar med grova lövträd där det finns naturliga
bohål. Sedan 1980-talet har göktytan minskat kraftigt med i stort sett en halvering fram till 1992.
Antalet häckande par är nu nere i 5000 till 10 000. Orsaken till tillbakagången är ännu inte helt
klarlagd.
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Område 20

Värde: 17 p

(M3 S3 A5, FN3 FF3)
Motivering: Gammal barrskog, fuktig blandskog, rikligt
med död ved, hög biologisk mångfald, många sällsynta
arter, viktigt område för friluftsliv.

Läge: Mygghem

Datum för fältbesök: 28.8.2019, 17.6.2019

Areal: 5,9 ha

NVI – klass: 1 Högt naturvärde

Naturgeografi: Centralt ligger en bergkulle med delvis berg i dagen, sluttningarna är täckta av en
sandig morän som i norra delen blandar upp sig med leror av glacialt ursprung. Marken är
växelkuperad av berggrundens struktur. Vatten från berggrunden leds åt norr där lövkärr utbildats i
en dalgång med tidvis högt vattenstånd. Här finns också ett dikessystem som idag har en begränsad
dränerande effekt.
Naturtyper: Gammal granskog, fuktig blandskog
Ekologiska strukturer: Rikligt med död ved i större delen av området, särskilt i norra delen mot
kraftledningsgatan. Här finns grova lågor av gran, sälg, asp och björk samt en hel del klenved.
Lågorna är i olika stadier av nedbrytning.
Naturbeskrivning: Vid Mygghem finns en husgrund som markerar läget för det gamla torpet. Huset
innehöll tre mindre lägenheter för anställda vid Stjärnholms gård. Eftersom redovisning av boende
skedde gemensamt för alla vid Stjärnholms gård finns ingen uppgift om när huset byggdes. Däremot
vet man att huset försvann på 1960-talet när motorvägen byggdes. I södra delen växer gammal
granskog med tjocka mosstäcken, den övergår norrut i en mossbevuxen höjdrygg med
blandbarrskog, ytterligare åt norr moränmarker med olikåldrig, cirka 100-årig barrskog. Längst i norr
upp mot Mygghem växer en äldre blandskog på fuktig – våt mark. Här finns ett system av grunda,
handgrävda diken med svag dräneringsförmåga. Blandskogen består av barrträd, asp, sälg, björk och
klibbal. I denna del finns också rikligt med död ved och naturen har en påtaglig karaktär av naturskog.
Stora mängder död ved finns också västerut längs kraftledningsgatan, där det på gamla aspar finns
rikligt av en sällsynt slemsvamp, asptrollsmör, Fuligo deviderma – släkt med trollsmör, men helt
annorlunda i sin färg och uppbyggnad.
Nuvarande markanvändning: Tidigare har ett skonsamt skogsbruk bedrivits, men inga åtgärder har
gjorts under de senaste decennierna.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 51, ska området lämnas för fri utveckling.
Skogen är redan idag en naturskog med kvalitéer av nyckelbiotop och bör sparas och skyddas som
kommunalt naturreservat tillsammans med område 33.
Friluftsliv: Vid torpet Mygghem i norr går Sörmlandsleden, som sedan fortsätter in i område 21.
Området kan nås såväl från Sörmlandsleden som från cykelbanan mellan Stjärnholm och Inskogen.
Området besöks relativt flitigt för bär- och svampplockning men också för allmän rekreation.
Områdets framkomlighet är på grund av många lågor relativt begränsad.
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Fig. 35. Skogsparti söder om Mygghem med grova granar och död ved.

Biologisk mångfald: Runt torpgrunden vid Mygghem och i bryn och vägkanter i anslutning till torpet
finns en stor variation av träd, örter, buskar, gräs och örter, vilket borgar för ett intressant insektsliv
med många ovanliga arter, av vilka flera är rödlistade eller nya för Oxelösunds kommun. Många
grova träd och rikedomen på lågor ger en stor mångfald av arter knutna till död ved.

Naturvårdsarter
Gulsparv, Emberiza citrinella Gulsparven är en gulbrokig långstjärtad sparv. Den häckar i snåriga och
täta skogs- eller buskområden. Arten har drabbats hårt av bekämpningsmedel inom jordbruket och
stora delar av populationen dog ut under senare hälften av 1900-talet. Den har dock återhämtat sig
under senare år. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Triplax rufipes Denna skalbagge lever på vedsvampar, främst ostronmussling, där den ofta delar
plats med andra svampätande skalbaggar. Baggen sågs under en hatt på ostronmussling på död asp
längs kraftledningsgatan väster om Mygghem. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på
framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat
väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som
minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar
på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de
övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)
Honungsvaxskivling, Hygrocybe reidii Honungsvaxskivlingen är vackert orangeröd skivling med gula
skivor och en god lukt av honung. Den är normalt en svamp som växer i gamla, ogödslade
betesmarker, men som ibland indikerar en äldre skogsbetesfas och då kan dyka upp i skogar av olika
slag och är då betraktad som SIGNALART
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Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå
mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och
genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART
Barkkornlav, Lopadium disciforme Barkkornlaven är en skorplav med grynig bål. Fruktkropparna är
kolsvarta. Den växer på barken av löv- och barrträd och är i östra Sverige en fin signalart för gamla
fuktiga granskogar med lång skoglig kontinuitet. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART.
Långfliksmossa, Nowellia curvifolia Denna art växer ofta tillsammans med fingermossa på barklösa,
grova granlågor på platser med hög luft- och markfuktighet. Skotten liknar små runda maskar. Arten
förekommer i regel i naturskogar med rik tillgång på död ved och missgynnas starkt av skogliga
åtgärder då mossan är uttorkningskänslig. SIGNALART
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på
klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men gärna också på björk. Arten
indikerar områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks
föredra områden med vintermilt klimat. SIGNALART
Törnskata, Lanius collurio Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten.
Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker,
hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har blivit mer stabil. INGÅR I
FÅGELDIREKTIVET, BILAGA 1.

Andra intressanta arter
Sparvhök, Accipiter nisus Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter,
efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom
jordbruket.
Skogsduva, Columba oenas Denna duva har minskat mycket i Sverige, vilket anses bero på
konkurrens med kajor och brist på bohål. Den är i barrskog som här beroende av spillkråkan som
hackar ut bohål i gamla barrträd. Tidigare rödlistad.
Skuggtujamossa, Thuidium delicatulum Denna sällsynta mossa skiljer sig från närstående arter
genom tillbakaböjda bladkanter och kortspetsade stamblad. Den växte i ett fuktigt, skuggigt parti
strax öster om Sörmlandsleden nära Mygghem. Ny för Sörmland, men sannolikt mycket förbisedd, då
bladen i regel måste mikroskopieras för att mossan ska kunna artbestämmas.
Arcyria oerstedtii En slemsvamp med långa hängande, ljusbruna plasmodier. Arten har bara sju
rapporterade svenska fynd. Ny för Oxelösunds kommun.
Asptrollsmör, Fuligo leviderma En slemsvamp på asp med kopparbruna aethelier (sporkroppar hos
slemsvampar). Rik förekomst på nedrasade aspar nära kraftledningsgatan. Bestämningen
confirmerad av prof. Uno Eliasson, Göteborgs universitet. Fjärde sörmländska fyndet, i länet tidigare
bara på en lokal vid Sparreholm. Ny för Oxelösunds kommun.
Violtätskinn, Peniophora violaceolivida Denna skinnsvamp växer på gamla aspgrenar på en låga av
asp i naturskogen strax väster om Mygghem. Femte sörmländska fyndet. Ny för Oxelösunds
kommun.
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Klibbflamskivling, Pholiota spumosa Denna svamp är mindre allmän och förekommer ibland utmed
barriga skogsstigar. Arten växer i fuktig blandskog utmed en stig i det naturskogsartade partiet VSV
om Mygghem. Ny för Oxelösunds kommun.
Gul albuckla, Taphrina sadebeckii Svampen räknas till de s.k. blåssvamparna, dit även björkens
häxkvast hör. Gul albuckla bildar centimeterstora blåsor på löv av klibbal och är ovanlig. Ny för
Oxelösunds kommun.
Gullnavling, Chrysomphalina chrysophylla Gullnavling har enligt litteraturen en i landet nordlig
utbredning men rapporterna från Artportalen tyder snarare på motsatsen. Arten växer främst på
gamla tall- och granstubbar. Känns bland annat igen på de vackert orangegula skivorna. Arten är
ganska sällsynt i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
(Mjukmussling, Crepidotus mollis var. mollis Växer i aspbeståndet längs kraftledningen väster om
Mygghem. Bestämningen något osäker, mycket lik fjällmussling (albinoform?) men hatten rent vit
som mjukmussling. Arten insamlades tyvärr inte.)
Dacrymyces chrysospermus Endast sex sörmländska fynd rapporterade i Artportalen. Lik broskboll,
som går på tall, men guldgul i färgen och verkar gå på gran. Ny för Oxelösunds kommun.
Bruchus rufimanus Skalbagge i familjen bladbaggar med äggformad kropp och speciella antenner
med avlångt triangulära antennleder. Arten håvades in bland örter och buskar i ett vägbryn nära
Mygghem. Sju svenska fynd. Ny för Oxelösunds kommun.
Pegomya bicolor En blomsterfluga som liknar en husfluga men som har rödgul bakkropp. Svirrade
över blommor i kanten av cykelvägen nära Mygghem. Arten är bara en gång tidigare anträffad i
Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Phytomyza obscurella En art ur familjen minerarflugor, vilka ofta bildar karaktäristiska minor i blad
av olika växter. I skogen väster om torpet fanns karaktäristiska minor på blad av kirskål. Den här
arten är bara rapporterad ett fåtal gånger från Sverige, men är sannolikt förbisedd. Ny för
Oxelösunds kommun.

Utbredningskarta för asptrollsmör (Artportalen 2019-12-07)
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Område 21

Värde: 12 p

(M2 S2 A3, FN3 FF2)
Motivering: Biotopvariation, gammal granskog,
rödlistade arter, viktigt område för friluftsliv.

Läge: SO om Mygghem

Datum för fältbesök: 2.10.2019

Areal: 6,1 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Småkuperad moränmark men i stora delar torvmarker. En moränhöjd finns mot
kraftledningen i norra delen. Väster om cykelvägen ett system av diken som tillsammans med
vägdikena leder bort vatten från kärrmarkerna. I södra delen vid Sörmlandsleden finns inslag av
gammal barrskog.
Naturtyper: Gammal barrskog, lövsumpskog, blandskog
Ekologiska strukturer: I norra delen en hel del död ved som lågor, gamla stubbar och klenved.
Naturbeskrivning: Området domineras av sumpskogar och lövkärr med dominerande björk och en
vegetation av grenrör. Genom dikningar har ung gran vandrat ut i kärrmarkerna. I norra delen finns
en moränhöjd bevuxen med tallar. I sydvästra delen, längs Sörmlandsleden, finns ett parti med äldre
barrskog där det kan finnas ovanliga svampar.

Fig. 36. Vacker friluftsskog som är en potentiell miljö för hotade barrskogssvampar.
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Nuvarande markanvändning: Extensivt skogsbruk, inga sentida åtgärder.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 50, är planen produktionsskog med gallring.
Friluftsliv: Delar av området mycket viktiga för friluftslivet. Genom området leder dels en populär
gång- och cykelväg, dels Sörmlandsleden genom ett trolskt skogsparti med mossrik, äldre granskog.
En bred stig går också i norra delen, från Mygghem och vidare österut mot Inskogen. Kärrmarkerna är
svårframkomliga och används inte för friluftsliv.
Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för
framtida bebyggelse. Höga naturvärden med förekomst av rödlistade arter hotas, vilket bör tas
hänsyn till i en eventuell detaljplan.
Biologisk mångfald: Området äger en viss diversitet genom omväxlingen av blöta och torra marker.
Partier av äldre mossrik granskog av potentiellt intresse för intressanta naturvårdssvampar.

Naturvårdsarter
Koralltaggsvamp, Hericium coralloides Koralltaggsvampen är en vedbrytare som växer på grova
lågor av lövträd, främst asp. Den är gulvit och korallikt förgrenad och betraktas som en av
svampvärldens stora skönheter. Arten förekommer nästan enbart i miljöer med höga naturvärden,
till exempel igenväxande kulturmarker med mycket död ved. Svampen växer här utmed en stig på en
medelgrov asplåga. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum Arten hör till nykomlingarna på den senaste rödlistan.
Dess granna fruktkroppar lyser upp skogsgolvet i våra kontinuitetsbarrskogar och är en av de arter
som missgynnas starkt av bondskogsavverkningarna – områden som sällan klassats som
nyckelbiotoper och som haft vetenskapliga värden som inte kommit naturvårdande myndigheter till
del. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Stubbspretmossa, Herzogiella seligeri Stubbspretmossan har liggande, nästan bågböjda skott och
växer på mjuk, murken, permanent fuktig ved i miljöer med fuktigt mikroklimat. Arten kräver rik
tillgång på död ved i sina miljöer. SIGNALART

Andra intressanta arter
Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina Denna ovanliga grynskivling är en vacker
prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett
40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än
¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område.
Navelmussling, Lentinellus flabelliformis Den relativt ovanliga navelmusslingen har en djupt trattlik
hatt, ojämnt sågade skivor och en mycket kort fot. Den växer på multnande barr- och lövved. Här
påträffades den på en lövstubbe i ett lövskogsbestånd i ett bryn nära åkern.
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
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Område 22

Värde: 9 p

(M2 S1 A3, FN2 FF1)
Motivering: Solexponerat hygge med sparade lövträd
och tallar. En del död ved. Sällsynt vedsvamp
(kameolontporing).

Läge: 200 m öster om Mygghem

Datum för fältbesök: 20.11.2019

Areal: 0,9 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Bergssluttning med överlagrad, ytblockig morän. Marken lutar åt söder, vattnet
rinner ned i ett dikat björkkärr.
Naturtyp: Hygge
Ekologiska strukturer: Gamla stubbar, viss förekomst av död ved, solexponerad mark. Den döda
veden finns mest i den sumpiga delen i södra delen av området där marken är fuktig – våt.
Naturbeskrivning: Området utgörs av ett hygge som tagits upp längs en kraftledning bort mot
Inskogen. Tidigare växte här en medelålders barrskog. Ung gran och björk har vuxit upp på hygget
men det finns också gräsbevuxna gläntor. Död ved förekommer i viss omfattning. I östra delen har
stora lövträd av asp och björk sparats. Här gränsar hygget till en ruderatmark med sprängsten.
Nuvarande markanvändning: Skogsbruk
Eventuell skötsel: I området har stora lövträd sparats. Skötseln bör inriktas på att hålla efter gran
och lövsly, ej plantera marken med träd. De stora lövträden bör få åldras i sin solexponerade miljö,
vilket är gynnsamt för fåglar och insekter.
Friluftsliv: En stig, som utnyttjas för promenader, följer kraftledningsgatan från cykelvägen ända bort
till Inskogen.
Biologisk mångfald: Den halvöppna miljön i söderläge är positiv för fåglar och insekter.
Övrigt: Området är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för
framtida bebyggelse.

Naturvårdsarter
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa Kantarellmussling är en vedsvamp med små hattar i rad på
grenar eller tunna stammar av lövträd, gärna björk, hassel, al med flera. Den påträffas nästan enbart i
löv- och blandskogar, ofta på något fuktig mark, med rik tillgång på död ved där kontinuiteten är
lång. Arten är på tillbakagång i Sverige, men ännu relativt vanlig i lämpliga biotoper. Arten växer i
området på björk. SIGNALART

Annan intressant art
Kameolontporing, Ceriporia viridans Denna ticka är vit men blir vid tumning ofta rosa-brunfläckig
och med inslag av gröna partier. Den är sällsynt och växer på undersidan av en markliggande asp nära
stigen. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 23

Värde: 13 p

(M1 S2 A4, FN3 FF3)
Motivering: Sällsynta svampar, vedskivlav. Kärrmark i
barrskog. Fint område för friluftsliv.

Läge: Mellan Inskogen och Mygghem

Datum för fältbesök: 28.9.2019

Areal: 7,6 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Måttligt kuperad topografi med berg i dagen på höjderna, däremellan småblockig
morän och i sänkorna sekundärt bildad torv. Jordmånen är en starkt sur råhumus med urlakat ytskikt.
Dålig avrinning, det mesta vattnet samlas i berggrundens sänkor och magasineras i torven.
Naturtyper: Medelålders tallskog, hällmarkstallskog, skogskärr
Ekologiska strukturer: Ekologisk variation utefter topografi men inga berg eller branter av betydelse.
Få gamla träd, död ved i mycket ringa omfattning. Skogskärren utgör värdefulla oaser i en annars
enformig barrskogsterräng.
Naturbeskrivning: Barrskog med mosaik av hällmarker med gamla träd, medelålders, troligen
självsådd tallskog på morän och kärrmarker med stort lövinslag. Skogen är jämngrov, men särskilt i
söder förekommer grövre träd med en ålder över hundra år. Lövinslaget är mycket litet, blott enstaka
björkar och buskformade rönnar och någon enstaka asp. Bergmarkerna är kulliga med renlavar
ovanpå bergribborna och mycket blåbärsris på mellanliggande moränmarker. I sänkorna, främst i
nordöstra delen finns skogskärr med vitmossor och starr, tuvull och skvattram samt ovanliga svampar
i stor mängd, bland annat myrnavling, rothätta och knoppriska.

Fig. 37. Mosaikartad barrskog med många ovanliga arter.

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, tidigare gallring.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 49, är skogen i avverkningsmogen ålder men bör
inte avverkas bland annat med hänsyn till områdets lämplighet för friluftsliv. Med tanke på att det i
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området förekommer flera rödlistade arter och signalarter och samtidigt har stor betydelse för
friluftslivet är bedömningen utifrån inventeringen riktig.
Friluftsliv: Området har stort intresse för rekreation och friluftsliv. En väl utnyttjad gång- och
cykelled går mellan Stjärnholm och Inskogen. Från denna går enstaka stigar in i skogsbeståndet.
Området utnyttjas för promenader, bär- och svampplockning och utgör en viktig skogsmiljö för dem
som färdas längs cykelvägen. Terrängen i skogen är relativt lättgången om man följer linjära stråk och
inte går 90 graders vinkel mot dem. Området har goda förutsättningar för rekreation på grund av
närhet till bebyggelse och relativt bullerfria förhållanden.
Biologisk mångfald: Ensartad skogsmark men med inslag av mossrika partier, hällmarker med gamla
träd och kärrmarker, där det finns rödlistade arter, signalarter och andra ovanliga arter. Det tycks i
området finnas en lång kontinuitet av gamla träd, vilket förklarar förekomsten av flera av de
rödlistade arterna. Kärrmarkerna har en ovanlig och artrik funga (svampar).
Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för
framtida bebyggelse. Höga naturvärden med förekomst av rödlistade arter hotas. Med utgångspunkt
från inventeringsresultatet bör området undantas från exploatering tillsammans med område 20 och
33.

Naturvårdsarter
Vedskivlav, Hertelidia botryosa Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med
fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av
tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade
arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Grantaggsvamp, Bankera violascens Grantaggsvamp är normalt en bra indikator på kalkgranskogar
och andra örtrika granskogar med höga naturvärden. Den bildar mykorrhiza med gran och vill gärna
ha litet högre luftfuktighet. Den påträffades här vid en inventering 2006 av Hans Rydberg i skogen
norr om cykelvägen nära Inskogens villaområde. Miljön är i princip oförändrad och svampen finns
säkert kvar. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)

Fig. 38. Grantaggsvamp

Tallticka, Phellinus pini Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av
levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra
skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för radikalt eller där granar växer upp i
tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga
karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
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Motaggsvamp, Sarcodon squamosus Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men
bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer
samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet.
RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Brokspindling, Cortinarius bolaris Brokspindlingen är en relativt ovanlig, vackert färgad
spindelskivling som är vanligare i äldre skog än i planterade bestånd. SIGNALART
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART
Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå
mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och
genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på
klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar
områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra
områden med vintermilt klimat. SIGNALART

Andra intressanta arter
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
Myrnavling, Arrhenia philonotis Svampen har formen av en trattkantarell men skivorna är gråbruna
och foten inte gul. Den växer här i sumpskog och öppna skogskärr tillsammans med några övriga,
ovanliga vitmossesvampar. Ny för Oxelösunds kommun.
Hyaloscypha aurelilella Svampen hör till ascomyceterna och visar sig som små skålar på död ved av
tall. Den påträffades nära cykelvägen precis vid stora vägböjen. Arten bestämd av Björn Wergen.
Första sörmländska fyndet! Ny för Oxelösunds kommun.
Knoppriska, Lactarius pilatii Ovanlig riska knuten till vitmosskärr, ganska vanlig i kärrstråket mot
Inskogens villaområde. Ny för Oxelösunds kommun.
Rothätta, Mycena megaspora Tämligen ovanlig svamp i vitmossa, men många förekomster i
kärrstråket mot Inskogens villaområde. Cirka 15 fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Skarp lökbrosking, Mycetinis querceus Denna lökdoftande, men starkt bittra svamp, växer här i
förnan under en medelgrov ek centralt i området. Arten är ovanlig men har tidigare påträffats i
Oxelösundstrakten.
Källarkantarell, Tapinella panuoides Denna ovanliga vedsvamp är funnen på ett drygt hundratal
platser i Sverige, varav ett 10-tal i Södermanlands län. Den är inte rödlistad då den även förekommer
i miljöer som inte är hotade och inte heller visar någon vikande population. Ny för Oxelösunds
kommun.
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Område 24

Värde: 13 p

(M2 S2 A5, FN2 FF2)
Motivering: Sällsynta arter, fint område för friluftslivet.

Läge: Nordväst om Inskogen

Datum för fältbesök: 28.10.2019

Areal: 3,4 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Kuperad skogsterräng med låga hällmarkspartier, ofta linjärt orienterade och
mellanliggande moränmarker med småblockigt ytskikt. I sänkorna uppträder torvmarker.
Naturtyper: Hällmarkstallskog, tallskog på morän, sumpskog, öppet kärr
Ekologiska strukturer: Gamla träd, sumpmarker, gamla stubbar, topografisk variation.
Naturbeskrivning: Området äger en påfallande småskalig terrängstruktur med en tydlig mosaik av
hällmarkspartier, kärrstråk och rikblockiga moränmarker. Skogen är varierad och består till största
delen av en relativt likåldrig, medelålders tallskog till partier med äldre skog och 100 – 150-åriga
tallar samt klenvuxna granar av hög ålder. I sänkorna finns torvmarker med vitmossor och skvattram.
Närvaron av gamla stubbar tyder på en tidigare gallring. Vegetationen är relativt ensartad och
domineras av blåbärsris, i vissa partier är marken bevuxen med skogsmossor. Längst i öster
uppträder en yngre tallskog med inslag av äldre träd. Här växer bland annat de rödlistade arterna
tallticka och motaggsvamp. Vid X6508227 Y1571452 (RT90 gon) finns i kanten mot ledningsgatan
rikligt med grov död ved av tall och asp. Här finns också en liten kärrskog med artrik flora och fauna.
Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, gallring, inga sentida åtgärder.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 49, är skogen i avverkningsmogen ålder men bör
inte avverkas bland annat med hänsyn till områdets lämplighet för rekreation. Med tanke på att det i
området förekommer flera rödlistade arter, signalarter och andra ovanliga arter och samtidigt har
viss betydelse för friluftslivet är bedömningen utifrån inventeringen riktig.
Friluftsliv: Trots närheten till bebyggelse inte så mycket utnyttjad för friluftsliv, vilket kan bero på att
terrängen bitvis är något svårframkomlig. Bullerstörningar från motorvägen är påtagliga då en öppen
mark ligger mellan motorvägen och skogspartiet.
Biologisk mångfald: I områdets norra del upp mot kraftledningen har fångats flera ovanliga, numera
rödlistade fjärilar samt observerats törnskata under häckningstid. Tillsammans med område 22 utgör
denna del en viktig biotop för insekter och fåglar. Närvaron av gamla träd i skogsområdet är viktig för
rödlistade arter, både i nutid och senare när de äldre träden dör och utgör substrat för vedlevande
arter.
Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för
framtida bebyggelse. Höga naturvärden med förekomst av rödlistade och andra sällsynta arter hotas,
vilket bör tas hänsyn till i en eventuell detaljplan.

86

Naturvårdsarter
Vedskivlav, Hertelidia botryosa Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med
fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av
tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade
arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Silversmygare, Hesperia comma Till skillnad mot ängssmygare, en vanlig fjäril, har silversmygaren
silvervita fläckar på vingarnas undersida. För var silversmygaren en allmän art, men har minskat och
är numera mycket lokal och mer frekvent i kalktrakter. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar
på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de
övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på
framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat
väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som
minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Brokspindling, Cortinarius bolaris Brokspindlingen är en relativt ovanlig, vackert färgad
spindelskivling som är vanligare i äldre skog än i planterade bestånd. SIGNALART
Honungsvaxskivling, Hygrocybe reidii Honungsvaxskivlingen är vackert orangeröd skivling med gula
skivor och en god lukt av honung. Den är normalt en svamp som växer i gamla, ogödslade
betesmarker, men som ibland indikerar en äldre skogsbetesfas och då kan dyka upp i skogar av olika
slag och är då betraktad som SIGNALART
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på
klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar
områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra
områden med vintermilt klimat. SIGNALART
Svarta vinbär, Ribes nigrum Denna bärbuske växer dels vilt i fuktiga barr- och blandskogar, gärna
med rörligt grundvatten, eller som förvildad från trädgårdar och uppträder då i liknande miljöer,
varför vilda och förvildade buskar kan vara svåra att skilja åt. Närheten till Inskogens villaområde kan
innebära att arten är spridd med fåglar från odlade buskar. SIGNALART
Törnskata, Lanius collurio Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten.
Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker,
hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har numera blivit mer stabil.
INGÅR I FÅGELDIREKTIVET, BILAGA 1
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Andra intressanta arter
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
Citronticka, Antrodia xantha Citrontickan växer främst i gammal tallskog på grova lågor av tall och
gynnas av tidigare brandpåverkade miljöer. Arten kan även finnas på tallågor i kulturskog. I detta
område växer arten dock i gammal hällmarkstallskog. Ny för Oxelösunds kommun.
Spetsspindling, Cortinarius acutus En liten gulbrun spindelskivling, med extremt spetstoppig hatt
som är strimmig i kanten. Växer här i sumpskog med gran. Ny för Oxelösunds kommun.
Spetstråding, Inocybe acuta En liten, brun långfotad trådskivling med spetstoppig hatt och distinkt
knöliga sporer. Arten växer i det öppna kärret invid Salix nära Inskogens villaområde. Ny för
Sörmland!
Slemsopp, Suillus flavidus Denna sopp är ovanlig i Sörmland och växer helst i kärr och sumpskogar.
Växer här i kärret nära Inskogens villaområde bland andra ovanliga svampar. Ny för Oxelösunds
kommun

Utbredningskarta för spetstråding (Artportalen 2019-12-07)
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Område 25

Värde: 11 p

(M2 S2 A2, FN2 FF3)
Motivering: Äldre barrskog i söder. Värdefullt område
för friluftsliv.

Läge: Söder om Tegeltorp

Datum för fältbesök: 25.8.2019

Areal: 6,0 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: I nordvästra delen småkuperad terräng med en mosaik av urbergshöjder och
mellanliggande stråk av en sandig morän. Åt sydost sänker sig terrängen och en morän rik på ytligt
liggande block dominerar. Jordmånen är en utpräglad råhumus med urlakat ytskikt. Vattnet söker sig
längs berggrunden och samlar sig i svackor men leds delvis även ner i en dalgång (område 27).
Naturtyper: Medelålders tallskog, mossrik barrblandskog
Ekologiska strukturer: Svag till måttlig förekomst av död ved, dock ett fåtal grova lågor. Förekomst av
gamla stubbar, rotvältor, vertikala bergskanter och variation i fuktighet från torrt till vått.
Naturbeskrivning: Skogen i området består i huvudsak av barrträd. Den är gallrad och domineras av
en 70-årig, relativt jämngrov tallskog som troligen uppstått genom självföryngring på tidigare
hyggesmark. Vegetationen uppvisar en mosaik utefter topografin med lavklädda berghällar,
blåbärsmarker på morän och vitmossrika stråk i terrängens fördjupningar. I sydost minskar
bergigheten, skogen är grövre och består av både gran och tall. Markvegetationen är delvis mossrik,
delvis bevuxen med blåbärsris. Floran är ensartad men vissa indikatorarter för skog med längre
kontinuitet som linnea och kammossa förekommer. I ett bryn mot åkern i norr finns ett bestånd med
medelålders aspar och en ört-gräsrik vegetation.

Fig. 39. Medelålders tallskog dominerar i området.
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Nuvarande markanvändning: Gallringsskogsbruk. Ett antal stubbar visar att skogen är
genomgallrad.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 53, är skogen avverkningsmogen men föreslår
inga åtgärder inom planperioden.
Friluftsliv: I området, som ligger mellan Sörmlandsleden och villaområdet Inskogen, finns ett flertal
väl upptrampade stigar vilka visar att området är väl frekventerat för friluftsliv som
skogspromenader, bär- och svampplockning. Terrängen är relativt lättgången och lämpad för
friluftsliv. Ingen påtaglig störning av buller från motorvägen som ligger strax norr om.
Biologisk mångfald: Artfattig vegetation, rikare i bryn och vägkanter med arter som liten blåklocka,
gulmåra, blodrot, sparvvicker, käringtand, bockrot, vitpyrola, ängsfryle och massvis med
backgräshoppor. I sydöstra delen misstänks vissa år kunna dyka upp svampar beroende av skoglig
kontinuitet som olika taggsvampar, vilka i Sörmland hade ett mycket dåligt år då inventeringen ägde
rum.

Intressanta arter
Linnea, Linnaea borealis Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland
i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets
olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om
där även förekommer andra arter som signalerar äldre skog.
Phyllocolpa leucaspis En bladstekel vars larver lever på Salix. Larven har små bruna prickar på den
sista bakkroppsleden och åstadkommer invikta bladkanter på värdväxten. I Sverige rapporterad från
åtta lokaler, men sannolikt mycket underrapporterad. Ny för Oxelösunds kommun.
Grå albuckla, Taphrina tosquinetii Stora förekomster av svampen, som hör till ordningen
blåssvampar, på unga albuskar i diket längs vägen. Ny för Oxelösunds kommun.

Fig. 40. Linnean blommar vackert i storskogen
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Område 26

Värde: 7 p

(M1 S1 A1, FN2 FF2)
Motivering: Viktigt område för friluftsliv.

Läge: Sydost om Tegeltorp

Datum för fältbesök: 26.8.2019

Areal: 2,2 ha

NVI – klass: 4 Lågt naturvärde

Naturgeografi: Berggrunden är en gnejs med mycket fältspat. Den visar sig som naket eller
renlavsbevuxet berg i de högre partierna men täcks i övrigt av en sandig morän. I sydost är moränen
rik på ytligt liggande block. Topografin är oroligt växlande vilket ger en vegetationsmosaik med
renlavar, bärris och vitmossor som dominerande efter jordmånens beskaffenhet. Jordmånen är en
råhumus med urlakat ytskikt.
Naturtyp: Gallrad, tämligen ung tallskog
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer sparsamt, så gott som enbart död klenved efter senaste
röjning. Den småkuperade terrängen ger en viss variation i solexponering och beskuggning.
Naturbeskrivning: Området domineras av en tämligen ung, framröjd tallskog som uppstått genom
självföryngring på tidigare hyggesmark. Här växer också en del unga granar samt ett flertal döda eller
döende enbuskar som troligen dött i en tät ungskog. Marken är småbergig, tämligen kuperad med
variation i växtsamhällen. Dominerande växtarter är blåbär, lingon, ljung och kruståtel. Där berg går i
dagen växer mycket renlavar. Åt söder växer blandskog i en sluttning och där ingår även skogsmossor
i vegetationen. Längst i nordväst, mot Tegeltorp, finns ett bestånd av 10 - 15 medelålders aspar.

Fig. 41. Ung gallrad tallskog

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, gallring
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 54, skall skogen i området gallras snarast,
prioritet 1. Skogens ålder i planen (80 år) är överskattad/missbedömd. Gallring är nödvändig för att
på sikt skapa ett livskraftigt skogsbestånd. En strävan är att skapa en skog som tillsammans med
omgivande områden kan utgöra en kärna för friluftslivet i Inskogen.
Friluftsliv: Ett glest stignät finns i området som tyder på att det används för friluftsliv, kanske främst
under bär- och svampsäsong. Terrängen är relativt lättgången. Tillsammans med omgivande
områden (nr 20, 25 och 33) viktiga att bevara för friluftslivet.
Biologisk mångfald: På grund av tidigare skogsbruk och magra markförhållanden är den biologiska
mångfalden liten. Bäst utvecklad är den i nordväst mot Tegeltorp där det växer en del lövträd som
asp och björk.

Inga intressanta arter noterades.
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Område 27

Värde: 11 p

(M2 S2 A3, FN2 FF2)
Motivering: Dalgång i skogsmark, död ved, viss
betydelse för friluftsliv.

Läge: Nordväst om Ängtorp

Datum för fältbesök: 26.8.2019

Areal: 0,9 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Moränsluttning, delvis med sekundärt utbildad vitmosstorv, i en sänka åt sydväst
omgiven av höjdpartier. Vatten samlas i dalgången vid nederbördsöverskott. Jordmånen är en
råhumus med inslag av förmultnad lövförna.
Naturtyp: Fuktig granskog
Ekologiska strukturer: Särskilt i norra delen rik tillgång på död ved, mest av barrträd men även
lövträd som björk och sälg.
Naturbeskrivning: Granbevuxen dalgång i terrängsvacka med en vegetation av blåbär, vitmossor,
skogsfräken och enstaka glasbjörk och klibbal. En hel del död ved finns, även grova lågor. Den mesta
av den döda veden är nyproducerad, färska lågor med ännu kvarsittande bark.

Fig. 42. Fuktig granskog i dalgång med stort inslag med död ved.

Nuvarande markanvändning: Ingen. Avverkning eller gallring har inte skett på flera decennier.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 53, är skogen avverkningsmogen men föreslår
inga åtgärder inom planperioden. På tillhörande karta är dalgången markerad som hänsynsområde,
92

men det finns ingen anteckning som nämner vilken typ av hänsyn som bör tas. Området bör få kunna
utvecklas fritt, då det bär på en potential att utveckla en hög biologisk mångfald knuten till död ved
och fuktiga markförhållanden.
Friluftsliv: En väl upptrampad skogsstig följer dalgången på den östra sidan. Stigen leder vidare upp i
områdena 25, 26 och 30.
Biologisk mångfald: Området har på några decenniers sikt en potential att utveckla höga
naturvärden med värdefulla mossor och svampar knutna till död ved och fuktiga markförhållanden.
Förekomsten av laven rostfläck visar på sådana begynnande värden.

Naturvårdsarter
Rostfläck. Arthonia vinosa Rostfläck är en tunn, rostbrun lav med små chokladbruna fruktkroppar.
Den växer i något fuktiga lägen på grov bark av lövträd eller på gran, ofta långt ned på stammen.
Arten indikerar miljöer som under lång tid haft ett konstant fuktigt mikroklimat. SIGNALART
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på
klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar
områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra
områden med vintermilt klimat. SIGNALART

Fig. 43. Kantarellmussling – en signalart i området

Annan intressant art
Grå albuckla, Taphrina tosquinetii Stora förekomster av svampen, som hör till ordningen
blåssvampar, har infekterat unga albuskar i södra delen längs vägen. Ny för Oxelösunds kommun.

93

Område 28

Värde: 10 p

(M2 S1 A4, FN2 FF1)
Motivering: Kulturmark kring torp, solexponerade
klippor, ovanliga insekter och fågelarter.

Läge: F.d.Ängtorp

Datum för fältbesök: 13.11.2019, 7.6.2019

Areal: 0,2 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Berghällar av gnejs och mellanliggande moränsvackor. Några mindre block av
grönsten sticker upp ur marken.
Naturtyper: Gräsmark, igenväxande torpträdgård
Ekologiska strukturer: Solexponerade berghällar, ört-gräsrik flora, gamla busksnår, varma miljöer vid
vägen.
Naturbeskrivning: Gammalt torpläge intill en cykelväg. Ängtorp byggdes 1821. Torpet har inte haft
några egentliga bruksenheter, men väl en smärre odling för de boendes eget behov. Torpet var
bebott permanent till 1939 och utnyttjades sedan som sommarbostad fram till 1988, då huset brann
ner efter en vådeld. Uppmätning av husgrunder gjordes 1992 då man fann grunder efter bostadshus,
ett uthus/bod, en jordkällare och ett dass.
Mot vägen finns en låg bergsslänt som leder upp på en gräsbevuxen platå. Här finns en del
berghällar, kring vilka finns kvar rester av en ängsflora och en del förvildade torpväxter. Det gamla
torpet markeras med en husgrund som är tämligen väl bevarad. I närheten finns några grova
tallstubbar, troligen har tallar huggits bort för att bevara kulturmiljön. Torpmiljön omges av en gles
blandskog, framgallrad vid en tidigare avverkning. På östra sidan av torpgrunden finns ett par
nedrasade aspar. Mot vägen finns resterna av en gammal fruktträdgård. Över gräsmarken på den
gamla tomten brer idag aspsly ut sig.

Fig. 44. Ängtorp 2019

Fig. 45. Ängtorp 1939

Nuvarande markanvändning: Ingen.
Eventuell skötsel: Torpmiljön bör slyröjas och gräsmarken trimras om ängsfloran ska överleva och
utvecklas.
Friluftsliv: Torpgrunden besöks då och då eftersom den ligger nära en väl frekventerad promenadoch cykelväg. Nedanför husgrunden invid vägen finns också en sittbänk.
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Biologisk mångfald: Området har ett rikt insektsliv mer flera rödlistade fjärilsarter samt en sällsynt
knäppare med det vetenskapliga namnet Cidnopus aeruginosus. Avgörande är det sydexponerade
läget, förekomsten av bärande träd och buskar samt örter längs vägen och i skogsbrynet. I området
finns också törnskata samt de rödlistade arterna sånglärka och ängspiplärka, den förra drillande över
åkern söder om Ängtorp. På berghällarna kring torpet finns också en artrik moss- och lavflora.

Naturvårdsarter
Sånglärka, Alauda arvensis Vårens sändebud, den välkända sånglärkan, som brukar fylla fälten med
sin smattrande drill, har blivit allt ovanligare på grund av minskad variation i odlingslandskapet. Detta
missgynnar bland annat fågelns häckningsbiotoper. Vid Ängtorp finns fortfarande lämpliga
häckningsmiljöer för sånglärka och har där observerats under häckningstid. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)
Ängspiplärka, Anthus pratensis Denna fågel liknar sånglärkan men har en betydligt tunnare näbb.
Fågeln häckar på marken. Arten har minskat betydligt sedan förr på grund av att det finns färre
öppna våtmarker idag. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Bredbrämad bastardsvärmare, Zygaena lonicerae Denna bastardsvärmare har fem röda fläckar på
varje framvinge och ett relativt brett svart kantband på bakvingarna. Den har minskat mycket i landet
till följd av förändringar inom jordbruket med färre blomrika marker. RÖDLISTAD SOM NT (Nära
hotad)
Mindre bastardsvärmare, Zygaena viciae Mindre bastardsvärmare har bara fem röda fläckar på
framvingen och är mindre än övriga arter. Liksom de andra bastardsvärmarna har den minskat
väsentligt de senaste decennierna, vilket har att göra med förändringar i odlingslandskapet som
minskad blomrikedom. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Törnskata, Lanius collurio Törnskatan är tämligen allmän i södra Sverige och längs Norrlandskusten.
Den är ett utpräglat rovdjur och fångar möss, grodor och småfåglar. Häckar i öppna buskmarker,
hagar och skogsbryn. Arten minskade under lång tid men populationen har nu blivit mer stabil.
INGÅR I FÅGELDIREKTIVET, BILAGA 1

Andra intressanta arter
Kaukasiskt fetblad, Phedimus spurius Kvarleva från den gamla torpträdgården, växer på klipporna
runt det gamla torpet.
Holländsk ros, Rosa x spaethiana Denna, inte alltför vanliga prydnadsros, kallades förr kamtjatkaros.
Den är ganska lik vresros, men har smalare, mer ljusgröna blad och mindre blommor. Den odlades
förr ofta på naturtomter, men har minskat i takt med igenväxningen. Rosen finns kvarstående vid
Ängtorp som en rest av den gamla torpträdgården.
Cidnopus aeruginosus Skalbagge i familjen knäppare, med korthåriga täckvingar. Andra fyndet i
Sörmland, ny för länet!
Phratora laticollis Skalbagge med glänsande blåsvarta täckvingar, tillhörande familjen bladbaggar.
Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 29

Värde: 6 p

(M1 S1 A2, FN1 FF1)
Motivering: Hygge med förlust av biologisk mångfald.

Läge: Nordväst om och intill Ängtorp

Datum för fältbesök: 22.8.2019

Areal: 1,5 ha

NVI – klass: 4 Lågt naturvärde

Naturgeografi: Sydexponerad moränsluttning med stora block i markytan, vissa mer än en meter
höga. Jordmånen är en urlakad råhumus. Området dräneras åt söder och vattnet samlas upp i ett
vägdike.
Naturtyp: Hygge
Ekologiska strukturer: Varma sydexponerade miljöer, död ved sparsamt, mest multnande
hyggesavfall samt några artificiellt skapade högstubbar av gran.
Naturbeskrivning: Nära torpgrunden vid Ängtorp har ett hygge tagits upp. Det är i huvudsak gran
som avverkats. Efter avverkningen har frötallar och medelålders björkar samt någon enstaka ung ek
lämnats. Marken domineras av hyggesvegetation, främst kruståtel, hallon och tistlar, i fuktiga delar i
söder även tuvtåtel och veketåg. Det finns även unga granplantor som möjligen är självföryngrade,
men någon plantering verkar inte ägt rum.

Fig. 46. Hygget vid f.d. Ängtorp, med vissa naturvårdshänsyn

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, avverkning,
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 60, skall gallring ske, men inte inom
planperioden. Vid återplantering av marken bör ett stort inslag av lövträd prioriteras. De
kvarlämnade träden bör få stå kvar och åldras och bilda död ved i det nya beståndet.
Friluftsliv: Området är alltför svårframkomligt på grund av hyggesrester för att vara attraktiv miljö för
friluftsliv. Förbi Ängtorp i söder går dock en mycket populär vandrings- och cykelväg.
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Biologisk mångfald: På de solexponerade markerna kan, åtminstone tillfälligt, en artrik insektsfauna
blomma upp. Intressant är att det i området kan ses både sparvhök och duvhök samt att trädlärkan
spelar på hygget och dess omgivning.

Naturvårdsarter
Duvhök, Accipiter gentilis Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som
hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs
högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under
senare tid återhämtat sig. Finns här inom ett större område. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)

Andra intressanta arter
Sparvhök, Accipiter nisus Denna hök lever av småfåglar och häckar nu relativt allmänt i våra trakter,
efter att tidigare varit ovanlig till följd av den då allmänt utbredda biocidanvändningen inom
jordbruket.
Trädlärka, Lullula arborea Trädlärkan är i våra trakter inte särskilt vanlig men typisk för öppna
varma skogsmiljöer med tall.
Mussvansmossa, Isothecium myosuroides Mossa med trädlikt förgrenade skott, lik råttsvansmossa
som är en vanlig art i Sörmland, men skiljer sig från denna genom att bladkanterna är tandade ända
ned till basen. Mussvansmossan har i Sverige en sydvästlig utbredning men är även vanlig i
Stockholmstrakten. I området växte den på en vertikal hällbrant i kanten av hygget.
Skogsbjörnbär, Rubus nessensis Skogarna vid Danvik är fattiga på björnbär. Den minst
klimatgynnade arten, skogsbjörnbär, finns på några få håll på hygget.

Utbredning av mussvansmossa (Artportalen 2019-12-07)
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Område 30

Värde: 10 p

(M2 S2 A2, FN2 FF2)
Motivering: Hagmarksrest, ängsflora, gamla träd.

Läge: Strax sydost om Ängtorp

Datum för fältbesök 20.11.2019, 22.8.2019

Areal: 0,9 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Tämligen flack moränmark avskuren av en väg och två vägdiken. Moränen är rik på
stora moränblock i ytan, vilka är överväxta med mossor. I väster går berg i dagen.
Naturtyper: f.d. hagmark, blandskog
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i viss omfattning, främst av gran och sälg. Det finns både
klenved och grövre lågor. Solexponerad, delvis blomrik miljö med inslag av tallar och stora lövträd.
Marknära berghällar som är solexponerade och något näringsberikade av vinddrivet jordstoft och
lövförna.
Naturbeskrivning: Nära cykelvägen vid Ängtorp finns en gammal hagmarksrest med ett trädskikt av
tall, asp, sälg och gran. Tallen är vanligaste trädslag. På den blockrika marken ned mot åkern i söder
frodas ett ört-gräsrikt fältskikt med flera hävdgynnade arter, framför allt kring berghällarna i västra
delen där det växer ängshavre, småfingerört, knölsmörblomma, gulmåra, backblåklocka och backlök.
Även i brynen finns en örtrik vegetation med stor blåklocka, småfingerört och svinrot. På andra sidan
vägen, på gränsen till själva hygget, finns ett sparat tall-björk-sälgbestånd med en del död ved.

Fig. 47. Hagmarksskogen nära f.d. Ängtorp
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Nuvarande markanvändning: Ingen
Eventuell skötsel: Området bör lämnas för fri utveckling. Slåtter av gräsmarken vore värdefull för att
återskapa delar av den ängsflora som är på väg att gå förlorad. Död ved bör få ligga kvar.
Friluftsliv: Cykelvägen utnyttjas för cykling och promenader och är mycket väl använd, främst av
närboende.
Biologisk mångfald: Rester av en ängsflora med torrängsväxter, av vilka flera är ovanliga i
Danviksområdet. Genom det sydexponerade läget är området också av värde för olika insekter.

Naturvårdsarter
Spillkråka, Dryocopus martius Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och
blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har
arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)

Andra intressanta arter
Ängshavre, Avenula pratensis Ängshavre är en torrängsart som är typisk för sydöstsvenska
torrängar på kalk eller i artrika torra betesmarker på mer kalkfattigt underlag. Den brukar indikera
marker med lång hävdkontinuitet. Den är ännu vanlig i sydvända bryn och backar men minskar nu i
takt med igenväxningen av betesmarker.
Småfingerört, Potentilla verna Småfingerört är typisk för sydöstsvenska torrängar på kalk eller i
artrika torra betesmarker på mer kalkfattigt underlag. Den brukar indikera marker med lång
hävdkontinuitet. Arten är känslig för igenväxning och har minskat påtagligt i odlingslandskapet och är
sällsynt i Oxelösunds kommun.
Knölsmörblomma, Ranunculus bulbosus Knölsmörblomma är en torrängsart som är typisk för
artrika betesmarker. Den brukar indikera marker med lång hävdkontinuitet. Den är ännu vanlig i
sydvända bryn och backar men minskar nu i takt med igenväxningen av betesmarker.
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
Rynkspindling, Cortinarius elatior En mycket stor och slemmig spindelskivling med en i kanten
kraftigt rynkad hatt. Arten var tidigare inte känd från Oxelösund, men hittades under inventeringen
på tre lokaler. Ny för Oxelösunds kommun.
Större tallkvistbock, Pogonocherus fasciculatus Denna bagge räknas som en av de vanligaste
långhorningarna i barrskog och trivs främst på tallar, där den lever i innerbarken på nyligen döda
grenar. Gnagspår funna i en gammal tall i blandskogen. Ett 60-tal fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds
kommun.
Zeugophora frontalis Skalbagge med blåsvarta täckvingar, rödgul skutell och svarta antenner och
som hör till familjen bladbaggar. Funnen som blombesökare i vägkanten. Fjärde fyndplatsen i
Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 31

Värde: 8 p

(M2 S1 A2, FN2 FF1)
Motivering: Ängsrest i söder. Promenad-/ridstig.

Läge: Mellan Träsket och Ängtorp

Datum för fältbesök: 22.8.2019

Areal: 2,3 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Bergig terräng, småkuperad topografi. I sydväst en sluttning av morän som övergår i
lermarker närmast cykelvägen. Överskottsvatten från området samlas i ett fuktstråk närmast vägen i
sydost.
Naturtyp: Granplantering
Ekologiska strukturer: Sydexponerade berghällar, täta partier med unga träd, varma bryn etc. skapar
en viss ekologisk diversitet. Död ved finns dock i ringa omfattning, grov död ved av sälg i söder, i
övrigt mest multnande rester från en tidigare röjningsinsats.
Naturbeskrivning: Marken täcks av en granplantering med inslag av självsådd tall. Den senare är hårt
angripen av snöskyttesvamp. En del tallar och björkar har lämnats kvar i beståndet från en tidigare
trädgeneration. Trädskiktet är mycket luckigt och täta partier omväxlar med ytor där ljus når ned till
marken. I söder finns en del medelålders aspar och sälgar. Vegetationen är präglad av markens
näringsfattigdom och det växer mest blåbärs- och lingonris samt mängder av örnbräken på det forna
hygget. I söder finns något som liknar rester av ett gammalt torpställe med apel, päron, snårvinda
och parkolvon i vegetationen.

Fig. 48. Granplantering med framstickande berghäll.
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Nuvarande markanvändning: Skogsbruk
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 59, är det en ungskog i behov av röjning.
Behovet av röjning i syfte att skapa ett växande trädbestånd är primärt.
Friluftsliv: En rejäl stig löper in i beståndet ungefär mitt för vägkurvan. Stigen används främst för
ridning och skogspromenader och ansluter till Sörmlandsleden i nordost. Utanför stigen är terrängen
mycket svårframkomlig och utan intresse för friluftsliv.
Biologisk mångfald: Artrika miljöer i södra delen i anslutning till kulturmarksresterna där. På det f.d.
hygget är den biologiska mångfalden starkt förändrad och kontinuiteten bruten.

Naturvårdsarter
Spillkråka, Dryocopus martius Spillkråkan, som är Europas största hackspett, lever i gamla barr- och
blandskogar med rik tillgång på död ved och gamla träd. Genom ett alltmer intensivt skogsbruk har
arten minskat under de senaste decennierna. Ingår i FÅGELDIREKTIVET ANNEX 1. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)

Andra intressanta arter
Parkolvon, Viburnum lantana Parkolvon är en odlingsrest eller kan möjligen vara fågelspridd från
odlade bestånd. Busken växer i södra delen utmed stigen. Ny för Oxelösunds kommun.
Päron, Pyrus communis Ett mindre päronträd finns nära vägen i söder. Beståndet är intressant på
grund av förekomsten av två gallbildande svampar med få förekomster längs Sörmlandskusten.
Klotpyrola, Pyrola minor Klotpyrolan växer i kanten av stigen cirka 30 meter från cykelvägen och är
en rest från den gamla skogens flora. Klotpyrolan är mycket ovanlig i Oxelösunds kommun
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
Päronrost, Gymnoporangium sabinae Päronrost är en rostsvamp som på blad, ibland grenar och
kvistar av päron bildar orangeröda fläckar. Den har vintersporstadium på sävenbom. Arten är sydlig
men har genom det varmare klimatet spridit sig norrut. Ny för Oxelösunds kommun.
Päronbuckla, Taphrina bullata Päronbucklan är en sällsynt blåssvamp på blad av päron, där den
bildar upp till centimeterstora bucklor som först är blekt gröna, sedan svartnar. Femte rapporterade
fyndorten i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Stenacis triradiatus En art av gallkvalster som bildar galler på buskar av Salix. Funnen på sälg i
kanten av en stig i granungskogen. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 32

Värde: 7 p

(M2 S1 A2, FN1 FF1)
Motivering: Viss biologisk diversitet, framröjda ekar.

Läge: Nordväst om Träsket

Datum för fältbesök: 10.9.2019

Areal: 0,8 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Flack terräng utan egentliga höjdskillnader. Delvis kalkfattig lera och mullskikt ovanpå
leran, som genom granförna blivit försurad. Svag avrinning sker genom de diken som tidigare grävts.
Naturtyper: Sekundär lövskog, granplantering
Ekologiska strukturer: Död klenved i mängd men sparsamt med grövre lågor. Högstubbar av asp.
Inga gamla träd förekommer.
Naturbeskrivning: En kulturmarksrest, där det både kan ha förekommit odling (åker) och betesdrift i
anknytning till torpet Träsket. Marken är igenväxt med en blandskog som troligen är spontant
föryngrad. Björk, klibbal, asp och sälg dominerar de unga bestånden tillsammans med gran som
bildar täta, planterade eller möjligen självföryngrade, oröjda bestånd. Centralt finns en framröjd
glänta med ek och björk. Vegetationen domineras av gräs som rödven och tuvtåtel men det finns
även en del örter, ormbunkar och hallonsnår.

Fig. 49. Framröjt lövbestånd med medelålders ekar.

Nuvarande markanvändning: Ingen, men en viss gallring har gjorts i syfte att skapa ljus i beståndet
och friställa några lövträd, bland annat ett par medelålders ekar.
Eventuell skötsel: Enligt skötselplanen, bestånd 58, föreslås slutavverkning, men inte inom
planperioden. Med rätt skötsel kan delar av det gamla kulturlandskapet mejslas fram, till exempel
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genom att avveckla de unga granarna och röja fram nya gläntor med lövträd. En sådan skötsel gynnar
den biologiska mångfalden, men är resurskrävande.
Friluftsliv: En mindre stig går genom området, men verkar inte vara mycket använd. Omgivningarna
är genom igenväxningen svårframkomliga.
Biologisk mångfald: Genom gallring har öppna gläntor bildats vilket ökar artrikedomen av växter och
djur. Framhuggna lövträd bidrar även till mångfalden. I området finns också fuktmarker och gamla
körvägar som bidrar till variationen.

Intressanta arter
Blånande lökspindling, Cortinarius purpurascens Denna vackra spindelskivling har bruna – blålila
färgtoner och blir vid tumning av lameller och fotknöl vackert blåviolett. Arten växer i barrskog men
är inte beroende av gammal skog. Ny för Oxelösunds kommun.

Fig. 50. Blånande lökspindling – en vacker svamp.

Gulhätta, Mycena citrinomarginata Gulhättan är en liten svamp som kännetecknas av sin svagt
gulaktiga hatt och av att skivorna under hatten har en tydligt citrongul egg. Foten är genom lupp
luddig en bit upp mot hatten. Arten är ovanlig men säkert förbisedd. Den växer på förna som barr
och löv i många olika biotoper, oftast i skog. Ny för Oxelösunds kommun.
Grå albuckla, Taphrina tosquinii Svampen hör till blåssvamparna, dit även björkens häxkvastsvamp
räknas. Grå albuckla angriper som namnet antyder löv av klibbal och bildar stora, blekgröna, rynkiga
blåsor som småningom fyller ut hela bladet. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 33

Värde: 15 p

(M2 S3 A5, FN3 FF2)
Motivering: Gammal granskog, barrsumpskog, död ved,
många sällsynta arter, Sörmlandsleden.

Läge: Väster om Inskogen

Datum för fältbesök: 28.10.2019, 18.9.2018

Areal: 7,9 ha

NVI – klass: 1 Högt naturvärde

Naturgeografi: Flack topografi, stora delar av området består av f.d. kärrtorv, genom dikningar
övergående i kärrmull med begynnande podsolering och näringsurlakning. Här och var uppträder
låga moränryggar, men inget berg. Markerna har en svag avrinning på grund av topografin. Vatten
avleds från omgivande moränmarker ut genom grunda, numera delvis överväxta diken. Även nära
cykelvägen finns ett dike som avleder vattnet från sumpskogen mot vägbanan.
Naturtyp: Gammal granskog, barrsumpskog
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer rikligt men riktigt grova lågor är fåtaliga. Troligen svag
kontinuitet av död ved. Gamla stubbar, lövträdssocklar i skuggig, fuktig miljö. Hög luft- och
markfuktighet.
Naturbeskrivning: Området är bevuxet med en 110 – 120-årig granskog med starkt inslag av klibbal,
björk och tall. Skogen är olikåldrig och kontinuerligt gallrad. De grova stubbarna tyder på att skogen
dimensionshuggits, dvs att de största träden plockats bort kontinuerligt. Huvuddelen av
skogsbeståndet utgörs av en sumpig granblandskog och en vegetation av ormbunkar. Sumpskogen är
tidigare dikad. Dikena är grunda, handgrävda och saknar idag egentlig dräneringsförmåga. Kring
sumpskogen växer en gräs-mossrik, grandominerad barrskog med många grova träd.
Nuvarande markanvändning: Friluftsliv. Skogliga åtgärder har inte utförts på åtskilliga decennier.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, delar av bestånd 49, är skogen avverkningsmogen men
ingen avverkning av beståndet föreslås. Bedömningen är riktig då resultatet av inventeringen visar på
förekomst av många sällsynta, skogslevande arter och att området har stort intresse för rekreation
och friluftsliv. Området bör lämnas för fri utveckling och utvecklas till barrnaturskog och skyddas som
ett kommunalt naturreservat tillsammans med område 20.
Friluftsliv: I skogens torrare avsnitt finns flera väl utnyttjade promenadstigar. En av dem är
Sörmlandsleden. De våta delarna är mer svårframkomliga och utnyttjas inte. Området är viktigt för
närrekreation, inte minst från Inskogen. Mellan Inskogen och Stjärnholm leder en asfalterad, belyst
promenad- och cykelväg, som är en av de mest frekventa friluftslederna i västra delen av Oxelösund.
Biologisk mångfald: Gamla stubbar och lövträdssocklar i skuggig, fuktig miljö är av stort värde för
många mossor, lavar, svampar, insekter och landmollusker. Grova granar, mossrika partier och en fin
miljö för svampar med krav på lång kontinuitet. Området har en mycket stor potential att utvecklas
till naturskog med plats för många rödlistade och andra sällsynta arter.
Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för
framtida bebyggelse. Höga naturvärden med förekomst av rödlistade och andra sällsynta arter hotas
liksom ett område av stort intresse för friluftslivet. Med utgångspunkt från inventeringsresultatet bör
området undantas från exploatering tillsammans med områdena 20 och 23.
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Naturvårdsarter
Kungsfågel, Regulus regulus Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där
den avslöjar sig med sin nålfina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de
senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Brandticka, Pycnoporellus fulgens Denna vackert orangefärgade ticka växer oftast ihop med
klibbticka och indikerar skogsområden med höga naturvärden. Den växer nästan alltid på grova,
förrötade granlågor, gärna i miljöer med hög luftfuktighet. Brandtickan är sällsynt, men tycks ha blivit
vanligare kanske till följd av ett allt varmare klimat. Funnen 2018 av H. Rydberg på granstubbe
centralt i området strax väster om Sörmlandsleden. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)

Fig. 51. Brandtickan växer ofta tillsammans med klibbticka på grova granlågor.

Svart trolldruva, Actaea spicata Trolldruvan är signalart i skogsbruket då den ofta förekommer i rika
miljöer med lång kontinuitet. Enda kända förekomsten i inventeringsområdet. SIGNALART
Rankstarr, Carex elongata Signalart för äldre sumpskogar. Arten är ganska vanlig i Sörmland och har
ett relativt lågt signalvärde, om den inte förekommer i mängd eller uppträder tillsammans med andra
signalarter. Förekomsten i detta fuktstråk är dock den enda kända i Danviksområdet. SIGNALART
Gulnål, Chaenotheca brachypoda Gulnål är en knappnålslav med långskaftade fruktkroppar där
huvud och skaft täcks av en gulgrön beläggning. Den växer i södra och mellersta Sverige på ved och
bark av gamla lövträd. Den utgör en relativt bra signal på biotoper med höga naturvärden och följs
ofta även av andra sällsynta arter. Laven växte här rikligt på en högstubbe av gran. SIGNALART
Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Den är lik blågrå mjöllav – en
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ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och genom
förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART
Kastanjefjällskivling. Lepiota castanea Denna svamp är mörkt rödbrun och har tydliga tilltryckta fjäll
på hatten och en likaledes fjällig fot. Arten hör till en grupp svampar som signalerar skyddsvärda
skogsmiljöer. Ofta växer de på bar myllrik jord, under buskar eller på andra platser där förna
ansamlats. I området växer arten i ett näringsrikt granskogsparti intill Sörmlandsleden. SIGNALART.
Ny för Oxelösunds kommun.
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på
klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar
områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra
områden med vintermilt klimat. SIGNALART
Skogshakmossa, Rhytidiadelphus subpinnatus Arten växer nära vägen i en sumpskogsmiljö med
björk och al. Arten signalerar sumpskogar med ofta andra ovanliga mossor. SIGNALART
Skogslind, Tilia cordata Linden är ofta en gammal relikt från utdöende naturtyper som lövängar och
ädellövskogar. När linden förekommer i skog signalerar den ofta en tidigare skogshistorik där
ovanliga arter kan ha dröjt sig kvar. I tätortsnära skogar är ofta förekomster av lind resultatet av
förvildning eller utplantering. Det är dock oklart hur linden kommit till Danviksområdet. SIGNALART

Andra intressanta arter
Murreva, Cymbalaria muralis Murrevan är en odlad växt som ibland förvildar sig med dumpade
revor från trädgårdsutkast. Arten växer här i mängder utmed cykelvägen i en vägkant.
Asptrollsmör, Fuligo leviderma En slemsvamp på asp med kopparbruna aethelier (sporkroppar hos
slemsvampar). Växte på en asplåga nära cykelvägen bara 50 meter från bebyggelsen vid Inskogen.
Fjärde sörmländska fyndet, i länet bara på en lokal vid Sparreholm. Ny för Oxelösunds kommun.
Hemimycena gracilis Liten vit svamp med tunn hatt, tidigare funnen ett par gånger i Sörmland, men
sannolikt förbisedd. Funnen med några få fruktkroppar söder om cykelvägen cirka 50 meter väster
om Inskogens villaområde. Ny för Oxelösunds kommun.
Tallriska, Lactarius musteus Arten rapporterades växa i blandskog här i området 2006 (Rydberg
2006). Fyndet är det enda i Oxelösunds kommun, närmaste fyndplatser vid sjön Yngaren nordväst om
Nyköping.
Glansbrosking, Marasmius cohaerens Arten går att känna igen på sin ljust kanelbruna hatt, sin sega
konsistens och på sin glänsande fot som upptill är rödbrun, nedåt nästan svart. Det är en ovanlig art
som förekommer på många ställen i området, närmaste växtplatser vid Linudden utanför Nyköping.
Litet haröra, Otidea leporina Denna öronformade skålsvamp växer i gammal barrskog, enstaka, i
områdes nordvästra del. En handfull fynd av denna svamp finns från Sörmland. Ny för Oxelösunds
kommun.
Källarv, Stellaria alsine Källarven är en liten nejlikväxt med små vita blommor. Den växer nästan
enbart nära källflöden där markvattnet är ytligt och rörligt. Sådana miljöer är ovanliga i Oxelösund.
Den växer här i skogskärret söder om cykelvägen och är i kommunen tidigare bara funnen på Jogersö.
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Område 34

Värde: 12 p

(M1 S2 A4, FN3 FF2)
Motivering: Gammal tallskog, Sörmlandsleden, fina
naturvårdsarter bl.a. dvärgbägarlav.

Läge: Väster om Träsket

Datum för fältbesök: 11.9.2019

Areal: 6,0 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: I övre delen en bergsplatå med ojämn struktur. I sänkor uppträder morän och
postglacialt vittringsmaterial. Lokalt uppträder stora block i markytan. Bergarten är en svårvittrad
gnejs, jordmånen en råhumus med urlakat ytskikt. Vattenflödet är dels lokalt med vatten som samlas
i sänkor, dels sker en avrinning åt både norr och söder. Mot åkern i söder går ett grunt, tidigare
handgrävt dike.
Naturtyp: Tallskog
Ekologiska strukturer: Död ved i sparsam omfattning, inte heller några grova lågor, utan nästan
enbart gammalt avfall från tidigare gallring. På berget finns några vindfällen och en torraka av tall.
Viss ekologisk variation på grund av berg och sänkor, kulturspår i söder (betongfundament) och
sydligt exponerade moränmarker med lövinslag.
Naturbeskrivning: I norra delen, och i öst-västlig riktning, leder en bergsrygg med olikåldrig, gallrad,
tämligen ljusöppen tallskog med inslag av 100 – 150-åriga tallar. De flesta träden är relativt
smalstammiga. På hällarna växer mest renlavar, i sänkorna tallmossevegetation med skvattram, eller
där avrinningen är bättre, istället blåbärsris. På en moränsluttning åt söder växer en ung, gles, gallrad
blandskog med asp, björk och tall med gräsvegetation, närmast Träsket avverkat med kvarlämnade
frötallar och lövträd. Längst i väster växer en medelålders, gallrad, 50 – 100-årig tallskog och i sydväst
ett yngre, tätare, ogallrat tallbestånd med björkinslag. I gränsen mot område 31 finns en vertikal
bergkant med en intressant mossflora.

Fig. 52. Gammal tallskog med flera sällsynta arter.
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Nuvarande markanvändning: Skogsbruk genom gallring
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, del av bestånd 64, skall området slutavverkas, dock inte
under planperioden. Med tanke på förekomsten av flera naturvårdsarter och att Sörmlandsleden går
genom beståndet, bör skogen överhållas och därefter skötas hyggesfritt så att äldre träd och
naturvärden bevaras.
Friluftsliv: Sörmlandsleden passerar i nord-sydlig riktning, rakt genom beståndet. I södra delen finns
ett kojbygge. Leden kanaliserar och mycket få stigar finns i övrigt.
Biologisk mångfald: Mot Träsket ett genom gallring utglesat, solexponerat trädbestånd med tall och
lövträd av viss betydelse för insektslivet och för många fåglar. Duvhöken seglar ofta över området
och häckar möjligen i beståndet. Värdefulla tallmiljöer med mycket gamla träd och rester av gammal
död ved.

Naturvårdsarter
Duvhök, Accipiter gentilis Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som
hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs
högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under
senare tid återhämtat sig. Rör sig här över ett större område. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad).
Vedskivlav, Hertelidia botryosa Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med
fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av
tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade
arter knutna till bränd, död ved. Arten växte här på en tallåga ca 175 m öster om Sörmlandsleden i
riktning mot Inskogens villaområde. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Dvärgbägarlav, Cladonia parasitica En liten, buskformig bägarlav som växer på död, avbarkad ved av
främst tall och ek. Arten är vanligast i naturskogar med tall, men kan också finnas på gamla tallågor i
mer kulturpåverkad skog som rest från tidigare mer skyddsvärda tallmiljöer. Arten växer i detta
område på en tallåga strax intill Sörmlandsleden strax norr om Träsket. RÖDLISTAD SOM NT (Nära
hotad)
Klippfrullania, Frullania tamarisci En rödbrun, glänsande, rikt förgrenad levermossa som bildar
mattor på bergväggar. Arten påträffas i främst skyddsvärda skogsmiljöer med lång kontinuitet samt
trädklädda bergbranter som har ett jämnt och fuktigt mikroklimat året om. Mossan växer här på en
vertikal silikatbrant av ett nordexponerat berg i gränsen mot område 31 intill en fuktig miljö med
blandskog. SIGNALART
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART

Andra intressanta arter
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
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Lövvedsnål, Chaenotheca xyloxena Arten kännetecknas av att bålen är helt insänkt i substratet och
att undersidan av fruktkroppens huvud undertill har en tydlig, vit beläggning. Fruktkropparna är
långa och slanka med brunaktig spormassa. Arten är östlig och föredrar skogar med förekomst av
död ved i något beskuggade lägen. Sannolikt inte ovanlig, men sällan rapporterad. Ny för Oxelösunds
kommun.
Lilariska, Lactarius uvidus En grå, slemmig riska med en mjölksaft som vid luftens tillträde blir
violett. Växte på två lokaler i den bergiga tallskogen väster om Träsket tillsammans med björk. Ny för
Oxelösunds kommun.
Lecanora saligna Arten växte på bark av en tall alldeles intill stigen norr om torpläget. I kommunen
tidigare funnen på Häverö. Dessa är de enda rapporterade fyndplatserna i Södermanlands län.
Korstecknad svampbagge, Mycetina cruciata Arten är funnen under en hatt av ostronmussling på
en lövstubbe på hygget ovanför Träsket. Arten är mykofag (äter svamp). Arten är ovanlig i Sörmland,
föga rapporterad, men har i kommunen tidigare påträffats av Hans Ahnlund 2012 på Stora Äspskär.

Utbredningskarta för korstecknad svampbagge (Artportalen 2019-12-07)
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Område 35

Värde: 8 p

(M1 S1 A3, FN2 FF1)
Motivering: Närrekreation, ovanliga kryptogamer.

Läge: Väster om Inskogens villaområde

Datum för fältbesök: 30.7.2019

Areal: 6,1 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Svagt kuperad skogsmark med låga bergryggar och mellanliggande moränsänkor, som
i sina djupaste delar är fuktiga och delvis klädda med grund torv. En del moränblock finns i ytan.
Jordmånen är en typisk podsoljord. Det förekommer inga ytliga vattenflöden, mer lokala flöden där
regnvatten lägger sig i sänkorna.
Naturtyp: Tallskog
Ekologiska strukturer: Berghällar och block av betydelse för stenlevande arter, främst lavar, i
moränsvackor små sumpstråk med fuktälskande flora, bland annat frossört och starr. Död klenved i
stor mängd förekommer av intresse för vedlevande svampar. Bök av vildsvin konstaterades i ett
fuktigt parti.
Naturbeskrivning: Ung, cirka 50-årig tallskog, med olika stamgrovlekar, troligen självföryngrad på
tidigare hyggesmark. Björk ingår som naturligt inslag och har troligen uppstått i hyggesfasen. En
gallring är genomförd under de senaste åren, där framför allt gran och ung björk tagits bort i syfte att
öka tallarnas tillväxt. Området är/har varit detaljplanelagt och skogsskötseln har tidigare måhända
anpassats till den planerade bebyggelsen. Vegetationen är artfattig och av ristyp, mest mossor och
blåbärsris, i högre delar lavrik. Efter gallringen har fuktängsarter etablerat sig i körspåren.
Fuktängsflora finns också i stråken med ung björk-tallskog, där det också finns en del vitmossor.

Fig. 53. Genomgallrad tallskog med lövuppslag.

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk
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Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 65, klassas skogen som produktionsskog med
målet gallring. Skötseln bör inriktas så att en ljus, luftig skog av björk och tall utvecklas.
Friluftsliv: Området utnyttjas idag främst av de närboende, för promenader, bär- och
svampplockning. Stigar finns i mindre omfattning i östra delen, men de är smala och lågutnyttjade.
Möjligtvis används traktorvägarna i viss omfattning. Även om skogspartiet idag är litet
svårframkomligt på grund av gallringsris, hyser det en stor potential som fritidsskog, kanske främst
för närrekreation. Det ligger intill villaområdet och gränsar i norr till områden med äldre skog
(område 23 och 33).
Biologisk mångfald: Området är fattigt på biologisk variation, men några mindre vanliga arter kunde
dock noteras:
Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för
framtida bebyggelse. Vissa naturvärden hotas. Med utgångspunkt från inventeringsresultatet bör
hänsyn till dessa tas vid en eventuell detaljplan.

Naturvårdsarter
Duvhök, Accipiter gentilis Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som
hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs
högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under
senare tid återhämtat sig. Arten häckar någonstans kring Träsket och rör sig även inom detta
område. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Liten spiklav, Calicium parvum Arten är känd från ett hundratal lokaler i landet. Den är knuten till
äldre död ved eller bark av främst barrträd i områden med trädkontinuitet och bedöms av
ArtDatabanken att minska i landet till följd av skogsbruket. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART.

Andra intressanta arter
Björkblåsor, Anisostephus betulinus Björkblåsor kallas de gallbildningar hos björk med stora
svällande blåsor på löven, orsakade av en art av gallmyggor. Växte här på en ung glasbjörk i en
tallplantering. Arten har få rapporterade fynd i landet, men är troligen mycket underrapporterad. Ny
för Oxelösunds kommun.
Gyttrad taggsvamp, Creolophus cirrhatus, på lövträdsstubbe av asp. Värmegynnad, mindre allmän.
Tidigare ett fynd i Oxelösunds kommun.
Sammetsticka, Trametes pubescens, är en nästan, vit, zonerad, tunn, sammetsfiltad ticka som här
växer på grenar av död björk på marken. Mindre vanlig i Sörmland, allmännare norrut i landet.
Linnea, Linnaea borealis, växer här i ett mindre bestånd som överlevt en tidigare hyggesfas. Linnean
har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland i övrigt. Den missgynnas av ett
rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets olika faser och dyka upp i yngre
skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om där förekommer andra arter som
signalerar äldre skog. Arten minskar i takt med ett allt intensivare skogsbruk och är ovanlig i
Oxelösunds kommun.
Agromyza alnibetulae är en art ur gruppen minerarflugor. Den är dåligt uppmärksammad i
inventeringar och blott känd från cirka 15 lokaler i Sverige. Arten känns igen på bladminan som är
lång och slingrande samt bildar en broskartad förtjockning i bladkanten av vårt- och glasbjörk. I
området sågs angreppet på en lågvuxen glasbjörk. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 36

Värde: 11 p

(M3 S1 A3, FN2 FF2)
Motivering: Värdefull kulturmiljö, viktig för insekter,
artrik fjärilsfauna, Sörmlandsleden.

Läge: Träsket, f.d. torp

Datum för fältbesök 20.11.2019

Areal: 2,3 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Bergssluttning täckt med morän rik på ytliga block. Berg i dagen i form av marknära
hällar intill den gamla torpgrunden. Vattnet leds åt söder ned mot en gräsmark på ett underlag av
glaciallera. Morän och berggrund är rik på silikatmineral och jordmånen utgörs av en typisk råhumus.
Naturtyper: Gräsmark, gles blandskog
Ekologiska strukturer: Stora lövträd, markhällar, betongfundament, sydexponerade miljöer.
Naturbeskrivning: Sörmlandsleden korsar cykelvägen söderifrån och passerar en fuktig, ohävdad
gräsmark med gamla vallväxter och fuktängsarter som olika tistlar. Ovanför gräsmarken finns rester
av ett gammalt torp. Torpet är känt från 1735 som Träskstugan. Namnet ändrades sedan till Träsket,
men även Djupviksstugan och Lilla Danvikstugan har förekommit. Sista arrendatorn Edvard Lind,
slutade sitt arrende 1938. Bostadshuset var byggt 1918, men ett stycke nordost därom finns rester
från tidigare bebyggelse. Byggnaderna brändes ned av brandkåren 1971. I anslutning till det gamla
torpet finns marknära berghällar med lavar och mossor och enstaka örter. I sluttningen mot norr
växer på morän en blandskog med tall, ek och björk, i nordost även asp och sälg. Skogen norr om
torpet är avverkad och gallrad. På hygget finns en del kvarstående frötallar samt bärbuskar av nypon
och rönn.

Fig. 54. Gräsmarken upp mot torpet Träsket

Nuvarande markanvändning: Friluftsliv, skogsbruk. Markerna kring Träsket var tidigare brukade.
Sven Lind, son vid Träsket, har berättat att de hade 3 - 4 kor och att fyra tunnland åker ingick i
arrendet. För att få ihop hö till djuren fick de lov att slå vägdiken och skogsängar.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 71, skall skogen i området skötas genom
gallring. Gräsmarken bör hävdas genom slåtter, vilket skulle öka blomrikedomen och gynna floran
och insektslivet.
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Friluftsliv: Sörmlandsleden går i gräsmarken upp till Träsket och är en flitigt utnyttjad strövstig. Det
gamla torpet disponerades i slutet av 1960-talet av Skid- och Friluftsfrämjandet i Oxelösund. Bland
annat hade man en skidbacke där Sörmlandsleden går idag.
Biologisk mångfald: Sydexponerade marker med omgivande löv- och blandskogar. Biotoprikedomen
är bra för fjärilar och vid en nattfångst i juli 2019 noterades cirka 350 arter, däribland några av
naturvårdsintresse. Då här nämnda arter inte med säkerhet reproducerar sig i område 36, tas de inte
upp under rubriken ”Andra intressanta arter”. Dock samlades de in med ljus vid inventeringen 2019,
vilket ändå bekräftar att de då befunnit sig i närområdet.
Bland mindre vanliga arter kan nämnas skogspärlemorfjäril, Argynnis adippe – en art som minskat då
antalet skogsängar blir färre, bandad hallonspinnare, Habrosyne pyritoides – en relativt nyetablerad
men sällsynt art, eksikelvinge, Watsoniella binaria – påträffad som ny för Sörmland 2016 och
därefter ökande, almlundmätare, Venusia blomeri, som etablerades i Sörmland först för tio år sedan,
blåklockemalmätare, Eupithecia denotata – en ovanlig art knuten till nässelklocka och stor blåklocka,
snövit och gråvit gaffelsvans, Furcula bicuspis och F. bifida – båda ovanliga, asptandvinge,
Notodonta torva – ovanlig och knuten till asp samt kungslavspinnare, Lithosia quadra, som tidigare
var mycket sällsynt i Sverige men som numera är etablerad.

Naturvårdsarter
Humlerotfjäril, Hepialus humuli Denna karaktäristiska nattfjäril är lätt att se när de silvervita
hannarna utför sin pendlande dans på sommarkvällarna. Tyvärr en alltmer ovanlig syn, då arten har
minskat kraftigt genom att gräsmarker vuxit igen. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare har sex röda fläckar
på framvingen. Den var förr den absolut vanligaste arten bland bastardsvärmarna, men har liksom de
övriga gått mycket starkt tillbaka till följd av förändringar i odlingslandskapet. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)

Andra intressanta arter
Arrhenia retiruga Denna svamp ser ut som små, krusiga öron och växer på mossor, gärna
takmossa, på grundstenar till gamla husrester vid Träsket. Sällsynt och funnen på fem lokaler i
Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Härmsångare, Hippolais icterina Härmsångaren är ovanlig i skogarna i västra Oxelösund. Den häckar
framför allt i lövskog och parker som vid Träsket där det växer mycket lövträd.
Murtuss, Tortula muralis Denna mossa har en lång hårudd, men till skillnad mot takmossan som den
annars liknar, har den inga tänder i bladspetsen. Murtuss är kalkgynnad och växer på kalksten och
cement. Arten är från länet bara känd från Östermalma och Lövsta kalkbrott i Vagnhärad, men kan
vara förbisedd. Ny för Oxelösunds kommun.
Trigonaspis megaptera. Denna stekel hör till familjen gallsteklar. Den åstadkommer rödaktiga, runda
men något tillspetsade galler på ek. Arten påträffades på en medelålders ek nära Träsket. Ny för
Sörmland!
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Område 37

Värde: 12 p

(M3 S2 A4, FN2 FF1)
Motivering: Fint lövträdsbestånd i bryn mot söder, rik
förekomst av död ved. Bestånd av gammal granskog.

Läge: Skog öster om Träsket

Datum för fältbesök: 30.9.2019

Areal: 2,9 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Bergshöjd med ojämn, pucklig struktur. Bergspucklar omväxlar med smala dalstråk
och andra sänkor. Mot söder en sluttning som bitvis är brant, i övrigt mer långsamt sluttande.
Jordarten är en sandig, inte särskilt djup morän, med många, ytligt liggande jämnstora block. Längst i
söder är moränen utflackad och övergår i lermarker. Genom svårvittrad berggrund och morän är
jordmånen en råhumus, mindre sur åt söder där den lättas upp av förnan från lövträd.
Naturtyper: Tallskog, triviallövskog
Ekologiska strukturer: Död ved i rätt hög omfattning, främst i södra kanten där gamla lövträd, främst
björk, sälg och rönn, bidrar till mångfalden. Även ett mindre parti med grova lågor av gran och en del
mycket gamla stubbar bidrar till fina miljöer för vedlevande arter.

Fig. 55. Gammal granskog med mossrik vegetation.

Naturbeskrivning: Höglänt skogsparti med medelålders till tämligen gamla tallar, troligen 50 – 100 år
gamla, på berghällar och över stråk av tunn morän. I svackor och stråk mellan bergknallar växer en
mossrik vegetation, särskilt där moränen är småblockig. Mot söder sänker sig terrängen och
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barrskogen får en större inblandning av gran och lövträd. I nedre delen mot åkern finns ett fint
skogsbryn med lövträd, bland annat medelålders, tämligen fritt stående ekar, av stor betydelse som
generationsträd, dvs träd som ersätter dagens jätteekar och som garanterar kontinuerliga miljöer för
eklevande organismer.
Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, gallring.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 70, är skogen mogen att avverkas men ingen
avverkning bör ske med hänsyn till naturvård och friluftsliv. Möjligen kan ett hyggesfritt skogsbruk
tillämpas där man spar de äldre träden, låta några andra utvecklas och därigenom skapar en
olikåldrighet av värde för flora och fauna.
Friluftsliv: Friluftslivet är svagt utvecklat. Sörmlandsleden går alldeles intill och i anslutning till denna
går en populär vandrings- och cykelled. Från Sörmlandsleden går några mindre stigar upp i berget,
men utnyttjandet är begränsat till stor del på att området är relativt svårframkomligt.
Biologisk mångfald: Fina lövbestånd i söder med en hel del död ved av stort värde för en artrik flora
och fauna. Aspar och ekar finns och kan om de får stå kvar utvecklas till biologiskt värdefulla träd.

Naturvårdsarter
Kungsfågel, Regulus regulus Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där
den avslöjar sig med sin nålfina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de
senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Duvhök, Accipiter gentilis Duvhöken är en stor fågel, karaktäristisk genom sin ljusa undersida som
hos vuxna fåglar är tvärstrimmig. Denna hök lever på fåglar och små däggdjur. Boet, ett risbo, läggs
högt upp i träd. Tidigare var arten hårt drabbad av jakt och miljögifter, men stammen har under
senare tid återhämtat sig. Häckningsplatsen finns i närheten av Träsket. RÖDLISTAD SOM NT (Nära
hotad)
Barrmusseron, Leucopaxillus cerealis En helt vit svamp med något nedlöpande skivor och en länge
inrullad hattkant. Den växer på barrmattan under gran i inte allt för sura barrskogar. Arten har
minskat mycket sedan förr på grund av slutavverkningar av värdefulla skogar. Växer här i ett parti
gammal barrskog med mossor och barrmattor. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Långfliksmossa, Nowellia curvifolia Denna art växer ofta tillsammans med fingermossa på barklösa,
grova granlågor på platser med hög luft- och markfuktighet. Skotten liknar små runda maskar. Arten
förekommer i regel i naturskogar med rik tillgång på död ved och missgynnas starkt av skogliga
åtgärder då mossan är uttorkningskänslig. SIGNALART

Andra intressanta arter
Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina Denna ovanliga grynskivling är en vacker
prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett
40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än
¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område.
Puckelfjällskivling, Macrolepiota mastoidea Arten liknar stolt fjällskivling, men är betydligt
sällsyntare. Den växer här under några grova gamla granar i en sluttning 200 m öster om Träsket.
Funnen på 8 lokaler i Sörmland, närmaste fyndplats i Nynäs naturreservat vid Långmaren. Ny för
Oxelösunds kommun.
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Fig. 56. Puckelfjällskivling – en ovanlig svamp i Sörmland.

Lövhätta, Mycena polyadelpha Denna småväxta hätta växer på färsk lövförna av ek och kommer
sent på säsongen. Den är säkert mycket förbisedd, men verkar finnas främst vid större ekar, vilket
möjligen beror på att det under större ekar samlas större mängder förna. Arten har rapporterats från
ett 20-tal kända svenska fyndlokaler, närmast kända förekomst i Sparreholms ekhagar. Ny för
Oxelösunds kommun.
Rutig rottryffel, Scleroderma areolatum Gulbrun rottryffel med taggiga sporer, skild från närstående
arter på sporernas storlek. Funnen i gräsrik blandskog i skogsbrynet öster om Träsket. Ny för
Oxelösunds kommun.

Utbredningskarta – lövhätta (Artportalen 2019-12-07)
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Område 38

Värde: 14 p

(M2 S3 A5, FN2 FF2)
Motivering: Tallnaturskog, många rödlistade arter och
andra naturvårdsarter, död ved, bergbranter åt norr.

Läge: Mellan Djursvik och Ängtorp

Datum för fältbesök: 9.6.2019, 6.8.2019

Areal: 6,0 ha

NVI – klass: 1 Högt naturvärde

Naturgeografi: Kuperad terräng, bergbunden, med ett stort hällmarksparti som längs kanterna på
flera håll har en starkt sönderskuren struktur. I norr några branter som via blockmarker ersätts av en
sandig morän som i brynet mot åkern möter glacial lera. Moränen är på de flesta håll blockig.
Jordmånen är en podsoljord, i hällmarkens grunda sänkor finns stråk med begynnande torvbildning.
Nederbördsvatten strömmar från berget i alla riktningar och samlar sig även i odränerade svackor på
bergsplatån. Inga ytliga vattenflöden finns.
Naturtyper: Gammal tallskog, ekbryn
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer allmänt på hällmarken, men rör sig mest om klenved
som yngre träd och nedblåsta grenar. Enstaka medelålders tallågor förekommer. Mellan berget och
åkern i norr finns en brynzon med rik förekomst av död ved, även av grövre lågor. Viss variation av
exponering och luftfuktighet kring block och hällbranter runt berget.
Naturbeskrivning: Gammal tallskog, sannolikt 100 – 150 år, vissa träd uppemot 200 år, på en
höjdrygg med nakna eller renlavsbevuxna bergytor. Rik förekomst av blåmossa i hela området.
Många tallar har en för naturskogar typisk storrutig bark och delvis vridna stammar och grenar. På
platån finns även några yngre tallpartier med ung björk där skogen troligen utvecklats på nytt efter
brand. I nordöstra delen av området finns en del senvuxna granar. Grandominerad blandskog
förekommer i nordöst och på västra sidan av berget ned mot stigen. I brynen mot norr finns en 50årig ek – aspskog. Fältskiktet utanför hällmarken är rikt på blåbär och andra bärris samt kruståtel och
enstaka örter. I norrsluttningen mot åkrarna finns ett flertal lodytor där det bland annat växer
skuggblåslav.

Fig. 57. En av de värdefullaste tallskogarna i undersökningsområdet.
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Nuvarande markanvändning: Friluftsliv, inga skogliga åtgärder på åtskilliga decennier.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 79, är skogen mogen att avverkas men ingen
avverkning bör ske. Skogen bör lämnas för fri utveckling och skapande av död ved. Vid inventeringen
påträffades 15 naturvårdsarter, området är av Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop och
bedömningen fri utveckling understryks. För att långsiktigt skydda de höga naturvärdena i området
bör ett biotopskydd inrättas.
Friluftsliv: En väl utnyttjad stig leder från vägen i väster, vid sidan av berget österut. Själva
bergsområdet opåverkat av slitage. En annan stig går utmed berget på norra sidan. Det finns även
några mindre stigar. Området utnyttjas extensivt för friluftsliv, troligen mest av de närboende.
Biologisk mångfald: Förekomsten av mycket gamla tallar, död ved, block och branter ger en biologisk
mångfald av stort värde för naturvården. I perifera delar blandskog med gamla träd och en mer
varierad flora och fauna. Många sällsynta arter, bland annat två lavar nya för Sörmland.

Naturvårdsarter
Vedskivlav, Hertelidea botryosa Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med
fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av
tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade
arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Ullticka, Phellinus ferrugineofuscus Ulltickan lever på undersidan av gamla granlågor. Den är
mörkbrun med en rostbrun ullig tillväxtzon. Arten är i huvudsak knuten till restbestånd av
barrnaturskog, gärna med en lång kontinuitet av död ved. Ulltickan påträffades på en granlåga i
nordsluttningen mot åkrarna i nordost. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära
hotad)
Tallticka, Phellinus pini Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av
levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra
skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för radikalt eller där granar växer upp i
tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga
karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Brun nållav, Chaenotheca phaeocephala Denna nållav har en fjällig, grågrön bål och apothecier som
på undersidan har en gul mjölig beläggning. Arten, som tidigare var rödlistad, växer på en stor ek vid
Djursviksvägen. Laven är en fin indikator på skyddsvärda ekar i odlingslandskapet. SIGNALART
Skriftlav, Graphis scripta Denna lav ser ut som om någon ritat på bark små streck med en tunn
blyertspenna. Den växer på slät bark av hassel och andra trädslag. Arten signalerar ofta skog med
höga naturvärden, särskilt om den förekommer i mängd. Laven växer på lövträd i blandskogen
nedanför nordbranten mot åkern. SIGNALART
Blåsippa, Hepatica nobilis Blåsippan är ovanlig på fastlandet i Oxelösunds kommun, vilket till en stor
del beror på de kemiskt sura markerna i staden med dess omgivningar. Blåsippsförekomsterna i
kommunen är därför skyddsvärda. Blåsippan är en god indikator på goda markförhållanden med ofta
lövträd och hassel, ibland också som inslag i granskogar med tidigare skogsbete. FRIDLYST MOT
UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING. SIGNALART
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Toppvaxskivling, Hygrocybe conica Flera hagvaxskivlingar, släktet Hygrocybe, växer ibland även i
skog och indikerar då tidigare hävdade miljöer. Toppvaxskivlingen växer här i ett bryn mellan berget
och åkermarken i norr. SIGNALART
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART
Skuggblåslav, Hypogymnia vittata Denna art liknar blåslav men har på de långa, yttre flikarna små
smala utskott. Arten växer aldrig på träd, utan nästan bara på skuggiga, mossiga lodklippor. I detta
område finns den på flera ställen i nordsluttningen av berget. Arten är enligt Artportalen bara funnen
på fem lokaler i Sörmland, medan den är betydligt vanligare i t.ex. Östergötland. Ny för Oxelösunds
kommun. SIGNALART
Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå
mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och
genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART
Långfliksmossa, Nowellia curvifolia Denna art växer ofta tillsammans med fingermossa på barklösa,
grova granlågor på platser med hög luft- och markfuktighet. Skotten liknar små runda maskar. Arten
förekommer i regel i naturskogar med rik tillgång på död ved och missgynnas starkt av skogliga
åtgärder då mossan är uttorkningskänslig. SIGNALART
Barkticka, Oxyporus corticola Barktickan är en vitrötesvamp som vanligen växer på ännu barkklädda
stammar och grenar av grova aspar. Arten pekar ofta på områden med förekomst av rödlistade arter
och höga naturvärden i övrigt. Arten växte på en låga av asp i en bergig blandskog i nordost.
SIGNALART
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på
klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar
områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra
områden med vintermilt klimat. I Sverige är den vanligast i östra Svealand. SIGNALART
Korall-lav, Sphaerophorus globosus Korall-laven är en rikt förgrenad busklav, brun med ljusgrå
spetsar. Den växer liksom skuggblåslav på mossiga, lodklippor, på nordsidan av berget. I kommunen
är den tidigare funnen på Ramnö. SIGNALART
Krushättemossa, Ulota crispa Krushättemossan växer helst på tunna kvistar och grenar på buskar
och unga lövträd. Den är vanligare i fuktiga miljöer med hassel och ofta där skogen innehåller andra
naturvårdsarter. Hassel är sällsynt i skogarna i västra Oxelösund. I detta område växer mossan på
tunna grenar av asp. SIGNALART

Andra intressanta arter
Liten trappmossa, Anastrophyllum minutum Denna mossa är svår att känna igen, lik den rödlistade
vedtrappmossan men med rödbruna groddkorn och inte växande på ved. Arten är funnen i norra
delen av hällmarken. Ny för Oxelösunds kommun.
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Eklav, Biatora globulosa En skorplav som visar sig som mängder med svarta prickar på ekbark. Laven
växte på en ek i nordvästra delen av området. I kommunen tidigare funnen på Jogersö.
Lövvedsnål, Chaenotheca xyloxena Arten kännetecknas av att bålen är helt insänkt i substratet och
att undersidan av fruktkroppens huvud undertill har en tydlig, vit beläggning. Fruktkropparna är
långa och slanka med brunaktig spormassa. Arten är östlig och föredrar skogar med förekomst av
död ved i något beskuggade lägen. Sannolikt inte ovanlig, men sällan rapporterad. Ny för Oxelösunds
kommun.
Tvåfläckig sköldluspiga, Chilocorus renipustulatus En svartfärgad nyckelpiga med en röd fläck på
vardera täckvingen. Noterades på en gammal asp utmed stigen från Djursviksvägen på jakt efter
bladlöss. Ny för Oxelösunds kommun.
Stubbmyra, Formica truncorum En rödbrun, hårig stackmyra som inte bygger stackar utan lever i
murken ved. Påträffades i hällmarkstallskog på en låga av tall. Ny för Oxelösunds kommun.
Blodplättlav, Haematomma ochroleucum Arten är en skorplav, grågrön och på ytan mjölig med
rödbruna apothecier. Den växer här på en lodyta av silikatsten. Arten är ovanlig i Sörmland, men flera
fynd har gjorts på öar i Oxelösunds skärgård, bland annat Vinterklasen.
Grenkantlav, Lecanora pulicaris Denna skorplav växer på barrved, i området i hällmarkstallskogen
på en låga av tall. Arten är säkert mycket underrapporterad och har bara ett tiotal kända fynd i
Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Korallkornlav, Lopadium coralloideum Denna rödbruna – olivfärgade lav är fingrenat korallik med
svarta apothecier. Den växte här i hällmarkstallskogen ovanpå mossor. Arten är vanligast i
fjälltrakterna men har några få rapporterade fynd i låglandet. Arten är troligen förbisedd och sällan
rapporterad, men trots det säkert en sällsynt art. Ny för Sörmland!
Kådskål, Sarea resinae Kådskål är en skålsvamp med orangegul skål. Den växer i kådflöden på
stelnad kåda, nästan enbart på gamla kådsprängda granar i äldre barrskogar och är en fin signal på
ovanliga skogsbiotoper. Här växer den på en gammal gran i gränsen mot hygget, område 39. Ny för
Oxelösunds kommun.
Tasgius melanarius Denna skalbagge hör till familjen kortvingar och är en relativt stor art. Den
påträffades krypande på marken längs stigen i blandskog nära Djursviksvägen. Andra kända
fyndplatsen i Södermanlands län. Ny för Oxelösunds kommun.
Skägglav, Usnea dasypoga Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar
med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har
gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende.
Den växte här på en gammal björk i en bergkant.
Rutsopp, Xerocomellus chrysenteron Rutsoppen är ofta typisk för ekbackar och andra ekmiljöer med
bördig jordmån. I området växte den i ett 50-årigt ek-aspbestånd på mullrik jordmån. Ny för
Oxelösunds kommun.
Mjölig klotterlav, Zwackhia sorediifera Fynd av denna lav brukar indikera intressanta lavmiljöer.
Den är ganska vanlig i Oxelösunds kommun. Arten växte här på lövträd på berget i östra delen.

120

Område 39

Värde: 7 p

(M1 S1 A3, FN1 FF1)
Motivering: Granplantering med fattigt växt- och djurliv.
Fynd av barrviolspindling.

Läge: 500 m sydväst om Ängtorp

Datum för fältbesök: 4.9.2019

Areal: 0,9 ha

NVI – klass: 4 Lågt naturvärde

Naturgeografi: Dalsänka omgiven av två bergshöjder. Marken i dalgången lutar åt norr. Jordarten är
en lera som i kanten övergår i en godartad råhumus. Vattenöverskott leds långsamt genom
vattenhållande leror ned mot åkern.
Naturtyp: Granplantering
Ekologiska strukturer: Inga berg eller branter. Rik förekomst av död ved, främst hyggesavfall, men
mycket lågt värde ur naturvårdssynpunkt. Högstubbe av gran samt några större aspar lämnade som
naturvårdshänsyn.
Naturbeskrivning: Grund dalgång som planterats med gran. Hyggesavfall täcker marken, främst
björk. Marken är fuktig men floran är artfattig då vegetationen ej hunnit etablera sig efter
avverkningen. I torrare delar växer örnbräken i fuktiga delar revsmörblomma, krypven och harsyra. I
södra delen finns ett aspbestånd, annars enstaka aspar lämnade som naturvårdshänsyn.

Fig. 58. Granplanterad skogsmark med björkinslag.

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk (avverkat bestånd), tidigare möjligen åkermark.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 78, röjning av granplanteringen. En sådan
bedöms rimlig även från ett naturvårdsperspektiv.
Friluftsliv: Området utnyttjas inte för friluftsliv då det är svårframkomligt.
Biologisk mångfald: Området domineras av pionjärarter på död ved och enstaka gräs och örter intill
fuktiga delar. I kanten av granplanteringen upp mot den äldre skogen fanns barrviolspindling och
några träd med skägglav.
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Naturvårdsarter
Barrviolspindling, Cortinarius harcynicus Oväntat fynd av den vackert mörkvioletta
spindelskivlingen. Den växte i norra delen av hygget i gränsen mot angränsande äldre skogen. Ny för
Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)

Andra intressanta arter
Skägglav, Usnea dasypoga Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar
med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har
gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende.
Den växte här på såväl ek som tall.
Neolechia oxyspora Denna svamp är parasit på näverlav och växte på en ung björk i en
granplantering. Svampen troligen starkt underrapporterad och förbisedd. Ny för Södermanlands län.

Utbredningskarta för barrviolspindling (Artportalen 2019-12-09)

122

Område 40

Värde: 6 p

(M1 S1 A2, FN1 FF1)
Motivering: Trivialt hygge.

Läge: 500 m söder om Ängtorp

Datum för fältbesök: 14.10.2019

Areal: 2,1 ha

NVI – klass: 4 Lågt naturvärde

Naturgeografi: Svag moränsluttning mot norr. Närmast åkern med stigande markfuktighet som trolig
följd av hyggesförsumpning.
Naturtyp: Hygge
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer, främst stubbar och hyggesavfall.
Naturbeskrivning: Moränsluttning, tidigare bevuxen med en medelgrov granskog, nu avverkad.
Hyggesgräs dominerar, främst tuvtåtel, och i detta gräshav skjuter det upp mängder av ung björk. På
hygget har skett en spontan föryngring av gran och tall. Några överståndare i form av kvarlämnade
lövträd, främst björk, förekommer. I östra delen finns sparade, gamla tallar, en jätteasp och en
högstubbe av gran. Här finns också ett par grova granlågor.
Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, hygge.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 80, ska röjning ske av det uppväxande
trädbeståndet. Detta verkar rimligt med hänsyn till att den tidigare skogen avverkades.
Friluftsliv: Inget friluftsliv på grund av mycket svårframkomlig mark.
Biologisk mångfald: Tämligen artrikt i den fuktiga delen i norr, där det bland annat växer brunrör,
kärrsilja, skogsfräken och en rad svampar på död ved. I övrigt triviala naturförhållanden.

Intressanta arter
Brunrör, Calamagrostis phragmitoides Brunrör är ett högvuxet gräs med yvig vippa och med strån
där nya skott skjuter upp i bladvecken. Den liknar därigenom grenrör – ett betydligt vanligare gräs på
våra breddgrader. Brunrör är en nordlig art med spridda förekomster över hela landet och är funnen
på ett fåtal platser i Oxelösund.
Pulverticka, Postia ptychogaster Pulvertickan är ganska ovanlig, men dyker upp då och då på
stubbar av barrträd. Tickan består av en pulverlik massa som innehåller vegetativa förökningskroppar
och skiljer sig därigenom från normala tickor. Miljöerna behöver inte vara gammelskogar utan tickan
kan till och med, som här, dyka upp i hyggesmiljö. Ny för Oxelösunds kommun.
Knoppvitmossa, Sphagnum teres Denna gyllenbruna mossa påträffades överraskande i en fuktig del
av hygget. Arten är främst knuten till mer eller mindre artrika kärr, men kan som här ibland även
uppträda i andra miljöer. Ny för Oxelösunds kommun.

123

Område 41

Värde: 12 p

(M2 S2 A3, FN3 FF2)
Motivering: Äldre barrskog, friluftsliv.

Läge: Danviksskogens centrala del

Datum för fältbesök: 23.8.2019, 15.10.2019

Areal: 1,8 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Dalgång med sluttningar av morän. Berggrunden och moränen är silikatrika och
marken består av en godartad råhumus.
Naturtyper: Mossrik barrskog, blandskog, skogsbryn
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i viss omfattning, både grova lågor samt klenved.
Naturbeskrivning: I söder en moss-risrik barrskog med mycket gran, i norra delen med inslag av tall
och olika lövträd, mot brynet med ett par grova ekar. Död ved förekommer i viss omfattning. I norra
delen är marken fuktig och här växer många fuktängsarter som brunrör, grenrör, skogsfräken,
hultbräken, ältranunkel, majbräken, topplösa, kärrviol och humleblomster. Stora delar av beståndet
är en mossrik, olikåldrig grandominerad barrskog med viss potential att hysa rödlistade svampar.
Nuvarande markanvändning: Ingen, tidigare skogsbruk genom gallring.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 83, är beståndet moget för slutavverkning, men
anser att ingen avverkning bör ske. Skogstypen är attraktiv för friluftslivet och skötseln bör anpassas
till friluftslivets och naturvårdens behov.
Friluftsliv: En bred stig mellan Danvik och Träsket löper rätt genom området och från denna stig går
också korsande stigar som leder till andra platser i Danviksskogen. Området är frekventerat och
utnyttjas för skogspromenader, ridning, cykling, bär- och svamppromenader.
Biologisk mångfald: Områdets diversitet med fuktiga och torrare partier, äldre skog, stora ekar i
brynet mot norr och en hel del död ved, ger en förhållandevis rik biologisk mångfald med många
arter.

Naturvårdsarter
Jättesvampmal, Scardia boletella Grova, raka gångar i fnöskticka visar alltid på förekomst av
jättesvampmal. Gånghål funna i en fnöskticka på en gammal björk nära åkerkanten i norr. RÖDLISTAD
SOM NT (Nära hotad)

Annan intressant art
Brunrör, Calamagrostis phragmitoides Brunrör är ett högvuxet gräs med yvig vippa och med strån
där nya skott skjuter upp i bladvecken. Den liknar därigenom grenrör – ett betydligt vanligare gräs på
våra breddgrader. Brunrör är en nordlig art med spridda förekomster över hela landet och är funnen
på ett fåtal platser i Oxelösund.
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Område 42

Värde: 11 p

(M2 S2 A3, FN2 FF2)
Motivering: Fuktig dalgång, hög artrikedom.

Läge: 400 m sydväst om Träsket

Datum för fältbesök: 15.10.2019

Areal: 2,3 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Dalgång med svag lutning åt sydväst på lerhaltig, kalkfattig mull. Inget ytligt
vattenflöde.
Naturtyp: Gran - björkskog
Ekologiska strukturer: Grova lövträd, fuktig mark i dalgång, störd mark
Naturbeskrivning: Utmed en dalgång i öst-västlig riktning växer en olikåldrig blandskog, som till
huvuddelen består av björk och gran, på en tidigare dikad skogsmark. En hel del stubbar tyder på att
den tidigare skogen blivit avverkad och att ny skog etablerats genom självsådd. Möjligen har området
tidigare använts som åker eller äng. I brynet mot åkern i öster växer en del grova lövträd, främst
björk, asp och enstaka ekar. Skogen i området är varierande sluten och öppen, i öppna gläntor växer
mycket grenrör, där det står tätare med träd växer det örter, ormbunkar, skogsfräken och blåbär.
Nuvarande markanvändning: Ingen, tidigare skogsbruk.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 83, är skogen mogen för slutavverkning men
bedömer att ingen avverkning bör utföras. Området bör sparas och utvecklas till en blandsumpskog
med hög biologisk mångfald.
Friluftsliv: En livligt frekventerad promenadstig går i dalgången. Området har därigenom betydelse
för friluftslivet.
Biologisk mångfald: I den fuktiga miljön finns en stor artrikedom av växter, mossor och svampar. Här
finns flera sällsynta svampar, bara under en timmes genomgång hittades nio arter som tidigare inte
påträffats i Oxelösunds kommun.

Naturvårdsarter
Kryddspindling, Cortinarius percomis Denna vackra, gulaktiga spindelskivling med aromatisk doft av
citronmeliss är en mykorrhizasvamp som växer med gran i örtrika barrskogar, i en skogstyp som
normalt har höga naturvärden. Arten växte i ett skogsbryn i öster mot åkern. Ny för Oxelösunds
kommun. SIGNALART.
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART

Andra intressanta arter
Brunrör, Calamagrostis phragmitoides Brunrör är ett högvuxet gräs med yvig vippa och med strån
där nya skott skjuter upp i bladvecken. Den liknar därigenom grenrör – ett betydligt vanligare gräs på
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våra breddgrader. Brunrör är en nordlig art med spridda förekomster över hela landet och är funnen
på ett fåtal platser i Oxelösund.
Blåsuga, Ajuga pyramidalis Växten indikerar tidigare skogsbete. Normalt en ganska vanlig art, men
har bara en fyndplats i hela inventeringsområdet. Växer i skogsbrynet mot åkern i öster.
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
Storsporig spindling, Cortinarius casimiri Denna spindelskivling växer här i fuktig blandskog i västra
delen. Ny för Oxelösunds kommun. Närmast känd från Janstorpsskogens naturreservat utanför
Nyköping.
Rynkspindling, Cortinarius elatior En mycket stor slemmig spindelskivling med en i kanten kraftigt
rynkad hatt. Arten var tidigare inte känd från Oxelösund, men hittades under inventeringen på tre
olika lokaler. Ny för Oxelösunds kommun.

Fig. 59. Rynkspindling

Musselrödling, Entoloma byssisedum Arten som hör till rödskivlingarna saknar ofta fot och lever på
ved. Den påträffades här på död lövved i fuktig blandskog nära åkern i västra delen. Omkring 10
kända förekomster i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Lyophyllum deliberatum Denna gråskivling skiljs från andra gråskivlingar säkrast på mikroskopiska
kännetecken. Arten påträffades här på marken i mossig, äldre granskog. Funnen på 8 lokaler i
Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Kärnkrös, Myxarium nucleatum s.lat. Denna gelésvamp bildar mjölkvita dynor på lövved. Inuti
dynorna finns det vita kärnor av kalciumoxalat. Här växer den på en asp i en fuktig granskog. Ny för
Oxelösunds kommun.
Slemmig tofsskivling, Pholiota adiposa Växte utmed stigen mellan område 42 och 43 vid basen av
en gammal asp. Ny för Oxelösunds kommun.
Taggticka, Sistotrema confluens Marklevande ticka med taggar istället för porer, starkt
vaniljdoftande. Mindre vanlig, ofta bra indikator för intressanta svamplokaler. Växer i stor mängd på
den fuktiga stigen mellan område 42 och 43. Ny för Oxelösunds kommun.
Trollskägg, Thelephora penicillata Denna ovanliga art växer på en trampad stig mellan område 42
och 43. Ny för Oxelösunds kommun.
126

Område 43

Värde: 12 p

(M2 S2 A3, FN2 FF3)
Motivering: Gamla tallar, äldre barrskog. Friluftsliv.

Läge: 600 m VNV om Träskbacken

Datum för fältbesök: 23.8.2019

Areal: 3.2 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Området utgörs av en måttligt kuperad terräng med mossöverväxta bergkullar och en
i övrigt småblockig morän. Marken sluttar främst mot åkrarna i norr. Jordarten är en svårvittrad
urbergsmorän, vilken utsatts för långvarig urlakning och jordarna är därmed kraftigt podsolerade.
Hydrologin är normal för dylika jordar med en relativt hög genomsläpplighet, vilket medför att vatten
avleds via berggrunden ned mot lägre liggande partier. Mot åkrarna i norr finns ett mindre dike.
Naturtyper: Gammal barrskog, lövrikt bryn
Ekologiska strukturer: Död ved finns i viss omfattning, de flesta är lågor som bildats under de senaste
tio åren. Det är främst gran och tall som bidrar till den döda veden. Det finns även en del död
klenved, främst björk, rönn och sälg. Då det saknas vattenflöden och bergsstrukturer i beståndet är
den ekologiska variationen rätt liten.
Naturbeskrivning: Området är bevuxet med en olikåldrig tall-granskog med många gamla, minst
hundraåriga träd. På flera av granarna växer gammelgranslav. Skogen växer på en sur morän, där
blåbärsriset dominerar över mycket stora ytor. Fläckar av lingon och/eller örnbräken förekommer
och mot brynet i norr ingår även en del örter. Mot kanterna ökar inslaget av lövträd och man kan se
hundraåriga ekar tillsammans med snabbväxta, grova granar samt lövträd som björk, sälg, asp och
rönn. Floran är artfattig i hela området. Det finns en hel del död ved i skogsbeståndet och det är
viktigt att den kommer att bevaras i framtiden.

Fig. 60. Gammal, värdefull barrskog utmed en väl använd strövstig.

127

Nuvarande markanvändning: Ingen för närvarande, tidigare skogsbruk.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 75, bör skogen bevaras för friluftsliv och ej
slutavverkas. Området bör skötas för friluftslivets behov.
Friluftsliv: Flera välutnyttjande stigar leder genom skogsbeståndet, vilket visar att området utnyttjas
för friluftsliv som promenader, bär- och svampplockning.
Biologisk mångfald: Det finns en hel del död ved i området, vilket är viktigt för många
vednedbrytande arter. I brynet mot norr ökar diversiteten genom en mer varierad
trädslagsfördelning och förekomsten av stora ekar.

Naturvårdsarter
Tallticka, Phellinus pini Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av
levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra
skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för intensivt eller där granar växer upp
i tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga
karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin signalart om visar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå
mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och
genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART

Andra intressanta arter
Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina Denna ovanliga grynskivling är en vacker
prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett
40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än
¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område.
Linnea, Linnaea borealis Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland
i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets
olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om
där förekommer andra arter som signalerar äldre skog.
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
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Område 44

Värde: 12 p

(M2 S2 A3, FN2 FF3)
Motivering: Äldre barrblandskog, friluftsliv, flera
sällsynta svampar.

Läge: Backe sydväst om Träsket

Datum för fältbesök: 15.10.2019

Areal: 1,8 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Höjdplatå med grovblockig, mossbevuxen ytmorän, endast på några få platser berg i
dagen. Åt söder och öster finns sluttande, sandiga moräner. I öster är marktopografin böljande.
Råhumusjordar dominerar, men längst i öster där skogen är mer lövrik består marken snarare av en
lerblandad mull. Berggrunden och moränen är sur och svårvittrad.
Naturtyp: Tallskog, barrblandskog
Ekologiska strukturer: Död ved finns i liten omfattning, främst i öster med gallringsavfall och några
medelgrova lågor. På höjdplatån saknas äldre träd och död ved. Gamla granar i öster och myrstackar.
Naturbeskrivning: Höjdplatå med 50 – 70-årig tallskog, i fältskiktet mycket blåbärsris och mindre
fläckar med moss-lavrik vegetation. Det finns en hel del uppväxande unga lövträd av björk, ek och
rönn. I södra delen, nedanför höjdplatån växer en olikåldrig, hundraårig, mossrik barrblandskog med
gamla granar. I östra delen mot åkern växer ett ungt bestånd av triviallövträd med graninslag.

Fig. 61. Gammal barrskog finns fläckvis i området.

Nuvarande markanvändning: Ingen, inga skogliga åtgärder under de senaste decennierna.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 76, är skogen 90-årig, färdig för slutavverkning,
men föreslås att få stå kvar. Inventeringen visar dock att tallskogen på platån med tiden kommer att
bli för tät och att en gallring här kommer öka dess värde för såväl naturvård som friluftsliv.
Friluftsliv: I södra delen går en väl utnyttjad promenadstig som följer berget och den gamla
barrskogen. Platån är i nuläget inte så frekventerad, men på sikt kommer detta bestånd tillsammans
med angränsande skogar bli en viktig del för friluftsliv i olika former. Det finns fina bär- och
svampmarker i hela området.
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Biologisk mångfald: Gamla granar, kontinuitetsskog, flera sällsynta arter.

Naturvårdsarter
Motaggsvamp, Sarcodon squamosus Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men
bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer
samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet.
RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Blåsippa, Hepatica nobilis Blåsippan är ovanlig på fastlandet i Oxelösunds kommun, vilket till en stor
del beror på de kemiskt sura markerna i staden med dess omgivningar. Blåsippsförekomsterna i
kommunen är därför skyddsvärda. Blåsippan är en god indikator på goda markförhållanden med ofta
lövträd och hassel, ibland också som inslag i granskogar med tidigare skogsbete. FRIDLYST MOT
UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING. SIGNALART

Andra intressanta arter
Slätsporigt stjärnskinn, Asterostroma laxum En skinnsvamp med gult hymenium (sporalstrande
lager) och vita myceltrådar i kanten, skild från gulskinn med flera arter på mikroskopiska
kännetecken. Svampen påträffades på död lövved i ett lövbestånd mot åkern söder om
Sörmlandsleden. Mycket sällsynt, bara funnen på 8 svenska lokaler. Ny för Sörmland!
Bok, Fagus sylvatica Numera ganska vanlig kring större gårdar i Sörmland och på spridning till följd
av det allt mildare klimatet, där groning av bokollon sker under milda vintrar. I det undersökta
området dock bara funnen på denna plats – en mindre buske, möjligen fågelspridd från Stjärnholm.
Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina Denna ovanliga grynskivling är en vacker
prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett
40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än
¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område.
Bittersöt tråding, Inocybe dulcamara Denna trådskivling växer på en gräsrik vägkant tillsammans
med rosenmusseron längs cykelvägen söder om Träsket. Sällsynt, tidigare känd från sex sörmländska
lokaler. Ny för Oxelösunds kommun.
Navelmussling, Lentinellus flabelliformis Den relativt ovanliga navelmusslingen har en djupt trattlik
hatt, ojämnt sågade skivor och en mycket kort fot. Den växer på multnande barr- och lövved. Här
påträffades den i lövskog i ett bryn nära åkern.
Strimhättemossa, Orthotrichum affine Tussar av denna mossa påträffades i en lövbacke på gammal
asp strax norr om cykelvägen söder om Träsket. Sällsynt, men möjligen förbisedd. Arten bestämd av
Kjell Georgson, Halmstad. Ny för Oxelösunds kommun.
Rosenmusseron, Rugosomyces carneus Tämligen riklig nära den lilla vägen på en gräsbevuxen kant,
annars rätt ovanlig i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Grön äggkremla, Russula olivascens Denna gröna kremla med gula skivor växer i den gamla
granskogen vid Sörmlandsleden strax söder om cykelvägen. Ny för Oxelösunds kommun.
Taggticka, Sistotrema confluens Marklevande ticka med taggar istället för porer, starkt
vaniljdoftande. Mindre vanlig, ofta bra indikator för intressanta svamplokaler. Ny för Oxelösunds
kommun.
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Område 45

Värde: 13 p

(M3 S2 A4, FN2 FF2)
Motivering: Lövskog, artrikedom, gammal ek, sällsynta
svampar.

Läge: 50 m nordost om Stora Djursvik

Datum för fältbesök: 4.9.2019

Areal: 1,3 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Bred dalsänka med sluttning åt sydväst mellan två bergs- och moränhöjder.
Dalstråket utgörs av en sandig morän med få ytnära block. Genom skogspartiet leder ett tämligen
grunt, tidigare handgrävt dike, som kan visa på att en del av området tidigare odlats. Mot
bergssluttningen i sydost en väl framträdande strandvall med runda, slipade stenar. Jordmånen är en
godartad råhumus, under lövträden förekommer ren mull med förekomst av daggmaskar.
Naturtyper: Lövskog, ekallé
Ekologiska strukturer: Död ved förekommer i måttlig omfattning, dels grova lågor av olika trädslag
samt rikligt med död ved av klenare dimensioner (unga lövträd, grenar, kvistar). Även de stora ekarna
har fällt grova grenar av betydelse för vedlevande arter.
Naturbeskrivning: Området är bevuxet med en gles, tidigare gallrad lövskog av en ålder av 50 – 75 år.
Här finns också ett par större ekar med en ålder kring 150 – 200 år, den grövsta cirka 3,5 meter i
omkrets. Stora ekar finns också utmed Djursviksvägen. De kommer på sikt att bli grova och viktiga för
att utveckla en hög biologisk mångfald. I dalgången dominerar annars stora – medelstora aspar. I
fältskiktet dominerar lundgröe, ett gräs som är vanligt i torra lövskogsmiljöer. Trots topografin är
marken här ganska torr. Nära stora eken finns en husgrund från ett gammalt torp, Gröndal, som var
en backstuga på Stjärnholms ägor. Huset byggdes 1841 men raserades redan år 1900. I nordöstra
delen av området, nära vägen, finns en liten bergknöl bevuxen med gamla tallar. I ett bryn mot vägen
växer torrängsväxter som gulmåra, gråfibbla, rödklint, åkervädd, backblåklocka och prästkrage.

Fig. 62. Gammal ek vid det gamla, sedan länge rivna torpet Gröndal.

131

Nuvarande markanvändning: Ingen
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 85, skall området gallras. Inventeringen här visar
att området redan har gallrats och att det snarare på sikt är viktigt att utföra slyröjning kring ekarna.
Det är också viktigt att lämna aspbeståndet intakt, då de i framtiden blir viktiga för växt- och
djurlivet, såväl gamla hålträd för fågellivet som grova lövträdslågor av värde för många rödlistade
svampar och insekter.
Friluftsliv: I gränsen mot område 38 går en bred, mycket väl använd stig, utnyttjad av främst de
närboende för promenader, rekreation, svamp- och bärplockning. Lövmiljön i dalgången är, särskilt
under våren, ett viktigt inslag i landskapsbilden.
Biologisk mångfald: I skogsbestånd finns några grova, troligen 150 – 200-åriga ekar, vilka har en
mycket stor betydelse för den biologiska mångfalden. De delvis solöppna, ljusexponerade träden är
viktiga för olika insekter. Mot åkern finns ett fint skogsbryn och intill vägen en rad 100-åriga ekar. Det
finns i området även en del yngre ekar som säkrar ålderskontinuiteten av ek. Dalgång med god
jordmån och förekomst av en del ovanliga arter.

Naturvårdsarter
Barrviolspindling, Cortinarius harcynicus Denna vackert mörkvioletta spindelskivling växte med
några fruktkroppar i östra delen av beståndet i gränsen mot område 47. RÖDLISTAD SOM NT (Nära
hotad)
Blåsippa, Hepatica nobilis Blåsippan är ovanlig på fastlandet i Oxelösunds kommun, vilket till en stor
del beror på de kemiskt sura markerna i staden med dess omgivningar. Blåsippsförekomsterna i
kommunen är därför skyddsvärda. Blåsippan är en god indikator på goda markförhållanden med ofta
lövträd och hassel, ibland också som inslag i granskogar med tidigare skogsbete. FRIDLYST MOT
UPPGRÄVNING OCH FÖRSÄLJNING. SIGNALART
Skogslind, Tilia cordata Linden är ofta en gammal relikt från utdöende naturtyper som lövängar och
ädellövskogar. När linden förekommer i skog signalerar den ofta en tidigare skogshistorik där
ovanliga arter kan ha dröjt sig kvar. I tätortsnära skogar är ofta förekomster av lind resultatet av
förvildning eller utplantering. Det är dock oklart hur linden kommit till Danviksområdet. SIGNALART
Krushättemossa, Ulota crispa Krushättemossan växer helst på tunna kvistar och grenar på buskar
och unga lövträd. Den är vanligare i fuktiga miljöer med hassel och ofta där skogen innehåller andra
naturvårdsarter. Hassel är sällsynt i skogarna i västra Oxelösund. I detta område växer mossan på
tunna grenar av rönn. SIGNALART
Gullviva, Primula veris Gullvivan är en välkänd, något kalkgynnad art, som hör till det äldre
odlingslandskapet och därför minskat i landet. I det kalkfattiga Oxelösund är gullvivan relativt ovanlig
som vild, men har på många håll planterats in på tomter och i trädgårdar. Här växer den i lövskog på
mullartad jordmån som en rest från ett tidigare betesstadium. FRIDLYST MOT UPPGRÄVNING OCH
FÖRSÄLJNING.

Andra intressanta arter
Klotpyrola, Pyrola minor Denna i övrigt rätt vanliga art är sällsynt kring Oxelösund. Ofta en bra
indikatorart för äldre, örtrika barrskogar. Troligen har den gått tillbaka under senare decennier. Här
växer den istället i lövskog på två skilda platser i en mer lövrik miljö.
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Rödbrun klotterlav, Pseudoschismatomma rufescens Denna art växer på den gamla eken mitt i
beståndet, på grov skorpbark. Arten är främst knuten till äldre ekar.

Fig. 63. Rödbrun klotterlav – karaktärsart på gamla lövträd.

Bandad navelrödling, Entoloma undatum Denna svamp är djupt trattformig med hål i mitten, är
gråbrun med brunaktiga koncentriska zoner. Den växer ofta på naken jord i lövskog, som här i ett
parti i den fuktiga delen av lövskogen. Funnen på åtta lokaler i Sörmland. Ny för Oxelösunds
kommun.
Bladskål, Hymenoscyphus epiphyllus Arten växer på löv, bildar skålar som är gula och bägarformade
med ett kort skaft. Denna art är främst funnen i Sydsverige, norr om Skåne finns bara ett fåtal kända
fyndplatser. Arten är mycket sällsynt men möjligen förbisedd. Ny för Sörmland!
Ockratagging, Steccherinum ochraceum Denna skinnsvamp påträffades i blandskog nära stigen i
gränsen mot område 38 på undersidan av en hasselgren. Arten är lättast att hitta i lövrika biotoper
på ädellövträd och hassel.
Rutsopp, Xerocomellus chrysenteron Rutsoppen är ofta typisk för ekbackar och andra ekmiljöer med
bördig jordmån. I området växte den nära en stor ek i en blockrik, myllrik sluttning nära stigen. Ny för
Oxelösunds kommun.

Utbredningskarta för bladskål (Artportalen 2019-12-07)
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Område 46

Värde: 8 p (M2 S1 A2, FN2 FF1)
Motivering: Sumpskog, död ved.

Läge: 100 m nordost om Stora Djursvik

Datum för fältbesök: 4.9.2019

Areal: 1,5 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Topogent terrängavsnitt, av björnmosstuvor småkullig torvmark i en sänka mellan två
höjdryggar. Linser av en sandig morän skiljer torvmarken från bergspartierna. Marken är genom sin
topografi och jordart starkt vattenhållande och magasinerar stora vattenöverskott med bara svag
avrinning genom ett grunt, handgrävt dike åt väster.
Naturtyp: Gran - björksumpskog
Ekologiska strukturer: Viss förekomst av död ved i sumpskog av stor betydelse för vedlevande
mossor och svampar. Under våta perioder kan sumpskogen även vara intressant för groddjur och
mollusker.
Naturbeskrivning: Sumpmossrik dalgång mellan två bergshöjder. Vitmossor och liten hundstarr
dominerar och i vissa partier växer stora, rundade tuvor med björnmossa. Där marken inte är för blöt
växer rikligt med blåbärsris. Skogen är tämligen ung - medelålders, flerskiktad med cirka 40 – 50-årig
björk och gran samt en yngre generation av dessa båda trädslag. Tämligen rikligt med död ved av
gran och björk och i olika stadier av nedbrytning. I västra delen torr moränmark med björk, ung gran
och mängder med örnbräken.

Fig. 64. En av områdets bäst utvecklade sumpskogar.
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Nuvarande markanvändning: Ingen
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 84, består området av ung gran och bör röjas.
Inventeringen visar att gallring bör ske i täta bestånd och att död ved bör ligga kvar. Målet är att på
sikt få en sumpskog med gamla träd och mycket död ved.
Friluftsliv: I kanten av området går en mycket populär strövstig. Själva sumpskogen besöks mycket
sällan på grund av att det är vått och att det inte är några givande bär- och svampmarker.
Biologisk mångfald: Sumpskogen är ovanligt rik på sphagnicola (vitmoss-levande) svampar. Vid
inventeringstillfället växte lakritsriska i tiotusentals exemplar och gav doft av lakrits i hela
sumpskogen. Det fanns även andra svampar som goda indikatorer på vegetationstypen, bland annat
rothätta, småriska, kärrhätting, vitmosskremla, kärrsopp, olivslöjskivling, fläcksopp och riskan
Lactarius cyathuliformis.

Intressanta arter
Drymus brunneus En brunfärgad skinnbagge med något droppformad kropp och randiga antenner.
Påträffades sittande på liten björk i björksumpskogen. Ny för Oxelösunds kommun
Lactarius cyathuliformis Bara ett fåtal svenska fynd. I Sörmland tidigare endast känd från Marksjön
utanför Gnesta. Arten liknar skålriska, växer liksom denna i vitmosstorv, men skiljer sig genom sina
dystrare hattfärger och genom större sporer. Troligen har de båda arterna förväxlats och mycket av
det vi tidigare kallat skålriska avser troligen denna art. Arten påträffades på vitmossrika ytor i
björksumpskogen.
Rothätta, Mycena megaspora Tämligen ovanlig svamp i vitmossa. Arten påträffades på vitmossrika
ytor i björksumpskogen. Cirka 15 fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.

Utbredningskarta för riskan Lactarius cyathuliformis (Artportalen 2019-12-07)
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Område 47

Värde: 10 p

(M1 S1 A3, FN2 FF3)
Motivering: Friluftsliv, rik fågelfauna.

Läge: Danviksskogens västra del

Datum för fältbesök: 20.11.2019

Areal: 7,1 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Topografin är plan men svagt böjande och berggrunden är till större delen övertäckt
med en småblockig, sandig morän. Berggrund och morän domineras av sura, svårvittrade mineral
vilket ger en starkt podsolerad, näringsfattig jordmån. Hydrologin är av normal typ men troligen
samlas mycket grundvatten i fickor och andra fördjupningar, vilket ger en svag avrinning.
Naturtyp: Tallskog
Ekologiska strukturer: Sparsam förekomst av död ved, mest gamla, nu mossöverväxta stubbar från
tidigare gallringar och några vindfällen. Enstaka gamla tallar sparade.
Naturbeskrivning: I västra delen en ung tallskog som övergår i delvis fuktig blandskog med björk. I
övrigt dominerar blockiga moränmarker med en likåldrig, troligen självföryngrad, cirka 60-årig
tallskog med en tämligen rik föryngring av gran. Lövträd som ek, björk och rönn förekommer, men i
mycket liten omfattning. Även norrut växer tallskog, där tätare och något yngre. I sluttningen mot
område 48 finns en smal zon med äldre barrskog liksom i ett stråk väster om hygget i område 40.
Vegetationen är även i fältskiktet mycket ensartat och består av blåbär över stora arealer. På något
torrare mark växer även mycket lingon.

Fig. 65. Tallskog med mycket blåbärsris

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, dock inga sentida åtgärder.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 86, är skogsbeståndet moget av avverkas, men
ingen slutavverkning bör ske under planperioden. Dock bör unga, täta tallbestånd gallras i syfte att
snabbare få upp en äldre skog. I övrigt bör vid framtida skogsåtgärder stor hänsyn tas till friluftslivets
intressen.
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Friluftsliv: Tillsammans med omgivande skogar ett viktigt område för friluftsliv. Terrängen är
lättgången och det finns små stigar överallt. Skogen är opåverkad av buller från vägar och industrier.
Det går även en bredare stig rätt genom området, som utnyttjas för promenader, bär- och
svampplockning.
Biologisk mångfald: Vid X6507142 – Y1570708 (RT90) finns några gamla tallar sparade. På en av
tallarna växer tallticka och på marken kan man se revor av linnea.

Naturvårdsarter
Kungsfågel, Regulus regulus Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där
den avslöjar sig med sin fina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de
senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)

Fig. 66. Kungsfågel – vår minsta fågel – minskar i våra skogar!

Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART

Andra intressanta arter
Skogsduva, Columba oenas Denna duva har minskat mycket i Sverige, vilket anses bero på
konkurrens med kajor och brist på bohål. Den är i barrskog som här beroende av spillkråkan som
hackar ut bohål i gamla barrträd. Tidigare rödlistad.
Göktyta, Jynx torquilla Göktytan är en liten hackspett, som till skillnad mot övriga hackspettar flyttar
söderut under vintern. Arten finns mest i glesa skogar med grova lövträd där det finns naturliga
bohål. Sedan 1980-talet har göktytan minskat kraftigt med i stort sett en halvering fram till 1992.
Antalet häckande par är nu nere i 5000 till 10 000. Orsaken till tillbakagången är ännu inte helt
klarlagd.
Mindre korsnäbb, Loxia curvirostra Den mindre korsnäbben häckar företrädesvis i barrskog, där den
lägger sitt bo högt upp i en gran. Den äter grankottarnas frön, vilken den mejslar ut med sin
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specialkonstruerade näbb. Förekomsten i Danviksskogen är den enda rapporterade i
undersökningsområdet.
Trädlärka, Lullula arborea Trädlärkan är i våra trakter inte särskilt vanlig men typisk för öppna
varma skogsmiljöer med tall.
Linnea, Linnaea borealis Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland
i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets
olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om
där förekommer andra arter som signalerar äldre skog.
Storsporig klubbsvamp, Clavariadelphus sachalinensis Klubbsvampar under gran är i Sverige två
arter, vilka skiljs åt genom sporernas storlek. Den storsporiga arten funnen i västra delen under gran i
tallskog. Troligen är arten förbisedd, då den kräver mikroskop för att identifieras. Ny för Oxelösunds
kommun.
Stor pipklubba, Macrotyphula fistulosa Mycket lång och smal, upprätt, för det mest ogrenad svamp,
ljust gulbrun i färgen. Arten påträffades bland förna i blandskog i partiet närmast åkern i norr. Ny för
Oxelösunds kommun.
Gröneggad hätta, Mycena viridimarginata En brunaktig hätta med grönaktig skivegg och lukt av
klor. Funnen i ung björkskog på fuktig mark. Ny för Oxelösunds kommun.
Tickstiftgömming, Sporothrix polyporicola Parasitsvamp, som bildar en matta av långa svarta hår.
Den påträffades på en oidentifierad vedsvamp på lövträd i en hyggessluttning med frötallar. Ny för
Sörmland.
Dacrymyces chrysospermus Endast sex sörmländska fynd rapporterade i Artportalen. Lik broskboll,
som går på tall, men guldgul i färgen och verkar mest gå på gran. Ny för Oxelösunds kommun.

Utbredningskarta för tickstiftgömming (Artportalen 2019-12-07)
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Område 48

Värde: 8 p

(M2 S1 A1, FN2 FF2)
Motivering: Lövsumpskog, friluftsliv.

Läge: Danvik norr om Grävlingstigen

Datum för fältbesök: 1.11.2019

Areal: 1,9 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Tämligen plan torvmark som kantas av en sandig, blockig ytmorän. Marken är dikad
genom ett cirka 30 cm djupt, tidigare handgrävt dike. Nederbördsöverskott kommer från omgivande
höglänta marker som samlas i torvmarken. Moränen är kalkfattig och jordarna urlakade.
Naturtyp: Dikad lövsumpskog
Ekologiska strukturer: Död ved i mycket liten omfattning, mest avfall från tidigare gallringar och
stubbar.
Naturbeskrivning: Området består av en jämnåldrig, cirka 40-årig triviallövskog med dominerande
björk och asp samt enstaka sälg. Genom att området dikats växer granen bra och har vandrat in på
de gamla torvytorna. Lövskogen har utvecklats genom gallring av såväl löv- som barrträd, troligen på
en tidigare hyggesmark. Vegetationen domineras av blåbärsris med inslag av veketåg och ormbunkar
i de blöta partierna. I gränsen mot område 52 finns ett äldre tallbestånd med förekomst av
motaggsvamp.
Nuvarande markanvändning: Skogsbruk
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 87, förslås röjning av skogen. Det är viktigt att
granen tas bort och att de äldre lövträden får stå kvar. Lövskog är en bristvara i skogarna i västra
Oxelösund och det är därför viktigt att detta bestånd även framledes sköts som en lövskog och inte
planteras med gran.
Friluftsliv: På norra sidan, mellan ett berg och lövkärret, går en strövstig som utnyttjas i hög grad av
ortsbefolkningen.
Biologisk mångfald: Fuktig mark och lövskog skapar intressanta ekosystem, inte minst på sikt då
träden får åldras och inslaget av död ved blir större. Flera aspar kan på kort sikt nå ett stadium där de
är fina hålträd och förutom för fåglar är viktiga för lavar, mossor, svampar och insekter.

Intressanta arter
Trådpipklubba, Macrotyphula juncea Trådpipklubban är en mindre vanlig höstsvamp med
trådsmala, styvt upprätta, upp till 10 cm höga fruktkroppar. De växer i lövförna, oftast på asplöv.
Funnen på flera håll, såväl i sumpskogen som i bergkanten längs stigen, massvis i tusental! Ett 20-tal
rapporterade växtplatser finns från Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Naftalinskinn, Scytinostroma portentosum På en nedrasad sälg i kanten av kärret i västra delen
påträffades den genom sin doft omisskännliga vedsvampen naftalinskinn. Den är ganska ovanlig, men
ett typiskt inslag i naturskogar med gamla sälgar.
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Område 49

Värde: 14 p

(M2 S1 A5, FN3 FF3)
Motivering: Död ved, flera sällsynta svampar, bland
andra rynkskinn och pulverklubba, friluftsliv.

Läge: Danviken väster om Träskbacken

Datum för fältbesök: 16.10.2019

Areal: 5,2 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Terrängen sluttar svagt åt norr mot fuktstråket i område 42 och i nordost mot åkrar.
Berggrunden är täckt av ett lager sandig morän som är tämligen blockfattig. Jordmånen är en
råhumus med urlakat ytskikt. Grundvatten flödar åt öster och norr, mot åkern i öster går ett dike.
Naturtyp: Granskog
Ekologiska strukturer: Död ved i relativt liten omfattning, enstaka grova lågor av asp och gran, i
fuktiga delar döda träd och grenar som producerats genom självgallring i beskuggad miljö. I gränsen
mot område 42 skuggiga habitat med många gamla träd.
Naturbeskrivning: Tämligen likåldrig granskog som uppstått genom gallring. Det finns inga riktigt
grova eller gamla träd. Det är sparsamt med andra trädslag men i brynet mot åkern i öster uppträder
en del björk liksom i gränsen mot område 42. Vegetationen i övrigt är örtfattig och domineras av
blåbärsris, i fuktiga lägen delvis ersatt av gräs som tuvtåtel och ormbunksväxter samt skogsfräken.
Mot åkern i norr finns ett bestånd med äldre skog där det på en av granlågorna växer rynkskinn.

Fig. 67. Rynkskinn – en sällsynt vedsvamp på granlågor.

Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, dock inga åtgärder de senaste decennierna.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 88, är skogen avverkningsmogen, men inte
aktuell för avverkning. Inventeringen visar på begynnande höga naturvärden med flera
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naturvårdsarter och sällsynta arter i övrigt, varför fri utveckling av beståndet är motiverat ur
naturvårdens synvinkel.
Friluftsliv: En bred stig, som är mycket använd av friluftslivet för promenader och annan rekreation
går i södra delen av beståndet, från Sörmlandsleden ned till villorna vid Danvik. Skogen längs stigen
har stor betydelse för allmänheten eftersom den är litet trollskogsartad och samtidigt erbjuder bär
och svamp. En mindre stig följer också åkerkanten i norr. Skogen i området är lättillgänglig och en
viktig del i ett större område för friluftsliv.
Biologisk mångfald: Området har en stor potential att hysa många rödlistade och andra sällsynta
arter om träden får bli äldre och död ved bildas i högre omfattning. Redan idag finns här sällsyntheter
som pulverklubba och rynkskinn, den senare en rödlistad art som i Sörmland är mycket sällsynt och
en utmärkt indikator på naturskogar med gran.

Naturvårdsarter
Rynkskinn, Phlebia centrifuga Rynkskinnet är en vednedbrytare som växer på undersidan av gamla
granlågor med ännu kvarsittande bark. Arten har klassificerats som en ”urskogsindikator” och
placerats högt upp i en värdepyramid avsedd för naturvärdesbedömning av boreala granskogar.
Svampen är mycket känslig för skogliga ingrepp. Flera lokaler har under senare år upptäckts i skogar
runt Eskilstuna, men i övriga delar av länet är den tidigare känd endast från urskogsreservatet
Askersund på Eriksbergs ägor i Stora Malm i Katrineholms kommun. Lokalen i Danviksskogen, i
beståndets nordöstra del, längs en stig nära åkrarna, är mycket anmärkningsvärd och givetvis starkt
skyddsvärd. Ny för Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Kungsfågel, Regulus regulus Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där
den avslöjar sig med sin nålfina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de
senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Vedskivlav, Hertelidia botryosa Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med
fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av
tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade
arter knutna till bränd, död ved. Laven funnen i södra delen av beståndet, i gränsen mot område 53,
på en död tall. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Stubbspretmossa, Herzogiella seligeri Stubbspretmossan har liggande, nästan bågböjda skott och
växer på mjuk, murken, permanent fuktig ved i miljöer med fuktigt mikroklimat. Den växer här på en
gammal granstubbe i den mörka granskogen mellan område 42 och 49. Arten kräver rik tillgång på
död ved i sina miljöer. SIGNALART
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART
Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå
mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och
genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. Den växer här på
några granar i gränsen mot område 53. SIGNALART
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Andra intressanta arter
Härmsångare, Hippolais icterina Härmsångaren är ovanlig i skogarna i västra Oxelösund. Den häckar
framför allt i lövskog och parker men även i lövrika bryn.
Gröngul navling, Chrysomphalina grossula Denna gulaktiga svamp växer på stubbar och murkna
stockar av gran och påträffades på lågan där det växer rynkskinn. Arten växer här nära en stig invid
åkern i norra delen. I Artportalen finns 13 rapporterade fyndplatser i Sörmland. Ny för Oxelösunds
kommun.
Pepparspindling, Cortinarius causticus Denna lilla spindelskivling har små sporer och en slemmig
hatt som i mitten är litet rynkig. Växer här i granskog nära stigen mot åkrarna i norra delen av
beståndet. Femte sörmländska fyndet. Ny för Oxelösunds kommun.
Dacrymyces chrysospermus Endast sex sörmländska fynd rapporterade i Artportalen. Lik broskboll,
som går på tall, men guldgul i färgen och verkar mest gå på gran. Ny för Oxelösunds kommun.
Tickstiftgömming, Sporothrix polyporicola Parasitsvamp, som bildar en matta av långa svarta hår.
Den påträffades nära åkrarna i norr i blandskog på mjölkticka. Ny för Sörmland.
Stor kragskivling, Stropharia hornemanni Denna stora kragskivling med svagt brunlila hatt och vita,
uppfnasade fot påträffades med 6 fruktkroppar i gammal granskog strax norr om område 50. Ny för
Oxelösunds kommun.
Pulverklubba, Phleogena faginea Denna svamp liknar mycket en slemsvamp, som en liten boll på
skaft, men är mer besläktad med röksvamparna. Den växte i mossan vid basen av en gran i östra
delen av området upp mot åkern. Mycket sällsynt i landets mellersta delar, vanligare söderut. Andra
sörmländska lokalen. Ny för Oxelösunds kommun.

Fig. 68. Pulverklubba – en stor raritet på våra breddgrader.

Ullklot, Trichia varia Denna slemsvamp påträffades på en låga av tall i beståndets nordöstra del. Ny
för Oxelösunds kommun.
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Område 50

Värde: 10 p

(M1 S1 A3, FN3 FF2)
Motivering: Hällmark med motaggsvamp, friluftsliv.

Läge: Mellan Träsket och Danvik

Datum för fältbesök: 30.10.2019

Areal: 0,9 ha

NVI – klass: 3 Visst naturvärde

Naturgeografi: Höjdrygg med öppna berghällar, litet småkullig med svackor av grund morän.
Området avvattnas åt norr och söder. Berggrund och morän domineras av silikatmaterial, vilket ger
en näringsfattig, urlakad jordmån.
Naturtyp: Hällmarkstallskog
Ekologiska strukturer: Död ved i måttlig omfattning, mest unga tallkvistar och stubbar från en
tidigare gallring.
Naturbeskrivning: Området består av en bergig platå klädd med en olikåldrig, 20 - 80-årig tallskog
som uppstått genom självsådd. Lavklädda berghällar uppträder i mosaik med mellanliggande
moränpartier bevuxna med ljung, lingon och blåbär. I tallskogen skjuter en del gran upp medan
lövträd är ytterst sparsamt förekommande. I östra delen är marken mindre bergig och här finns
mossrika partier och mycket blåbärsris.

Fig. 69. Hällmarkstallskog av typiskt utseende med tall och renlavar.

Nuvarande markanvändning: Ingen, tidigare gallringsskogsbruk.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 82, föreslås gallring och slutavverkning, dock
inte inom planperioden. Inventeringen visar att det finns motaggsvamp i området. Arten kräver en
försiktig gallring av skogsbeståndet så att värdträden i mykorrhizan finns kvar. Slutavverkning
bedöms olämplig med hänsyn till motaggsvamp och till friluftslivet.
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Friluftsliv: En bred stig, använd av friluftslivet, följer höjdryggen över krönet. Stigen går genom en
lättgången, ganska öppen skog dock med en viss bullerstörning av biltrafik. Skogen nyttjas främst för
promenader men också för svamp- och bärplockning.
Biologisk mångfald: På berget växer rikligt med olika ren- och bägarlavar. Här finns också
motaggsvamp.

Naturvårdsarter
Motaggsvamp, Sarcodon squamosus Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men
bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer
samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet.
Påträffades med tre fruktkroppar i tallskogen. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)

Fig. 70. Motaggsvamp – en rödlistad art i hällmarkstallskogen.

Annan intressant art
Timmergröppa, Serpula himantioides Timmergröppan är en vedsvamp med starkt vindlat
sporbärande lager. Den växer på starkt murken tallved, ofta långt inuti de rötade lågorna. Ny för
Oxelösunds kommun.
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Område 51

Värde: 10 p

(M1 S3 A3, FN2 FF1)
Motivering: Gammal tallskog, intressanta lavar och
svampar, friluftsliv.

Läge: 200 m öster om Stora Djursvik

Datum för fältbesök: 10.10.2019

Areal: 5,0 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Området består av ett system av flera parallella höjdryggar med renlavsklädda
urbergshällar i mosaik med låga sänkor med morän eller sekundärt bildad torv. På bergryggarna finns
en del stora moränblock. Mot söder finns en blockig moränsluttning. Hydrologiskt sker en transport
av nederbördsvatten från bergsplatåerna ned till omgivande moränmarker, men det mesta vattnet
stannar kvar här då avrinningen är dålig.
Naturtyper: Hällmarkstallskog, blåbärstallskog
Ekologiska strukturer: Död ved finns i mycket liten omfattning, mest klena tallar och grenstycken. Då
det var mycket länge sedan det togs träd från området är det också ont om stubbar. Gamla tallar,
rikligt med trädlavar.
Naturbeskrivning: Ett tallskogsdominerat område med gammal tallskog både på bergribborna där
också renlavar och andra lavar ingår i vegetationen och i mellanliggande moränstråk där det också
växer tall men då tillsammans med ljung, lingon och blåbär. Gran saknas nästan alldeles medan björk
förekommer här och var, mest som småträd och buskformiga exemplar. Förutom renlavar växer i
bergen rikligt med blåmossa och kvastmossor. Tallen är i området olikåldrig, från unga – medelålders
träd till riktigt gamla, 100 – 150-åriga träd. Tallticka förekommer i området. På träden hänger mycket
lavar som gällav, luddig skägglav och manlav, vilket visar att luftkvalitén här är förhållandevis hög.
Mot område 52 finns en artrik blocksluttning med senvuxna ekar och aspar, rik mossflora på
moränblock och även intressanta svampar.

Fig. 71. Fin gammal tallskog på hällmark.
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Nuvarande markanvändning: Friluftsliv. Tidigare extensivt skogsbruk, inga åtgärder utförda på
många decennier.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 90, är skogen mogen för avverkning, men ingen
avverkning bör ske. Den bör enligt planen utvecklas till naturskog med möjlighet att öka mängden
död ved. Inventeringen visar att bedömningen är rimlig då det redan idag utvecklats höga
naturvärden i biotopen.
Friluftsliv: Området är idag extensivt utnyttjat för friluftsliv, men ett par mycket tydliga stigar går
över bergryggarna. De verkar mest nyttjas av de närboende. Området är svårframkomligt i nordsydlig riktning eftersom bergryggarna går från öst till väst.
Biologisk mångfald: Området innehåller höga naturvärden kopplade till naturtyp och orördhet.
Naturvärdena kommer att öka med att träden blir äldre och att mängden död ved tilltar.

Naturvårdsarter
Tallticka, Phellinus pini Talltickan är en flerårig ticka som växer, ofta högt upp på stammen, av
levande, grova mycket gamla tallar. Även om den ännu är vanlig i gamla tallbestånd, inte minst i våra
skärgårdar, minskar den stadigt i områden där skogsbruket är för intensivt eller där granar växer upp
i tallarnas kronor och förkortar deras livslängd. Talltickan är i våra trakter en av de mest pålitliga
karaktärsarterna för gamla, skyddsvärda tallbestånd. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Vedskivlav, Hertelidia botryosa Vedskivlaven är en grågrynig skorplav som ofta bär tätt med
fruktkroppar i täta gyttringar. Den växer på bränd ved eller på torra, gamla solexponerade lågor av
tall. Den indikerar ofta skyddsvärda tallskogsmiljöer, där det kan växa kolflarnlav och andra hotade
arter knutna till bränd, död ved. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikator när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART

Fig. 72. Grynig blåslav växer på barken av gamla tallar och björkar.
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Blomkålssvamp, Sparassis crispa Blomkålssvampen växer nästan uteslutande i gamla tallskogar eller
i skogar med enstaka gammeltallar, där den parasiterar på grova rotpartier. Arten påträffades 2006 i
områdets västra del i gles barrskog. Gamla tallar växer fortfarande i området och det är troligt att
svampen ännu finns kvar. Trots att det finns så många gamla tallar i kommunen är svampen sällsynt
och tidigare bara funnen på en plats i skärgården. SIGNALART

Andra intressanta arter
Stagg, Nardus stricta Stagg i skogsmark brukar tyda på att området tidigare varit betat. Den
indikerar också magra förhållanden. Staggen växte här utmed en stig i en hedartad barrskog.
Spindelgröppa, Leucogyrophana romellii Denna skinnsvamp är en vackert rödgul art som växer på
undersidan av riktigt murkna lågor av barrträd. Här påträffades den på en murken tall i
hällmarkstallskogen. Ny för Oxelösunds kommun.
Timmergröppa, Serpula himantioides Timmergröppan är en vedsvamp med starkt vindlat
sporbärande lager. Den växer på starkt murken tallved, ofta långt inuti de rötade lågorna. Ny för
Oxelösunds kommun.
Xylografor, Xylographa sp. Någon av arterna X. parallela eller X. rubescens påträffades i området på
gammal tall. Xylografa-släktets arter är ofta goda naturvårdsindikatorer på skyddsvärda tallbestånd.
Tunn flarnlav, Xylopsora friesii Denna lav växer främst på bränd tallved i gamla tallskogar. Påträffad
på gammal tall i hällmarkstallskogen.

Utbredningskarta för tunn flarnlav (Artportalen 2019-12-07)
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Område 52

Värde: 15 p

(M2 S3 A4, FN3 FF3)
Motivering: Gammal barrskog, knärot, ovanliga
svampar, friluftsliv.

Läge: Sydost om Stora Djursvik

Datum för fältbesök: 10.10.2019

Areal: 2,3 ha

NVI – klass: 1 Högt naturvärde

Naturgeografi: Moränsluttning åt söder mot bebyggelsen. Moränen har många ytliga block, vilka är
överväxta med mossor.
Naturtyp: Barrskog
Ekologiska strukturer: En del död ved förekommer, mest klenved, samt några torrfuror.
Naturbeskrivning: Mot en promenadstig längs bebyggelsen vid Danvik leder en moränsluttning som
är bevuxen med en talldominerad barrskog. De äldsta tallarna är säkerligen över hundra år. Mot
stigen finns även gamla granar och björkar. Gränsen mot hällmarken i norr är flytande. Längst i söder
mossrika partier och flera naturvårdsarter, däribland ett fint bestånd av knärot, på sin enda kända
lokal i Danviksområdet.

Fig. 73. Väl frekventerad promenadstig i barrskog med naturvårdsarter, bl.a. knärot.
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Nuvarande markanvändning: Friluftsliv, tidigare gallring. Inga skogsbruksåtgärder har gjorts under
de senaste decennierna.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 86, är skogen i området avverkningsmogen,
men inte aktuell för slutavverkning inom planperioden. Många naturvårdsarter finns i beståndet,
vilket bör lämnas för fri utveckling.
Friluftsliv: I södra delen går en bred promenadstig som utnyttjas av åtskilliga personer, såväl från
Stora Djursvik, Danvik som från Peterslund. Stigen används för promenader, ridning, cykelåkning och
för bär- och svampturer i området.
Biologisk mångfald: Skogsbestånd med troligen långvarig kontinuitet vilket indikeras av flera
naturvårdsarter som knärot och grantaggsvamp. Artrik funga längs stigen med många ovanliga arter,
varav fem inte tidigare funna i kommunen.

Naturvårdsarter
Grantaggsvamp, Bankera violascens Grantaggsvamp är normalt en bra indikator på kalkgranskogar
och andra örtrika granskogar med höga naturvärden. Den bildar mykorrhiza med gran och vill gärna
ha litet högre luftfuktighet. Den påträffades här vid en inventering 2006 av Hans Rydberg i skogen
öster om Stora Djursvik. Troligen fanns den nära stigen, där det idag bland annat växer knärot. Miljön
är i princip oförändrad och svampen finns säkert kvar. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Knärot, Goodyera repens Knäroten är en liten orkidé med vita blommor i smalt ax och mörkgröna,
litet spetsiga blad i rosett. Arten har successivt minskat i landet till följd av ett alltför intensivt
skogsbruk och att skog avverkas i alltför tidig ålder. Knärot finns nästan bara i gammal barrskog.
Beståndet i området fanns nära stigen i väster, där det omfattade ett 80-tal bladrosetter. Ingen
blomning skedde under 2019, men eftersom ett bestånd kan leva mer än tio år innan det utvecklar
blommor, kan det röra sig om en nyetablering där bladskotten bildats genom vegetativ spridning.
FRIDLYST och RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)

Fig. 74. Bestånd av knärot med tätt packade bladrosetter.

Motaggsvamp, Sarcodon squamosus Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men
bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer
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samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet.
RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Broskvaxskivling, Gliophorus laetus Flera hagvaxskivlingar växer ibland även i skog och indikerar då
tidigare hävdade miljöer. Broskvaxskivlingen växer, som här, företrädesvis i kanten av berg med
renlavar och mossor. Ny för Oxelösunds kommun. SIGNALART
Grynig blåslav, Hypogymnia farinacea Grynig blåslav liknar en storvuxen blåslav men har soredier
(en slags mjöliga, vegetativa förökningskroppar) spridda i bålens centrala delar. Den växer på bark av
gamla tallar och björkar och uppträder företrädesvis i skogar med lång kontinuitet av gamla träd. Den
är inte ovanlig i sin rätta miljö men en fin indikatorart när den förekommer tillsammans med andra
ovanliga arter. SIGNALART
Fjällig taggsvamp, Sarcodon imbricatus s.str. Denna art är ännu ganska vanlig, åtminstone vissa år,
men är betydligt vanligare i äldre granskog med lång kontinuitet. Då den här växer tillsammans med
knärot och grantaggsvamp visar det på en skyddsvärd skogstyp, som troligen påverkats av skogsbete.
SIGNALART

Andra intressanta arter
Vaxorangelav, Caloplaca cerina Denna lav liknar den betydligt vanligare orangelaven, men
apothecierna (fruktkropparna) har till skillnad från denna en blyertsgrå kant. Laven växte på gamla
aspar i en blockbrant nedanför berget i beståndets västra del. Ny för Oxelösunds kommun.
Linnea, Linnaea borealis Linnean har blivit allt ovanligare i Sverige, liksom i Oxelösund och Sörmland
i övrigt. Den missgynnas av ett rationellt skogsbruk, även om den ibland kan överleva skogsbrukets
olika faser och dyka upp i yngre skogsbestånd. En äldre skog med linnea är skyddsvärd, särskilt om
där förekommer andra arter som signalerar äldre skog.
Kolgråskivling, Lyophyllum atratum Växte rikligt på en brandfläck i en bergkant. Andra fyndet i
Sörmland, tidigare funnen på Tåkenön i Hjälmaren. Ny för Oxelösunds kommun.
Trådpipklubba, Macrotypula filiformis Trådpipklubban är en mindre vanlig höstsvamp med
trådsmala, styvt upprätta, upp till 10 cm höga fruktkroppar. De växer i lövförna, oftast på asplöv.
Funnen på lövförna i blockbranten i beståndets västra del. Ett 20-tal rapporterade växtplatser finns
från Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Purpurhätta, Mycena purpureofusca Purpurhättan är en mindre vanlig svamp med vackert
mörkvioletta skiveggar. Den växer på död ved av barrträd, oftast i litet äldre skog. Den växer här på
barrförna i barrskog strax väster om Grävlingsstigens slut. Ny för Oxelösunds kommun.
Grovtagging, Radulomyces molaris Denna karaktäristiska vedsvamp med långa grova taggar kan
man se på nedfallna grenar på döda ekar. Den är mindre vanlig, men en karaktärsart för ekbiotoper
med död ved. Denna svamp påträffades på gamla ekgrenar i blockbranten mot berget i beståndets
västra del.
Rosenmusseron, Rugosomyces carneus Denna svamp påträffades nedanför blockbranten mot
berget i beståndets västra del. Ganska ovanlig i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Svedknotterskinn, Xylodon brevisetus Ljust skinn med korta trubbiga tänder. Arten påträffad på låga
av tall i blandskog i en blockbrant. Ny för Oxelösunds kommun.
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Område 53

Värde: 15 p

(M3 S2 A4, FN3 FF3)

Motivering: Barrskog med lövinslag, variation, flera
ovanliga arter, Sörmlandsleden.
Läge: Danviksskogens södra del

Datum för fältbesök: 21.10.2019

Areal: 9,2 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Kullig terräng med höjder och sänkor. Berg i dagen förekommer nästan inte alls, i
stället utbreder sig en sandig morän som täcker berget helt. I åkern mot norr finns lermaterial och en
jordmån präglad av lövförna.
Naturtyper: Barrskog, blandskog
Ekologiska strukturer: Det finns en stor ekologisk variation i området på grund av det stora
lövinslaget. Död ved finns lokalt, främst som lågor i hög grad av nedbrytning, men också färska
vindfällen.
Naturbeskrivning: Från Grävlingstigen i söder och vidare västerut finns en mycket varierad
skogsbiotop. Trädskiktet domineras av gran med inslag av tall och rätt stora lövträd av främst asp och
björk. Det finns även massvis av små ekar och rönnar i området. Skogen har gallrats kontinuerligt,
vilket visas av att det finns stubbar av både löv- och barrträd, olika grovlek och ålder i hela beståndet.
Inga spår av tidigare slutavverkning finns. Vegetationen i området så att det på torrare mark finns
mycket blåbär och kruståtel, i mer lövrika delar rikligt med piprör och diverse örter samt olika arter
av ormbunkar. Mot bebyggelsen i söder finns bryn med trädgårdsväxter som förvildat sig. Mot
Grävlingstigen i söder finns en stor ek, som står öppet och ljust. Eken mäter cirka 4 meter i omkrets
och uppfyller kraven för ett så kallat jätteträd.
Nuvarande markanvändning: Friluftsliv. Inga sentida avverkningar har ägt rum.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 88, skall området inte slutavverkas utan bevaras
för naturvård och friluftsliv – en relevant bedömning med tanke på att det finns flera naturvårdsarter
i området.
Friluftsliv: Friluftslivet utnyttjar området till en rätt stor del. Ett system av stigar finns i skogen, vilken
är lättgången och även i övrigt intressant för rekreation, bland annat finns här goda bär- och
svampmarker.
Biologisk mångfald: Variationen av löv- och barrträd, olika skiktning, ålder och täthet skapar en rik
biologisk mångfald. Det finns många ovanliga arter, vilket tyder på lång skoglig kontinuitet. Gammal
ek med rik lavflora.

Naturvårdsarter
Gammelekslav, Lecanographa amylacea Denna art har genom nya rön visa sig vara samma art som
blyertslav. Det är en sällsynt art, men den är fast etablerad i Oxelösunds skärgård där den växer på
jätteekarna på de stora öarna. Arten växer i detta område på fyrameterseken mot bebyggelsen i
söder. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Gröngöling, Picus viridis Gröngölingen är en olivgrön hackspett med ett rött band på huvudet, lätt
igenkänd på att flykten är båglik. Den finns i löv- och blandskogar men också i mer öppen mark, som i
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hagar. Boet hackas ut i lövträd. Arten har minskat under senaste decennier. RÖDLISTAD SOM NT
(Nära hotad)
Motaggsvamp, Sarcodon squamosus Denna svamp påminner mycket om fjällig taggsvamp men
bildar mykorrhiza med tall i gammal hällmarkstallskog. Den är kompakt, välvd och med fjällen mer
samlade mot mitten. Arten är en bra indikator på gamla tallhällmarker med lång kontinuitet.
RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Svart praktbagge, Anthaxia similis Svart praktbagge har en i Sverige sydöstlig utbredning och tycks
vara vanligast vid kusterna. Den lever på tall, både i döda tallar men också inne i barken på
solexponerade tallar på hällmarker. Arten var tidigare rödlistad. SIGNALART
Gulpudrad spiklav, Calicium adspersum Arten växer främst på barken av gamla jätteekar, men
förekommer även på andra lövträd. Gulpudrad spiklav är kanske den viktigaste karaktärsarten för
gamla, grova ekar. Den har högt signalvärde och visar på träd som ofta har en rik funga av andra
sällsynta eklavar. Arten växer på jätteeken mot bebyggelsen i söder. SIGNALART
Brokspindling, Cortinarius bolaris Brokspindlingen är en relativt ovanlig, vackert färgad
spindelskivling som är vanligare i äldre skog än i planterade bestånd. SIGNALART

Fig. 75. Brokspindling, en vackert rödfräknig spindelskivling

Ädelspindlingar, Cortinarius subgen. Phlegmacium Den funna svampen gick ej att artbestämma då
den var för gammal. Den konstaterades dock höra till gruppen ädelspindlingar, med tvärt avsatt
lökformad fotbulb, vilket innefattar många rödlistade arter och signalarter. SIGNALART
Lundelm, Elymus caninus Detta kvickrotsliknande gräs med långa borst i axet växer i näringsrik lövoch blandskog, ofta i artrika miljöer där det kan finnas ovanliga arter. Växer här i ett örtrikt, fuktigt
bryn mot Grävlingstigen. Inte vanlig på Oxelösunds fastland, närmast funnen på Jogersö. SIGNALART
Honungsvaxskivling, Hygrocybe reidii Honungsvaxskivlingen är vackert orangeröd skivling med gula
skivor och en god lukt av honung. Den är normalt en svamp som växer i gamla, ogödslade
betesmarker, men som ibland indikerar en äldre skogsbetesfas och då kan dyka upp i skogar av olika
slag och är då betraktad som SIGNALART
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Andra intressanta arter
Pösmossa, Scleropodium purum Kalk- eller kustgynnad mossa, lik väggmossa, men mer ljusgrön och
betydligt sällsyntare. Arten tycks ha ett starkt fäste i Oxelösundsområdet.
Plymspirea, Aruncus dioicus Förvildad från odling, troligen ett resultat från tidigare utkastat
trädgårdsavfall. Växer i brynet i slutet av Grävlingstigen.
Flikbjörnbär, Rubus laciniatus Förvildad från odling, troligen ett resultat från tidigare utkastat
trädgårdsavfall. Växer i brynet i slutet av Grävlingstigen.
Blekspirea, Spiraea x rubella Förvildad från odling, troligen ett resultat från tidigare utkastat
trädgårdsavfall. Växer i brynet i slutet av Grävlingstigen, där ett snår är på väg att bildas.
Crepidotus applanatus En ljus vedsvamp med skivor under hatten. Sporerna är klotrunda och
vårtiga. Svampen brukar normalt växa på lövträd men påträffades här på död ved av tall i ett
skogsbryn mot söder väster om Grävlingsstigens vändplan. Ny för Oxelösunds kommun.
Litet haröra, Otidea leporina Denna öronformade skålsvamp växer i blandskog, enstaka, i områdes
östra del. En handfull fynd av denna svamp finns från Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Större aspvedbock, Saperda carcharias Typiska galler på asp som visar att denna långhorning varit
framme visade sig på några ungaspar i östra delen av beståndet.
Trådmögel, Tilachlidium brachiatum Svampen hör till en speciell ordning, köttkärnsvampar, inom
sporsäcksvamparna, utmärkt av styva, vita förgrenade hår som växer fram i förna och ruttet
växtmaterial. Arten funnen i skogsbryn i områdets västra del mot bebyggelsen. Ny för Sörmland!
Timmergröppa, Serpula himantioides Timmergröppan är en vedsvamp med starkt vindlat
sporbärande lager. Den växer på starkt murken tallved, ofta långt inuti de rötade lågorna. Ny för
Oxelösunds kommun.

Fig. 76. Timmergröppa, en vedsvamp, här i en murken tallstock.
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Område 54

Värde: 11 p

(M1 S2 A3, FN2 FF3)
Motivering: Friluftsliv, brandticka.

Läge: Träskbacken

Datum för fältbesök: 29.8.2019, 17.6.2019

Areal: 5,5 ha

NVI – klass: 2 Påtagligt naturvärde

Naturgeografi: Bergplatå med mosaik av berghällar och moränfyllda svackor, i perifera delar med
sluttande moräner som delvis är blockiga. Själva platån har en ovanligt topogen struktur. Jordmånen
är en starkt podsolerad råhumus på grund av barrskog och sur berggrund och morän. Svag avrinning,
följer bergets topografi mot lägre omgivningar.
Naturtyp: Tallskog
Ekologiska strukturer: Död ved i ringa omfattning med åtskilliga stubbar från en tidigare gallring,
tidigare avverkningsrester samt enstaka självdöda träd av flera trädslag. Området är homogent och
fattigt på variation men på sikt kan skogen, om den får fortsätta åldras, bli en biotop för arter knutna
till död ved.
Naturbeskrivning: Träskbacken utgörs av ett relativt likartat, tallbevuxet skogsområde med hedartad
vegetation av lingon, blåbär, renlavar, ljung och smalbladiga gräs. Där moränen är djupare, som på
sydsidan, ökar inslaget av gran med blåbär och vanliga skogsmossor. Granen är där fjällbarkig
beroende på att den uppnått en viss ålder, möjligen upp till hundra år, samt varit solexponerad.
Tallskogen på platån har sannolikt uppstått genom självsådd. Några tallar bedöms vara hundraåriga
eller strax däröver. Lövträd uppträder mycket sparsamt, mest bestående av buskformiga exemplar av
ek, björk och rönn.

Fig. 77. Träskbacken på östra sidan med fin strövstig.
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Nuvarande markanvändning: Skogsbruk, gallring av en tidigare likåldrig tallskog.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 81, är skogen mogen att avverkas, men föreslås
att inte slutavverkas. På sikt bör skogen lämnas för fri utveckling att tillsammans med område 55
utgöra en naturskog med gamla träd och hög biologisk mångfald.
Friluftsliv: Området är väl utnyttjat för friluftsliv. Det går flera, väl använda promenadstigar i skogen,
två av dem går uppe på platån. Området är lämpligt för svamp och bärplockning och allmän
rekreation. Det finns goda förutsättningar för friluftsliv, då området är lättgånget och relativt ostört
av buller från vägar och industrier.
Biologisk mångfald: Variationen i området är rätt liten, men av intresse för naturvården är de
solexponerade gamla granarna i södra delen av området där det också skulle kunna finnas
intressanta insekter.

Naturvårdsarter
Brandticka, Pycnoporellus fulgens Denna vackert orangefärgade ticka växer oftast ihop med
klibbticka och indikerar skogsområden med höga naturvärden. Den växer nästan alltid på grova,
förrötade granlågor, gärna i miljöer med hög luftfuktighet. Brandtickan är sällsynt, men tycks ha blivit
vanligare kanske till följd av ett allt varmare klimat. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå
mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och
genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART
Grovticka, Phaeolus schweinitzii Denna svamp återfinns så gott som enbart som rotparasit på
mycket gamla tallar och återfinns därför i naturskogar med tall eller under kvarstående överåriga
tallar i skogar eller i hagmarker. Arten är lätt att känna igen även då man ser fjolårets fruktkroppar,
då dessa är mycket lätta (nästan som frigolit!) samt att de är stora, ofta 15 - 30 cm breda och
växande intill foten av gamla tallar. SIGNALART

Andra intressanta arter
Bergbräsma, Cardamine hirsuta Bergbräsman är en växt med små vita blommor. Den är i vårt land
sydlig och kustbunden, i Sörmland sällsynt i inlandet, men vanligare vid kusten. I Oxelösunds
kommun är den traktvis mycket vanlig. Beståndet i vägkanten vid Träskbacken är dock det enda i hela
inventeringsområdet.
Kardvädd, Dipsacus fullonum Kardvädd växer här i en vägkant tillsammans med andra
trädgårdsväxter och kan ha kommit hit med hjälp av dumpat trädgårdsavfall. Växterna har betydelse
för nektarsökande pollinatörer.
Praktgulplister, Lamium galeobdolon subsp. argenteum Praktgulplister växer här i en vägkant
tillsammans med andra trädgårdsväxter och kan ha kommit hit med hjälp av dumpat trädgårdsavfall.
Växterna har betydelse för nektarsökande pollinatörer.
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Fig. 78. Praktgulplister – kan sprida sig ohämmat i skog där den etablerat sig.

Rödfibbla, Pilosella aurantiaca subsp. aurantiaca Rödfibbla växer här i en vägkant tillsammans med
andra trädgårdsväxter och kan ha kommit hit med hjälp av dumpat trädgårdsavfall. Växterna har
betydelse för nektarsökande pollinatörer.
Liten neonmossa, Barbula convoluta Bara ett fåtal fynd längs Sörmlandskusten, men troligen dåligt
eftersökt. Växer söder om Träskbacken i en vägskärning mot skogen. Ny för Oxelösunds kommun.
Skägglav, Usnea dasypoga Skägglaven var förr en vanlig art och draperade många träd i våra skogar
med sina ofta flera decimeter långa skägg. Det moderna skogsbruket och sura luftföroreningar har
gjort att arten minskat i södra och mellersta Sverige. I Oxelösund är det en sällsynt art på utdöende.
Den växte här på en gammal björk i en bergkant.
Lerbrun björkskivling, Cortinarius tabularis Trots det svenska namnet en spindelskivling, lik
björkspindling men spinkigare och med en brunare hatt. Växer här med björk i granskogen söder om
Danviksvägen. Tredje rapporterade fyndet från Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Lilakremla, Russula lilacea Denna kremla är liten, har en rödviolett hatt utan glans men med fåror i
kanten. Den växer helst med ek och bok. Den finns i en lite avvikande miljö här i granskogen söder
om Danviksvägen, troligen i mykorrhiza med någon av de ekar som finns i närheten. Ny för
Oxelösunds kommun.

156

Område 55

Värde: 16 p

(M3 S3 A5, FN3 FF2)
Motivering: Gammal skog, stora lövträd, sumpskog,
biotopvariation, rik förekomst av död ved, sällsynta lavar
och svampar, friluftsliv.

Läge: Utterkärret

Datum för fältbesök: 24.9.2019, 13.9.2018, 7.5.2019

Areal: 10,2 ha

NVI – klass: 1 Högt naturvärde

Naturgeografi: Området utgörs av en moränslänt runt den bergbundna Träskbacken (område 54).
Moränen övergår i postglaciala leror. Jorden är en godartad råhumus, på östra sidan mot kärret i
lövrika partier snarare mullrik. Överskottsvatten från Träskbacken silar under moränen och bryter
fram och försörjer fuktmarkerna runt omkring, bland annat i Utterkärret.
Naturtyper: Gammal granskog, blandsumpskog, björksumpskog, lövskogsbryn
Ekologiska strukturer: Ett av de värdefullaste områdena på Oxelösunds fastland med avseende på
död ved. Lågor av lövträd, särskilt björk och sälg, förekommer allmänt, men även gran, asp och andra
trädslag bidrar också till den döda veden. I ett parti i sydöstra delen förekommer grova lågor av gran.
Naturbeskrivning: Mot vägen i söder växer en grov, gammal granskog med 100 – 120-åriga träd. I
torrare delar är marken mossrik och något sliten, i sydost uppträder en fuktig blandskog som delvis är
tät och översluten. I gränsområdet växer mycket ormbunkar, gräs och örter. I området mellan
granskogen och sumpskogen finns mycket död ved i form av grova granlågor. Här går också en
gammal körväg. Söder om vägen växer en mossrik, grandominerad blandskog med mycket blåbär och
kruståtel, i sydöst mot åkern en grov gammal skog med mycket ormbunkar, mest lundbräken, och
grova, delvis förrötade lågor av björk och gran.
Norra delen av Utterkärret har karaktären av lövnaturskog med dominerande gran och björk men
med ett stort inslag av sälg, björk, ek och asp. Grova lågor av björk och sälg finns nästan överallt.
Markvegetationen är gräsrik, mot berget med blåbärsris och kruståtel. Vegetationen har sannolikt ett
ursprung i en gammal betesmark, som sedan vuxit igen.
Nuvarande markanvändning: Tidigare slogs våtängen Utterkärret för att få vinterfoder till de kor
som hölls av torparen på Träsket (se område 36). Idag finns ingen markanvändning i området och
egentligt skogsbruk har inte bedrivits på många decennier. Dock finns en hel del gamla stubbar, som
visar att skogen tidigare har gallrats.
Eventuell skötsel: Enligt skogsbruksplanen, bestånd 233, bör området lämnas för fri utveckling.
Resultatet av inventeringen pekar i samma riktning, då området idag är att betrakta som en sekundär
lövnaturskog och att granskogen närmast vägen är så gammal att höga naturvärden är på väg att
utvecklas. Det finns dock viss risk för graninvandring i de lövrika partierna och det bör då på sikt vara
av godo för den biologiska mångfalden att hålla efter granen och sträva efter en lövdominerad skog.
För att långsiktigt skydda de höga naturvärdena i området bör ett biotopskydd inrättas.
Friluftsliv: Friluftslivet har stor betydelse i området, särskilt i södra delen går flera stigar som sedan
fortsätter upp i Träskbacken och vidare västerut i Danviksskogen. Området utnyttjas främst för
rekreation och svampturer. Området söder om vägen är en mycket fin skog med fina kvalitéer för
friluftsliv, men utnyttjas inte mycket i dagsläget.
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Biologisk mångfald: Med sina tiotalet naturvårdsarter samt ytterligare ovanliga arter, varav många ej
tidigare funna i Oxelösunds kommun, framstår området som ett av de mest värdefulla och mest
varierade i denna del av kommunen. Av stort intresse är häckning av såväl kungsfågel som
brandkronad kungsfågel, båda rödlistade som sårbara. Stor variation uppvisas även i
vegetationstyper, i vegetationens vertikala skiktning, i trädslags- och åldersfördelning samt i
tillgången på död ved av många olika arter, dimensioner och grader av nedbrytning. Rik
kryptogamflora finns i hela området, vilket till stor del har att göra med god mark- och luftfuktighet.
Nära Danviksvägen och infartsvägen mot Träsket har Rikard Sellberg 2005 rapporterat fynd av både
mindre och större vattensalamander. Det är dock osäkert om fyndet gjordes inom
inventeringsområdet.

Fig. 79. Många olika naturtyper finns inom området, bland annat sumpskog med gran och björk.

Övrigt: Skogen är i översiktsplanen (Oxelösunds kommun 2018) utpekat som ett område möjligt för
framtida bebyggelse. Mycket höga naturvärden med förekomst av rödlistade arter och andra
sällsynta arter förekommer i området. Med utgångspunkt från inventeringsresultatet bör området
helt undantas från exploatering.

Naturvårdsarter
Kungsfågel, Regulus regulus Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel. Trivs i barr- och blandskog där
den avslöjar sig med sin fina sång. Arten har minskat kontinuerligt under 1900-talet och under de
senaste tio åren har populationen minskat med 30 – 40%. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Brandkronad kungsfågel, Regulus ignicapilla Till skillnad mot kungsfågel är den brandkronade en
flyttfågel. Den skiljer sig i utseende främst genom den orange bandet på halsens sidor. Den lever
liksom kungsfågeln i barrskog, gärna med lövinslag, men är betydligt sällsyntare. Den har spridit sig
norrut längs kusten och har nu en etablerad stam i Oxelösunds kommun. RÖDLISTAD SOM VU
(Sårbar)
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Liten blekspik, Sclerophora peronella Denna ovanliga art är en utsökt indikator på skyddsvärda,
gamla ädellövträd. Fyndet här gjordes på en halvdöd ek nära Danviksvägen på gränsen mot
Träskbacken, område 54. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Guldtrattskivling, Leucopaxillus subzonalis Arten är i Sverige mycket sällsynt och växer i granförna i
granskog, just i sådan miljö som arten hittades i vid Utterkärret. Funnen på åtta lokaler i Sverige,
närmast i Uppsala-trakten och på norra Öland. RÖDLISTAD SOM VU (Sårbar)
Barrmusseron, Leucopaxillus cerealis En helt vit svamp med något nedlöpande skivor och en länge
inrullad hattkant. Den växer på barrmattan under gran i inte allt för sura barrskogar. Arten har
minskat mycket sedan förr på grund av slutavverkningar av värdefulla skogar. Växer här i ett parti
gammal barrskog med mossor och barrmattor. RÖDLISTAD SOM NT (Nära hotad)
Skriftlav, Graphis scripta Denna lav ser ut som om någon ritat på bark små streck med en tunn
blyertspenna. Den växer på slätbark av hassel och andra trädslag. Arten signalerar ofta skog med
höga naturvärden, särskilt om den förekommer i mängd. Laven växer på många platser på rönn och
hassel i nordsluttningen mot gärdena. SIGNALART
Stubbspretmossa, Herzogiella seligeri Stubbspretmossan har liggande, nästan bågböjda skott och
växer på mjuk, murken, permanent fuktig ved i miljöer med fuktigt mikroklimat. Arten kräver rik
tillgång på död ved i sina miljöer. Växer i området på död ved i norra delen av beståndet. SIGNALART
Gammelgranslav, Lecanactis abietina Gammelgranslaven är en fin signalart som visar att man
befinner sig i en granskog med lång kontinuitet av gran. Eftersom laven föredrar grova träd hittas den
mest i äldre granskog, ofta där man även kan hitta rödlistade arter. Gammelgranslaven liknar blågrå
mjöllav – en ytterst vanlig art i denna miljö – men skiljer sig genom en något annan färgton och
genom förekomsten av små vita utskott och något gulaktigt pudrade fruktkroppar. SIGNALART
Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa Kantarellmusslingen är en vedsvamp som helst växer på
klena, barkklädda stammar och grenar av lövträd, helst hassel men också björk. Arten indikerar
områden med lång kontinuitet av död lövved och gynnas av hög luftfuktighet och tycks föredra
områden med vintermilt klimat. SIGNALART
Grönpyrola, Pyrola chlorantha Grönpyrola är en liten flerårig ört med mörkgröna blad i rosett och
gulgröna blommor. Den växer i äldre, naturligt uppkomna barrskogar och tycks helt undvika dagens
industriellt skötta produktionsskogar. Arten påträffades i den gamla granskogen mot Danviksvägen.
Den är sällsynt i Oxelösund och har förutom vid Utterkärret bara påträffats på ön Beten. SIGNALART

Fig. 80. Grönpyrola växer i barrskogen i södra delen.

159

Andra intressanta arter
Kattuggla, Strix aluco Kattugglan häckar tämligen allmänt i löv- och blandskog med mera, där det
finns tillgång till ihåliga lövträd. Man känner igen den på storleken och på det typiska hoandet.
Praktgulplister, Lamium galeobdolon subsp. argenteum Denna ibland invasiva trädgårdsväxt
påträffas här på några håll i vägkanten söder om Träskbacken. Bestånden bör bevakas eftersom arten
kan spridas i naturliga biotoper och konkurrera ut den inhemska floran.
Skogskovall, Melampyrum sylvaticum Liknar ängskovall men blomman är rent gul och bara hälften
så stor. Arten är vanlig i större delen av landet, men i Oxelösund ovanlig. Beståndet vid Utterkärret är
det enda påträffade i inventeringsområdet.
Liten rostfläck, Arthonia didyma Denna lav har bara fyra kända förekomster i länet, men är
sannolikt mycket förbisedd. Funnen på en ek i brynet i norra delen av Utterkärret. Ny för Oxelösunds
kommun.
Mjölig klotterlav, Zwackhia sorediifera Fynd av denna lav brukar indikera intressanta lavmiljöer.
Den är ganska vanlig i Oxelösunds kommun. Arten växte på tre skilda platser på lövträd i den
nordvästra delen av Träskbacken.
Citronticka, Antrodia xantha Citrontickan växer främst i gammal tallskog på grova lågor av tall och
gynnas av tidigare brandpåverkade miljöer. Arten kan även finnas på tallågor i kulturskog. I detta
område växer arten på en låga av tall nära Danviksvägen i söder. Ny för Oxelösunds kommun.
Rynkspindling, Cortinarius elatior En mycket stor slemmig spindelskivling med en i kanten kraftigt
rynkad hatt. Arten var tidigare inte känd från Oxelösund, men hittades under inventeringen på tre
lokaler, bland annat som här i en fuktig barrskog söder om vägen. Ny för Oxelösunds kommun.
Cinnoberröd grynskivling, Cystodermella cinnabarina Denna ovanliga grynskivling är en vacker
prydnad i barrskogen med sin livligt röda färg på hatt och fot. Den är rätt sällsynt med i Sörmland ett
40-tal kända förekomster. Den har i Danviksområdet ovanligt många växtplatser och inte mindre än
¼ av landskapets lokaler finns i detta begränsade område.
Asppung, Taphrina johansonii Sällsynt, men dök upp på många nya lokaler under den rika
aspblomningen 2019 och är nu funnen på ett tiotal platser i Sörmland. Arten parasiterar på
honblomor av asp. Fyndet i området, längs norra kanten, är det första i Oxelösunds kommun.
Triblidium caliciiforme Sällsynt skålsvamp, nästan svart med korta skaft. Funnen på gran i lövrikt
bryn i nordvästra delen av området. Fyra fynd i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Ärgmögel, Trichoderma viride Växte på död lövved i den lövinblandade skogen i sydöstra delen mot
landsvägen. Svampen bildar både rödbruna kuddar och ett ärggrönt mögel, vilka båda visat sig vara
former av samma svamp. Fem fynd i Sverige, troligen mycket förbisedd. Ny för Sörmland!
Jodhätta, Mycena filopes Arten lever på barr och annat markliggande skräp i barr- och blandskogar.
Den liknar frosthätta – båda har en svag lukt av plåster (jod), men är mer grå och har en tunn ljus
pruina och smalare cystidier på skivornas kant. Några ex sågs i barrskog på nordsluttningen av
Utterkärret. Ny för Oxelösunds kommun.
Labyrintgröppa, Phlebia rufa Växer i barrskogen i norra delen av området på död gren av ek. Ny för
Oxelösunds kommun.
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Strimmussling, Resupinatus applicatus Påträffades i barrskog i sluttningen mot vägen i söder. Sjätte
fyndet i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Ostkremla, Russula amoenolens En sällsynt kremla, funnen i norra delen av området i barrskog.
Andra fyndet i Sörmland, i Sverige västlig utbredning. Ny för Oxelösunds kommun.
Plattickesvampfluga, Agathomyia wankowiczii Denna fluga bildar mycket karaktäristiska
rörformade galler på porlagret av plattickor och är ovanlig men troligen förbisedd, eftersom man
måste vända på tickans hatt för att se angreppet. Funnen på två platser, dels i blandskog mitt i
området, dels i fuktig granskog med björk i sydöstra delen. Ny för Oxelösunds kommun.
Auleutes epilobii Skalbagge i familjen vivlar, bl.a. kännetecknad av ett ljust kors mitt på ryggskölden.
Laven lever bl.a. på mjölkört. Besökte blommor i vägkant i södra delen av området. Andra
fyndplatsen i Sörmland. Ny för Oxelösunds kommun.
Cantharis lateralis Skalbagge i familjen flugbaggar. Håvad i blandskog i norra delen av området. Ny
för Oxelösunds kommun.
Sadellocke, Mitopus morio Andra fyndet i Södermanlands län, men sannolikt mycket förbisedd.
Funnen under bark på ett multnande lövträd. Ny för Oxelösunds kommun.
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Bilaga – lista över funna arter
Kärlväxter
Vanlig revlummer
Åkerfräken
Sjöfräken
Ängsfräken
Skogsfräken
Tajgaörnbräken
Ekbräken
Gaffelbräken
Hultbräken
Kärrbräken
Majbräken
Skogsbräken
Lundbräken
Nordbräken
Träjon
Stensöta
Silvergran
Lärk
Gran
Vanlig gran
Tall
Vanlig tall
Vanlig en
Idegran
Vårlök
Dvärgvårlök
Krollilja
Tulpan
Knärot
Vårkrokus
Trädgårdsiris
Backlök
Snödroppe
Pingstlilja
Påsklilja
Liljekonvalj
Spansk klockhyacint
Ekorrbär
Pärlhyacint
Rysk blåstjärna
Getrams
Vårstjärna
Bredkaveldun
Ryltåg

Lycopodium annotinum subsp. annotinum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum pratense
Equisetum sylvaticum
Pteridium aquilinum subsp. latiusculum
Gymnocarpium dryopteris
Asplenium septentrionale
Phegopteris connectilis
Thelypteris palustris
Athyrium filix-femina
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris expansa
Dryopteris filix-mas
Polypodium vulgare
Abies alba
Larix decidua
Picea abies
Picea abies subsp. abies
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris var. sylvestris
Juniperus communis var. communis
Taxus baccata
Gagea lutea
Gagea minima
Lilium martagon
Tulipa gesneriana
Goodyera repens
Crocus vernus
Iris germanica
Allium oleraceum
Galanthus nivalis
Narcissus poëticus
Narcissus pseudonarcissus
Convallaria majalis
Hyacinthoides hispanica
Maianthemum bifolium
Muscari botryoides
Othocallis siberica
Polygonatum odoratum
Scilla forbesii
Typha latifolia
Juncus articulatus
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Vanlig ryltåg
Stubbtåg
Knapptåg
Veketåg
Trådtåg
Syltåg
Knippfryle
Ängsfryle
Vanlig ängsfryle
Vårfryle
Gråstarr
Vanlig gråstarr
Vårstarr
Grönstarr
Vispstarr
Stjärnstarr
Rankstarr
Grusstarr
Harstarr
Liten hundstarr
Vanlig ärtstarr
Blekstarr
Pillerstarr
Jättestarr
Ljus flaskstarr
Piggstarr
Blåsstarr
Ängsull
Tuvull
Skogssäv
Brunven
Rödven
Storven
Krypven
Bergven
Kärrkavle
Ängskavle
Vanlig ängskavle
Sydvårbrodd
Knylhavre
Kruståtel
Vanlig kruståtel
Ängshavre
Piprör
Grenrör
Bergrör
Brunrör
Hundäxing

Juncus articulatus var. articulatus
Juncus compressus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus filiformis
Juncus tenuis
Luzula campestris
Luzula multiflora
Luzula multiflora subsp. multiflora
Luzula pilosa
Carex canescens
Carex canescens var. canescens
Carex caryophyllea
Carex demissa
Carex digitata
Carex echinata
Carex elongata
Carex hirta
Carex leporina
Carex nigra var. nigra
Carex oederi var. oederi
Carex pallescens
Carex pilulifera
Carex riparia
Carex rostrata
Carex spicata
Carex vesicaria
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Scirpus sylvaticus
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Agrostis vinealis
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis subsp. pratensis
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Avenella flexuosa
Avenella flexuosa subsp. flexuosa
Avenula pratensis
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis phragmitoides
Dactylis glomerata
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Knägräs
Tuvtåtel
Vanlig tuvtåtel
Lundelm
Kvickrot
Fårsvingel
Rödsvingel
Mannagräs
Ekorrkorn
Engelskt rajgräs
Bergslok
Hässlebrodd
Blåtåtel
Stagg
Vanlig rörflen
Timotej
Vanlig timotej
Vass
Vitgröe
Berggröe
Lundgröe
Sengröe
Smalgröe
Vanligt ängsgröe
Silvergröe
Kärrgröe
Vanligt kärrgröe
Ängssvingel
Vete
Skelört
Jordrök
Häckberberis
Berberis
Svart trolldruva
Vitsippa
Blåsippa
Vanlig smörblomma
Majsmörblomma
Knölsmörblomma
Ältranunkel
Revsmörblomma
Pioner
Måbär
Svarta vinbär
Röda vinbär (aggregat)
Rosenrips
Krusbär
Hjärtbergenia

Danthonia decumbens
Deschampsia cespitosa
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa
Elymus caninus
Elytrigia repens
Festuca ovina
Festuca rubra
Glyceria fluitans
Hordeum jubatum
Lolium perenne
Melica nutans
Milium effusum
Molinia caerulea
Nardus stricta
Phalaris arundinacea var. arundinacea
Phleum pratense
Phleum pratense subsp. pratense
Phragmites australis
Poa annua
Poa compressa
Poa nemoralis
Poa palustris
Poa pratensis subsp. angustifolia
Poa pratensis subsp. pratensis
Poa pratensis subsp. subcaerulea
Poa trivialis
Poa trivialis subsp. trivialis
Schedonorus pratensis
Triticum aestivum
Chelidonium majus
Fumaria officinalis
Berberis thunbergii
Berberis vulgaris
Actaea spicata
Anemone nemorosa
Hepatica nobilis
Ranunculus acris subsp. acris
Ranunculus auricomus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Paeonia
Ribes alpinum
Ribes nigrum
Ribes rubrum agg.
Ribes sanguineum
Ribes uva-crispa
Bergenia cordifolia
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Mandelblomma
Kärleksört
Vanlig kärleksört
Kaukasiskt fetblad
Gul fetknopp
Getväppling
Gökärt
Gulvial
Vanlig käringtand
Blomsterlupin
Humlelusern
Vit sötväppling
Harklöver
Alsikeklöver
Vanlig alsikeklöver
Skogsklöver
Rödklöver
Foderrödklöver
Vitklöver
Kråkvicker
Duvvicker
Häckvicker
Sparvvicker
Småborre
Späddaggkåpa
Vindaggkåpa
Jättedaggkåpa
Betesdaggkåpa
Häggmisplar
Vanlig gåsört
Plymspirea
Kråkklöver
Krypoxbär
Spärroxbär
Trubbhagtorn
Flikhagtorn
Spetshagtorn
Älggräs
Brudbröd
Jordgubbe
Parksmultron
Smultron
Humleblomster
Vanligt humleblomster
Nejlikrot
Apel
Vildapel
Femfingerört

Saxifraga granulata
Hylotelephium telephium
Hylotelephium telephium subsp. maximum
Phedimus spurius
Sedum acre
Anthyllis vulneraria
Lathyrus linifolius
Lathyrus pratensis
Lotus corniculatus var. corniculatus
Lupinus polyphyllus
Medicago lupulina
Melilotus albus
Trifolium arvense
Trifolium hybridum
Trifolium hybridum subsp. hybridum
Trifolium medium
Trifolium pratense
Trifolium pratense var. sativum
Trifolium repens
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Vicia sepium
Vicia tetrasperma
Agrimonia eupatoria
Alchemilla filicaulis var. filicaulis
Alchemilla filicaulis var. vestita
Alchemilla mollis
Alchemilla monticola
Amelanchier
Argentina anserina subsp. anserina
Aruncus dioicus
Comarum palustre
Cotoneaster dammeri
Cotoneaster divaricatus
Crataegus monogyna
Crataegus rhipidophylla
Crataegus rhipidophylla var. rhipidophylla
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Fragaria × ananassa
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Geum rivale
Geum rivale var. rivale
Geum urbanum
Malus domestica
Malus sylvestris
Potentilla argentea
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Vanlig femfingerört
Blodrot
Stor femfingerört
Revfingerört
Småfingerört
Sötkörsbär
Surkörsbär
Plommon
Vanlig hägg
Slån
Päron
Hårig nyponros
Daggros
Hartsros
Luddros
Holländsk ros
Kal nyponros
Nyponros (aggregat)
Stenbär
Hallon
Flikbjörnbär
Skogsbjörnbär
Vitoxel
Rönn
Vanlig rönn
Oxel
Praktspirea
Blekspirea
Brakved
Skogsalm
Humle
Brännässla
Ogräsnässla
Bok
Skogsek
Klibbal
Vårtbjörk
Glasbjörk
Vanlig glasbjörk
Hassel
Harsyra
Gulltörel
Asp [trädet]
Bindvide
Sälg
Vanlig sälg
Gråvide
Gråvide (aggregat)

Potentilla argentea var. argentea
Potentilla erecta
Potentilla neglecta
Potentilla reptans
Potentilla verna
Prunus avium
Prunus cerasus
Prunus domestica subsp. domestica
Prunus padus subsp. padus
Prunus spinosa
Pyrus communis
Rosa caesia
Rosa glauca
Rosa mollis
Rosa sherardii
Rosa × spaethiana
Rosa vosagiaca
Rosa vosagiaca agg.
Rubus saxatilis
Rubus idaeus
Rubus laciniatus
Rubus nessensis
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia
Sorbus intermedia
Spiraea japonica
Spiraea × rubella
Frangula alnus
Ulmus glabra
Humulus lupulus
Urtica dioica
Urtica dioica var. dioica
Fagus sylvatica
Quercus robur
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Betula pubescens subsp. pubescens
Corylus avellana
Oxalis acetosella
Euphorbia epithymoides
Populus tremula
Salix aurita
Salix caprea
Salix caprea subsp. caprea
Salix cinerea
Salix cinerea agg.
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Jolster
Vanligt krypvide
Åkerviol
Ängsviol
Äkta ängsviol
Luktviol
Kärrviol
Skogsviol
Styvmorsviol
Pensé
Ängsviol × skogsviol
Äkta ängsviol × skogsviol
Fyrkantig johannesört
Äkta johannesört
Flocknäva
Sparvnäva
Stinknäva
Vanlig stinknäva
Midsommarblomster
Mjölke
Amerikansk dunört
Vit dunört
Backdunört
Bergdunört
Jättenattljus
Pricknattljus
Skogslönn
Tysklönn
Rosenmalva
Skogslind
Backtrav
Sommargyllen
Vanlig sommargyllen
Ryssgubbe
Lomme
Bergbräsma
Stillfrö
Nagelört
Vanligt backskärvfrö
Åkersenap
Penningört
Rockentrav
Åkerbinda
Lövbinda
Vanlig pilört
Fältpilört
Stor trampört
Bägartrampört

Salix pentandra
Salix repens var. repens
Viola arvensis
Viola canina
Viola canina subsp. canina
Viola odorata
Viola palustris
Viola riviniana
Viola tricolor
Viola × wittrockiana
Viola canina × riviniana
Viola canina subsp. canina × riviniana
Hypericum maculatum
Hypericum perforatum
Geranium macrorrhizum
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geranium robertianum var. robertianum
Geranium sylvaticum
Chamaenerion angustifolium
Epilobium adenocaulon
Epilobium ciliatum
Epilobium collinum
Epilobium montanum
Oenothera glazioviana
Oenothera muricata
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Malva alcea
Tilia cordata
Arabidopsis thaliana
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris var. arcuata
Bunias orientalis
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Descurainia sophia
Draba verna
Noccaea caerulescens subsp. caerulescens
Sinapis arvensis
Thlaspi arvense
Turritis glabra
Fallopia convolvulus
Fallopia dumetorum
Persicaria lapathifolia subsp. pallida
Persicaria lapathifolia var. incana
Polygonum aviculare subsp. aviculare
Polygonum aviculare subsp. microspermum
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Parkslide
Vanlig ängssyra
Äkta bergsyra
Krusskräppa
Vanlig krusskräppa
Gårdsskräppa
Tomtskräppa
Sandnarv
Hårig hönsarv
Silverarv
Borstnejlika
Skogsnarv
Krypnarv
Såpnejlika
Tuvknavel
Vanlig backglim
Foderspärgel
Vårspärgel
Källarv
Grässtjärnblomma
Våtarv
Vanlig våtarv
Tjärblomster
Vägmålla
Svinmålla
Vanlig svinmålla
Skogsstjärna
Praktlysing
Topplösa
Strandlysing
Gullviva
Rosling
Ljung
Kråkbär
Nordkråkbär
Sydkråkbär
Vanlig tallört
Björkpyrola
Grönpyrola
Klotpyrola
Vitpyrola
Skvattram
Blåbär
Tranbär
Vanligt odon
Lingon
Snärjmåra
Vanlig snärjmåra

Reynoutria japonica
Rumex acetosa var. acetosa
Rumex acetosella subsp. acetosella
Rumex crispus
Rumex crispus var. crispus
Rumex longifolius
Rumex obtusifolius
Arenaria serpyllifolia
Cerastium fontanum var. vulgare
Cerastium tomentosum
Dianthus barbatus
Moehringia trinervia
Sagina procumbens
Saponaria officinalis
Scleranthus annuus subsp. polycarpos
Silene nutans var. nutans
Spergula arvensis subsp. sativa
Spergula morisonii
Stellaria alsine
Stellaria graminea
Stellaria media
Stellaria media var. media
Viscaria vulgaris
Atriplex patula
Chenopodium album
Chenopodium album var. album
Lysimachia europaea
Lysimachia punctata
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Primula veris
Andromeda polifolia
Calluna vulgaris
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum
Empetrum nigrum subsp. nigrum
Monotropa hypopitys subsp. hypopitys
Orthilia secunda
Pyrola chlorantha
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Rhododendron tomentosum
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum subsp. uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Galium aparine
Galium aparine var. aparine
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Vitmåra
Stormåra
Vanlig stormåra
Vattenmåra
Vanlig vattenmåra
Sumpmåra
Gulmåra
Vanlig gulmåra
Vintergröna
Blåeld
Åkerförgätmigej
Backförgätmigej
Skogsförgätmigej
Vit snårvinda
Skär snårvinda
Åkervinda
Besksöta
Ask
Syren
Smålånke
Småsporre
Murreva
Fingerborgsblomma
Strimsporre
Gulsporre
Svartkämpar
Groblad
Åkergroblad
Gårdsgroblad
Fältveronika
Teveronika
Murgrönsveronika
Ärenpris
Flenört
Ljust kungsljus
Blåsuga
Toppdån
Hampdån
Pipdån
Jordreva
Praktgulplister
Rödplister
Kungsmynta
Brunört
Frossört
Stinksyska
Grå ögontröst
Glandelögontröst

Galium boreale
Galium mollugo
Galium mollugo subsp. erectum
Galium palustre
Galium palustre var. palustre
Galium uliginosum
Galium verum
Galium verum subsp. verum
Vinca minor
Echium vulgare
Myosotis arvensis
Myosotis ramosissima
Myosotis sylvatica
Calystegia sepium subsp. sepium
Calystegia sepium subsp. spectabilis
Convolvulus arvensis
Solanum dulcamara
Fraxinus excelsior
Syringa vulgaris
Callitriche palustris
Chaenorhinum minus
Cymbalaria muralis
Digitalis purpurea
Linaria repens
Linaria vulgaris
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago major subsp. intermedia
Plantago major subsp. major
Veronica arvensis
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
Veronica officinalis
Scrophularia nodosa
Verbascum thapsus
Ajuga pyramidalis
Galeopsis bifida
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Glechoma hederacea
Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum
Lamium purpureum
Origanum vulgare
Prunella vulgaris
Scutellaria galericulata
Stachys sylvatica
Euphrasia nemorosa
Euphrasia stricta var. brevipila
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Ängskovall
Vanlig ängskovall
Skogskovall
Gatrödtoppa
Stor blåklocka
Backblåklocka
Vattenklöver
Röllika
Vanlig röllika
Vanlig gråbo
Krustistel
Blåklint
Rödklint
Bergklint
Åkertistel
Kärrtistel
Vägtistel
Kanadabinka
Färgkulla
Gemsrot
Skogsnoppa
Sumpnoppa
Flockfibbla
Skogsfibblor
Styvfibblor
Hagfibblor
Skogssallat
Taggsallat
Harkål
Vanlig harkål
Prästkrage
Kamomill
Gatkamomill
Rödfibbla
Gråfibbla
Vanlig gråfibbla
Ängsfibbla × vanlig gråfibbla
Svinrot
Höstfibbla
Vanlig höstfibbla
Bergkorsört
Klibbkorsört
Korsört
Ängsskära
Kanadensiskt gullris
Gullris
Vanligt gullris

Melampyrum pratense
Melampyrum pratense var. pratense
Melampyrum sylvaticum
Odontites vulgaris
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia
Menyanthes trifoliata
Achillea millefolium
Achillea millefolium subsp. millefolium
Artemisia vulgaris var. vulgaris
Carduus crispus
Centaurea cyanus
Centaurea jacea
Centaurea montana
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Conyza canadensis
Cota tinctoria
Doronicum orientale
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium uliginosum
Hieracium umbellatum
Hieracium sect. Hieracium
Hieracium sect. Tridentata
Hieracium sect. Vulgata
Lactuca muralis
Lactuca serriola
Lapsana communis
Lapsana communis subsp. communis
Leucanthemum vulgare
Matricaria chamomilla
Matricaria discoidea
Pilosella aurantiaca subsp. aurantiaca
Pilosella officinarum
Pilosella officinarum subsp. officinarum
Pilosella aurantiaca subsp. dimorpha × officinarum subsp.
officinarum
Scorzonera humilis
Scorzoneroides autumnalis
Scorzoneroides autumnalis var. autumnalis
Senecio sylvaticus
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Serratula tinctoria
Solidago canadensis
Solidago virgaurea
Solidago virgaurea subsp. virgaurea
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Svinmolke
Kålmolke
Vanlig renfana
Ostenfelds maskros
Ogräsmaskrosor
Fågelfotsmaskros
Vridmaskros
Vingmaskros
Sörmlandsmaskros
Tjärmaskros
Vägmaskros
Måsmaskros
Narrmaskros
Plattmaskros
Vallmaskros
Drakmaskros
Ängshaverrot
Baldersbrå
Hästhov
Fläder
Druvfläder
Parkolvon
Kardvädd
Sträv kardvädd
Åkervädd
Linnea
Äkta kaprifol
Vildkaprifol
Snöbär
Murgröna
Kirskål
Strätta
Hundkäx
Vildmorot
Palsternacka
Vanlig palsternacka
Kärrsilja
Bockrot
Vanlig bockrot
Krusfrö
Rödkörvel

Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Tanacetum vulgare f. vulgare
Taraxacum ostenfeldii
Taraxacum sect. Taraxacum
Taraxacum acroglossum
Taraxacum aequilobum
Taraxacum alatum
Taraxacum deltoideum
Taraxacum fasciatum
Taraxacum interveniens
Taraxacum lingulatum
Taraxacum piceatum
Taraxacum planum
Taraxacum retroflexum
Taraxacum stenoschistum
Tragopogon pratensis
Tripleurospermum inodorum
Tussilago farfara
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Dipsacus fullonum
Dipsacus strigosus
Knautia arvensis
Linnaea borealis
Lonicera caprifolium
Lonicera periclymenum
Symphoricarpos albus
Hedera helix
Aegopodium podagraria
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Daucus carota subsp. carota
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa subsp. sativa
Peucedanum palustre
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga
Selinum carvifolia
Torilis japonica

Mossor
Sotmossa
Vågig sågmossa
Stor grävlingmossa
Stor björnmossa
Skogsbjörnmossa

Andreaea rupestris
Atrichum undulatum
Pogonatum urnigerum
Polytrichum commune
Polytrichum formosum
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Enbjörnmossa
Fyrtandsmossa
Liten räffelmossa
Räffelmossa
Äppelmossa
Opalmossa
Nickmossa
Skruvbryum
Rosmossa
Bäckrundmossa
Skuggstjärnmossa
Skogspraktmossa
Lundpraktmossa
Vågig praktmossa
Kakmossa
Strimhättemossa
Asphättemossa
Trädhättemossa
Ulotor
Krushättemossa
Späd krypmossa
Cirkelmossa
Sammetsgräsmossa
Blek gräsmossa
Stor gräsmossa
Skogsgräsmossa
Hårgräsmossa
Hasselmossa
Pösmossa
Spretgräsmossa
Späd gräsmossa
Kärrskedmossa
Palmmossa
Husmossa
Väggmossa
Gräshakmossa
Skogshakmossa
Kransmossa
Spjutmossa
Trådfläta
Cypressfläta
Kammossa
Aspmossa
Råttsvansmossa
Mussvansmossa
Stubbspretmossa
Trindsidenmossa
Klosidenmossa

Polytrichum juniperinum
Tetraphis pellucida
Aulacomnium androgynum
Aulacomnium palustre
Bartramia pomiformis
Pohlia cruda
Pohlia nutans
Bryum capillare
Rhodobryum roseum
Rhizomnium punctatum
Mnium hornum
Plagiomnium affine
Plagiomnium cuspidatum
Plagiomnium undulatum
Hedwigia ciliata
Orthotrichum affine
Orthotrichum gymnostomum
Orthotrichum speciosum
Ulota
Ulota crispa
Amblystegium serpens
Sanionia uncinata
Brachytheciastrum velutinum
Brachythecium albicans
Brachythecium rutabulum
Brachythecium salebrosum
Cirriphyllum piliferum
Eurhynchium angustirete
Pseudoscleropodium purum
Sciuro-hypnum curtum
Sciuro-hypnum reflexum
Calliergon cordifolium
Climacium dendroides
Hylocomium splendens
Pleurozium schreberi
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus subpinnatus
Rhytidiadelphus triquetrus
Calliergonella cuspidata
Hypnum andoi
Hypnum cupressiforme
Ptilium crista-castrensis
Pylaisia polyantha
Isothecium alopecuroides
Isothecium myosuroides
Herzogiella seligeri
Plagiothecium cavifolium
Plagiothecium curvifolium
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Skogssidenmossa
Vedsidenmossa
Backtujamossa
Skuggtujamossa
Stor tujamossa
Smaragdmossa
Bergkvastmossa
Stor kvastmossa
Stubbkvastmossa
Vågig kvastmossa
Kvastmossa
Hällkvastmossa
Skärbladsmossa
Brännmossa
Blåmossa
Strumamossa
Kustsnurrmossa
Blockgrimmia
Bergraggmossa
Takmossa
Murtuss
Liten neonmossa
Spåmossa
Tallvitmossa
Granvitmossa
Klubbvitmossa
Sumpvitmossa
Praktvitmossa
Spärrvitmossa
Knoppvitmossa
Långfliksmossa
Hjälmfrullania
Klippfrullania
Skogsblekmossa
Vedblekmossa
Liten trappmossa
Pigglummermossa
Lundlummermossa
Hornflikmossa
Grönkornig flikmossa
Fingermossa
Praktbräkenmossa
Liten bräkenmossa
Stor fransmossa
Tät fransmossa
Samboradula
Trädgårdslungmossa

Plagiothecium denticulatum
Plagiothecium laetum
Thuidium assimile
Thuidium delicatulum
Thuidium tamariscinum
Dicranella heteromalla
Dicranum fuscescens
Dicranum majus
Dicranum montanum
Dicranum polysetum
Dicranum scoparium
Dicranum spurium
Paraleucobryum longifolium
Ceratodon purpureus
Leucobryum glaucum
Cynodontium strumiferum
Dicranoweisia cirrata
Grimmia muehlenbeckii
Racomitrium heterostichum
Syntrichia ruralis
Tortula muralis
Barbula convoluta
Funaria hygrometrica
Sphagnum capillifolium
Sphagnum girgensohnii
Sphagnum angustifolium
Sphagnum palustre
Sphagnum magellanicum s. lat.
Sphagnum squarrosum
Sphagnum teres
Nowellia curvifolia
Frullania dilatata
Frullania tamarisci
Chiloscyphus pallescens
Lophocolea heterophylla
Anastrophyllum minutum
Barbilophozia attenuata
Barbilophozia barbata
Lophozia longidens
Lophozia ventricosa
Lepidozia reptans
Plagiochila asplenioides subsp. asplenioides
Plagiochila asplenioides subsp. porelloides
Ptilidium ciliare
Ptilidium pulcherrimum
Radula complanata subsp. complanata
Marchantia polymorpha subsp. ruderalis
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Lavar
Puderfläck
Liten rostfläck
Rostfläck
Gulmjöl
Grönt gulmjöl
Orangepudrad klotterlav
Klotterlav
Gammelekslav
Mjölig klotterlav
Gammelgranslav
Rödbrun klotterlav
Gulnål
Vednål
Grynig nållav
Rostfläckig nållav
Ärgnål
Brun nållav
Grå nållav
Lövvedsnål
Rödbrun blekspik
Liten blekspik

Grå punktlav

Vedsvartspik
Småspik
Brun spricklav
Kuddägglav
Allélav
Aspkranslav
Hjälmrosettlav
Rosettlav
Stjärnlav
Finlav
Dagglav
Gulpudrad spiklav
Svart spiklav
Liten spiklav
Kopparspik
Gulkantad spiklav
Kolflarnlav
Gulvit renlav
Stubblav
Puderlav

Arthonia cinereopruinosa
Arthonia didyma
Arthonia vinosa
Chrysothrix candelaris
Chrysothrix chlorina
Alyxoria ochrocheila
Alyxoria varia
Lecanographa amylacea
Zwackhia sorediifera
Lecanactis abietina
Pseudoschismatomma rufescens
Chaenotheca brachypoda
Chaenotheca brunneola
Chaenotheca chrysocephala
Chaenotheca ferruginea
Chaenotheca furfuracea
Chaenotheca phaeocephala
Chaenotheca trichialis
Chaenotheca xyloxena
Sclerophora coniophaea
Sclerophora peronella
Clypeococcum hypocenomycis
Lichenoconium erodens
Acrocordia gemmata
Homostegia piggotii
Muellerella
Chaenothecopsis savonica
Mycocalicium subtile
Acarospora fuscata
Candelariella coralliza
Anaptychia ciliaris
Phaeophyscia ciliata
Physcia adscendens
Physcia aipolia/alnophila
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia distorta
Calicium adspersum
Calicium glaucellum
Calicium parvum
Calicium salicinum
Calicium trabinellum
Carbonicola anthracophila
Cladonia arbuscula
Cladonia botrytes
Cladonia cenotea
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Brun bägarlav
Kochenillav
Mjölig trattlav
Syllav
Taggbägarlav
Blåfotslav
Fingerlav
Naggbägarlav
Pinnlav
Rislav
Stängellav
Bägarstängellav
Mager bägarlav
Skuggbägarlav
Dvärgbägarlav
Svartfotslav
Mjölig kochenillav
Trattlav
Grå renlav
Fnaslav
Fönsterlav
Hornbägarlav
Trasig pöslav
Pigglav
Blodplättlav
Brun kantlav
Aspkantlav
Grenkantlav
Asplav
Blodlav
Vinterlav
Grå tagellav
Manlav
Hedlav
Smal islandslav
Islandslav
Slånlav
Grynig blåslav
Blåslav
Pukstocklav
Skuggblåslav
Klilav
Hällav
Svart sköldlav
Glänsande sköldlav

Cladonia chlorophaea
Cladonia coccifera
Cladonia coniocraea
Cladonia cornuta
Cladonia crispata
Cladonia cyanipes
Cladonia digitata
Cladonia fimbriata
Cladonia floerkeana
Cladonia furcata
Cladonia gracilis
Cladonia gracilis subsp. turbinata
Cladonia macilenta
Cladonia ochrochlora
Cladonia parasitica
Cladonia phyllophora
Cladonia pleurota
Cladonia pyxidata
Cladonia rangiferina
Cladonia squamosa
Cladonia stellaris
Cladonia subulata
Cladonia sulphurina
Cladonia uncialis
Haematomma ochroleucum var. ochroleucum
Lecanora aitema
Lecanora argentata
Lecanora hypoptella
Lecanora populicola
Lecanora pulicaris
Lecanora saligna
Lecidella elaeochroma
Mycoblastus sanguinarius
Arctoparmelia centrifuga
Bryoria capillaris
Bryoria fuscescens
Cetraria aculeata
Cetraria ericetorum
Cetraria islandica
Evernia prunastri
Hypogymnia farinacea
Hypogymnia physodes
Hypogymnia tubulosa
Hypogymnia vittata
Imshaugia aleurites
Melanelia hepatizon
Melanelia stygia
Melanelixia fuliginosa
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Glänsande sköldlav/stiftbrunlav
Vårtig sköldlav
Klubbsköldlav
Letlav
Färglav
Skrynkellav
Stocklav
Vedlav
Näverlav
Gällav
Brämlav
Skägglav
Luddig skägglav
Kort skägglav
Granlav
Kaklav
Knölig sköldlav
Mörkbrun sköldlav
Stiftsköldlav
Korallkornlav
Barkkornlav
Dynlavar
Citrongul skivlav
Lönnlav
Eklav
Dropplav
Hjälmbrosklav
Rännformig brosklav
Mjölig brosklav
Rosettbrosklav
Brosklav
Korallav
Vedskivlav
Blågrå mjöllav
Mjöllav
Påskrislavar
Svart kantlav
Rostskivlav
Slanklav
Filtlav
Trevarlav
Fjällig filtlav
Krusig filtlav
Kartlav
Vaxorangelav
Groporangelav

Melanelixia fuliginosa/glabratula
Melanohalea exasperata
Melanohalea exasperatula
Nesolechia oxyspora
Parmelia omphalodes
Parmelia saxatilis
Parmelia sulcata
Parmeliopsis ambigua
Parmeliopsis hyperopta
Platismatia glauca
Pseudevernia furfuracea
Tuckermannopsis chlorophylla
Usnea dasypoga
Usnea hirta
Usnea subfloridana
Vulpicida pinastri
Xanthoparmelia conspersa
Xanthoparmelia loxodes
Xanthoparmelia pulla
Xanthoparmelia verruculifera
Lopadium coralloideum
Lopadium disciforme
Micarea
Micarea lignaria var. endoleuca
Psilolechia lucida
Bacidia rubella
Biatora globulosa
Cliostomum griffithii
Ramalina baltica
Ramalina calicaris
Ramalina farinacea
Ramalina fastigiata
Ramalina fraxinea
Sphaerophorus globosus
Hertelidea botryosa
Lepraria incana
Lepraria membranacea
Stereocaulon
Tephromela atra
Lecidea lithophila
Collema flaccidum
Peltigera canina
Peltigera polydactylon
Peltigera praetextata
Peltigera rufescens
Rhizocarpon geographicum
Caloplaca cerina
Caloplaca obscurella
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Asporangelav
Vägglav
Hattlav
Torvskivlav
Vedknotterlav
Knotterlav
Xylografor
Strecklav
Skriftlav
Blemlav
Gråstenslav
Mörk gråstenslav
Tunn örnlav
Bitterlav
Hagelporlav
Stiftlav
Gul porlav
Flarnlav
Tuschlav
Svedlav
Ragglav
Glatt navellav
Knölig flarnlav
Tunn flarnlav
Trådlav
Vedpyttelav
Vecknavling

Gyalolechia flavorubescens
Xanthoria parietina
Baeomyces rufus
Placynthiella uliginosa
Trapeliopsis flexuosa
Trapeliopsis granulosa
Xylographa
Xylographa rubescens
Xylographa parallela/rubescens
Graphis scripta
Phlyctis argena
Aspicilia cinerea
Circinaria caesiocinerea
Ochrolechia microstictoides
Pertusaria amara
Pertusaria coccodes
Pertusaria corallina
Pertusaria flavida
Hypocenomyce scalaris
Lasallia pustulata
Umbilicaria deusta
Umbilicaria hirsuta
Umbilicaria polyphylla
Xylopsora caradocensis
Xylopsora friesii
Ephebe lanata
Strangospora moriformis
Lichenomphalia umbellifera
Frankia alni

Svampar
Jordgubbsfläck
Silverfläck
Reffelsprickling
Krutgömming
Aspskorv
Kådskål
Ekmjöldagg
Lönnmjöldagg
Grönskål
Violett geléskål
Citronskål
Bladskål
Nötskål
Lärkkräfta
Fruktmögel

Ramularia grevilleana
Mycosphaerella stemmatea
Hysterium pulicare
Leptosphaerulina myrtillina
Melanomma pulvis-pyrius
Venturia radiosa
Sarea resinae
Erysiphe alphitoides s. lat.
Sawadaea tulasnei
Chlorociboria aeruginascens
Ascocoryne sarcoides
Bisporella citrina
Hymenoscyphus epiphyllus
Hymenoscyphus fructigenus
Hyaloscypha aureliella
Lachnellula willkommii
Monilinia
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Mössmurkling
Blek mössmurkling
Eksprickling
Granskytte
Barrsprickling
Tallskytte
Lönntjärfläck
Videtjärfläck
Biskopsmössa
Luden skålmurkla/flikig
skålmurkla
Litet haröra
Stort haröra
Tickstiftgömming
Lilagömming
Kolvsvamp
Gul svampsnylting
Blodriskssnylting
Karminsnylting
Guldyna
Grönpricksdyna
Tickdyna
Ärgmögel
Dynrödgömming
Cinnobergömming
Lövträdskräfta
Trådmögel
Sälgnästing
Slätnästing
Björknästing
Eknästing
Aspnästing
Stornästing
Rönndyna
Aldyna
Björkdyna
Plattdyna
Stubbhorn
Bräkenskorpa
Kotteskorv
Valksvamp
Päronbuckla
Asppung
Gul albuckla
Grå albuckla

Cudonia circinans
Cudonia confusa
Colpoma quercinum
Lophodermium juniperinum
Lophodermium piceae
Lophodermium pinastri
Lophodermium seditiosum
Rhytisma acerinum
Rhytisma salicinum
Triblidium caliciiforme
Gyromitra infula
Helvella fibrosa/macropus
Otidea leporina
Otidea onotica
Sporothrix polyporicola
Nectriopsis violacea
Epichloë typhina s. lat.
Hypomyces chrysospermus
Hypomyces lateritius
Hypomyces rosellus
Trichoderma citrinum
Trichoderma gelatinosum
Trichoderma pulvinatum
Trichoderma viride s. str.
Dialonectria episphaeria/ullevolea
Nectria cinnabarina
Neonectria ditissima
Tilachlidium brachiatum
Diatrype bullata
Diatrype stigma
Diatrypella favacea
Diatrypella quercina
Eutypa sparsa
Eutypella sorbi
Biscogniauxia repanda
Hypoxylon fuscum s. str.
Hypoxylon fuscum/fuscoides
Jackrogersella multiformis
Nemania serpens
Xylaria hypoxylon
Cryptomycina pteridis
Phragmotrichum chailletii
Protomyces macrosporus
Taphrina bullata
Taphrina johansonii
Taphrina sadebeckii
Taphrina tosquinetii
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Rödskivig dvärgchampinjon
Rosenchampinjon
Blekröd dvärgchampinjon
Skogschampinjon
Knölchampinjon
Rodnande fjällskivling
Gul brödkorgssvamp
Ockragul grynskivling
Rödgrå grynskivling
Cinnoberröd grynskivling
Rostbrun grynskivling
Kastanjefjällskivling
Syrlig fjällskivling
Gulflockig fjällskivling
Por-röksvampar
Långfotad röksvamp
Mjuk röksvamp
Vårtig röksvamp
Gyttrad röksvamp
Umbraröksvamp
Puckelfjällskivling
Stolt fjällskivling
Zonkamskivling
Vitgul flugsvamp
Gråfotad flugsvamp
Brun kamskivling
Röd flugsvamp/brun flugsvamp
Röd flugsvamp
Panterflugsvamp
Mörkringad flugsvamp
Rodnande flugsvamp
Vit flugsvamp
Guldskivling
Hättingar
Kanelspindling
Spetspucklig kanelspindling
Gulskivig kanelspindling
Grönköttig spindling
Toppig giftspindling
Blodspindling
Rödskivig kanelspindling
Barrviolspindling
Blekblå spindling
Pepparspindling
Violettfotad slemspindling
Rynkspindling
Tallspindling
Hedspindling

Agaricus comtulus
Agaricus porphyrrhizon
Agaricus semotus
Agaricus sylvaticus
Agaricus sylvicola
Chlorophyllum rachodes s. lat.
Crucibulum laeve
Cystoderma amianthinum
Cystoderma carcharias
Cystodermella cinnabarina
Cystodermella granulosa var. granulosa
Lepiota castanea
Lepiota cristata
Lepiota magnispora
Lycoperdon
Lycoperdon excipuliforme
Lycoperdon molle
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon pyriforme
Lycoperdon umbrinum
Macrolepiota mastoidea
Macrolepiota procera
Amanita battarrae
Amanita citrina
Amanita excelsa
Amanita fulva
Amanita muscaria
Amanita muscaria var. muscaria
Amanita pantherina
Amanita porphyria
Amanita rubescens
Amanita virosa
Bolbitius titubans
Conocybe
Cortinarius cinnamomeus
Cortinarius croceoconus
Cortinarius croceus
Cortinarius malicorius
Cortinarius rubellus
Cortinarius sanguineus s. lat.
Cortinarius semisanguineus
Cortinarius harcynicus
Cortinarius betulinus
Cortinarius causticus
Cortinarius collinitus
Cortinarius elatior
Cortinarius mucifluus
Cortinarius mucosus
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Honungsspindling
Trappspindling
Gallspindling
Ädelspindlingar
Asprotspindling
Ekspindling
Kungsspindling
Bitterspindling
Kryddspindling
Blånande lökspindling
Mångkransad spindling
Klubbspindling
Spetsspindling
Blekviolett spindling
Björkspindling
Purpurbrun spindling
Aprikosspindling
Rödbandad spindling
Hålspindling
Brokspindling
Umbraspindling
Storsporig spindling
Gulbandad spindling
Toppig umbraspindling
Fjunspindling
Jodoformspindling
Tegelbandspindling
Rättikspindling
Lerbrun björkskivling
Bockspindling
Rimskivling
Pelargonspindling
Storsporig spindling
Mjukmussling
Fjällmussling
Spetstråding
Bittersöt tråding
Luddtråding
Sidentråding
Violett sidentrådskivling
Löktråding
Knöltråding
Topptråding
Blektråding
Kottetätskivling
Purpurskinn
Mjölskivling

Cortinarius stillatitius
Cortinarius trivialis
Cortinarius vibratilis
Cortinarius subgen. Phlegmacium
Cortinarius argutus
Cortinarius balteatocumatilis
Cortinarius elegantior
Cortinarius infractus
Cortinarius percomis
Cortinarius purpurascens
Cortinarius triumphans
Cortinarius varius
Cortinarius acutus
Cortinarius alboviolaceus
Cortinarius anomalus
Cortinarius anthracinus
Cortinarius armeniacus
Cortinarius armillatus
Cortinarius bivelus
Cortinarius bolaris
Cortinarius brunneus
Cortinarius casimiri
Cortinarius gentilis
Cortinarius glandicolor
Cortinarius hemitrichus
Cortinarius obtusus
Cortinarius paragaudis
Cortinarius raphanoides
Cortinarius tabularis
Cortinarius traganus
Cortinarius caperatus
Cortinarius paleaceus
Crepidotus applanatus
Crepidotus caspari
Crepidotus mollis var. mollis
Crepidotus mollis var. calolepis
Inocybe acuta
Inocybe dulcamara
Inocybe flocculosa
Inocybe geophylla
Inocybe lilacina
Inocybe mixtilis
Inocybe napipes
Inocybe rimosa
Inocybe sindonia
Baeospora myosura
Chondrostereum purpureum
Clitopilus prunulus
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Musselrödling
Bandad navelrödling
Ametistskivling
Laxskivling
Stor laxskivling
Toppvaxskivling
Honungsvaxskivling
Broskvaxskivling
Gullnavling
Gröngul navling
Doftvaxskivling
Besk vaxskivling
Björkvaxskivling
Frostvaxskivling
Olivvaxskivling
Granvaxskivling
Rosa vaxskivling
Myrnavling
Fläckkantarell
Klubbtrattskivling
Vit vaxskivling
Hättingar
Gifthätting
Trådkärrhätting
Kärrhätting
Fränskivlingar
Tårfränskivling
Diskfränskivling
Mörk alskräling
Argusöga
Kolgråskivling
Mjölgråskivling
Rosenmusseron
Strecknagelskivling
Vednavling
Tuvnagelskivling
Tagelbrosking
Brosknagelskivling
Blek nagelskivling
Barrbrosking
Brännagelskivling
Kanelnagelskivling
Liten hjulbrosking
Glansbrosking
Dvärgbrosking

Entoloma byssisedum
Entoloma undatum
Laccaria amethystina
Laccaria laccata
Laccaria proxima
Hygrocybe conica
Hygrocybe reidii
Gliophorus laetus
Chrysomphalina chrysophylla
Chrysomphalina grossula
Hygrophorus agathosmus
Hygrophorus erubescens
Hygrophorus hedrychii
Hygrophorus hypothejus var. hypothejus
Hygrophorus olivaceoalbus
Hygrophorus piceae
Hygrophorus pudorinus
Arrhenia philonotis
Arrhenia retiruga
Cantharellula umbonata
Ampulloclitocybe clavipes
Cuphophyllus virgineus
Galerina
Galerina hybrida
Galerina marginata
Galerina paludosa
Galerina tibiicystis
Hebeloma
Hebeloma crustuliniforme
Hebeloma mesophaeum
Naucoria scolecina
Merismodes anomala
Lyophyllum atratum
Lyophyllum deliberatum
Lyophyllum rancidum
Rugosomyces carneus
Clitocybula platyphylla
Gerronema xanthophyllum
Gymnopus acervatus
Gymnopus androsaceus
Gymnopus confluens
Gymnopus dryophilus
Marasmiellus perforans
Gymnopus peronatus
Gymnopus putillus
Marasmius bulliardii
Marasmius cohaerens
Marasmius epiphyllus
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Lökbrosking
Skarp lökbrosking
Mörk nagelskivling
Horngrå nagelskivling
Besk sågnagelskivling
Fläcknagelskivling
Sågnagelskivling
Sommarhätta
Guldeggad hätta
Mjölhätta
Gulhätta
Flåhätta
Jodhätta
Gulvit hätta
Rynkhätta
Mjölkhätta
Blodhätta
Klorhätta
Liten fläckhätta
Rothätta
Frosthätta
Bruneggad hätta
Lövhätta
Dagghätta
Rättikhätta
Purpurhätta
Rosa rättikhätta
Rosenhätta
Rödeggad hätta
Mörkeggad blodhätta
Pelargonhätta
Luthätta
Gröneggad hätta
Stor flåhätta
Glanshätta
Klibbhätta
Fläckhätta
Vintermussling
Slemhätta
Grönmussling
Stubbrostnavling
Bollrostnavling
Brun bollrostnavling
Honungsskivlingar
Vanlig honungsskivling
Mjukskinn
Vinterskivling

Mycetinis scorodonius
Mycetinis querceus
Rhodocollybia butyracea
Rhodocollybia butyracea f. asema
Rhodocollybia fodiens
Rhodocollybia maculata
Rhodocollybia prolixa
Hemimycena gracilis
Mycena abramsii
Mycena aurantiomarginata
Mycena cinerella
Mycena citrinomarginata
Mycena epipterygia
Mycena filopes
Mycena flavoalba
Mycena galericulata
Mycena galopus
Mycena haematopus
Mycena leptocephala
Mycena maculata
Mycena megaspora
Mycena metata
Mycena olivaceomarginata
Mycena polyadelpha
Mycena pseudocorticola
Mycena pura
Mycena purpureofusca
Mycena rosea
Mycena rosella
Mycena rubromarginata
Mycena sanguinolenta
Mycena septentrionalis
Mycena stipata
Mycena viridimarginata
Mycena viscosa
Mycena vitilis
Mycena vulgaris
Mycena zephirus
Panellus mitis
Roridomyces rorida
Sarcomyxa serotina
Xeromphalina campanella
Xeromphalina cauticinalis
Xeromphalina cornui
Armillaria
Armillaria borealis
Cylindrobasidium evolvens
Flammulina velutipes
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Tallkotteskivling
Ringmussling
Ostronmussling
Blek ostronmussling
Svarteggad skölding
Hjortskölding
Blågrå skölding
Vedbläcksvamp
Glitterbläcksvamp
Grå bläcksvamp
Tuvspröding
Veckad bläcksvamp
Vitspröding
Stinkmussling
Grovtagging
Strimmussling
Klyvblad
Strimmig slätskivling
Fläckig bitterskivling
Mörkfotad bitterskivling
Rökslöjskivling
Långfotad slöjskivling
Svavelgul slöjskivling
Tegelröd slöjskivling
Mosslöjskivling
Föränderlig tofsskivling
Älgbroking
Olivslöjskivling
Slemmig tofsskivling
Svaveltofsskivling
Gröngul flamskivling
Slemflamskivling
Klibbflamskivling
Fjällig tofsskivling
Ärggrön kragskivling
Älgbroking
Stor kragskivling
Gul kragskivling
Mjöltrattskivling
Dofttrattskivling
Grå trattskivling
Pudrad trattskivling
Grön trattskivling
Lövtrattskivling
Gifttrattskivling
Liten nagelskivling

Strobilurus stephanocystis
Pleurotus dryinus
Pleurotus ostreatus
Pleurotus pulmonarius
Pluteus atromarginatus
Pluteus cervinus
Pluteus salicinus
Coprinellus domesticus
Coprinellus micaceus
Coprinopsis atramentaria
Homophron spadicea
Parasola plicatilis
Psathyrella candolleana
Phyllotopsis nidulans
Radulomyces molaris
Resupinatus applicatus
Schizophyllum commune
Deconica montana
Gymnopilus penetrans
Gymnopilus picreus
Hypholoma capnoides
Hypholoma elongatum
Hypholoma fasciculare
Hypholoma lateritium
Hypholoma polytrichi
Kuehneromyces mutabilis
Panaeolus alcis
Phaeonematoloma myosotis
Pholiota adiposa
Pholiota flammans
Pholiota gummosa
Pholiota lenta
Pholiota spumosa
Pholiota squarrosa
Psilocybe turficola
Stropharia aeruginosa
Stropharia alcis
Stropharia hornemannii
Stropharia semiglobata
Clitocybe ditopus
Clitocybe fragrans
Clitocybe metachroa
Clitocybe metachroa var. metachroa
Clitocybe nebularis
Clitocybe odora
Clitocybe phyllophila
Clitocybe rivulosa
Collybia cirrata
187

Gulknölig nagelskivling
Spetsknölig nagelskivling
Dvärgnavling
Blek sommartrattskivling
Sommartrattskivling
Rödbrun trattskivling
Dropptrattskivling
Barrmusseron
Guldtrattskivling
Trattnavling
Bitter riddarmusseron
Kastanjemusseron
Silkesmusseron
Riddarmusseron
Riddarmusseron
Fläckmusseron
Luktmusseron
Poppelmusseron
Streckmusseron
Såpmusseron
Räfflad kastanjemusseron
Rättikmusseron
Skäggmusseron
Gallmusseron
Ekmusseron
Svavelmusseron
Prickmusseron
Tofsskräling
Ringskräling
Blek toffelskräling
Toffelskräling
Trådpipklubba
Stor pipklubba
Vindelgröppa
Vintertagging
Kantarellmussling
Gultrådsskinn
Stensopp
Finluden stensopp
Pepparsopp
Brunsopp
Vitfotad aspsopp
Aspsopp
Kärrsopp
Gransopp
Eksopp
Björksopp
Fläcksopp

Collybia cookei
Collybia tuberosa
Delicatula integrella
Infundibulicybe catinus
Infundibulicybe gibba
Lepista flaccida
Lepista gilva
Leucopaxillus cerealis
Leucopaxillus subzonalis
Pseudoclitocybe cyathiformis
Tricholoma aestuans
Tricholoma albobrunneum
Tricholoma columbetta
Tricholoma equestre
Tricholoma frondosae
Tricholoma fulvum
Tricholoma inamoenum
Tricholoma populinum
Tricholoma portentosum
Tricholoma saponaceum
Tricholoma stans
Tricholoma stiparophyllum
Tricholoma vaccinum
Tricholoma virgatum
Tricholoma lascivum s.lat
Tricholoma sulphureum/bryogenum
Tricholomopsis rutilans
Phaeomarasmius erinaceus
Tubaria confragosa
Tubaria conspersa
Tubaria furfuracea
Macrotyphula filiformis
Macrotyphula fistulosa
Ceraceomyces serpens
Irpicodon pendulus
Plicaturopsis crispa
Piloderma fallax
Boletus edulis
Boletus reticulatus
Chalciporus piperatus
Imleria badia
Leccinum albostipitatum
Leccinum aurantiacum
Leccinum niveum
Leccinum piceinum
Leccinum quercinum
Leccinum scabrum
Leccinum variicolor
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Tegelsopp
Tallsopp
Aspsopp
Gallsopp
Rutsopp
Falsk rutsopp
Sammetssopp
Pluggskivling
Pulverskinn
Rutig rottryffel
Örsopp
Slemsopp
Grynsopp
Lärksopp
Smörsopp
Sandsopp
Rabarbersvamp
Citronslemskivling
Rosenslemskivling
Rodnande hartryffel
Sammetsfotad pluggskivling
Källarkantarell
Narrkantarell
Stor spindelgröppa
Spindelgröppa
Timmergröppa
Slungboll
Barrklubbsvamp
Storsporig klubbsvamp
Granfingersvamp
Gul fingersvamp
Gultoppig fingersvamp
Stinksvamp
Broskkrös
Vårtkrös
Svartkrös
Snurrkrös
Sockerkrös
Ekkrös
Kärnkrös
Gelétagging
Kantarell
Kamfingersvamp
Svart trumpetsvamp
Rödgul trumpetsvamp
Trattkantarell
Blek taggsvamp
Rödgul taggsvamp

Leccinum versipelle
Leccinum vulpinum
Leccinum aurantiacum s.lat.
Tylopilus felleus
Xerocomellus chrysenteron
Xerocomellus porosporus
Xerocomus subtomentosus s.lat.
Paxillus involutus
Coniophora arida
Scleroderma areolatum
Suillus bovinus
Suillus flavidus
Suillus granulatus
Suillus grevillei
Suillus luteus
Suillus variegatus
Chroogomphus rutilus
Gomphidius glutinosus
Gomphidius roseus
Rhizopogon roseolus
Tapinella atrotomentosa
Tapinella panuoides
Hygrophoropsis aurantiaca
Leucogyrophana mollusca
Leucogyrophana romellii
Serpula himantioides
Sphaerobolus stellatus
Clavariadelphus ligula
Clavariadelphus sachalinensis
Ramaria eumorpha
Ramaria flavescens
Ramaria testaceoflava
Phallus impudicus
Exidia candida var. cartilaginea
Exidia glandulosa
Exidia pithya
Exidia recisa
Exidia saccharina
Exidia truncata
Myxarium nucleatum s. lat.
Pseudohydnum gelatinosum
Cantharellus cibarius
Clavulina cristata
Craterellus cornucopioides
Craterellus lutescens
Craterellus tubaeformis
Hydnum repandum s. lat.
Hydnum rufescens s. lat.
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Taggticka
Frätskinn
Vedmussling
Luktticka
Almrostöra
Kantöra
Sprängticka
Alticka
Sälgticka
Ullticka
Eldticka
Valkticka
Svart eldticka
Tallticka
Kuddticka
Aspticka
Barkticka
Klyvporing
Svedknotterskinn
Piggplätt
Vaxnavling
Blåfotsnavling
Violticka
Violtagging
Slingerticka
Blek blåticka
Blåticka
Blödticka
Pulverticka
Bitterticka
Mjölkticka
Knölticka
Timmerticka
Citronticka
Korkmussling
Klibbticka
Björkticka
Gråporing
Vårtskinn
Pappersgröppa
Tvåfärgsticka
Blodticka
Sotticka
Svavelticka
Grovticka
Dallergröppa
Rynkskinn

Sistotrema confluens
Vuilleminia comedens
Gloeophyllum sepiarium
Osmoporus odoratus
Hymenochaete ulmicola
Hymenochaetopsis tabacina
Inonotus obliquus
Inonotus radiatus
Phellinus conchatus
Phellinus ferrugineofuscus
Phellinus igniarius
Phellinus laevigatus
Phellinus nigricans
Phellinus pini
Phellinus punctatus
Phellinus tremulae
Oxyporus corticola
Schizopora paradoxa
Xylodon brevisetus
Basidioradulum radula
Rickenella fibula
Rickenella swartzii
Trichaptum abietinum
Trichaptum fuscoviolaceum
Cerrena unicolor
Postia alni
Postia caesia
Postia fragilis
Postia leucomallella
Postia ptychogaster
Postia stiptica
Postia tephroleuca
Antrodia serialis
Antrodia sinuosa
Antrodia xantha
Daedalea quercina
Fomitopsis pinicola
Piptoporus betulinus
Cinereomyces lindbladii
Hyphoderma setigerum
Byssomerulius corium
Gloeoporus dichrous
Meruliopsis taxicola
Ischnoderma benzoinum
Laetiporus sulphureus
Phaeolus schweinitzii
Merulius tremellosus
Phlebia centrifuga
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Ribbgrynna
Labyrintgröppa
Kärrvaxskinn
Broskmussling
Svedticka
Rödvedsskinn
Pergamentsvamp
Stor hjortticka
Fnöskticka
Platticka
Sommarticka
Björkmussling
Cinnoberticka
Borstticka
Zonticka
Sammetsticka
Sidenticka
Blomkålssvamp
Glasticka
Ockraporing
Franstagging
Ockratagging
Tegelticka
Brandticka
Fårticka
Örtaggsvamp
Bävermussling
Trattmussling
Navelmussling
Rotticka
Gyttrad taggsvamp
Koralltaggsvamp
Slätsporigt stjärnskinn
Gulskinn
Tätskinn
Askskinn
Blåsskinn
Hålskinn
Gråskinn
Vårtplätt
Violtätskinn
Naftalinskinn
Brandriska
Ettervitriska
Kamferriska
Fransriska
Läcker riska

Phlebia radiata
Phlebia rufa
Phlebia subochracea
Panus conchatus
Bjerkandera adusta
Phanerochaete sanguinea
Phlebiopsis gigantea
Datronia mollis
Fomes fomentarius
Ganoderma applanatum
Polyporus ciliatus
Trametes betulina
Trametes cinnabarina
Trametes hirsuta
Trametes ochracea
Trametes pubescens
Trametes versicolor
Sparassis crispa
Antrodiella pallescens
Chaetoporus nitidus
Etheirodon fimbriatum
Steccherinum ochraceum
Daedaleopsis confragosa
Pycnoporellus fulgens
Albatrellus ovinus
Auriscalpium vulgare
Lentinellus castoreus
Lentinellus cochleatus
Lentinellus flabelliformis
Heterobasidion annosum
Hericium cirrhatum
Hericium coralloides
Asterostroma laxum
Gloiothele citrina
Peniophora incarnata
Peniophora limitata
Peniophora nuda
Peniophora polygonia
Peniophora quercina
Peniophora rufa
Peniophora violaceolivida
Scytinostroma portentosum
Lactarius aurantiacus
Lactarius bertillonii
Lactarius camphoratus
Lactarius citriolens
Lactarius cyathuliformis
Lactarius deliciosus
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Blodriska
Buktriska
Rökriska
Kokosriska
Lakritsriska
Mörk kokosriska
Tallriska
Svartriska
Knoppriska
Blek skäggriska
Ekriska
Gulriska
Pepparriska
Svavelriska
Småriska
Skäggriska
Skogsriska
Lilariska
Gråriska
Skarp svedkremla
Svedkremla
Grönkremla
Ostkremla
Svartröd kremla
Azurkremla
Pepparkremla
Blek giftkremla
Puckelkremla
Gulkremla
Olivsillkremla
Nässelkremla
Brokkremla
Tegelkremla
Tätskivig svedkremla
Bleknande björkkremla
Giftkremla
Stinkkremla
Skörkremla
Spädkremla
Eksillkremla
Grånande giftkremla
Mandelkremla
Lilakremla
Strimkremla
Svartkremla
Åderkremla
Senapskremla
Grön äggkremla

Lactarius deterrimus
Lactarius flexuosus
Lactarius fuliginosus
Lactarius glyciosmus
Lactarius helvus
Lactarius mammosus
Lactarius musteus
Lactarius necator
Lactarius pilatii
Lactarius pubescens
Lactarius quietus
Lactarius repraesentaneus
Lactarius rufus
Lactarius scrobiculatus
Lactarius tabidus
Lactarius torminosus
Lactarius trivialis
Lactarius uvidus
Lactarius vietus
Russula acrifolia
Russula adusta
Russula aeruginea
Russula amoenolens
Russula atrorubens
Russula azurea
Russula badia
Russula betularum
Russula caerulea
Russula claroflava
Russula clavipes
Russula consobrina
Russula cyanoxantha
Russula decolorans
Russula densifolia
Russula depallens
Russula emetica
Russula foetens
Russula fragilis
Russula gracillima
Russula graveolens
Russula grisescens
Russula integra
Russula lilacea
Russula nauseosa
Russula nigricans
Russula nitida
Russula ochroleuca
Russula olivascens
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Storkremla
Sienakremla
Krusbärskremla
Blodkremla
Vitmosskremla
Gulröd kremla
Kantkremla
Vinkremla
Violkremla
Äggkremla
Brunskinn
Raggskinn
Styvskinn
Blödskinn
Sammetsskinn
Talgsvamp
Grantaggsvamp
Orange taggsvamp
Fjällig taggsvamp s. str.
Motaggsvamp
Trollskägg
Vårtöra
Mjölporing
Spröd mjölporing
Gultrådsskinn
Gullpigg
Dvärggullhorn
Gullhorn
Vedplätt
Broskboll
Brunkrös
Gullkrös
Pulverklubba
Svinrotssot
Korgsot
Granrost
Blåsrost
Björkrost
Häggrost
Sälgrost
Asprost
Hornrost
Päronrost

Russula paludosa
Russula puellaris
Russula queletii
Russula sanguinea
Russula sphagnophila
Russula velenovskyi
Russula vesca
Russula vinosa
Russula violacea
Russula vitellina
Stereum gausapatum
Stereum hirsutum
Stereum rugosum
Stereum sanguinolentum
Stereum subtomentosum
Sebacina incrustans
Bankera violascens
Hydnellum aurantiacum
Sarcodon imbricatus s. str.
Sarcodon squamosus
Amaurodon
Thelephora penicillata
Thelephora terrestris
Tomentella bryophila
Trechispora hymenocystis
Trechispora mollusca
Phlebiella vaga
Calocera cornea
Calocera furcata
Calocera viscosa
Dacrymyces chrysospermus
Dacrymyces stillatus
Naematelia encephala
Tremella foliacea
Tremella mesenterica
Phleogena faginea
Microbotryum scorzonerae
Microbotryum tragopogonis-pratensis
Chrysomyxa abietis
Coleosporium tussilaginis
Coleosporium tussilaginis f.sp. tussilaginis
Melampsoridium betulinum
Naohidemyces vaccinii
Pucciniastrum areolatum
Melampsora caprearum
Melampsora populnea
Gymnosporangium cornutum
Gymnosporangium sabinae
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Ranunkelrost
Rönnrost
Lingonsvulst
Hättmögel

Puccinia phragmitis
Uromyces dactylidis
Ochropsora ariae
Exobasidium vaccinii
Spinellus fusiger

Slemsvampar
Vargmjölk
Bikakssvamp
Jordspott
Trollsmör (släktet)
Asptrollsmör
Mosstrollsmör
Trollsmör
Röd ullklubba
Gul ullklubba
Ullklot
Stubbsmet
Stiftsvamp

Lycogala epidendrum
Tubifera ferruginosa
Mucilago crustacea
Fuligo
Fuligo leviderma
Fuligo muscorum
Fuligo septica
Arcyria incarnata
Arcyria oerstedii
Trichia decipiens
Trichia varia
Brefeldia maxima
Stemonitis fusca

Alger
Trädgröna
Rödfärgsalger
Rödfärgsalg

Desmococcus olivaceus
Trentepohlia
Trentepohlia umbrina

Mångfotingar
Barkpärlfoting
Barktrådfoting
Brun stenkrypare

Proteroiulus fuscus
Nemasoma varicorne
Lithobius forficatus

Insekter
Guldkornlöpare
Fyrprickig praktbagge
Svart praktbagge
Stor flugbagge

Mörk flugbagge

Lövgetingbock
Kortvingad granbock
Hundkäxbock

Amara aenea
Ptinus rufipes
Anthaxia quadripunctata
Anthaxia similis
Cantharis figurata
Cantharis fusca
Cantharis lateralis
Cantharis nigricans
Cantharis obscura
Cantharis pellucida
Cantharis rustica
Rhagonycha lignosa
Rhagonycha testacea
Clytus arietis
Molorchus minor
Phytoecia cylindrica
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Större tallkvistbock
Större aspvedbock
Gulröd blombock
Ekbladjordloppa

Kornjordloppa

Grön sköldbagge
Aspglansbagge
Pilglansbagge
Blå sälgglansbagge

Mjölkebladbagge
Sälglövbagge
Allövbagge

Hallonänger
Tvåfläckig sköldluspiga
Fyrfläckig tallpiga
Röd vasspiga
Tvåprickig nyckelpiga
Tioprickig nyckelpiga
Fjortonfläckig lövpiga
Sjuprickig nyckelpiga
Fjortonfläckig torrbackspiga
Schackbrädspiga
Tjugotvåprickig nyckelpiga
Sextonprickig nyckelpiga
Klotnyckelpiga
Korstecknad svampbagge

Rapsbagge

Pogonocherus fasciculatus
Saperda carcharias
Stictoleptura rubra
Altica quercetorum
Crepidodera aurata
Longitarsus melanocephalus
Phyllotreta vittula
Bruchus atomarius
Bruchus rufimanus
Cassida rubiginosa
Cassida viridis
Chrysomela populi
Phratora laticollis
Phratora vitellinae
Phratora vulgatissima
Plagiodera versicolora
Cryptocephalus moraei
Bromius obscurus
Lochmaea caprea
Agelastica alni
Zeugophora frontalis
Dasytes caeruleus
Dasytes plumbeus
Malachius bipustulatus
Byturus tomentosus
Chilocorus renipustulatus
Exochomus quadripustulatus
Coccidula rufa
Adalia bipunctata
Adalia decempunctata
Calvia quatuordecimguttata
Coccinella septempunctata
Coccinula quatuordecimpustulata
Propylea quatuordecimpunctata
Psyllobora vigintiduopunctata
Tytthaspis sedecimpunctata
Cynegetis impunctata
Mycetina cruciata
Triplax rufipes
Triplax russica
Brachypterolus
Corticaria
Epuraea
Meligethes aeneus
Omphalapion hookerorum
Betulapion simile
Limnobaris dolorosa
Glocianus punctiger
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Hallonvivel

Gråvivel
Hasselvivel
Päronlövvivel

Randig ärtvivel

Vanlig snytbagge
Åttatandad barkborre
Björksplintborre
Större märgborre
Asprullvivel
Björkrullvivel

Randig sädesknäppare

Bredhalsad varvsfluga
Skogstordyvel
Gräsgrön guldbagge

Svart tornbagge
Grön blombagge

Brokig svampsvartbagge
Ullbagge
Vanlig svampsvartbagge

Auleutes epilobii
Anthonomus rubi
Dorytomus taeniatus
Tychius quinquepunctatus
Brachyderes incanus
Strophosoma capitatum
Strophosoma melanogrammum
Otiorhynchus singularis
Phyllobius pyri
Phyllobius viridicollis
Polydrusus cervinus
Polydrusus mollis
Polydrusus tereticollis
Sciaphilus asperatus
Sitona ambiguus
Sitona lineatus
Sitona suturalis
Hypera venusta
Hypera viciae
Hylobius abietis
Ips typographus
Scolytus ratzeburgii
Tomicus piniperda
Byctiscus populi
Deporaus betulae
Tatianaerhynchites aequatus
Prosternon tessellatum
Athous haemorrhoidalis
Athous subfuscus
Cidnopus aeruginosus
Agriotes lineatus
Dalopius marginatus
Ampedus balteatus
Elateroides dermestoides
Anoplotrupes stercorosus
Cetonia aurata
Scaphidium quadrimaculatum
Ocypus brunnipes
Tasgius melanarius
Cis glabratus
Mordella aculeata
Chrysanthia viridissima
Oedemera virescens
Anaspis
Anaspis frontalis
Diaperis boleti
Lagria hirta
Bolitophagus reticulatus
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Vanlig tvestjärt
Hjortfluga

Plattickesvampfluga
Nyfiken blomfluga
Blindbroms
Björkblåsor
Rödknopp
Rönnbladgallmygga

Videknöl
Älggräsgallmygga

Aspkulor
Aspärta
Sälgbladgallmygga

Allmän engallmygga
Videros
Rönnbladlus
Körsbärsbladlus
Mindre granbarrlus
Större granbarrlus
Slät ekdvärgbladlus
Askbladloppa
Maskrosbladloppa
Kirskålsbladloppa
Ekbladloppa
Allmän spottstrit
Hornstrit
Krumhornskinnbagge
Stort kantstinkfly
Riddarskinnbagge

Forficula auricularia
Lipoptena cervi
Chirosia betuleti
Pegomya bicolor
Agromyza alnibetulae
Phytomyza obscurella
Agathomyia wankowiczii
Eupeodes corollae
Chrysops relictus
Anisostephus betulinus
Contarinia loti
Contarinia petioli
Contarinia sorbi
Cystiphora sanguinea
Cystiphora taraxaci
Dasineura auritae
Dasineura salicis
Dasineura ulmaria
Geocrypta galii
Harmandiola cavernosa
Harmandiola globuli
Harmandiola populi
Harmandiola tremulae
Iteomyia capreae
Macrodiplosis roboris
Macrodiplosis pustularis
Oligotrophus juniperinus
Rabdophaga rosaria
Dysaphis sorbi
Myzus cerasi
Hamamelistes betulinus
Adelges laricis
Adelges abietis
Phylloxera
Phylloxera glabra
Psyllopsis fraxini
Trioza
Trioza dispar
Trioza flavipennis
Trioza remota
Philaenus spumarius
Centrotus cornutus
Capsus ater
Alydus calcaratus
Coreus marginatus
Rhopalus subrufus
Lygaeus equestris
Drymus brunneus
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Hagtornsbärfis
Mindre björkbärfis
Mindre spetsnäsa
Bred bärfis
Purpurbärfis
Hårig bärfis
Rapssugare
Mindre gräsbärfis
Grön bärfis
Vårbärfis
Strimlus
Liten rosenbladstekel

Honungsbi
Ljus jordhumla
Mörk jordhumla
Svartsmalbi
Hushästmyra
Stormyror
Röd skogsmyra
Stubbmyra
Blanksvart trämyra
Hårig smalmyra
Trädgårdsrödmyra
Skogsrödmyra
Ängsrödmyra
Bålgeting
Vanlig geting

Ekäpplegallstekel

Sömntornstekel
Ekbladshålmal
Mindre snabelsvärmare
Poppelsvärmare
Videsvärmare
Tallsvärmare
Ockragul sikelvinge

Acanthosoma haemorrhoidale
Elasmucha grisea
Aelia acuminata
Carpocoris fuscispinus
Carpocoris purpureipennis
Dolycoris baccarum
Eurydema oleracea
Neottiglossa pusilla
Palomena prasina
Peribalus strictus
Graphosoma lineatum
Blennocampa phyllocolpa
Phyllocolpa alienata
Phyllocolpa leucaspis
Pontania pedunculi
Apis mellifera
Bombus lucorum
Bombus terrestris
Lasioglossum fratellum
Camponotus herculeanus
Formica
Formica rufa
Formica truncorum
Lasius fuliginosus
Leptothorax acervorum
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica scabrinodis
Vespa crabro
Vespula vulgaris
Tetramesa hyalipennis
Aulacidea hieracii
Cynips divisa
Cynips longiventris
Cynips quercusfolii
Neuroterus albipes
Neuroterus anthracinus
Neuroterus numismalis
Neuroterus quercusbaccarum
Trigonaspis megaptera
Diplolepis eglanteriae
Diplolepis rosae
Heliozela sericiella
Deilephila porcellus
Laothoe populi
Smerinthus ocellata
Sphinx pinastri
Drepana falcataria
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Tandad sikelvinge
Eksikelvinge
Björkblekmaskspinnare
Svartgrå blekmaskspinnare
Säckmalar
Tvillingtågsäckmal
Ekskottsmal
Almfläckmätare
Plommonmätare
Björkmätare
Vågbräddad lavmätare
Ängsmätare
Ringad eklavmätare
Granlavmätare
Snövit streckmätare
Blekgrön mätare
Barrskogsmätare
Mindre fläckmätare
Tvärbandad spetsmätare
Citronmätare
Svartribbad vitvingemätare
Rutig buskmätare
Albågmätare
Tallbågmätare
Pilbågmätare
Granbågmätare
Måbärsmätare
Tandmätare
Dagfjärilsmätare
Brunfläckig lundmätare
Ljusgrön lundmätare
Blåbärslundmätare
Brungul älvmätare
Almlundmätare
Citrongul fältmätare
Mossgrön fältmätare
Gräsgrön fältmätare
Ögonfläckad fältmätare
Fransfläckad parkmätare
Blåbärsparkmätare
Vitbrokig parkmätare
Citrongul parkmätare
Violettgrå fältmätare
Barrfältmätare
Klintmalmätare
Blåklockemalmätare
Rönnmalmätare
Röllikamalmätare

Falcaria lacertinaria
Watsonalla binaria
Ochropacha duplaris
Tetheella fluctuosa
Coleophoridae
Coleophora alticolella
Stenolechia gemmella
Abraxas sylvata
Angerona prunaria
Biston betularia
Alcis repandata
Ematurga atomaria
Hypomecis punctinalis
Peribatodes secundaria
Cabera pusaria
Campaea margaritaria
Hylaea fasciaria
Lomaspilis marginata
Epione vespertaria
Opisthograptis luteolata
Siona lineata
Chiasmia clathrata
Macaria alternata
Macaria liturata
Macaria notata
Macaria signaria
Macaria wauaria
Odontopera bidentata
Geometra papilionaria
Hemithea aestivaria
Jodis lactearia
Jodis putata
Euchoeca nebulata
Venusia blomeri
Cidaria fulvata
Colostygia olivata
Colostygia pectinataria
Cosmorhoe ocellata
Eulithis mellinata
Eulithis populata
Eulithis prunata
Gandaritis pyraliata
Thera obeliscata
Thera variata
Eupithecia centaureata
Eupithecia denotata
Eupithecia exiguata
Eupithecia icterata
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Gulsporrmalmätare
Ljungmalmätare
Streckad enmalmätare
Tistelmalmätare
Hallonmalmätare
Pilmalmätare
Vinkelmalmätare
Slånmalmätare
Blåbärsmalmätare
Grön malmätare
Mjölkefältmätare
Fjällhöstmätare
Tvärbandad fältmätare
Tvillingfläckad fältmätare
Dånfältmätare
Gulvingad fältmätare
Kapuschongfältmätare
Grå mårfältmätare
Jämnbandad fältmätare
Vickerbackmätare
Svartkantad fältmätare
Roströd fältmätare
Svartfläcksfältmätare
Backfältmätare
Fyrbandad fältmätare
Brunröd fältmätare
Lädermätare
Ängslövmätare
Ljusgrå lövmätare
Blåbärslövmätare
Vinkellövmätare
Tofsfotad lövmätare
Skugglinjelövmätare
Naggad lövmätare
Rödbrämad lövmätare
Rislövmätare
Våglinjelövmätare
Halmfärgad lövmätare
Gul syramätare
Brakvedskronmal
Snedstreckad ekstyltmal
Bergeksguldmal
Aspsaftmal
Humlerotfjäril
Lerfärgad rotfjäril
Tallspinnare
Gräsulv
Rödbrun bladspinnare

Eupithecia linariata
Eupithecia nanata
Eupithecia pusillata
Eupithecia satyrata
Eupithecia subfuscata
Eupithecia tenuiata
Eupithecia vulgata
Pasiphila chloerata
Pasiphila debiliata
Pasiphila rectangulata
Spargania luctuata
Epirrita autumnata
Martania taeniata
Mesotype didymata
Perizoma alchemillata
Camptogramma bilineata
Catarhoe cuculata
Epirrhoe alternata
Epirrhoe rivata
Scotopteryx chenopodiata
Xanthorhoe designata
Xanthorhoe ferrugata
Xanthorhoe fluctuata
Xanthorhoe montanata
Xanthorhoe quadrifasiata
Xanthorhoe spadicearia
Rhodostrophia vibicaria
Scopula immutata
Scopula incanata
Scopula ternata
Idaea aversata
Idaea biselata
Idaea deversaria
Idaea emarginata
Idaea humiliata
Idaea seriata
Idaea straminata
Idaea sylvestraria
Timandra comae
Bucculatrix frangutella
Acrocercops brongniardellus
Phyllonorycter roboris
Phyllocnistis labyrinthella
Hepialus humuli
Korscheltellus lupulinus
Dendrolimus pini
Macrothylacia rubi
Phyllodesma ilicifolium
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Hagtornsspinnare
Brun björnspinnare
Rödfransad björnspinnare
Rostvinge
Prickig tigerspinnare
Gul tigerspinnare
Punkthedspinnare
Rosenvinge
Vit borstspinnare
Mörkgrå lavspinnare
Mattgul lavspinnare
Blygrå lavspinnare
Ockragul lavspinnare
Svampfly
Vitbrokigt slåtterfly
Spetsstreckat tofsfly
Gulgrått tofsfly
Ockragult sprötfly
Palpsprötfly
Videspinnare
Barrskogsnunna
Granharfotsspinnare
Bokspinnare
Trådspinnarfly
Helfläckat vickerfly
Grått aftonfly
Storhövdat aftonfly
Syraftonfly
Storringat buskfly
Vitfläckat glansfly
Guldfly
Ängsstamfly
Sommarängsfly
Tegelrött ängsfly
Benfärgat ängsfly
Större ängsfly
Buskängsfly
Gulhalsat ängsfly
Träbrunt ängsfly
Sumpfly
Potatisstamfly
Ormängsfly
Större vitaxfly
Rödskimrande ängsfly
Hundäxingsängsfly
Ljusgrått lövfly
Brungult lövfly
Grått lövfly

Trichiura crataegi
Arctia caja
Diacrisia sannio
Phragmatobia fuliginosa
Spilosoma lubricipedum
Spilosoma luteum
Coscinia cribraria
Miltochrista miniata
Cybosia mesomella
Eilema complanum
Eilema depressum
Eilema lurideolum
Eilema lutarellum
Parascotia fuliginaria
Euclidia mi
Herminia grisealis
Herminia tarsipennalis
Paracolax tristalis
Polypogon tentacularia
Leucoma salicis
Lymantria monacha
Calliteara abietis
Calliteara pudibunda
Rivula sericealis
Lygephila pastinum
Acronicta auricoma
Acronicta megacephala
Acronicta rumicis
Amphipyra berbera
Deltote pygarga
Pyrrhia umbra
Amphipoea fucosa
Apamea crenata
Apamea lateritia
Apamea lithoxylaea
Apamea monoglypha
Apamea remissa
Apamea scolopacina
Apamea sublustris
Helotropha leucostigma
Hydraecia micacea
Lateroligia ophiogramma
Mesapamea secalis
Oligia latruncula
Oligia strigilis
Caradrina montana
Caradrina morpheus
Caradrina selini
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Mörkbrunt skuggfly
Maskroslövfly
Gulbrunt lövfly
Klöverfly
Tandlundfly
Grönsaksfly
Brunt lundfly
Kålfly
Kamsprötat lundfly
Brungrått lundfly
Gröngrått lundfly
Prickgräsfly
Vitfläckat gräsfly
Tegelrött gräsfly
Brungult gräsfly
Halmgult gräsfly
Åkerjordfly
Svart jordfly
Träfärgat jordfly
Mångformigt jordfly
Hallonjordfly
Leverbrunt bandfly
Bredbandat bandfly
Brunviolett bandfly
Större bandfly
Vinkeljordfly
Svartpunktsjordfly
C-tecknat jordfly
Gråhalsat jordfly
Lyktbärare
Gaffelgräsfly
Vitribbat fältfly
Grått höstfly
Gråvitt klippfly
Vinkelfly
Pilfly
Blekgult gulvingsfly
Trefläckigt vågfly
Violettbandat gulvingsfly
Munkfly
Grönvitt nässelfly
Mittfältsdelat metallfly
Gammafly
Purpurmetallfly
Gråpucklig trågspinnare
Vit hakvinge
Piltandvinge
Björkporslinsvinge

Charanyca ferruginea
Hoplodrina blanda
Hoplodrina octogenaria
Anarta trifolii
Hada plebeja
Lacanobia oleracea
Lacanobia thalassina
Mamestra brassicae
Pachetra sagittigera
Polia bombycina
Polia hepatica
Leucania obsoleta
Mythimna conigera
Mythimna ferrago
Mythimna impura
Mythimna pallens
Agrotis exclamationis
Euxoa nigricans
Axylia putris
Diarsia mendica
Diarsia rubi
Noctua comes
Noctua fimbriata
Noctua janthe
Noctua pronuba
Opigena polygona
Xestia baja
Xestia c-nigrum
Xestia triangulum
Euplexia lucipara
Cerapteryx graminis
Tholera decimalis
Ammoconia caecimacula
Antitype chi
Enargia paleacea
Brachylomia viminalis
Cirrhia icteritia
Eupsilia transversa
Xanthia togata
Panthea coenobita
Abrostola tripartita
Diachrysia stenochrysis
Autographa gamma
Autographa pulchrina
Nola cucullatella
Leucodonta bicoloria
Notodonta ziczac
Pheosia gnoma
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Pilporslinsvinge
Näbbspinnare
Vecklarspinnare
Silversmygare
Ängssmygare
Mindre tåtelsmygare
Svartfläckig glanssmygare
Skogsvisslare
Smultronvisslare
Violettkantad guldvinge
Mindre guldvinge
Vitfläckig guldvinge
Tosteblåvinge
Ängsblåvinge
Klöverblåvinge
Ljungblåvinge
Hedblåvinge
Violett blåvinge
Silverblåvinge
Puktörneblåvinge
Grönsnabbvinge
Skogspärlemorfjäril
Ängspärlemorfjäril
Silverstreckad pärlemorfjäril
Prydlig pärlemorfjäril
Brunfläckig pärlemorfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Aspfjäril
Påfågelöga
Nässelfjäril
Sorgmantel
Videfuks
Vinbärsfuks
Amiral
Tistelfjäril
Skogsnätfjäril
Pärlgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Vitgräsfjäril
Svingelgräsfjäril
Kvickgräsfjäril
Luktgräsfjäril
Sandgräsfjäril
Citronfjäril
Ängsvitvinge
Ängsvitvinge/skogsvitvinge
Skogsvitvinge
Kålfjäril

Pheosia tremula
Pterostoma palpinum
Gluphisia crenata
Hesperia comma
Ochlodes sylvanus
Thymelicus lineola
Carterocephalus silvicola
Erynnis tages
Pyrgus malvae
Lycaena hippothoe
Lycaena phlaeas
Lycaena virgaureae
Celastrina argiolus
Cyaniris semiargus
Glaucopsyche alexis
Plebejus argus
Plebejus idas
Plebejus optilete
Polyommatus amandus
Polyommatus icarus
Callophrys rubi
Argynnis adippe
Argynnis aglaja
Argynnis paphia
Boloria euphrosyne
Boloria selene
Issoria lathonia
Limenitis populi
Aglais io
Aglais urticae
Nymphalis antiopa
Nymphalis xanthomelas
Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Melitaea athalia
Coenonympha arcania
Coenonympha pamphilus
Lasiommata maera
Lasiommata megera
Pararge aegeria
Aphantopus hyperantus
Hipparchia semele
Gonepteryx rhamni
Leptidea juvernica
Leptidea juvernica/sinapis
Leptidea sinapis
Pieris brassicae
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Rapsfjäril
Rovfjäril
Aurorafjäril
Vitt nässelmott
Jättesvampmal
Större ekluggmal
Lingonhakvecklare
Körsbärslansettmal
Sexfläckig bastardsvärmare
Bredbrämad bastardsvärmare
Smalsprötad bastardsvärmare
Mindre bastardsvärmare
Guldögonsländor
Röd flickslända
Större sjötrollslända
Gulfläckad ängstrollslända
Tegelröd ängstrollslända
Backgräshoppa
Grön vårtbitare

Pieris napi
Pieris rapae
Anthocharis cardamines
Anania hortulata
Scardia boletella
Tischeria ekebladella
Rhopobota ustomaculana
Lyonetia clerkella
Zygaena filipendulae
Zygaena lonicerae
Zygaena osterodensis
Zygaena viciae
Chrysopidae
Pyrrhosoma nymphula
Orthetrum cancellatum
Sympetrum flaveolum
Sympetrum vulgatum
Chorthippus brunneus
Tettigonia viridissima
Raphidia ophiopsis

Spindeldjur
Knoppsjuka
Gökblod
Oxelblåsor
Aspknottror
Altofsar
Alknottror
Slånknottror
Rönnblåsor
Björkknottror
Videknottror
Hägghorn
Hallongallkvalster
Apelfilt
Vit aspfilt
Rönnfilt
Tallgallkvalster
Vanlig fästing
Fönsterspindel
Trumspindel
Kvadratspindel
Lövgurkspindel
Barkmattvävare
Vargspindlar
Ängshalmspindel
Presentspindel

Acalitus calycophthirus
Acalitus longisetosus
Eriophyes arianus
Eriophyes diversipunctatus
Eriophyes inangulis
Eriophyes laevis
Eriophyes prunispinosae
Eriophyes sorbi
Stenacis triradiatus
Aculus leionotus
Aculus tetanothrix s. lat.
Phyllocoptes eupadi
Phyllocoptes gracilis
Phyllocoptes malinus
Phyllocoptes populi
Phyllocoptes sorbeus
Trisetacus pini
Ixodes ricinus
Amaurobius fenestralis
Anyphaena accentuata
Araneus quadratus
Araniella cucurbitina
Drapetisca socialis
Lycosidae
Tibellus oblongus
Pisaura mirabilis
204

Brokhoppspindel
Grön bladspindel
Äggspindel
Blomkrabbspindel
Kärrkrabbspindel
Sadellocke
Orange vägglocke

Evarcha
Evarcha falcata
Micrommata virescens
Enoplognatha ovata
Misumena vatia
Xysticus ulmi
Mitopus morio
Opilio canestrinii

Landmollusker
Spansk skogssnigel
Trädgårdssnäcka
Vinbergssnäcka
Pantersnigel
Trubbdisksnäcka

Arion vulgaris
Cepaea hortensis
Helix pomatia
Limax maximus
Discus ruderatus

Fåglar
Kanadagås
Vitkindad gås
Grågås
Sädgås
Spetsbergsgås
Knölsvan
Sångsvan
Gräsand
Kricka
Gråhäger
Fiskgjuse
Kungsörn
Sparvhök
Duvhök
Brun kärrhök
Havsörn
Fjällvråk
Ormvråk
Trana
Tofsvipa
Storspov
Morkulla
Fiskmås
Skogsduva
Ringduva
Gök
Kattuggla
Göktyta
Mindre hackspett
Större hackspett
Spillkråka

Branta canadensis
Branta leucopsis
Anser anser
Anser fabalis
Anser brachyrhynchus
Cygnus olor
Cygnus cygnus
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Ardea cinerea
Pandion haliaetus
Aquila chrysaetos
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Circus aeruginosus
Haliaeetus albicilla
Buteo lagopus
Buteo buteo
Grus grus
Vanellus vanellus
Numenius arquata
Scolopax rusticola
Larus canus
Columba oenas
Columba palumbus
Cuculus canorus
Strix aluco
Jynx torquilla
Dendrocopos minor
Dendrocopos major
Dryocopus martius
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Gröngöling
Tornfalk
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Kaja
Kråka
Gråkråka
Korp
Sidensvans
Svartmes
Tofsmes
Entita
Talltita
Blåmes
Talgoxe
Trädlärka
Sånglärka
Stjärtmes
Lövsångare
Gransångare
Grönsångare
Härmsångare
Svarthätta
Trädgårdssångare
Ärtsångare
Törnsångare
Brandkronad kungsfågel
Kungsfågel
Gärdsmyg
Nötväcka
Trädkrypare
Stare
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Dubbeltrast
Grå flugsnappare
Rödhake
Näktergal
Svartvit flugsnappare
Mindre flugsnappare
Rödstjärt
Stenskvätta
Järnsparv
Gulärla
Sädesärla

Picus viridis
Falco tinnunculus
Lanius collurio
Lanius excubitor
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corone cornix
Corvus corax
Bombycilla garrulus
Periparus ater
Lophophanes cristatus
Poecile palustris
Poecile montanus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Lullula arborea
Alauda arvensis
Aegithalos caudatus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Hippolais icterina
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia curruca
Sylvia communis
Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Troglodytes troglodytes
Sitta europaea
Certhia familiaris
Sturnus vulgaris
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Phoenicurus phoenicurus
Oenanthe oenanthe
Prunella modularis
Motacilla flava
Motacilla alba
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Ängspiplärka
Trädpiplärka
Bofink
Bergfink
Stenknäck
Tallbit
Domherre
Grönfink
Hämpling
Ob. korsnäbb
Större korsnäbb
Mindre korsnäbb
Steglits
Grönsiska
Gulsparv
Sävsparv

Anthus pratensis
Anthus trivialis
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Coccothraustes coccothraustes
Pinicola enucleator
Pyrrhula pyrrhula
Chloris chloris
Linaria cannabina
Loxia
Loxia pytyopsittacus
Loxia curvirostra
Carduelis carduelis
Spinus spinus
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus

Reptiler
Skogsödla
Huggorm

Zootoca vivipara
Vipera berus

Groddjur
Vanlig groda
Mindre vattensalamander
Större vattensalamander

Rana temporaria
Lissotriton vulgaris
Triturus cristatus

Däggdjur
Fälthare
Älg
Kronhjort
Vildsvin [inkl. tamsvin]

Lepus europaeus
Alces alces
Cervus elaphus
Sus scrofa
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Delegationsbeslut
Datum

2022-02-09

1 (2)
Diarienummer

MEX.2022.9

Kommunstyrelseförvaltningen

Yttrande bygglovsremiss
Ärendenummer: BYGG.2021.453
Fastighetsbeteckning: STJÄRNHOLM 5:1
Markägarens representant lämnar följande yttrande.

Oxelösunds kommun gör bedömningen att de stora stråken för
ledningsalternativen är klarlagda sedan en tid och att det idag är svårt att skapa
andra dragningsalternativ. Kommunen har i tät dialog med Vattenfall resonerat
om olika platser för lokalisering av ställverket givet det ledningsalternativ som ses
mest lämpligt med förutsättningen att ställverkets placering ska vara längs
föreslagen sträcka. Detta ingår också i den ansökan som av Vattenfall inlämnats
till EI, Energimarknadsinspektionen.
De alternativ som funnits är att etablera ställverket på del av den jordbruksmark
som är lokaliserad längs väg 53, skogsområdet i Inskogen samt den slutligen
föreslagna ängsmarken vid Tegeltorp. Den samlade bedömningen har varit att
jordbruksmarken enligt riktlinjer från Jordbruksverket inte får tas i anspråk utan
ska bevaras. Inom Oxelösunds kommun sker dessutom idag ett aktivt brukande av
den jordbruksmark som finns via den jordbruksarrendatorn kommunen har avtal
med. Förändringar i arronderingen av jordbruksmarken i det aktuella geografiska
området som både kan påverkas av arealens omfattning likväl sämre arrondering,
ses som negativt ur både perspektivet att bruka åkermarken på ett effektivt sätt
och ur kommunens ekonomiska perspektiv. Därutöver har kommunen
tillsammans med nuvarande jordbruksarrendator utfört under 2021 utfört ny
täckdikning av olika delar av jordbruksmarken som tidigare föreslagits som plats
för ställverket. Täckdikning är en långsiktig åtgärd som anses hålla de närmaste
70-100 åren.
Det andra alternativet att ta ned 20 000 kvm skog för anläggning av ställverket ses
som ett mycket stort ingrepp i naturen och orsakar påverkan för bland annat
djurliv, biologisk mångfald och rekreation. Därtill kommer området närmare
befintlig detaljplan för bostäder i Inskogen Västra delar.
Oxelösunds kommun som markägare ser därför att det område som ska ställverket
bör anläggas på är området runt Tegeltorp och den gamla åkermarken,
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ängsmarken i anslutning till Tegeltorp. Här har såväl Kommunen som Vattenfall
konstaterat att den placeringen totalt skapar minst påverkan på såväl natur som
djurliv. Av denna anledning förordar Oxelösunds kommun som markägare denna
placering.
Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

-----Ursprungligt meddelande----Från: Järlestig, Daniel <daniel.jarlestig@sweco.se>
Skickat: den 4 februari 2022 13:24
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Kopia: Strömberg Stéphanie <stephanie.stromberg@oxelosund.se>
Ämne: RE: Synpunkter från Naturskyddföreningen BYGG.2021.453
Hej,
Vattenfall Eldistribution lämnar följande yttrande:
Vad gäller torpet Tegeltorps kulturhistoriska värde hänvisar vi till Länsstyrelsens
yttrande som bifogades ansökan om förhandsbesked om bygglov.
Avseende alternativa placeringar har flera alternativ i närområdet undersökts.
Eftersom stationen behöver anläggas i absolut närhet till befintliga ledningar, och i
aktuellt område, anser Vattenfall att placeringen är lämplig. En alternativ placering
långt från ledningarna skulle innebära nya ledningsdragningar av fem 130 kV vilket i
sig skulle medföra betydligt större intrång i områdets naturmiljö. Det skulle även
innebära stora utmaningar tekniskt samt få en stor ekonomisk påverkan.
Vidare kan framhållas att kraftledningsgator i många fall har ett värde för naturmiljön
och bidrar till den biologiska mångfalden som spridningskorridor för växter och djur.
Inte minst för fjärilar. Befintliga ledningsgator vid stationen kommer även
fortsättningsvis röjas enligt samma intervall och metoder och dess naturmiljö kan
därför bevaras. Vattenfall har låtit Calluna bedöma platsens lämplighet utifrån bl.a.
Naturskyddsföreningens yttrande samt av Calluna genomförd NVI. Bedömningen
finns bifogad.
Sammanfattningsvis bedömer Vattenfall även fortsättningsvis att stationens placering
är lämplig utifrån natur-, miljö och kulturmiljöhänseende.
Med vänlig hälsning
Daniel Järlestig
Senior Elkraftskonsult
Sweco Sverige AB | Västerås
Mobil +46 702998099
daniel.jarlestig@sweco.se
www.sweco.se
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
RegNo: 556767-9849 | Styrelsens säte: Stockholm För mer information om hur Sweco
behandlar dina personuppgifter, vänligen läs här.
-----Original Message----From: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen <bygg@oxelosund.se>
Sent: den 24 januari 2022 09:20
To: Järlestig, Daniel <daniel.jarlestig@sweco.se>
Subject: Synpunkter från Naturskyddföreningen BYGG.2021.453
Hej
Som ni vet så är det nämndsammanträde i eftermiddag, och ärendet gällande
förhandsbesked för ställverket är ju uppe på dagens agenda med förslag om positivt
beslut.
Vi har i sista minuten fått ett yttrande från Naturskyddsföreningen, bifogar detta. De
synpunkter som dom framför är ingenting som vi kan se förbi utan att ha utrett det

närmare. Det skulle därmed kunna innebära att beslut alltså inte kan tas vid
sammanträdet idag som planerat. Vi kommer ändå ta upp frågan på sammanträdet och
förklara läget, så får vi se hur nämnden ställer sig till det.
Ska också ta detta med våran chef nu under förmiddagen.
Återkom gärna om ni har några spontana tankar kring det som Naturskyddsföreningen
skriver eller om ni på något sätt vill/kan bemöta det.
Annars återkommer jag så fort jag har mer information.
Vänliga hälsningar
Stephanie Strömberg
Bygglovshandläggare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
bygg@oxelosund.se
Bygglov har telefontider må, ons-fre 9-11.
https://urldefense.com/v3/__http://www.facebook.com/oxelosundskommun__;!!HBV
xBjZwpQ!g-U5Vvk_dDiOLx1vSnx9DDAM3t30qhZALkmFZ7sp8nF7z3O7HiJte5tY
hd_vVb-Rjb0Mvw$
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.453
Mottagare: Daniel Järlestig[daniel.jarlestig@sweco.se]

Version/datum: 2022-02-03

Utlåtande
Bemötande och resonemang kring ställverk vid
Tegeltorp, 2022

1.1

Bakgrund

Calluna AB har på uppdrag av Vattenfall skrivit detta dokument som ett bemötande på
Naturskyddsföreningens yttrande. Bakgrunden är att projektering planeras som påverkar
utpekade naturvärden (figur 1) och arter. Utifrån resultatet från Callunas
naturvärdesinventering under 2021 samt tidigare fynd på Artportalen har följande bedöming
tagits fram. Mer information om metodik, artfynd och referenser finns i den fullständiga
rapporten om naturvärdesinventeringen Oxelösund-Hedenlunda.

På uppdrag av:
Vattenfall
Kontaktperson: Lars-Peter
Henrysson

Uppdraget:
Projektledare: Jonas Mattsson
Författare: Jonas Mattsson

Calluna AB:
Linköpings slott
582 28 Linköping
Org.nr: 556575-0675
Växel: +46 13-12 25 75
www.calluna.se

PM Hamra-Överby – Påverkan och rekommendationer

Figur 1. Naturvärdesobjekt och naturvårdsarter enligt Callunas naturvärdesinventering 2021.
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PM Hamra-Överby – Påverkan och rekommendationer

1.2

Påverkan och bedömning

Ytan är under naturvärdesinventeringen bedömd till klass 3 utifrån de två
bedömningsgrunderna artvärde och biotopvärde. Det finns enligt SIS standardens metodik fyra
olika klasser av naturvärdesobjekt;
•

Klass 1 (Högsta naturvärde)

•

Klass 2 (Högt naturvärde)

•

Klass 3 (Påtagligt naturvärde)

•

Klass 4 (Visst naturvärde)

I detta fallet handlar det allstå om den näst lägsta klassen (påtagligt naturvärde) av dessa fyra.
Calluna noterade två naturvårdsarter: bockrot och gulmåra, men det har sedan tidigare
registrerats violettkantad guldvinge (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), mindre
bastardsvärmare (NT), silverblåvinge, ängssmygare, klöverblåvinge och pärlgräsfjäril i
närområdet. Alla dessa kan tänkas uppehålla sig inom betesmarken som dock är i ett tidigt
igenväxningsstadium vilket generellt är negativt för hävdgynnade arter. Ytan har tidigare varit
mer betad/slåttrad än i dagsläget och en början på igenväxning visar sig i floran som domineras
av ett fåtal arter och är näringspåverkad.
Påverkan på lokala populationer av hävdgynnade ängs- och betesmarksarter, däribland den
rödlistade violettkantade guldvingen, bedöms bli liten. Däremot kan individer eventuellt skadas
under byggnation. Bedömningen baseras på att den delen av ytan som påverkas av exploatering
är relativt liten och att floran är av trivialare karaktär i kombination med att de förekommande
naturvårdsintressanta insekterna också kan använda kraftledningsgatan som livsmiljö.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2022-02-08

BYGG.2021.468

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

ASPA 1:51, Ansökan om rivningslov, marklov samt bygglov för
nybyggnad av fritidshus
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:
Alternativ 1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
-

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

-

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL.

-

Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Patrik
Eneling.
Totala avgiften för beslutet är 22 767 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-30 och beslut fattades 2022-02-22,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 2 veckor.
Bygglovavgiften har reducerats med 4 733 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och
bygglagen (2010:900).
Faktureras vid bygglov: 7 100 kronor
Faktureras vid startbesked: 15 667 kronor
ELLER
Alternativ 2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå:
-

Rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL.

Rivningen är nödvändig för att genomföra nybyggnationen. Delar av ansökan gällande
nybyggnation och markåtgärder utgår därmed eftersom förutsättningar för att bevilja
rivningslov inte finns.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
ta ut en avgift på 4 800 för handläggning av ärendet. Vid avslag ska antalet nedlagda
timmar i ärendet faktureras. Uppskattad handläggningstid 8 timmar á 1 000 kr = 8 000
kronor.
Tidsfristen började löpa 2021-11-30 och beslut fattades 2022-02-22, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 2 veckor. Avgiften har
reducerats med 3 200 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning).

2. Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för uppförande av ett nytt fritidshus med en byggnadsarea på ca
130 m2 och en byggnadshöjd på 3,16 m. Höjden på färdigt golv anpassas till vägens nivå
vilket medför en del markfyllnader på västra sidan då fastigheten sluttar.
Fritidshusets fasad kläs med träpanel, grå, och taket med gråa betongpannor.
På fastigheten finns idag ett befintligt mindre fritidshus som rivs för att möjliggöra
nybyggnationen.
Remiss har skickats till Sörmlands muséum där antikvarien har synpunkter kring rivning av
befintligt fritidshus. I deras yttrande återfinns följande formulering:
I deras svar återfinns följande formulering:
"Tillsammans med det likartade huset på granntomten Aspa 1:52 utgör det en representativ
rest av hur hela området en gång bör ha sett ut. Stugan är placerad på en höjd längs ett av
områdets huvudstråk, och gör att den är mycket synlig inom området. Att riva stugan skulle
vara en stor förlust inte bara sett till det enskilda huset, utan det skulle också påverka hela
området och dess kulturmiljö."
.
Sökande har fått möjlighet att bemöta antikvariens synpunkter. Dels så anser de att de årtal
som antikvarien hänvisar till, när huset skulle vara byggt respektive till- och ombyggt, är
felaktigt. De trycker också på att detaljplanen tagits fram för att ge fastighetsägarna i
området möjlighet att flytta hit permanent. Befintlig stuga är inte i skick att kunna nyttja som
ett permanentboende då det delvis är oisolerat och i dåligt skick. De önskar platsbesök från
nämnden för att kunna verifiera detta. Nämnden ser över behovet och tar själva kontakt
med sökande om detta blir aktuellt.
I sökandes yttrande framförs även att huset ligger långt in i området och inte är något som
är direkt iögonfallande för allmänheten.
Samtliga yttranden i sin helhet finns bifogat.
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Skäl till beslut
För fastigheten gäller detaljplan 0481-p16.1.
De delar av ansökan som rör bygglov, det vill säga nybyggnationen, följer detaljplanens
bestämmelser. Bygglov bedöms därmed kunna beviljas enligt 9 kap. 30 § Plan- och
bygglagen.
Antikvariens utlåtande rör framför allt rivningen av befintligt fritidshus, vilket är en
förutsättning för att kunna bygga det nya huset. Avgörande faller därför på om rivningslov
kan beviljas eller ej.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att frågan blir av principiell art och lämnar
därmed avgörandet till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslag till beslut motiverat
enligt alternativ 1 och 2.
34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värde.

Alternativ 1:
I detaljplanens framtagande har man tagit ställning till om det finns ett kulturhistoriskt värde
att ta hänsyn till. I detaljplanens syfte kan man läsa att tanken varit att behålla karaktären i
området samtidigt som man vill ge fastighetsägarna möjlighet att utveckla sina fastigheter
och möjliggöra permanentboende.
För att uppfylla karaktärsdragen i området har man lagt in en bestämmelse som säger att
byggnader ska uppföras med träfasader och sadeltak. Byggrätt och övriga bestämmelser
får man anta stämmer överens med det som planarkitektens intension var med
detaljplanen.
Detaljplanen innefattar inget rivningsförbud och nybyggnationen enligt ansökan
överensstämmer med detaljplanens bestämmelser.
Trots Sörmlands muséums yttrande anses inte det kulturhistoriska värdet vara så högt att
det är skäl till att neka rivningslov. För aktuell fastighet anses även rivning vara nödvändigt
för att kunna uppfylla detaljplanens syfte om permanentboende med hänsyn till det dåliga
skicket och standarden på befintligt fritidshus.
Förutsättningar för att bevilja rivningslov, marklov samt bygglov enligt 9 kap. 30, 34 och 35
§§§ PBL anses uppfyllda.

Alternativ 2:
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft så har en områdesbeskrivning för kommunen tagits
fram av Sörmlands Museum för att visa på de kulturhistoriska värden som finns i
kommunens olika områden. Då området omnämns i den skriften som ett område som
tydligt visar på en tidsepok där Sverige industrialiserades och arbetande invånare bland
annat fick nya reformer om semester. Enligt riktlinjer i skrivelsen så bör nybyggnationer i
området prövas restriktivt.
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Vid remiss till museét har det framförts att aktuellt fritidshus är välbevarat och ett av de få
representativa byggnaderna som finns kvar. Att riva det skulle därmed få konsekvenser för
områdets kulturhistoriska värde.
I detaljplanen kan man urskilja intensioner om att bevara karaktären och historien i
området. Planarkitekten har dock inte fullt ut tagit ställning till vilka konsekvenser
detaljplanen och gällande bestämmelser skulle kunna få på området i stort. Vi gör därför
bedömningen att frågan inte är fullt utredd i planskedet och att yttrandet från muséet blir
avgörande i frågan kring förutsättningar för rivningslov.
Förutsättningar för att bevilja rivningslov finns därmed inte i enlighet med 9 kap. 34 § PBL.
Övriga åtgärder enligt ansökan faller då med tanke på att en förutsättning för att uppföra
det nya huset är att det befintliga kan rivas.
Upplysningar
Alternativ 1:
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft
datum är fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.
Alternativ 2:
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Beslutsunderlag
Ritningar
Yttrande från Sörmlands muséum
Yttrande från sökande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sändlista
Sökanden
Kontrollansvarig
Sörmlands muséum
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighetsägare till:
Aspa 1:6, 1:48, 1:50, 1:52, 1:53 och 1:74

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.
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Oxelösunds kommun
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Sörmlands museum, David Hansson

2022-01-12

Aspa 1:51, OXELÖSUND. Bygglov BYGG.2021.468. Yttrande.

Bakgrund
Museet har ombetts yttra sig rörande rivningslov för befntlig sommarstuga
samt bygglov för nybyggnad av fritidshus på Aspa 1:51. Fastigheten ligger inom
område som omfattas av detaljplan för Aspa 1:6 m.f. (Dnr. 2014.9) antagen 2016.
Detaljplanens syfte var att utöka befntliga byggrätter från 70+30 m2 (huvudbyggnad resp. komplementbyggnad) till 130+50 m2, samt att tillskapa fer tomter
inom området.
Området fnns med i Kulturhistorisk områdesbeskrivning av Oxelösund där följande riktlinje/förhållningssätt rörande sommarstugebebyggelsen fnns med: Den
naturliga topografn bör i största möjliga mån behållas. Ny bebyggelse inom sommarstugeområdet prövas restriktivt och bör anpassas till områdets karaktär av små
och enkla sommarstugor.
Områdets historik hämtat från områdesbeskrivningen:

postadress.
Box 314
611 26 Nyköping
tel.
0155 - 24 57 00
e-post.
kultur.utbildning@
regionsormland.se

Vivesta Sommarstugeområde med Vivesta camping och Duvholmen växte
fram under 1930-talet i samband med att lagstadgad semester infördes.
Sommarstugorna byggdes i de festa fall av ägarna själva och placerades med omsorg till den omkringliggande naturen. Många av stugorna är därför byggda på
plintar för att göra minsta möjliga åverkan på naturen och behålla den naturliga
vegetationen. Vid sommarstugeområdet öppnades också Vivesta camping med
Vivesta havsbad, en välbesökt badplats för både Oxelösunds och Nyköpingsbor.
Vid havsbadet uppfördes Vivesta strandcafé som varit en samlingspunkt för sommargästerna. I området fanns även en mindre sommaröppen Konsumbutik.

Beskrivning och utlåtande
Den aktuella sommarstugan hör till en av områdets bäst bevarade, där mycket få
synbara förändringar har skett sedan uppförandet. Stugan har en enkel rektangulär planform med ett fackt sadeltak och ett lägre utskjutande parti längs ena
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långsidan. Troligen har dock stugan någon gång, sannolikt relativt tidigt, förlängts åt norr.
Huset är grundlagt på plintar, men där mellanrummen murats med natursten.
Fönstren har två eller tre lufter med smäckra bågar och munblåst glas, vilket får
ses som anmärkningsvärt med tanke på att huset av utformningen att döma är
uppfört på 1930-talet. Den södra sidan som vetter mot trädgården har fer fönster
än den norra och här är också ingången placerad. Mot trädgårdssidan fnns
även en rad med luckor till utrymmen under huset vilket är en intressant detalj.
Fasaden består av liggande fasspontad panel, målad i en mörkt brun kulör med
blå hörn och fönsteromfattningar.
Tillsammans med det likartade huset på granntomten Aspa 1:52 utgör det en representativ rest av hur hela området en gång bör ha sett ut. Stugan är placerad på
en höjd längs ett av områdets huvudstråk, och gör att den är mycket synlig inom
området. Att riva stugan skulle vara en stor förlust inte bara sett till det enskilda
huset, utan det skulle också påverka hela området och dess kulturmiljö. Att därtill
uppföra ett fritidshus av modernt snitt enligt de medföljande ritningarna; ett
betydligt större hus som läggs i ett nytt läge, bedöms inte vara förenligt med områdets karaktär. Ett av detaljplanens syfte var att hitta en balans mellan föreslagen
förtätning och områdets karaktär. Museet anser inte att förslaget är förenligt med
detta, och inte heller med den kulturhistoriska områdesbeskrivningens riktlinjer
och förhållningssätt.

David Hansson,
Bebyggelseantikvarie

Kopia till:
Sörmlands museum, diariet
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-----Ursprungligt meddelande----Från: Emma Lane <emsp01@gmail.com>
Skickat: den 12 januari 2022 17:50
Till: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Kopia: Carlos Lane <carloslanef@gmail.com>
Ämne: Re: Remissvar från Sörmlands museum BYGG.2021.468
Hej
Vi blir förvånade och ganska ställda av detta utlåtande. Här kommer ett försök att
formulera ned våra samlade tankar. Spontant känns det väldigt märkligt när flera
grannar i sen tid byggt nya hus & byggt till. Det vill säga i området finns redan flera
större hus, helt i linje med gällande detaljplan! Där har rivningslov i alla fall
beviljats… så att vårt bygge skulle förstöra karaktären i området förstår vi inte
överhuvudtaget.
Det finns en hel del faktafel i utlåtandet, och det känns också märkligt att man
motsätter sig detaljplanen som ju är klubbad. Som vi ju håller oss helt och hållet till.
Huset som står där idag är inte i sådant skick att vi kan dra in vatten utan att
ledningarna kommer frysa sönder på vintern. Huset byggdes 1951 den tillbyggda
delen gjordes 1967 (inte 30-talet!!). Den tillbyggda delen är helt oisolerad. Numera
finns inte tillgång till sommarvatten.
Huset är ”plockepinnbyggt” och tillbyggnaden är gjord på södra sidan inte norra. Och
det är en altan man byggt in, det finns fönster kvar inne i huset och utebelysning samt
infravärme som suttit på tidigare fasad/altan. I den tillbyggda delen finns inga element
eller liknande (enbart ovan nämnda infravärme). Det är helt enkelt inte ett hus att
bygga vidare på.
När kommunen beslutat att klubba detaljplanen där sommarvatten upphör så måste vi
väl kunna få ha ett hus som tillåter vistelse på plats året runt?
Fönstrens må vara fina (& påstås vara handblåsta i utlåtandet) men dom fyller inte sin
funktion och isolerar/håller värme osv.
Luckorna som omnämns sitter fast på den tillbyggda delen dvs under den gamla
altanen.
Vi har inget intresse av att bygga vidare på befintligt hus som ni säkert förstår av ovan
beskrivning. Och har nu valt att bygga ett nytt neutralt hus som ska passa in i miljön!
Det hus vi valt sticker inte på något vis ut jämför med övriga hus i området tvärs över
gatan tex Jag måste säga att vi är mycket förvånade och besvikna. Och förutsätter att
detta är en utlåtande men inte ett beslut?!
Vi möts gärna om någon vill få se huset mer på nära håll, få en visning av huset på
plats.
Mvh Emma & Carlos

Skickat från min iPhone
> 12 jan. 2022 kl. 14:37 skrev Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
<bygg@oxelosund.se>:
>
> Hej
>
> Vi har fått svar från Sörmlands museum på den remiss vi skickade som i första hand

gällde rivningen av det fritidhus som står på tomten idag. Jag bifogar svaret vi fått.
Som ni kan läsa så har byggnaden ett större värde än vad vi hade bedömt tidigare eller
räknat med och antikvarien ser ett värde i att bevara det befintliga huset, men också
att anpassa eventuell ny bebyggelse mer efter områdets karaktär.
>
> Hur ser ni på det som antikvarien skriver i sin text?
>
> Vi kommer behöva titta vidare på detta och eventuellt ta detta beslut via politikerna
(Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) då det blir styrande för hur vi framöver ska
hantera ärenden i det här området.
>
> Återkom gärna med era tankar kring det han skriver, så ska jag försöka ta en
diskussion bland annat med våran chef för att se hur vi ska bedöma detta.
>
> Jag kommer jobba lite sporadiskt under veckan, på grund av Corona i hemmet. Men
mejla så svarar jag så fort jag kan. Annars finns min kollega på de vanliga
telefontiderna.
>
>
> Vänliga hälsningar
>
> Stephanie Strömberg
> Bygglovshandläggare
> Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
>
> Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
> Besöksadress Höjdgatan 26
> Telefon 0155-380 00
> bygg@oxelosund.se
>
> Bygglov har telefontider må, ons-fre 9-11.
>
> www.facebook.com/oxelosundskommun
>
>
> Ärende hos kommunen: BYGG.2021.468
> Mottagare: Lane,Emma Lovisa[emsp01@gmail.com]
>

Strömberg Stéphanie
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Hansson, David <David.Hansson@regionsormland.se>
den 20 januari 2022 13:06
Strömberg Stéphanie
Kultur o Utbildning, registrator
KN-SLM21-0229 SV: Respons från sökande gällande yttrande BYGG.2021.468

Hej!
Att huset är uppfört 1951 och inte på 1930-talet som jag antog med hänsyn till fönstrens utformning förändrar inte i
sak att stugan idag har flera karaktärsdrag som visar på hur området en gång kan ha sett ut. Den förmodade
förlängningen åt norr som jag hänvisar till är alltså en förlängning i husets längdriktning (åt nordost mer exakt) vilket
också kan anas på äldre ortofoton. Det är naturligtvis mycket möjligt att altanen glasades in vid samma tillfälle.
Jag förstår att den nuvarande detaljplanen gör det mycket svårt att behålla de äldre stugorna inom området (som i
huvudsak är större än den nu tillåtna komplementbyggnadsarean) samtidigt som nya byggnader uppförs. Detta är
problematiskt särskilt i förhållande till det uttalade syftet med detaljplanen: att hitta en balans mellan föreslagen
förtätning och områdets karaktär. Vad museet har gjort i sitt yttrande är att på förfrågan försöka förklara att den
aktuella stugans värden både i sig själv och i förhållande till området och dess karaktär i stort. Dessa värden har
också tidigare redovisats i den kulturhistoriska områdesbeskrivningen som ger råd och riktlinjer till hur områdets
karaktär kan bevaras.
Med vänlig hälsning,
David Hansson
Bebyggelseantikvarie
Kulturmiljö, slöjd, bild och form
Sörmlands museum
Box 314, 611 26 Nyköping
Besöksadress: Tolagsgatan 8
Mobil: 072-145 03 92
www.sormlandsmuseum.se

Årets museum 2020
Kulturarvspriset 2019

-----Ursprungligt meddelande----Från: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen <bygg@oxelosund.se>
Skickat: den 20 januari 2022 11:54
Till: Kultur o Utbildning, registrator <Kultur.Utbildning@regionsormland.se>
Ämne: Respons från sökande gällande yttrande BYGG.2021.468
Hej
Efter att vi fått ett yttrande från antikvarie på muséet så har sökande fått ta del av detta och har i en skrivelse
bemött och ifrågasatt en del av det som framkommer i remissvaret.

1

Jag har bifogat både remissvar från antikvarie samt kommuniceringen från sökande. Påverkar det som sökande
framför på något sätt det yttrande som tidigare skrivits, tänker då framförallt på de årtal som byggnaden ska ha
uppförts?
Önskar svar på detta eller om ni har andra synpunkter eller tankar om det som sökande skriver så snart som möjligt.
Tack på förhand!
Vänliga hälsningar
Stephanie Strömberg
Bygglovshandläggare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
bygg@oxelosund.se
Bygglov har telefontider må, ons-fre 9-11.
www.facebook.com/oxelosundskommun
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.468
Mottagare: [kultur.utbildning@regionsormland.se]

2

Härmed vill vi, Emma och Carlos Lane, som har sökt rivnings- och bygglov avseende Aspa 1:51 ge
nämnden fakta samt vårt utlåtande, som en komplettering för nämndens beslut.
Vi har planerat våran framtid i området utifrån de signaler som kommunen har gett dels genom
framdragning av ”året runt vatten” med avlopp, fiber och elledningar (som ersätter tidigare
sommarvatten), samt genom den nu gällande detaljplan som har som syfte att kunna möjliggöra
mera permanenta boenden med bra och hållbar standard. En detaljplan som samtidigt tar hänsyn till
att nya byggnader ska passa in i områdets karaktär.
Baserat på detta vi har valt att bygga ett nytt hus som kommer att vara både av en högre standard,
och som ger möjlighet för ett miljömässigt hållbart boende som skulle kunna möjliggöra för oss en
eventuellt framtida permanent flytt till området. Huset sticker inte på något vis ut i förhållande till
idag befintliga byggnader i området
För att detta ska kunna ske måste det befintliga huset rivas. Vi menar att Sörmlands museums
utlåtande innehåller felaktigheter. Dels angående årtal för både uppförandet samt utbyggnaden av
fastigheten. Utifrån samma uttalande skulle det kunna tolkas som att huset är synligt från en stor del
av området, så är inte fallet. Uttalandet förskönar bilden av huset och underminerar syftet med
detaljplanen (som är framtagen med hänsyn till att bevara karaktären i området).
Husets karaktär må vara fint och visa hur såg ut i ett 60-tals Sverige men det borde inte kunna vara
skäl nog för att vår stuga ska stå för bevarandet av hela områdets karaktär (möjligen tillsammans
med grannhuset Aspa 1:52 som också omnämns i utlåtandet). Området består av ett drygt 50tal hus
och flera granntomter har fått beviljat såväl rivnings- utbyggnads- samt bygglov i sen tid, där
slutprodukten är i linje med gällande detaljplan, precis som i vår ansökan. Och vi anser att
detaljplanen bör gälla även för oss. I synnerhet som vi tagit hänsyn till områdets karaktär i
utförandet.
Vi vill betona för nämnden att sommarhuset Aspa 1:51 är just det, ett sommarhus. Huset är till viss
del helt oisolerat och huset saknar förutsättningar för året runt vistelse.
Det är vår önskan att nämnden besöker området och specifikt vårt hus så vi kan visa huset såväl
utvändigt som invändigt, så nämnden kan bilda en egen uppfattning som är relevant, innan det
beslutas vilken linje nämnden vill gå på.
Vi anser att detta beslut är avgörande för oss och våra planer med att i ett framtid kunna bosätta oss
i Oxelösunds kommun.

Mvh Emma & Carlos Lane
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2022-01-14

BYGG.2021.448

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

KRUTHUSET 7, Ansökan om rivningslov för rivning av
fritidshus samt bygglov och marklov för nybyggnad av
fritidshus och gäststuga
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:

Alternativ 1
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
-

Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b
1 §§ PBL.

-

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL.

-

Marklov beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till
kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns Sofi
Hamilton.
Totala avgiften för beslutet är 26 500kr för bygglov och 4 000 för rivningslov i enlighet med
fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen började löpa 2021-11-30 och beslut
fattades 2022-02-22, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har
överskridits med 2 veckor. Avgiften har reducerats med 2 567 kr med stöd av 12 kap. 8 a §
plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av summan faktureras vid startbeskedet.
Bygglov 8833
Rivningslov 4000
Reduktion 2567
Faktureras vid bygglov 7700
Faktureras vid startbesked 17667
ELLER
Alternativ 2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå:
-

Bygglov med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 b 1 §§
PBL.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
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-

Rivningslov enligt 9 kap. 34 § PBL.

-

Marklov enligt 9 kap. 35 § PBL.
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Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
ta ut en avgift på 4 800 för handläggning av ärendet. Vid avslag ska antalet nedlagda
timmar i ärendet faktureras. Uppskattad handläggningstid 8 timmar á 1 000 kr = 8 000
kronor.
Tidsfristen började löpa 2021-11-30 och beslut fattades 2022-02-22, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med 2 veckor. Avgiften har
reducerats med 3 200 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Sammanfattning
Ärendet avser rivningslov för rivning av fritidshus samt bygglov och marklov för nybyggnad
av fritidshus och gäststuga. På platsen idag finns ett äldre fritidshus om ca 30 m2, sannolikt
byggt på 1930-talet. Denna byggnad avses rivas för att ge plats åt ett nytt fritidshus med en
byggnadsarea om 150 m2 och en komplementbyggnad om 40 m2. I och med
byggnationerna kommer en del markåtgärder krävas, fällning av träd, sprängning och
markuppfyllnader.
Sörmlands museum har i yttrande daterat 2022-01-12 yttrat sig kring förslaget och menar
på att det vore beklagligt att befintlig byggnad skulle rivas. De byggnader som föreslås
uppföras på platsen anser museet inte tar hänsyn till detaljplanens intentioner eller till den
kulturhistoriska områdesbeskrivning som upprättades 2017.
Sökande har givits möjlighet att yttra sig inför nämndens sammanträde. Sökande framför
att den befintliga byggnaden inte längre har något vidare kulturhistoriskt bevarandevärde
på grund av alla förändringar och dessutom är i mycket bedrövligt skick. Gällande de
föreslagna bygg- och marklovsåtgärderna framför sökande ett stort hänsynstagande till
området. Både detaljplanens bestämmelser men även dess intentioner och syfte har styrt
byggnadens utformning och anpassning till platsen. Yttranden i sin helhet är bifogat.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ärendet är av principiell viktig karaktär
och överlåter beslutet till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Skäl till beslut
Ansökan om rivningslov för rivning av fritidshus samt bygglov och marklov för nybyggnad
av fritidshus och gäststuga inkommer 2021-11-12. Förslaget syftar till att riva befintligt
fritidshus på platsen och uppföra nytt fritidshus samt en komplementbyggnad i from av
gäststuga. Huvudbyggnaden har en byggnadsarea om 150 m2 och en byggnadshöjd om
3,5 meter. Komplementbyggnaden har en byggnadsarea om 40 m2 och en byggnadshöjd
om 3 meter. Fasaderna täckts av träpanel, behandlad med tjärvitriol (eller motsvarande)
och taket täcks av sedumväxter. Byggnadernas utformning, i fråga om storlek, takvinkel
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och material stämmer överens med detaljplanebestämmelserna. Vissa markarbeten
föreslås utföras för att möjliggöra byggnationerna. Ett fåtal träd fälls, berg sprängs och
marken planas ut genom utfyllnad.
För att kunna uppföra byggnaden föreslås det äldre fritidshuset på platsen rivas. Denna är
en byggnad i två plan och upptar ungefär 30 m2. Sörmlands museum har beretts möjlighet
att yttra sig i ärendet och inkommit med remissvar, daterat 2022-01-12. Museet beskriver
att byggnaden ”har en särpräglad utformning och skiljer sig från den övriga
sommarstugebebyggelsen inom området. Huset är i två våningar med en nästintill
kvadratisk planform, bortsett från den senare tillkomna farstukvisten. Även om fönstren har
bytts ut i senare tid, är utformningen utpräglat funktionalistisk där den kubiska volymen med
flackt tak och det runda fönstret utgör tydliga kännetecken. Fasaden består av liggande
gulmålad fasspontad panel med vita hörn och fönsteromfattningar. Huset är litet till
storleken och placerat på en bergknalle vilket inte har inneburit några synbara ingrepp i
naturen. /…/ Även om den nuvarande sommarstugan inte är representativ för den övriga
sommarstugebebyggelsen i närområdet, som bär nationalromantiska stildrag, så utgör den
ett intressant och särpräglat inslag i närmiljön. Utformningen med tydligt funktionalistiska
drag har få motsvarigheter vilket är arkitekturhistoriskt intressant. Stugans ringa storlek och
hur den är anpassad till den omgivande naturen gör den dessutom till ett harmoniskt inslag
som inte inkräktar på närmiljön eller den omgärdande allmänna naturmarken.”
Yttrandet berör också hur de föreslagna nya byggnaderna kommer att påverka området.
Museet menar att den föreslagna åtgärden inte kan anses ta hänsyn till detaljplanens
målsättningar eller den kulturhistoriska områdesbeskrivningen. Yttrandet är i sin helhet
bifogat.
I området, med samma detaljplan, har endast ett fåtal nya byggnader uppförts. Avvikelser
har godtagits i fråga om fasadmaterial och takvinkel. I dessa ärenden där befintliga
byggnader har rivits har inte Sörmlands museum givits möjlighet att yttra sig. Ej heller har
någon motivering gjorts för de markåtgärder som vidtagits.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende med förhållandevis stora byggrätter.
En planbestämmelse finns även om att ”Bebyggelse och vägar ska anpassas till terrängen
och värdefull vegetation.” I planbeskrivningen utvecklas detta till: ”…tillbyggnader och ny
bebyggelse ska placeras så väl som möjligt med hänsyn till befintliga markförhållanden och
vegetation, för att i största möjliga mån undvika schaktning och avverkning.”
Sökande har i stor utsträckning försökt anpassa byggnationerna för att undvika fällning av
alltför många och stora träd. En större ek har fått byggnaderna att förskjutas västerut vilket
gör att det sydvästra hörnet på huvudbyggnaden hamnar på prickmark. Denna avvikelse
har angränsande fastighetsägare fått yttra sig över utan några negativa synpunkter.
Sökande framhåller att de föreslagna byggnaderna är anpassade till platsen och håller hög
arkitektonisk klass: ”Både fasad (träfärgad/järnvitriol) samt tak (sedum) smälter mycket väl
in i omgivningen och tar stor hänsyn till platsens (kulturhistoriska) miljö och förutsättningar.
Att utgöra ett så diskret inslag som möjligt, med dagens formspråk, har hela tiden varit vår
riktlinje och ambition. Vi vill sätta en föredömlig standard för hur man bygger platsanpassat,
med hänsyn till miljön ute på Femöre. Det är allt annat än ett kataloghus som vi smäller
upp. I dialog med lokala samarbetspartners har vi även en genemsam ambition om att
utföra markarbeten med största omsorg. Den fantastiska omgivningen är ju anledningen till
att vi vill bygga ute på Femöre! Att minimera omgivningspåverkan är för oss en självklarhet.
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Till exempel så kan ni se hur vi fredat den stora, gamla eken på tomten genom att anpassa
byggnadernas placering med hänsyn till den.”
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finner att avgörandet blir principiellt viktigt för hur
området fortsättningsvis kommer att kunna bebyggas och utvecklas. Därav överlåts
avgörandet till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Alternativ 1
Med anledning av detta beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att godta
föreslagna åtgärder.
Rivning av befintlig byggnad bedöms vara godtagbar då de kulturhistoriska värdena inte
bedöms vara alltför stora, och inte heller så stora att de tillåts inkräkta på detaljplanens
syfte, att tillåta ny bebyggelse.
Bygglov beviljas då byggnaderna stämmer överens med planbestämmelserna i fråga om
storlek, form och utseende.
Marklov för de markarbeten som krävs för att uppföra byggnaderna beviljas också. Det är
ofrånkomligt att åtgärder i denna form krävs för att idag uppföra moderna och
ändamålsenliga byggnader.
Sammantaget bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärderna är i
överensstämmelse med både detaljplanens bestämmelser och beskrivning. De skäl som
Sörmlands museum framför har beaktats. Gällande synpunkterna om att det vore beklagligt
att riva befintlig byggnad kan inte nämnden se att rivningslov inte skulle kunna ges, trots allt
så saknar byggnaden förbud mot rivning enligt gällande detaljplan och inte heller kan
nämnden se att den uppfyller kraven om att den ”bör bevaras på grund av byggnadens
eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.” enligt
PBL 8:34
De föreslagna byggnaderna bedöms med sitt moderna formspråk, trots sin storlek, ändå
kunna smälta in i området. Även om byggnaderna är stora omges fastigheten av naturmark
vilket gör att byggnaden inte får ett alltför påfallande intryck. Färg- och materialval har en
anknytning till platsen och naturen och bedöms lämpligt.
Eller
Alternativ 2
Med anledning av detta beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inte godta
åtgärden.
Rivningslov kan inte beviljas då byggnadens intressanta och särpräglade utseende gör den
kulturhistorisk intressant. Markåtgärderna kan inte anses i tillräcklig stor utsträckning gå i
linje med detaljplanens syfte. Detaljplanebeskrivningen anger att karaktären ska bevaras,
och nämner att: ”Nytillkomna byggnader bör så långt som möjligt anpassas till naturens
förutsättningar så att tekniska ingrepp i landskapet begränsas till det absolut
nödvändigaste. Höjdskillnader och vegetation bör ses som resurser och grova träd bör
bevaras.”
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Även om ett flertal träd sparas så är det avtryck som byggnaden får i naturen inte att
betrakta som absolut nödvändigaste. Åtgärderna innebär sprängning och därefter utfyllnad
till stora plana ytor som ger ett onaturligt intryck.
Sörmlands museum belyser också området i sin Kulturhistoriska områdesbeskrivning.
”Sommarstugeområdets äldre bebyggelse bevaras och utformningen hålls enkel. Endast
mindre tillbyggnader som inte ändrar karaktären bör tillåtas. Den kuperade skogsmarken
runt tomterna bör bevaras. Den naturliga topografin bör i största möjliga mån behållas. Ny
bebyggelse bör prövas restriktivt. Storleken på nya hus bör inte överstiga befintlig
bebyggelse och exteriören bör anpassas till omgivande bebyggelse. Utblickar och siktlinjer
ut mot vattnet bör bibehållas.”
Även om denna skrift inte är en del av detaljplanen visar den ändå på hur tolkningen av
varsamhetskrav och förvanskningsförbud i PBL kan utgöras.
Sammantaget kan inte Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden se att föreslagna åtgärder tar
hänsyn till platsens beskaffenhet, detaljplanens intentioner eller den kulturhistoriska
områdesbeskrivningen.

Upplysningar
Alternativ 1
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Byggnationen får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraftdatum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Länsstyrelsen.
Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i
vägdiket inte stoppas upp.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.
Eller
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-01-14

BYGG.2021.448

Alternativ 2
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Beslutsunderlag
Ritningar
Yttrande från Sörmlands museum
Kulturhistorisk områdesbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Kontrollansvarig
Sörmlands museum

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Femöre 1:4
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-01-14

BYGG.2021.448

Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
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kulturmiljöer
En del av Region Sörmland

till

från

datum

ang.

Oxelösunds kommun
Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Sörmlands museum, David Hansson

2022-01-12

Kruthuset 7, OXELÖSUND. Rivningslov, bygglov samt marklov
BYGG.2021.448.

Bakgrund
Museet har ombetts yttra sig rörande rivningslov för befntlig sommarstuga samt
bygglov för nybyggnad av fritidshus och gäststuga på Kruthuset 7. Fastigheten
omfattas av detaljplan för Detaljplan för del av Femöre 1:4, Västra Femöre etapp
1E - 1G (0481-P15/3) antagen 2015. Detaljplanens syfte var huvudsakligen att
skapa möjligheter för permanentboende, dels genom utökade byggrätter. I planbeskrivningen anges att: Nytillkomna byggnader bör så långt som möjligt anpassas
till naturens förutsättningar så att tekniska ingrepp i landskapet begränsas till det
absolut nödvändigaste. Höjdskillnader och vegetation bör ses som resurser och grova
träd bör bevaras. /…/ Vidare föreslår planen att vissa strandpartier i området bör hållas gemensamt tillgängliga och att tillfällen till utblickar och siktlinjer ut mot vattnet
bibehålls och/eller förstärkas.

postadress.
Box 314
611 26 Nyköping
tel.
0155 - 24 57 00
e-post.
kultur.utbildning@
regionsormland.se

Området fnns med i Kulturhistorisk områdesbeskrivning av Oxelösund från 2017
där följande riktlinjer/förhållningssätt rörande sommarstugebebyggelsen fnns
med: Sommarstugeområdets äldre bebyggelse bevaras och utformningen hålls
enkel. Endast mindre tillbyggnader som inte ändrar karaktären bör tillåtas. Den kuperade skogsmarken runt tomterna bör bevaras. Den naturliga topografn bör i största
möjliga mån behållas. Ny bebyggelse bör prövas restriktivt. Storleken på nya hus bör
inte överstiga befntlig bebyggelse och exteriören bör anpassas till omgivande bebyggelse. Utblickar och siktlinjer ut mot vattnet bör bibehållas.

Beskrivning och utlåtande
Den aktuella sommarstugan har en särpräglad utformning och skiljer sig från den
övriga sommarstugebebyggelsen inom området. Huset är i två våningar med en
nästintill kvadratisk planform, bortsett från den senare tillkomna farstukvisten.
Även om fönstren har bytts ut i senare tid, är utformningen utpräglat funktionalistisk där den kubiska volymen med fackt tak och det runda fönstret utgör
tydliga kännetecken. Fasaden består av liggande gulmålad fasspontad panel med

1

vita hörn och fönsteromfattningar. Huset är litet till storleken och placerat på en
bergknalle vilket inte har inneburit några synbara ingrepp i naturen. Det kan vara
så att stugan är byggd av lådvirke från lådor som använts vid import av bilar åt
ANA (Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik), vilket i så fall kan ha bidragit till
storleken och den kubiska utformningen. Lådorna från bilfabriken kom inte sällan till användning i just detta syfte, efter att de sålts vidare som billigt virke till i
första hand anställda. På tomten fnns också en senare tillkommen gäststuga och
ett skjul.
Ansökan innebär att det befntliga huset rivs och ersätts med ett nytt fritidshus
och en gäststuga. Det nuvarande huset mäter ca 4,5 x 6 m med en yta på knappt
30 m2. De nya husen maximerar den tillåtna byggnadsarean med 150+40 m2. Det
är en avsevärd skillnad mot idag och kommer således påverka både närområdet
och utblickarna mot vattnet, både från infarten men också från den närliggande
vägen i öster. Idag ligger tomten enskilt och omgärdas av naturmark som allmänheten har tillgång till. I och med den tilltagna byggnadsytan riskerar husen att
påverka upplevelsen av närområdet som mer privat än idag.
Även om den nuvarande sommarstugan inte är representativ för den övriga
sommarstugebebyggelsen i närområdet, som bär nationalromantiska stildrag,
så utgör den ett intressant och särpräglat inslag i närmiljön. Utformningen med
tydligt funktionalistiska drag har få motsvarigheter vilket är arkitekturhistoriskt
intressant. Stugans ringa storlek och hur den är anpassad till den omgivande naturen gör den dessutom till ett harmoniskt inslag som inte inkräktar på närmiljön
eller den omgärdande allmänna naturmarken.
Museet menar att det vore beklagligt om den revs, och att de föreslagna byggnaderna är för stora för att inte påverka området som helhet negativt. Eventuella
nya byggnader bör vara mindre, och vara bättre anpassade till topografn och de
lokala förutsättningarna för att inte skada områdets egenart eller platsens natur.
Som förslaget nu ser ut anser museet inte att planbeskrivningens målsättningar
som anges ovan kommer att uppfyllas, tillika riktlinjerna/förhållningssättet i den
kulturhistoriska områdesbeskrivningen.

David Hansson,
Bebyggelseantikvarie

Kopia till:
Sörmlands museum, diariet
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Frida Lundh
Oxelösunds kommun Bygglov
Re: Kommunicering inför beslut BYGG.2021.448
den 22 januari 2022 11:17:47

Hej,
Inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 2022-02-22 kommer här vårt
yttrande:
Rivningslov
Det kulturhistoriska värdet av byggnaden kan kraftigt ifrågasättas då det ursprungliga
utseendet redan markant har förändrats genom fönsterbyten, utbyggnad samt
fasadförändring. Huset är heller inte representativt för området.
Huset är dessutom i mycket bedrövligt skick. Fasaden är mörken, lappad och lagad,
likaså golvet i huset (där man trampade igenom när vi flyttade in). Nomor dömde ut huset
vid sin besiktning 2018.
Bygg- och marklov
Med de föreslagna byggnaderna har vi med största varsamhet lagt oss vinn om att ta
hänsyn till området. För att inte bara till punkt och pricka följa detaljplanen utan även ta
hänsyn till dess syfte och intention så har vi valt material med största omsorg. Både fasad
(träfärgad/järnvitriol) samt tak (sedum) smälter mycket väl in i omgivningen och tar stor
hänsyn till platsens (kulturhistoriska) miljö och förutsättningar. Att utgöra ett så diskret
inslag som möjligt, med dagens formspråk, har hela tiden varit vår riktlinje och ambition.
Vi vill sätta en föredömlig standard för hur man bygger platsanpassat, med hänsyn till
miljön ute på Femöre. Det är allt annat än ett kataloghus som vi smäller upp. I dialog med
lokala samarbetspartners har vi även en genemsam ambition om att utföra markarbeten
med största omsorg. Den fantastiska omgivningen är ju anledningen till att vi vill bygga
ute på Femöre! Att minimera omgivningspåverkan är för oss en självklarhet. Till exempel
så kan ni se hur vi fredat den stora, gamla eken på tomten genom att anpassa byggnadernas
placering med hänsyn till den.
Med vänliga hälsningar,
Frida & Fredrik Lundh
Vi ser fram emot att få mottagandet av vårt yttrande bekräftat.
Tack!

Frida Lundh Consulting AB
076-546 01 71
www.fridalundh.se
Den ons 19 jan. 2022 kl 12:40 skrev Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
<Bygg@oxelosund.se>:
Vänligen skicka ditt namn + efternamn som svar till den här e-postadressen som en
kvittens på att du mottagit kommuniceringen.

Hej!
Bifogat finns handlingar gällande ditt ärende, ansökan om rivningslov för rivning av
fritidshus samt bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus och gäststuga,
BYGG.2021.448 på KRUTHUSET 7.
Om du har frågor kontakta din handläggare.
Vänliga hälsningar
Johan Hemmingson
Bygglovshandläggare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
bygg@oxelosund.se
Bygglov har telefontider må, ons-fre 9-11.
www.facebook.com/oxelosundskommun
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.448
Mottagare: Lundh Frida[lundh.frida@gmail.com]

Ej stöd för fil: 4.5 x Foto Befintlig byggnad Kruthuset7
Ta bort beslutsunderlaget från protokollet. Alt gör om filen till pdf och lägg till den på
nytt i protokollet

GENERELL INFORMATION

MATERIAL OCH PRODUKTER SOM INTE FINNS UPPTAGET I
TILLVERKNINGSORDER (TO) ELLER KONTRAKTSKRIVEN
LEVERANSDEKLARATION (LD) LEVERERAS EJ AV
FISKARHEDENVILLAN.

PLACERING AV PRODUKTER SOM PÅVERKAR VATTEN, AVLOPP,
VENTILATION OCH IMKANAL KAN INTE ÄNDRAS EFTER
SLUTSTÄMPLING.
OM FÖNSTER PLACERAS I RUM FÖR BAD/DUSCH, KAKLAS
FÖNSTERSALNINGEN ALTERNATIV ANVÄNDS VÅTRUMSMATTA.

KONSTRUKTION
SKIVBEKLÄDNAD: SKIVA BAKOM GIPS.

MATERIAL OCH PRODUKTER SOM EJ LEVERERAS ELLER
PROJEKTERAS AV FISKARHEDENVILLAN

HÖJD ÖVERKANT FÖNSTER:
ENTRÉPLAN: 2100 mm
VID AVVIKELSE ANGES BRÖSTNINGSHÖJD PÅ PLANRITNING.

STRECKAD TAKSÄKERHET LEVERERAS EJ SOM STANDARD AV
FISKARHEDENVILLAN.

VENTILATION: KANALFLÄKT I WC/D 1
VATTEN OCH VÄRME KULVERTERAS FRÅN HUVUDBYGGNAD.
KOMPLETTERANDE VENTILATION VIA VÄGGVENTILER:
.
VATTEN ÄR PROJEKTERAD FÖR KOMMUNAL ANSLUTNING.

OM FÖNSTER PLACERAS VID BÄNKSKIVA (KÖK/TVÄTT) OCH HAR
LÄGRE BRÖSTNINGSHÖJD ÄN 1400 mm, KAKLAS FÖNSTERBÄNKEN.

AVLOPP ÄR PROJEKTERAD FÖR KOMMUNAL ANSLUTNING.

OM FÖNSTER PLACERAS VID BÄNKSKIVA (KÖK/TVÄTT) OCH HAR
LÄGRE BRÖSTNINGSHÖJD ÄN 900 mm, BLIR DET EN SALNING
BAKOM BÄNK.
INVÄNDIG TAKHÖJD I BASTU ÄR SOM STANDARD 2150 MM.

VINDSLUCKANS PLACERING ÄR ETT FÖRSLAG, DENNA KAN EJ
PLACERAS I VÅTA UTRYMMEN (TVÄTT, RUM MED BAD ELLER
DUSCH).
STORLEK PÅ EVENTUELL INKLÄDNAD FÖR VENTILATION BESTÄMS
EFTER VENTILATIONSPROJEKTERING.
EVENTUELLT EXTRA PLÅTARBETE LÖSES PÅ PLATS AV LOKAL
PLÅTSLAGARE.
FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR MED GLAS LÄGRE ÄN 600 MM FRÅN
GOLV/MARK LEVERERAS MED SÄKERHETSGLAS.

UPPRÄTTADE MARKPLANERINGSRITNINGAR ÄR ETT FÖRSLAG
FRÅN FISKARHEDENVILLAN. DESSA SKALL ALLTID
KONTROLLERAS I SAMRÅD MED MARKENTREPRENÖR.

PROJEKTERINGSHANDLING
FISKARHEDENVILLAN AB
BOX 882
781 29 BORLÄNGE

TEL: 0243-79 42 42
INFO@FISKARHEDENVILLAN.SE
WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE

BYGGHERRE

ÖVRIGT
BYGGNADSKLASS: BR3

LUNDH
OBJEKTNUMMER

HUSTYP

206.14994

SPECIAL GÄSTSTUGA FRITID

FÖRSÄTTSBLAD
FSH = FÖRESLAGEN SOCKELHÖJD
KRUTHUSET
ÖXELÖSUND KOMMUN
DATUM

RITAD AV

2021-05-26 JOEL SKAGERSTAM
SKALA

RITNINGSNUMMER

1:100 (A3)

A0-1

REV

© Fiskarhedenvillan. Denna ritning är skyddad av upphovsrättslagen
och får ej användas utan skriftlig tillåtelse från Fiskarhedenvillan.

TAK- OCH SNÖSÄKERHET TILLKOMMER PÅ RITNING EFTER
INSKICKAD BYGGLOVSHANDLINGSBESTÄLLNING.

Förklaringar
ADK
AFH
AFK
GVF
VFS

Fönsterdörr linjerar fast fönster
Pivåhängt fönster
Fast fönster
Golvvärmefördelare
Vattenfördelarskåp

10200

EI30

18-6
AFK
Br.h 1500

7-21

18-6
AFK
Br.h 1500

7-21
GVF KORRIDOR
10.6 m²

18-6
AFK
Br.h 1500

SOVRUM 4
3.7 m²

Bruksarea (BRA)

7-21

18-6
AFK
Br.h 1500

WC/D
4.3 m²

6-6
AFH
Br.h 1500

SOVRUM 3
3.7 m²

AREOR:

18-6
AFH
Br.h 1500

VFS

SOVRUM 2
3.7 m²

18-6
AFH
Br.h 1500

Entréplan

32.7 m²

Byggnadsarea (BYA)
Hus

40.3 m²

9-21

10-21 V
EI30

ENTRÉPLAN

BYGGLOVSHANDLING

A-A / A22

FISKARHEDENVILLAN AB
BOX 882
781 29 BORLÄNGE

TEL: 0243-79 42 42
INFO@FISKARHEDENVILLAN.SE
WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE

BYGGHERRE
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OBJEKTNUMMER
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206.14994

SPECIAL GÄSTSTUGA FRITID
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DATUM

RITAD AV

2021-05-26 JOEL SKAGERSTAM
SKALA

RITNINGSNUMMER

1:100 (A3)

A21

REV

© Fiskarhedenvillan. Denna ritning är skyddad av upphovsrättslagen
och får ej användas utan skriftlig tillåtelse från Fiskarhedenvillan.

10-21/21 H
ADK

7-21

18-6
AFH
Br.h 1500

EV.KULVERT

SOVRUM 1
3.7 m²

500

4420
3920

18-6
AFH
Br.h 1500

2400

2970

+3.0

3200
3420

10.00°

8.00°

A-A

FISKARHEDENVILLAN AB
BOX 882
781 29 BORLÄNGE

TEL: 0243-79 42 42
INFO@FISKARHEDENVILLAN.SE
WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE

BYGGHERRE

LUNDH
OBJEKTNUMMER

HUSTYP

206.14994

SPECIAL GÄSTSTUGA FRITID

SEKTIONER
KRUTHUSET
ÖXELÖSUND KOMMUN
DATUM

RITAD AV

2021-05-26 JOEL SKAGERSTAM
SKALA

RITNINGSNUMMER

REV

1:100 (A3)

A22

A

© Fiskarhedenvillan. Denna ritning är skyddad av upphovsrättslagen
och får ej användas utan skriftlig tillåtelse från Fiskarhedenvillan.

BYGGLOVSHANDLING

11,0 m
TG

TG

FASAD MOT NORR

14,0 m

TG

TG

FASAD MOT SYD

FISKARHEDENVILLAN AB
BOX 882
781 29 BORLÄNGE

TEL: 0243-79 42 42
INFO@FISKARHEDENVILLAN.SE
WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE

BYGGHERRE
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206.14994

SPECIAL GÄSTSTUGA FRITID

FASADER
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RITAD AV

2021-05-26 JOEL SKAGERSTAM
SKALA

RITNINGSNUMMER

REV

1:100 (A3)

A23

A

© Fiskarhedenvillan. Denna ritning är skyddad av upphovsrättslagen
och får ej användas utan skriftlig tillåtelse från Fiskarhedenvillan.

BYGGLOVSHANDLING

TG
TG

FASAD MOT OST

TG
TG

FASAD MOT VÄST

FISKARHEDENVILLAN AB
BOX 882
781 29 BORLÄNGE

TEL: 0243-79 42 42
INFO@FISKARHEDENVILLAN.SE
WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE
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FASADER
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RITAD AV

2021-05-26 JOEL SKAGERSTAM
SKALA
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och får ej användas utan skriftlig tillåtelse från Fiskarhedenvillan.

BYGGLOVSHANDLING

GENERELL INFORMATION

PROJEKTSPECIFIK INFORMATION

MATERIAL OCH PRODUKTER SOM INTE FINNS UPPTAGET I
TILLVERKNINGSORDER (TO) ELLER KONTRAKTSKRIVEN
LEVERANSDEKLARATION (LD) LEVERERAS EJ AV
FISKARHEDENVILLAN.

INRITAD KAMIN ÄR CONTURA i41T.

PLACERING AV PRODUKTER SOM PÅVERKAR VATTEN, AVLOPP,
VENTILATION OCH IMKANAL KAN INTE ÄNDRAS EFTER
SLUTSTÄMPLING.
OM FÖNSTER PLACERAS I RUM FÖR BAD/DUSCH, KAKLAS
FÖNSTERSALNINGEN ALTERNATIV ANVÄNDS VÅTRUMSMATTA.
OM FÖNSTER PLACERAS VID BÄNKSKIVA (KÖK/TVÄTT) OCH HAR
LÄGRE BRÖSTNINGSHÖJD ÄN 1400 mm, KAKLAS FÖNSTERBÄNKEN.
OM FÖNSTER PLACERAS VID BÄNKSKIVA (KÖK/TVÄTT) OCH HAR
LÄGRE BRÖSTNINGSHÖJD ÄN 900 mm, BLIR DET EN SALNING
BAKOM BÄNK.
INVÄNDIG TAKHÖJD I BASTU ÄR SOM STANDARD 2150 MM.

VINDSLUCKANS PLACERING ÄR ETT FÖRSLAG, DENNA KAN EJ
PLACERAS I VÅTA UTRYMMEN (TVÄTT, RUM MED BAD ELLER
DUSCH).
STORLEK PÅ EVENTUELL INKLÄDNAD FÖR VENTILATION BESTÄMS
EFTER VENTILATIONSPROJEKTERING.

KÖKSFLÄKT ÄR PROJEKTERAD FÖR FLÄKTKÅPA MED IMK.

MATERIAL OCH PRODUKTER SOM EJ LEVERERAS ELLER
PROJEKTERAS AV FISKARHEDENVILLAN
STRECKAD TAKSÄKERHET LEVERERAS EJ SOM STANDARD AV
FISKARHEDENVILLAN.

INVÄNDIGA FÖNSTER.
KONSTRUKTION
SKIVBEKLÄDNAD: SKIVA BAKOM GIPS.

SEDUMTAK.

HÖJD ÖVERKANT FÖNSTER:
ENTRÉPLAN: 2100 mm
VID AVVIKELSE ANGES BRÖSTNINGSHÖJD PÅ PLANRITNING.
INSTALLATIONER:
VÄRMESYSTEM: S1255
VENTILATION: KANALFLÄKT

KOMPLETTERANDE VENTILATION VIA VÄGGVENTILER:
.
VATTEN ÄR PROJEKTERAD FÖR KOMMUNAL ANSLUTNING.
AVLOPP ÄR PROJEKTERAD FÖR KOMMUNAL ANSLUTNING.
VATTEN OCH VÄRME KULVERTERAS FRÅN FRITIDSHUS TILL GÄSTSTUGA.

EVENTUELLT EXTRA PLÅTARBETE LÖSES PÅ PLATS AV LOKAL
PLÅTSLAGARE.
FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR MED GLAS LÄGRE ÄN 600 MM FRÅN
GOLV/MARK LEVERERAS MED SÄKERHETSGLAS.

UPPRÄTTADE MARKPLANERINGSRITNINGAR ÄR ETT FÖRSLAG
FRÅN FISKARHEDENVILLAN. DESSA SKALL ALLTID
KONTROLLERAS I SAMRÅD MED MARKENTREPRENÖR.

PROJEKTERINGSHANDLING
FISKARHEDENVILLAN AB
BOX 882
781 29 BORLÄNGE

TEL: 0243-79 42 42
INFO@FISKARHEDENVILLAN.SE
WWW.FISKARHEDENVILLAN.SE

BYGGHERRE

LUNDH
ÖVRIGT
BYGGNADSKLASS: BR3

OBJEKTNUMMER

HUSTYP

206.14994

AMETISTEN SPECIAL FRITID

FÖRSÄTTSBLAD

FSH = FÖRESLAGEN SOCKELHÖJD
KRUTHUSET
OXELÖSUND KOMMUN
DATUM

RITAD AV

2021-05-26 JOEL SKAGERSTAM
SKALA

RITNINGSNUMMER

REV

1:100 (A3)

A0-1

A

© Fiskarhedenvillan. Denna ritning är skyddad av upphovsrättslagen
och får ej användas utan skriftlig tillåtelse från Fiskarhedenvillan.

TAK- OCH SNÖSÄKERHET TILLKOMMER PÅ RITNING EFTER
INSKICKAD BYGGLOVSHANDLINGSBESTÄLLNING.

Förklaringar
ADK
AFH
AFK
ASP2
BVP
DM
F
GRC/MED
GVF
K
U/M
VFS/VM
VL
VUK
VVB

500

A-A / A02

32-8
AFK

32-8
AFK

32-8
AFK

32-23
ASP2

32-23
ASP2

32-23
AFK

10-8
AFK

26-8
AFK

Fönsterdörr linjerar fast fönster
Pivåhängt fönster
Fast fönster
Elit skjutdörr, 2-delad, 1+1
Bergvärmepump
Diskmaskin
Frys
Gruppcentral/Mediaskåp
Golvvärmefördelare
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1. Inledning
Bakgrund
Sörmlands museum fck under våren 2016 i uppdrag
av Oxelösunds kommun att utföra en bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning över Oxelösunds kommun.
Beskrivningen ska utgöra underlag för kommunens arbete med en ny översiktsplan för Oxelösunds kommun.
Det inventerade området omfattar hela Oxelösunds
kommun med undantag av industrimarken tillhörande SSAB och Oxelösunds Hamn samt skärgården.
Arbetet har utförts mellan augusti 2016 och april 2017
av David Hansson, Amanda Frost, Helena Wärnhjelm
och Eva Wockatz Sörmlands museum. Kartbilder har
tagits fram av Sörmlands museum utifrån kartmaterial tillhörande Oxelösunds kommun.

Inventeringen
Målsättningen med inventeringen har varit att översiktligt karakterisera och ur kulturhistorisk synvinkel
värdera den bebyggda miljön i Oxelösunds kommun.
Dokumentationen har utförts på plats i Oxelösund
under perioden augusti 2016 till april 2017. Enskilda
byggnader har inte legat i främsta fokus, utan istället de olika områdenas karaktär och helhetsintryck.
De byggnader som lyfts fram i rapporten kan var för
sig äga stora värden som enskilda objekt, men också
fungera som viktiga representanter för sitt områdes
karaktär. Målsättningen från Sörmlands museums
sida har varit att dels beskriva områdets historik och
framväxt samt att peka på byggnader som är signifkanta eller representativa för respektive område.
Oxelösunds kommun har inget nu gällande kulturminnesvårdsprogram.

Det är viktigt att ha i åtanke att ett samhälles bebyggelse är resultatet av en lång och utdragen process.
Alla enskilda byggnader är därför potentiellt viktiga
pusselbitar för förståelsen av kommunens bebyggelseutveckling.

Befntligt skydd
Inom Oxelösunds kommun fnns inget område som
är utpekat som ett riksintresse för kulturmiljövården, enligt 3 kap Miljöbalken. Inom kommunen fnns
ett byggnadsminne, enligt 3 kap Kulturmiljölagen,
Oxelösunds gamla vattentorn. S:t Botvids kyrka och
Frösängs kapell tillsammans med kyrkogården skyddas
som kyrkliga kulturminnen enligt Kulturmiljölagens
4 kap. Ett fåtal hus inom kommunen har skyddsbestämmelser i detaljplan. Hit hör bland annat före detta
folkets hus, bebyggelsen i Gamla Oxelösund samt vid
Västra Femöre samt Percy Thams villa.

Disposition
Rapporten börjar med en översiktlig historik över hela
kommunen och dess framväxt. Efter det följer katalogdelen där varje delområde presenteras i text och bild.
Områdesindelningen har gjorts av Oxelösunds kommun, men gränserna har justerats något efter hand av
Sörmlands museum baserat på bebyggelsens karaktär och tillkomst. För varje delområde fnns ett kort
avsnitt med historik, områdesbeskrivning samt en
beskrivning av delområdets kulturhistoriska värde.
Historiken beskriver områdets framväxt med utgångspunkt i den bebyggelsen som fnns där idag varför
vissa historiska skeenden här kan vara utelämnade.
Till beskrivningen följer i punktform riktlinjer eller
förhållningssätt vilka ska ses som förslag på hur de
kulturhistoriska värdena kan tillvaratas.

Sörmlands museum
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2. Historik
Oxelösunds äldre historia
Oxelösunds tillblivelse och utveckling är starkt sammankopplad med dess placering vid havet. Namnet
Oxelösund syftar till sundet mellan dåvarande Oxelö
och Korsholmen, där Gamla Oxelösund idag ligger.
Oxelö var ursprungligen en ö, bevuxen med oxlar, men
blev senare genom landhöjningen en halvö. Här fanns
en naturlig hamn som var lätt att angöra, vilken omtalas redan 1468 när Karl Knutsson Bonde sammanträdde med rikets råd på ett skepp utanför Oxelösund.
Kuststräckan med sjöleder beskrevs dock redan på
1200-talet i Kung Waldemars Jordabok. Sjöfart, fske
och lotsverksamhet är exempel på näringar som varit
dominerande i området sedan medeltiden. De av havet präglade verksamheterna var en förutsättning för
att platsen Oxelösund överhuvudtaget etablerades.
Under medeltiden lär det ha funnits en vårdkase på
kullen ovanför Oxelö krog, numera bygdegården, i
Gamla Oxelösund. Vårdkasesystemet var ett signalsystem bestående av väl synliga eldplatser längs kus-

terna som användes av kustbefolkningen för att varna
vid fendeangrepp. Under Karl IX:s tid anordnades en
försvarsskans på samma kulle, vilken dock genom sin
placering låg relativt öppen för fankerande eld från
sjön. Redan 1675 uppgavs skansen vara helt förfallen
efter en brand. En reparation och utbyggnad av skansen påbörjades under överinseende av fältherren Erik
Dahlberg men det är oklart om den någonsin slutfördes. På en karta från år 1699 betecknas den som en
förfallen skans och idag fnns inga synliga lämningar
kvar efter skansen.
I samband med att fer och fer sjöfarande passerade platsen öppnade Oxelö krog på kullen i Gamla
Oxelösund. Sjökrogarna låg på lagom segelavstånd
från varandra, vid sund och i skyddade vikar där man
kunde ankra upp för att invänta bättre väder. Exakt
när Oxelö krog startade vet man inte, men första gången den omnämns i skrift är på 1670-talet och under
1680-talet ägdes den av Mårten Lindhielm, ägare till
godset Stjärnholm.
Även ön Femöre är tidigt omnämnd i skriftliga källor.
Första gången år 1444, då ön donerades till Nyköpings

Karta från 1821 över Frälsehemmanet Oxelö samt lotsplatsen som betyder nuvarande Gamla Oxelösund. Oxelö hemman var vid
denna tid ett mindre samhälle bebott av lotsarna och deras familjer. Lantmäteriet 04-NIK-126
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borgerskap. Ön kom sedan att förbli i Nyköpings ägo
ända fram till 1970-talet. Skriftliga dokument visar
att det har funnits bofasta på Femöre från 1670-talet. På ön Femöre anlades 1608 ett saltsjuderi på uppdrag av Karl IX. Saltbruket var aktivt i några år och
kan kanske beskrivas som Oxelösunds tidigaste industrianläggning.

Lotsverksamheten
År 1667 beslutade Karl XI att alla utländska skepp
skulle lotsas i svenska farvatten – allt för att minimera
risken för att sjölederna skulle kunna kartläggas av
fendemakter. Detta innebar att alla fartyg över en
viss storlek måste ta hjälp av en lots för att trafkera
svenska farvatten, såvida man inte hade ett särskilt
tillstånd. I Oxelösund har det sannolikt funnits en
lotsplats redan 1642, möjligen ännu tidigare. I och
med införandet av lotsväsendet 1667 fck emellertid
lotsen en starkare och mer formell roll, då lotsaren
blev utstationerad av kronan. Bostället för lotsarna
och deras familjer har skiftat. Från 1683 och i 150
år framåt utgjordes det av Oxelö hemman, som låg
vid nuvarande Oxelö förskola vid Oxelövägen, och
Stora Hummelvik som låg på Brannäshalvöns södra
sida. Vid denna tid sträckte sig Oxelöviken ända in

till Frösäng, vilket förklarar Oxelö gårds läge. Viken
fylldes igen med schaktmassor i slutet av 1950-talet i
samband med järnverkets expansion och idag återstår
bara den damm där kommunens reningsverk idag ligger. I samband med detta revs även Stora Hummelvik
vars läge idag helt upptas av industrimark.
Oxelö hemman tillhörde godset Stjärnholm som bildats 1638. På hemmanet bodde lotsarna som också brukade de omgivande åkermarkerna. I slutet av
1700-talet var lotsarna uppdelade på stationerna Oxelö,
Hummelvik och Oxelösund, det som idag är Gamla
Oxelösund. Oxelö hemman blev med tiden en liten by
och beboddes av omkring 100 personer. Godsägaren
på Stjärnholm hade under hela 1700-talet försökt få
bort lotsarna, eftersom de inte gav så stora inkomster
och heller inte hjälpte till med dagsverken på godset.
När lotsarna vid Oxelö hemman blev fer behövde
dessa mer mark att odla på, vilket gjorde att en tio år
lång process om rätt till nyodling inleddes. Genom en
dom 1845 förlorade dock lotsarna processen och blev
tvungna att fytta från Oxelö hemman. Lotsarna vid
Oxelö och Stora Hummelvik blev hänvisade till ett
nytt område vid Breviken där torpet Brevik låg. Stora
Hummelvik friköptes vid samma tid av en före detta
lots och övergick till att bli en renodlad jordbruksen-

Oxelösunds första hamn. Bilden är tagen av August Kling, troligen 1877. Hamnen invigdes detta år men var ännu inte helt färdigställd. I bakgrunden syns hus tillhörande lotsarna som ännu fanns på platsen innan de fyttade till Sandviken. SLM
M022598
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het. Baron de Geer vid Stjärnholm blev dock skyldig att uppföra sju nya bostäder för lotsarna i Brevik.
Med tiden växte också Brevik upp till ett litet samhälle. Lotspassningen från fastlandet skedde från en
stege på berget mellan Brevik och Gamla Oxelösund.
Den huvudsakliga lotspassningen var dock lokaliserad till Hävringe.
Lotsarna blev dock inte långvariga i Brevik. Från
1878 blev de åter tvungna att fytta i samband med
att järnvägen och hamnen anlades i Breviken. Denna
gång blev de hänvisade till Sandviken väster om det
som idag utgör Gamla Oxelösund. Sedan dess är det
här lotsverksamheten i Oxelösund har varit belägen.
Gamla Oxelösunds äldre bebyggelse är därför starkt
förknippad med lotsarna som bebodde platsen, men
också av den ökade sjöfarten.

Stjärnholm
Stjärnholm som större gård och sedermera säteri grundades 1638 av den under samma år adlade hovrådet
Johan Månsson Silfverstierna. Gården omfattade då
större delen av nuvarande Oxelösunds kommuns
mark. Gården, som från början hade namnet Nygård,
döptes efter Silfverstiernas död om till Stjärnholm.
Silfverstierna hann bara anlägga två fyglar innan han

dog, och den första manbyggnaden uppfördes därför
av hans dotter Anna Maria och dennes make generaltullförvaltaren Vilhelm Drakenhielm 1660. Under
Drakenhielms tid uppfördes även kyrkan som ett gårdskapell och enligt uppgift det stora spannmålsmagasinet
som ännu fnns kvar. Vilhelm Drakenhielm dog 1676
och hans änka gifte då om sig med Mårten Lindhielm
som även han blivit adlad. Lindhielm lät plantera lindarna i allén som fnns framför slottet och uppförde
också den stora ladugårdsfyrkanten grundlagd på pålar
i den sanka marken. Slottet klarade sig undan de rysshärjningar som drabbade ostkusten 1719 men brann
ned av vådeld 1733. Den nuvarande slottsbyggnaden
stod klar 1748. I samband med slottsbyggandet uppfördes också den tegellada med tegelugn som fnns i
öster och även en kalkugn i närheten av Lastudden. I
tegelladan tillverkades teglet som användes till slottsbygget och även en stor mängd av det taktegel som
idag ligger på slottets och ladugårdens tak. Kyrkan
vid Stjärnholm blev församlingskyrka år 1750.

Rysshärjningarna 1719
När ryssarna angrep och plundrade den svenska
ostkusten under sommaren 1719 saknades militärt
försvar i Oxelösund, eftersom skansen vid Gamla
Oxelösund var övergiven. Bebyggelsen i socknen

Oxelösund omkring 1880. Närmast i bild syns Villan 1 och Villan 2 som låg på Villabacken. I bakgrunden den nyligen anlagda hamnen i Breviken med ett segelfartyg vid kajen. Notera den snedställda stegen till vänster om hamnmagasinen som användes av lotsarna för lotspassningen. Foto August Kling. SLM M022491
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bestod då förutom Stjärnholm och krogen i Gamla
Oxelösund av ett antal gårdar. Nyköping drabbades hårt av ryssarnas härjningar då så gott som hela
staden brändes ner, men bortsett från ett par gårdar
vid Oxelö, krogen i Oxelösund och ett fåtal byggnader vid Källstugan och Stjärnholm så brändes inte så
många hus i Oxelösundstrakten. De största förlusterna räknades istället till plundring av kreatur och
lösöre där i första hand Stjärnholm, Stora Bene och
Oxelö var drabbat. Krogen återuppbyggdes senare
och den byggnad som står på platsen idag är troligen
huvudsakligen uppförd under slutet av 1770-talet.

Ångbåts- och järnvägstrafken
Under 1820-talet startade den första ångbåtstrafken
och Oxelösund blev transithamn för resande och varor
till Nyköping. Oxelö krog blomstrade och fck snart
status som gästgivargård. Resan vidare till Nyköping
sköttes med roddbåtar, ofta rodda av krogpigor eller
ungdomar från orten. Ångbåtstrafken ökade stadigt
och det moderna industrisamhället krävde snart en
effektivare transportlösning för råvaror och produkter. Första steget var en landsväg till Oxelösund på
1850-talet, men projektet ledde inte till ökad effektivitet. Det som kom att förändra stadens utveckling i
en positiv riktning var istället järnvägen.

På 1870-talet tog en rad mindre gruv- och järnvägsbolag initiativ till byggandet av en privat järnväg mellan
Oxelösund och Bergslagen. Huvudmotivet var att få en
lämplig exporthamn för Bergslagens rikedomar av trä
och malmer. Planer hade funnits redan på 1860-talet
men de hade fått skjutas på framtiden på grund av dåliga tider. Under åren 1873-1874 köptes halvön Oxelö
in från Stjärnholmsgodset av det nybildade bolaget
Oxelösund-Flen-Wästmanlands Järnväg (OFWJ) för
anläggandet av järnvägen. Den 2 september 1877 invigdes OFWJ:s järnväg tillsammans med hamnen av
kungen. Hamnen var dock ännu inte helt färdigställd.
Till en början exporterades i första hand trävaruprodukter, då malmen från gruvorna i Bergslagen hade
en relativt hög fosforhalt vilket gjorde den svår att
förädla. Metoder för att tillverka dugligt järn och stål
av den fosforhaltiga malmen utvecklades dock allteftersom vilket gjorde att transporterna och exporten
ökade successivt. Utöver järnmalmen som fraktades från gruvorna importerade det nya bolaget även
kol som gick tillbaka till gruvindustrin i Bergslagen.
Järnvägen innebar helt nya möjligheter och blev startskottet för det som idag är Oxelösund. I och med
OFWJ:s markinköp i början av 1870-talet, kom senare Trafkaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund,
även kallat TGO, att äga och kontrollera framväx-

Oxelösunds järnvägsstation med det gamla stationshuset uppfört 1877. Huset revs någon gång på 1960-talet. I bakgrunden syns
bebyggelsen vid Hamngatan som ledde ner till hamnen. SLM BF04-1286
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Järntorget någon gång kring sekelskiftet 1900. OFWJ:s båda byggnader vid torgets västra sida innehöll stinsbostäder, och personal
vid järnvägen. De revs 1969 för att ge plats åt vårdcentralen som idag fnns på platsen. SLM BF04-1286

Malmgatan intill Salutorget i Oxelösund någon gång i början av 1900-talet. Barnen har ställt upp sig för fotografen på en lugn
gata utan trafk. Gatstensbeläggning saknas ännu, med undantag för rännstenarna. B-skolan kan anas bakom ett träd. Trädet är
en ek, planterad som ett vårdträd av bagaren Alfred Svensson 1887. Vårdträdet fnns kvar framför entrén till Hemköp. SLM M022418
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ten av staden. 1896 bildades TGO, vilket i praktiken
innebar en sammanslagning av gruvbrytningen och
järnvägen under OFWJ. Genom denna sammanslagning kunde gruvbolaget bättre konkurrera med gruvorna i Gällivare.
En järnvägsstation och ett stationshotell uppfördes
och hamnen byggdes ut i etapper. De svåra missväxtåren i Sverige under 1800-talets andra hälft gjorde
att många fattiga och nödställda lockades till orten
med löften om arbete i hamnen, brädgården eller på
Krooks Oljeupplag som hade anlagt sina oljecisterner
längst ut vid hamninloppet runt år 1900. Arbetarna
till hamnen rekryterades i stor utsträckning från den
kringliggande landsbygden och socknarna längs järnvägen. Redan två år efter invigningen av järnvägen
upptog kajerna i hamnen en sträcka av dryga 40 meter och strax efter sekelskiftet 1900 fanns både hamnkontor, tullvaktstuga och inte minst 14 storslagna
ångkranar på Brevikens norra strand, varav en hade
en lyftkraft på 20 ton.

Sommarnöjen och badhusepoken
Samhället runt järnvägsstationen växte med en ökad
befolkning som till stor del bestod av hamnarbetare.

Gamla Oxelösund beboddes fortfarande främst av
lotsar och personer vars försörjning var kopplad till
sjöfarten och fsket. Från 1870-talet kom emellertid
bebyggelsen där och på höjderna runt Breviken att
bestå av en ny typ av villor - sommarnöjen. Järnvägen
och ångbåtarna innebar nämligen att en ny grupp hade
fått upp ögonen för Oxelösund och under 1800-talets
sista årtionden uppfördes fera ståndsmässiga trävillor
av rika borgare från närbelägna städer. I Oxelösund
kunde de söka rekreation med sunda, friska bad och
ägna sig åt nöjen som kappsegling och krocketspel.
Villorna utformades enligt tidens ideal med oregelbundna planlösningar, glasverandor och träfasader
rikt dekorerade med snickarglädje.
På en liten holme i det som idag kallas Badhusviken
byggde TGO ett varmbadhus på 1880-talet och tio år
senare uppfördes även ett kallbadhus. 1885 initierades
ett badhotell av banmästare Adolf Murray. Hotellet
var stort, luxuöst och välordnat med över fyrtio gästrum, societetslokal och restaurang i en parkliknande
miljö, placerat bland sommarvillorna vid Brevikens
strand. Badlivet skulle emellertid inte bli långvarigt
och redan vid 1910-talets slut hade societeten tröttnat på bullret från den växande hamnen.

Oxelösunds varm- och kallbadhus någon gång i början av 1900-talet. Varmbadhuset närmast i bild uppfördes 1886 och tio år senare
uppfördes kallbadhuset som skymtar i bakgrunden. Varmbadhuset revs 1915 men kallbadhuset fck vara kvar till 1946. SLM M021434
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År 1915 revs varmbadhuset och kort därefter stängdes badhotellet ned för gott. Kallbadhuset, som drevs
i kommunal regi in på 1930-talet, fck stå kvar till
1946 då det också revs. På badhotellområdet och i
Villabacken där sommarvillorna låg fnns idag få byggnader bevarade. Mest känt är kanske Percy Thams
stora träpalats från 1901 som innehöll både kontor
och bostad, Thams villa.

Stadsplan och municipalsamhälle
En första stadsplan för stationssamhället upprättades 1896-97 av Oskar B Dehne på uppdrag av TGO.
I planen fck den nya bebyggelsen mer ordnade former än den tidigare bebyggelsen, som mer hade placerats ut efter behov. Gatunätet utformades enligt ett
linjärt rutmönster med avvikelsen att de västra delarna vinklades något och lades parallellt med Gamla
Oxelösundsvägen. 1908 utlades en ny stadsplan vilken
förändrade gatusträckningen i de ännu obebyggda
delarna av den äldre stadsplanens utkant. De nya gatusträckningarna gjordes istället slingrande och ore-

gelbundna enligt tidens ideal vilket bland annat syns
i Höjdgatan och Villagatan. Gatunät och tomtindelning har sedan dess i stort sett behållit sin utformning, med några undantag från slutet på 1950-talet.
Oxelösund blev år 1900 municipalsamhälle och hade
då en befolkning om cirka 1200 invånare. Flera områden inkorporerades i det nybildade samhället, såsom villatomterna Högklint och Brevikslund som låg
i Femöresunds östra del. Järnverket låg utanför samhällets gränser fram till 1938. TGO hade då anlagt
gator och ledningssystem, byggt hotell och anställt
läkare och polis samt svarade för vattenförsörjningen,
avlopp och elektricitet. En frontfgur i industrisamhället var Percy Tham, son till chefen vid TGO Vollrath
Tham. Percy Tham startade 1895 ett speditionsföretag med import av bland annat kol och cement, samt
egen export av järnmalm och virke.
Några egentliga gator fanns inte vid municipalbildningen, utan endast ett par något så när farbara genomfartsvägar. Gatuarbetena påbörjades emellertid

Förslag till stadsplan daterad 1908. På kartan syns den hittills uppförda bebyggelsen tydligt vilken sträcker upp över de norra delarna av centrum. Den tidigare stadsplanens rutnät har ändrats till att i de obebyggda delarna få mer slingrande gatusträckningar. Lantmäteriet 0481K-LITT D.
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genast och pågick tidvis under åren 1900-1914. Den
huvudsakliga gaturegleringen utfördes under åren
1920-1924, då även trottoarer och rännstenar anlades.
Under åren 1933-1936 byggdes ytterligare några gator
och de övriga gatorna förbättrades. Gatuarbetena utfördes i allmänhet som nödhjälpsarbete, liksom grävningen av Femörekanalen 1920-21. Nödhjälpsarbetare
var personer som inte hittat eget arbete och som tilldelats en arbetsuppgift av staten. Om de tackade nej,
blev de helt utan ersättning.

Ett modernt samhälle växer fram
I och med industrialiseringen av Oxelösund under
slutet av 1800-talet och 1900-talets första decennier ökade befolkning, service och bebyggelse stort
i staden. Oxelösund ingick i Sankt Nicolai socken,
men 1862 bildades Nikolai landskommun, där orten
Oxelösund ingick.
Vattenfrågan var tidigt ett problem då det visade sig
omöjligt att skaffa fram vatten från nära håll, varför
vattnet transporterades med järnvägen. En brunn anlades därför vid Bränn-Ekeby ca 13 km från Oxelösund
och en vattenledning drogs fram, till stor del i svår

terräng. Vattnet pumpades därifrån till Oxelösund
och fram till det vattentorn som hade uppförts 1899.
1905 förlängdes vattenledningen till Väderbrunn och
blev då mer än 20 km lång.
Ortens första skola, som kallades skolhus A, eller
A-skolan, byggdes intill Salutorget 1887 och utgjordes av en 1 ½ vånings träbyggnad med dekorativ panelarkitektur och hög granitsockel. 1899 byggdes ytterligare en skola, B-skolan, efter samma modell som
den första, vilken även kom att innehålla stadskyrkans första gudstjänstlokal - S:t Botvidssalen. 1905
uppfördes C-skolan men i takt med stadens expansion och befolkningstillväxt blev även dessa skolhus
otillräckliga, vilket gjorde att D-skolan uppfördes vid
Föreningsgatan 1917-1918. D-skolan skulle dessutom
kunna byggas till vid behov. Av dessa skolor fnns
idag C- och D-skolan kvar.
Industrialiseringen av Oxelösund och de arbetare
som fyttade till staden satte också sina fysiska spår.
1912 fck municipalsamhället sin första brandstation.
Nykterhetsloger och frikyrkoförsamlingar slog upp sina
portar och 1922 invigdes den nya Sjömanskyrkan i centrum. Arbetarrörelsen med stöd från Hamnarbetarnas

Hamngatan i början av 1900-talet som gick från järnvägsstationen till hamnen. De engelskspråkiga skyltarna skvallrar om Oxelösunds
internationella prägel som hamnstad. Källmanska huset med de karakteristiska trapporna och inglasade burspråket uppfördes
1903 men revs tillsammans med de övriga husen längs Hamngatan under 1960-1970-talet för att ge plats åt Prismanparkeringen.
SLM P2017-0306

Sörmlands museum

17

Oxelösund - Kulturhistorisk områdesbeskrivning / Rapport 2017:1

fackförening började planera för Folkets park 1902
och arrenderade mark från TGO för bygget.

Oxelösunds järnverk och nya
bostäder

Hamnarbetare gick samman och startade en kooperativ andelsförening för att pressa ned de höga matpriserna och år 1900 var därmed Oxelösunds första
Konsumförening bildad. 1907 fyttade verksamheten
till det i egen regi uppförda huset vid Föreningsgatan.
För att minska arbetarnas matkostnader genom möjlighet till egen trädgårdsodling togs också 1908 initiativet till en Koloniförening. Ett stycke land intill järnvägen i Dalgångsområdet arrenderades från
TGO och 53 odlingslotter om 200 kvadratmeter vardera delades upp. I och med första världskriget blev
efterfrågan på lotterna stor och området utökades
ytterligare. Idag fnns bara en liten del av det forna
koloniområdet kvar. Större delen av kolonistugorna
fyttades till ett nybildat koloniområde på Jogersö
när motorvägen byggdes.

Oxelösunds Järnverk började uppföras 1913 och togs
i drift 1917. Järnverket hade starka band till TGO eftersom både industrimarken, råvaran och transporten köptes från gruvbolaget. Järnverket bestod till
en början av en masugn och ett koksverk. Järnverket
var vid öppnandet Sveriges första med en koksmasugn. Tidigare hade tackjärnet framställts med hjälp
av träkol. 1928 startades Oxelösunds glasverk med
Sveriges första maskinglastillverkning. Genom glastillverkningen kunde man tillvarata stora mängderna
gas från koksverket.

Oxelösunds kyrkogård byggdes 1926-1930 efter ritningar av arkitekten Gunnar Asplund, mest känd för
sitt arbete med Skogskyrkogården i Stockholm. 1938
stod gravkapellet klart, även det ritat av Asplund, i
ett för arkitekten mycket typiskt utförande.

En egnahemsförening bildades på 1910-talet, varigenom hus uppfördes under 1910–20-talen, de första
längs Nytorgsgatan. Villabebyggelse i till exempel
Dalgången och längs Folkegatan och Sundsörsvägen
växte sedan fram under 1920- och 30-talen. Flera nya
bostadsområden tillkom under 1930–40-talen och
stadsplanen från 1897 reviderades därmed 1941 av länsarkitekt Arvid Stille. Genom arbetarrörelsens kamp
för rätten till allmän semester blev begreppet fritid
något som inte bara var förunnat de övre samhälls-

Oxelösunds järnverk någon gång omkring 1920. Järnverket var självförsörjande med eget gasverk och vattentorn. I bakgrunden
syns Oxelöviken som ännu sträcker sig långt in och en del av stadsbebyggelsen till vänster om denna. SLM BF04-3583
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skikten och under 1930–40-talen började fritidshusområden byggas på till exempel Femöre och Jogersö.
AB Centrifugalrör startades 1947 med industriell tillverkning av gjutna vatten- och avloppsrör, något som
varit en bristvara under kriget. Bolaget som ägdes
av AB Gustavsbergs fabriker drevs framgångsrikt i
Oxelösund och var en stor arbetsgivare fram till 1993,
då tillverkningen fyttades till Kina.

Oxelösund blir stad
År 1950 övergick municipalsamhället Oxelösund till
att bli stad med dryga 5000 invånare, då samhället och
området runt omkring bröts ut från Nikolai landskommun. Sveriges till ytan minsta stad. TGO hade
fram till stadsbildandet fortfarande haft viss kontroll
över servicefrågor som vatten, avlopp och el och var
ännu en stor markägare, men i och med den nya stadsförvaltningen överläts mycket till staden. Oxelösund
växte och bostadsbyggandet fortsatte. Efter andra
världskriget hade den kommunala bostadsstiftelsen
Oxelösundshem bildats och från 1950 uppfördes en rad
punkthus väster om vattentornet. 1952 övertog staden
ansvar för gator, mark, vatten och avlopp från TGO.
År 1956 invigdes Folkets hus intill Järnvägsparken,
före detta Salutorget, på samma plats som Oxelösunds
första skola, A-skolan, tidigare låg.
Kyrkan vid Stjärnholm, som från början varit slottskapell, blev församlingskyrka för Nicolai socken år
1936. Efter att Oxelösund blivit stad bildades 1953
Oxelösunds församling, som tidigare varit en del av
S:t Nicolai församling. Den nya staden och församlingen behövde en ny egen kyrka, och vid första advent
1957 invigdes således stadens första kyrka på berget
bakom Järnvägsparken - S:t Botvid. Kyrkan ritades
av arkitekt Rolf Berg och gavs ett modernt formspråk
med ett 57 meter högt klocktorn, ritat för att likna en
klockboj. Kyrkan fck på grund av att den uppfördes
helt i betong smeknamnet Sankta Cementa.

Järnverkets tillväxt driver på
planerna
TGO bytte namn till Gränges AB och 1955 köpte
bolaget aktiemajoritet i Oxelösunds Järnverk. 1957
tillkännagav Gränges AB sitt beslut om utbyggnad
av järnverket. Man beslutade att uppföra ett nytt tekniskt avancerat stålverk, ett valsverk samt en utbyggnad av det befntliga järnverket. Huvudprodukten
skulle vara grovplåt, huvudsakligen för fartygsbygg-

nation. Satsningen förväntades innebära en rekordhög
befolkningsökning och förberedelser för en massiv
samhällsbyggnad påbörjades av de styrande i staden.
Järnverket hade då en personalstyrka på 700 personer
vilken beräknades uppgå till 2 300 efter utbyggnaden.
Motsvarande siffror för kommunens befolkning beräknades öka från 6 000 till 12–13 000 invånare 1961.
Sammanlagt skulle det därför behöva byggas 3 500
bostäder fram till 1965. Frågor väcktes tidigt om hur
man skulle kunna skapa fer arbetsplatser för kvinnor
som motvikt till den mansdominerade tyngre stålindustrin. Till 1970 var förväntningarna på samhällsexpansionen ännu större då befolkningen väntades bli
upp emot 20 000. I beräkningarna ingick då ytterligare
utbyggnader av stålverket och följdeffekter inom andra delar av samhället. Stadens befolkning kom dock
aldrig att uppnå de höga prognoserna.

Samhällets expansion
År 1959 hade en generalplan för Oxelösund utarbetats i rekordfart för att anpassa samhället till den
expanderande industrin och stadens förväntade befolkningsökning. Generalplanen upprättades av arkitektfrman Curman och Gunnartz under ledning
av Jöran Curman. I generalplanen fastställdes dispositionen av bostäder, industri, service och fritidsområden. Planens huvuddrag gick ut på att industrins
utveckling koncentrerades mot nordost, ferfamiljshus
i nordväst och enfamiljshus i väster. Stjärnholms och
Sundas gårdar förvärvades av staden 1960.
1968 reviderades generalplanen och gav då ytterligare utrymme för industrin att expandera, framförallt
åt norr vid Brannäs. Tidigare utpekad industrimark
togs dock bort vid Vivesta och norra Femöre. För
att det massiva bostadsbyggandet skulle komma till
stånd behövdes även bostäder till byggnadsarbetarna.
Bostäderna utgjordes av monteringsfärdiga hus inköpta av järnverket 1958. Dessa placerades i tre anläggningsbyar; Malmbyn norr om samhället samt Järnbyn
och Stålbyn i närheten av Gamla Oxelösundsvägen
i söder. De festa av husen fyttades 1963 till det nyanlagda Sundaområdet, och byggdes om till permanenta bostäder eller användes som provisoriska skoloch fritidslokaler.
De två generalplanerna från 1959 och 1968 möjliggjorde en stor bebyggelseexpansion i Oxelösund. Bygget
påbörjades i de centrala delarna där gator och ledningar redan fanns klara. I centrum uppfördes både
EPA- och Domusvaruhus samt vårdcentral, bibliotek,
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ny brandstation och hotell. För att kunna möta den
större mängd bilar som skulle passera genom centrum, gavs Föreningsgatan en ny sträckning. Denna
skulle då anslutas till den nya järnvägsbron som stod
klar 1963. En annan stor förändring var den nya motorvägen från Nyköping som byggdes i två etapper.
Etapp ett från Hamnbron till kommungränsen invigdes 1967, och etapp två stod klar 1969.
En mängd nya bostadsområden med ferfamiljshus,
kedje- och radhus, enfamiljsvillor och egna hem tillkom under 1960–70-talen. Efter bostadsbebyggelsen i centrum stod klar växte område på område ut
från stadskärnan. Frösäng, Ramdalshöjden, Vallsund,
Sundaområdet, Peterslund, Danvikshagen ända bort
till Inskogen. Vid Inskogen fck dock de omfattande planerna krympas efter att efterfrågan i slutet på
1970-talet sjunkit. Fritidshusområden på bland annat Femöre och Jogersö förtätades med fer stugor
och nya fritidshusområden tillkom. Gemensamt för
de nya bostadsområdena var att principen om trafkdifferentiering skulle gälla så långt det var möjligt.
Detta gjorde att Oxelösund 1967 hade nära två mil
cykelvägar, vilket gjorde att man kunde ta sig från

Sundaområdet i väster till järnverket i öster utan att
behöva korsa någon trafkled.
Stadens utveckling planerades tidsenligt med ingenjörsmässighet i detalj och planerna hölls i rullning
med hjälp av utförliga inkomst- och utgiftsprognoser över stadens behov. Under 1960-talets andra hälft
innehöll prognoserna bland annat både nya låg-, mellan- och högstadieskolor samt tre nya barndaghem.
Skolorna byggdes i rekordfart, vissa som mer tillfälliga lösningar av prefabricerade byggelement som t.
ex. Häggenskolan. Yrkesskolan – det som sedermera
skulle komma att bli gymnasieskolan och Campus –
uppfördes 1962.
Ålderdomshemmet byggdes ut och en sporthall med
badhus planerades vid Ramdalen och stod färdig 1971.
Sportanläggningen var tänkt att komplettera den bara
tio år äldre Frösängshallen. Satsningen på sport- och
fritidsanläggningar var ett viktigt och medvetet grepp
från den kommunala planerarsidan, eftersom befolkningsökningen innebar att staden även fck fer unga
invånare. Den gamla Malmvallen som invigdes på
1940-talet hade fått ge vika för industrimarkens utvidgning, något som också motiverade behovet av de

Flygbild över centrums norra del 1962. Den äldre bebyggelsen som tidigare fanns här har på några få år nästan helt ersatts av ferbostadsbebyggelse i tre våningar och ett antal punkthus. I bakgrunden syns den nyligen färdigställda sötvattensdammen som är
det som blev kvar av Oxelöviken efter den igenfylldes. Till höger om den syns även Malmbyn med uppradade bostadsbaracker för
anläggningsarbetarna. Husen fyttades senare och blev villor i Sundaområdet. SLM BF04-1703
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nya anläggningarna. Oxelösunds kommun bildades
1971, då Oxelösund blev centralort i den nya kommunen. 1978-80 anlades ett fjärrvärmenät vilket utnyttjade överskottsvärmen från järnverket.

Sanering av stadskärnan
I samband med Gränges AB:s utbyggnadsbeslut utarbetades en saneringsplan för stadskärnan för att möjliggöra modern ferbostadsbebyggelse. Saneringarna
påbörjades redan 1957, och man beräknade på sikt
att ytterligare 4 000 personer skulle kunna fytta in
i moderna ferfamiljshus i centrum. Detta innebar
att mer eller mindre all 1800-talsbebyggelse i centrum revs, vilket utgjorde en stor del av stadskärnan. Affärsgatan Hamngatan längs järnvägsspåret
revs i sin helhet, liksom stadens första järnvägshotell. Den äldre stationsbyggnaden hade rivits i slutet
av 1930-talet. I generalplanen 1959 bedömdes ytterligare byggnader vara ”saneringsmogna”, bland annat
de nationalromantiska trävillorna runt Breviken och
i Villabacken bakom lokstallarna, varför de också så
småningom revs. En bidragande faktor till detta var
även att tomterna i fråga fortfarande arrenderades
från TGO med korta arrendeavtal. Detta gjorde att

några av villaägarna kände osäkerhet för framtiden
och önskade bli inlösta.
I norra delen av centrum skedde den största omvandlingen. Samtliga av de äldre arbetarbostäderna som
uppförts kring sekelskiftet 1900 för hamnarbetare
och anställda på järnverket revs till förmån för nya
ferbostadshus. På bara några få år förändrades stadsbilden totalt. Det var bara de äldre villaområdena som
klarade sig från rivningarna, med undantag av några
hus vid Folkegatan och närmast järnverket i norr. I
slutet på 1960-talet var stadssaneringsplanen i stort
sett genomförd. Oxelösund låg då som nummer tre av
de kommuner i Sverige som rivit mest av 1800-talsbebyggelsen jämfört med före 1960. Rivningarna kom
dock att fortsätta även under följande decennium.
För den äldre bebyggelsen i Gamla Oxelösund hade de
styrande i staden inledningsvis antagit ett annat förhållningssätt och ett kulturreservat med tydlig bevarandeambition inrättades. Redan i 1968 års revidering
av generalplanen stod det dock klart att Gränges AB:s
industriområde förväntades expandera i sådan grad
att de gamla lotsbostäderna, sommarvillorna och sjökrogen i Gamla Oxelösund också behövde rivas. Som

Domusvaruhuset under uppförande 1963. I bakgrunden syns EPA-varuhuset invigt 1961 och till vänster skymtar Folkets hus. Foto:
Ulf Ingvar Wallnér. Bild från Oxelösundsarkivet, Bild ID 012079

Sörmlands museum

21

Oxelösund - Kulturhistorisk områdesbeskrivning / Rapport 2017:1

en förberedelse för detta hade staden under 1960-talet
köpt upp ett antal villor, samt Sjöfartsverkets mark
som bland annat omfattade ett 30-tal arrendatorer och
lotsstationen, allt i gamla Oxelösund. Gamla lotskontoret revs 1967 i samband med att mark- och husköpen
startade. Tanken var att underlätta för industrins fortsatta expansion, något som dåvarande kommunalråd
Sven Zetterström bedömde vara en förutsättning för
stadens utveckling. Planerna var därmed fastställda
men något slutgiltigt genomförande var ännu inte aktuellt under 1970-talets första hälft. 2004 upprättades
en detaljplan för Gamla Oxelösund, då bebyggelsen
i den västra delen gavs juridiskt skydd.

Konjunktursvängningar &
utvecklingen till idag
Vid slutet av 1970-talet hade industrin ännu inte expanderat i den grad man förväntat. Gränges AB hade haft
stora ekonomiska förluster under mitten av 1970-talet
och vid årsskiftet 1977/78 övertogs bolaget av staten
genom Svenskt Stål AB – SSAB. Konjunkturen och
stålkrisen under 1970-talet, teknisk förnyelse och rationaliseringar påverkade utvecklingen inom industrin
vilket fck stora effekter på hela samhället. Oxelösund
som i början av 1970-talet nått sin topp vad gällde befolkningsantal med drygt 15 000 invånare fck i och
med industrins nedgång och personalnedskärningar
nu en nedåtgående kurva vad gällde invånarantal och
ekonomisk tillväxt. Genom järnverkets rationaliseringar skulle personalstyrkan minska med sammanlagt 1 200 personer mellan 1975 och 1983.

Oxelösund lades på is och under 1980- och 90-talen
byggdes betydligt mindre i kommunen. Från 1980
minskade kommunens befolkning stadigt för att
nå sin bottennotering år 2000 med 10886 invånare.
Befolkningsminskningen ledde snart till ett överskott
av bostäder. Detta i kombination med hög arbetslöshet
och en väl utbyggd kommunal service gjorde att AMS
1981 beslutade att placera en fyktingförläggning i ett
av ferbostadshusen vid Ramdalshöjden. Anläggningen
var tänkt att vara tillfällig men användes fram till 1996
för fyktingar från bland annat Bolivia, Chile, Polen
och Jugoslavien. Under 1980- och 1990-talen revs ett
antal ferbostadshus i Frösäng, Ramdalen, Centrum
och punkthusen vid Thulegatan med hänvisning till
bostadsöverskottet. En del hus byggdes om till mer
småskaliga enheter eller till kontor. Skolor ombildades
och slogs ihop, Frösängsskolan och Isbergsgymnasiet
blev Brevikskolan, och 2005 revs Häggenskolan som
låg intill Häggenkyrkan.
Industrin hade det fortsatt tufft under 1990-talet. Efter
stora förluster under lågkonjunktur och en vikande
marknad lade AB Centrifugalrör ner sin tillverkning
1992. Grängesbergsgruvan lades ner och i början av år
1990 gick därmed det sista malmtåget från Grängesberg
till Oxelösund. Trots detta har SSAB ändå fortsatt
vara en stor arbetsgivare, inte bara inom kommunen
utan även med arbetskraft från närliggande orter såsom Nyköping. År 2008 var drygt 2 400 personer
anställda vid SSAB i Oxelösund. Idag är det åter bostadsbrist i kommunen, och nya byggprojekt planeras och genomförs därför på fera håll. En ny skola är
planerad vid Häggenskolans gamla plats.

Ytterligare arbetstillfällen försvann i samband med
glasverkets avveckling. Rivningsplanerna i Gamla
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Blandade tidningsurklipp från Södermanlands Nyheter under 1960-1970-talet. Notiser om rivningarna var ständigt återkommande i nyhetsrapporteringen.
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3. Katalog
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Oxelösunds kommun med de inventerade områdena markerade med blå streckade linjer. Kommungränsen är markerad med lila
heldragen linje.

Inventerade områden
1.

Palmtorp/Cedertorp

2.

Basttorp/Gabrielstorp

3.

Djursvik

4.

Stjärnholm

5.

Lastudden

6.

Bene/Tegeltorp

7.

Grönviken/Danvik

8.

Vivestanäset

9.

Brasstorp/Vivesta/Aspa

10. Brannäs
11. Bara
12. Sundsör
13. Inskogen
14. Peterslund

15. Danvikshagen
16. Sunda norr
17. Sunda söder
18. Ramdalen
19. Vallsund
20. Jogersö norr
21. Jogersö söder
22. Frösäng
23. Stenvik
24. Västra Femöre
25. Östra Femöre
26. Dalgången/Femöresund
27. Centrum söder
28. Centrum norr
29. Gamla Oxelösund

Sörmlands museum

25

Oxelösund - Kulturhistorisk områdesbeskrivning / Rapport 2017:1

1. Palmtorp/Cedertorp
Historik
Palmtorp tillsammans med angränsande Cedertorp
var dagsverkstorp under Stjärnholms säteri. Torpen
skiljs åt av Palmtorps allé som anlades på 1600-talet.
Vägen anlades i en rak linje från slottet västerut med
en allé av träd från Holland längs vägen. Gårdarna
anlades förmodligen under tidigt 1700-tal då de omnämns i husförhörslängder från 1734. Palmtorp och
Cedertorp beboddes av torpare som hade i uppgift
att, utöver att bruka sin egen mark, göra dagsverken
vid Stjärnholms säteri.
Palmtorp och Cedertorp friköptes 1927-1928 när godset Stjärnholm styckades av. Längs den norra sidan
av Palmtorps allé byggdes villor under 1930-40-talen på de avstyckade tomterna. Palmtorp drevs som
jordbruk fram till 1976. Idag arrenderas marken av
Stjärnholm. Cedertorp drevs som jordbruk fram till
att väg 53 mot Oxelösund byggdes 1967. Eftersom delar av gårdens mark togs i anspråk för bygget köpte
Oxelösunds kommun gården. Vid Cedertorps gård
ligger idag fera nya villor, den gamla ladugården från

Palmtorp på 1940-talet. Foto Dan Samuelsson. SLM M022566

1915 fnns dock kvar. 1964 anlades skjutbanan för
Oxelösunds skyttegille i öster.

Områdesbeskrivning
Området angränsar mot Nyköpings kommun och
större delen mot norr utgörs av skog. I sydvästra delen av området, längs med Palmtorps allé ligger idag
ett fertal villor. Byggnaderna är placerade långt in
på relativt stora tomter. Söder om allén breder jordbrukslandskapet ut sig. Vid alléns krön ligger gårdarna Palmtorp och Cedertorp. Palmtorps manngårds-
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.

26

Sörmlands museum

Oxelösund - Kulturhistorisk områdesbeskrivning / Rapport 2017:1

byggnad, uppförd 1914, är ombyggd och tillbyggd i
omgångar under 1900-talet. Gården har dock fortfarande kvar sin gårdskaraktär med angränsande ekonomibyggnader. Cedertorp består idag av fera mindre fastigheter och den tidigare gårdens utformning
är svår att se. Cedertorps ladugård står kvar och används idag som stall. Genom området går motorvägen mellan Nyköping och Oxelösund. I östra delen
av området fnns skjutfältet.

Stjärnholm och visar på ett pedagogiskt sätt gårdarnas koppling till godset.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Palmtorps gård och Cedertorps ladugård bevaras och underhålls med traditionella material och
metoder. Palmtorps gårdskaraktär bör bibehållas. Ursprungliga detaljer såsom fönster, dörrar,
fasadmaterial beaktas.
• Palmtorps allés historiska vägsträckning ska beaktas vid tänkta förändringar.

Kulturhistoriskt värde
Palmtorp har trots förändringar kvar sin ursprungliga gårdskaraktär med en mangårdsbyggnad och angränsande ekonomibyggnader. Gårdens agrara funktion är tydligt avläsbar då den omgärdas av åkermark.

• Planläggning inom detta område bör föregås av
en antikvarisk förundersökning.

Cedertorps gård har idag förändrats, men den äldre ladugården är välbevarad och berättar om torpets
historia som dagsverkstrop och ekonomibyggnadens
funktion för ett fungerande jordbruk på platsen.
Palmtorps allé har behållit karaktären av landsväg
och har idag samma sträckning som under 1600-talet. Landsvägen binder samman torpen med godset
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4

1. Bostadshuset till Palmtorp uppfört 1917. I förgrunden Palmtorps allé vars sträckning härstammar från 1600-talet.
2. Cedertorps ladugård uppförd 1915 med timrad stalldel till höger.
3. Några av de villatomter norr om Palmtorps allé som styckades av och bebyggdes på 1940-talet.
4. Villa från 1930-talet vid Palmtorps allé.
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2. Basttorp/Gabrielstorp
Historik
Basttorp, även kallat Bastetorp, nämns redan 1571
när skatten för Älvsborgs lösen ska drivas in, ägaren
Oloff fck betala 17 mark och 4 öre i skatt. Under
1600-talet betecknas Basttorp som ett frälsehemman
under Stjärnholm. Den äldre mangårdsbyggnaden
uppfördes 1887 och en ny 1954. Till gården hör ett
fertal ekonomibyggnader uppförda under 1900-talets första hälft. Gården har funnits i samma familjs
ägo från 1926 och jordbruket är ännu aktivt. Under
1930-40-talet började sommarstugor uppföras väster
om gården. En del av dessa har på senare år byggts
om och till och kompletterats med åretruntbostäder.
I norr fnns Gabrielstorp, som var ett dagsverkstorp
under Stjärnholms säteri. Under 1700-talet kallades
torpet för Skräddarstugan. Till Gabrielstorp har funnits
ett fertal ekonomibyggnader, bland annat en smedja
som revs 1950. Idag fnns bostadshuset och ett uthus
kvar, men står oanvända.

Områdesbeskrivning
Basttorps bebyggelse är placerad på en höjd med utsikt
över Basttorpsviken. Området karaktäriseras av öppna
jordbrukslandskap tillsammans med skogsbevuxen

Basttorp på 1940-talet. Foto Dan Samuelsson. SLM M022304

mark. Basttorps gårdsbildning är sammanhållen till
sin karaktär med den äldre och yngre mangårdsbyggnaden, bostadhus och ekonomibyggnader placerade
nära varandra. Gårdens årsringar är tydligt avläsbara
med äldre och nyare ekonomibyggnader som vittnar
om jordbrukets utveckling under 1900-talet. Väster
om gården fnns ett område med sommarstugor som
är ombyggda i olika utsträckning och kompletterade
med åretruntbostäder.
Gabrielstorp ligger nedanför en skogsbevuxen slänt,
framför fastigheten sträcker åkerlandskapet ut sig.
Fastigheten består av ett bostadshus och ett uthus.
Torpet är idag obebott och sly och buskar växer runt
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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huset. Den tidigare fruktträdgården går fortfarande
att urskilja.

Kulturhistoriskt värde
Stjärnholm hade tidigare ett fertal dagsverkstorp under sig. Större delen av dessa har rivits under 1900-talet vilket gör att de få som fnns kvar är mycket viktiga för att visa på Stjärnholms sammansättning som
storskalig jordbruksenhet. Torpen hade i regel små
åkerlappar och ett fåtal djur för egen försörjning vilket är av samhällshistoriskt intresse och ger ledtrådar
om hur livet såg ut för torpare förr i tiden.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Gabrielstorp och Basttorp med ekonomibyggnader bevaras och underhålls med traditionella
material och metoder.
• Åkerlandskapet bör hållas öppet och inte brytas av ny bebyggelse.
• Planläggning inom detta område bör föregås av
en antikvarisk förundersökning.

Basttorps gård och Gabrielstorp visar på ett äldre
bebyggelsemönster som före stadens utbredning var
det dominerande i kommunen. Basttorp är utöver
Stjärnholms gård den enda kvarvarande jordbruksenheten inom kommunen som ännu är i drift, vilket har
ett högt kontinuitetsvärde och samtidigt bidrar till
den öppna och levande landskapsbilden. Gården är
tillsammans med Gabrielstorp dessutom mycket välbevarad med få utförda ändringar vilket är av byggnadshistoriskt och pedagogiskt värde. Båda är därför
mycket viktiga att bevara.
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1. Basttorps gård, med det äldre bostadshuset från 1887 i mitten, det nyare från 1954 till vänster och en undantagsstuga till höger.
2. Basttorps ladugård med utbyggt mjölkrum av lättbetong.
3. Gabrielstorp från omkring 1900 med ursprungliga fönster, dörr och takmaterial. Torpet är kringvuxet av sly.
4. Uthus tillhörande Gabrielstorp.
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3. Djursvik
Historik
Djursvik omnämns 1571 vid beskattningen som fnansierade Älvsborgs lösen. Gården, som tidigare tillhörde Stjärnholm, syns på en karta från 1683 på samma
plats där Stora Djursvik idag ligger. Viken gick vid
denna tid nästan ända fram till gården men strandlinjen har sedan dess förskjutits genom landhöjningen.
1857 delades gården genom laga skifte varvid Lilla och
Stora Djursvik bildades. Från 1930-talet började udden och Trullholmen bebyggas med sommarstugor.
På 1950-talet var området så gott som utbyggt men
enstaka hus har uppförts efter det eller ersatts av nya.

Områdesbeskrivning
Hela området som utgörs av en halvö upptas av landsbygd och skogsmark. De två äldre gårdsbildningarna
Stora och Lilla Djursvik ligger i det öppna åkerlandskapet och på udden väster om dessa fnns ett sommarstugeområde som även täcker Trullholmen, strax
utanför udden. Den södra delen av halvön är tillsammans med sommarstugeområdet skogbevuxen. Stora
Djursvik består idag av två äldre bostadshus med en
större ladugård samt ett par mindre ekonomibyggnader. Den äldre västra mangårdsbyggnaden uppfördes omkring 1820, och den yngre uppfördes 1886

Den äldre mangårdsbyggnaden vid Stora Djursvik på 1940-talet. Foto Dan Samuelsson. SLM M022459

som undantagsstuga. Ladugårdsbyggnaden är uppförd 1886. Strax norr om de två mangårdsbyggnaderna
fnns ett mindre boningshus och en smedja, troligen
uppförda under 1800-talet. Vägen passerar mellan
ladugården och bostadshusen. Lilla Djursvik består
av ett större och ett mindre bostadshus, en ladugård
samt ett uthus. Det mindre, äldre bostadshuset är
troligen uppfört eller fyttat från Stora Djursvik då
gården skiftades. Ladugården är uppförd i början av
1900-talet. Sommarstugebebyggelsen på Djursvik är
placerad i skogbevuxen mark som är relativt kuperad.
Bebyggelsen består av sommarstugor i varierat utförande. De äldsta har en rektangulär planform, fasader
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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med träpanel, fönster i 2-4 lufter och facka sadeltak.
Flera av stugorna har byggts till i olika utsträckning.

liv vilket gör att den har ett samhällshistoriskt värde.
Värdebärande karaktärsdrag är ursprungliga detaljer,
placering i landskapet och storlek.

Kulturhistoriskt värde
Gården Djursvik har genom sin långa historia och
ett oförändrat läge åtminstone sedan 1600-talet ett
mycket högt kulturhistoriskt värde. I samband med
laga skifte delades gården i Stora och Lilla Djursvik,
vilka båda har förändrats mycket lite sedan 1800-talet. Stora Djursvik visar idag upp en mycket sammanhållen och välbevarad gårdsbildning, vilket är relativt
sällsynt i kommunen. Bostadshusen tillsammans med
ekonomibyggnaderna är mycket bra exempel på jordbruksbyggnader från 1800-talet och den agrara byggnadstraditionen. Byggnadernas placering där vägen går
mellan bostadshus och ladugård är typiskt och mycket
karaktärsskapande. Både Stora och Lilla Djursvik ger
också exempel på användandet av undantagsbyggnader
för den äldre generationen vilket tidigare var vanligt
vid generationsskifte. Sommarstugebebyggelsen vid
Djursvik är relativt sammanhållen i sin utformning
och placering i landskapet samt relativt oförändrad.
Genom detta visar den på mellankrigstidens förbättrade samhällsvillkor och tidens intresse för frilufts-

Riktlinjer/förhållningssätt
• Stora och Lilla Djursvik bevaras och underhålls
varsamt. Ombyggnad eller utbyggnad av bostadshusen bör undvikas.
• Ny bebyggelse i anslutning till gårdsbildningarna bör undvikas, men bör ifall den tillåts utformas med utgångspunkt i den äldre bebyggelsen.
• Åkerlandskapet bör hållas öppet och inte brytas av ny bebyggelse.
• Sommarstugeområdets äldre bebyggelse bevaras och utformningen hålls enkel. Storleken på
nya hus bör inte överstiga befntlig bebyggelse
och planformen bör hållas enkel.
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1. Den äldre mangårdsbyggnaden vid Stora Djursvik uppförd omkring 1820 med ett timrat uthus närmast i bild.
2. Uthus vid Stora Djursvik med vasstak under teglet.
3. Ladugården vid Stora Djursvik med vägen alldeles intill.
4. Den yngre mangårdsbyggnaden uppförd 1886 vid Stora Djursvik.
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5. Smedjan vid Stora Djursvik sett från vägen.
6. Smedjans tak och vägg har rasat in. Resterna av de två murstockarna syns fortfarande.
7. Lilla Djursviks yngre bostadshus från omkring sekelskiftet 1900.
8. Lilla Djursviks äldre bostadshus, troligen uppfört eller hitfyttat från Stora Djursvik 1855.
9. Ladugården vid Lilla Djursvik.
10. Sommarstuga vid Djursviks udde från 1930-1940- talet med glasad veranda.
11. Sommarstuga vid Djursviks udde från 1930-1940-talet med tidstypiska fönster i 3-4 lufter.
12. Sommarstuga vid Djursviks udde från omkring 1940. Tidstypiska detaljer är den enkla planformen och fönsterluckor.
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4. Stjärnholm
Historik
Området innehåller idag den största koncentrationen av äldre bebyggelse i kommunen. Stjärnholm
köptes tillsammans med Sunda, Vivesta och VästerAspa år 1638 av den samma år adlade Johan Månsson
Silfverstierna. Gården hette då Nygård, och var sannolikt en utfyttning ur Bene by strax intill. Silfverstierna
hann bara anlägga två fyglar innan han dog, och den
första manbyggnaden uppfördes därför av hans svärson Wilhelm Drakenhielm som gift in sig i gården.
Drakenhielm lät döpa om gården till Stjärnholm efter
sin svärfar. Under Drakenhielms tid uppfördes även
kyrkan som ett gårdskapell (1671) och enligt uppgift det stora spannmålsmagasinet i två och en halv
våning med högt tak som ännu fnns kvar. Kyrkan
hade ursprungligen huvudingången vänd mot slottet
och sakristian på motsående sida vilket är ovanligt.
Drakenhielm anlade även dammarna norr om ladugårdsfyrkanten vilka i början av 1900-talet försågs
med det lilla lusthuset eller ekotemplet. Drakenhielm
dog 1676 och hans änka gifte då om sig med Mårten
Lindhielm som även han blivit adlad. Lindhielm lät
plantera lindarna i allén som fnns framför slottet och
uppförde också den stora ladugårdsfyrkanten som
grundlades på pålar i den sanka marken. Slottet klarade
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Stjärnholms slott från norr troligen tidigt 1900-tal. SLM M022763

sig undan de rysshärjningar som drabbade ostkusten
1719 men brann ner av vådeld 1733. Den nuvarande
slottsbyggnaden började byggas 1735 men stod klar
först 1748. I samband med slottsbyggandet uppfördes
också den tegellada med tegelugn som fnns i östra
utkanten av inventeringsområdet och även en kalkugn i närheten av Lastudden. I tegelladan tillverkades teglet som användes till slottsbygget och även en
stor mängd av det taktegel som idag ligger på slottets
och ladugårdens tak.
Till gården hör ett antal bostadshus uppförda under 1800-talet och framåt för de anställda på gården.
Förmansbostäderna målades i gult och övriga var
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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rödfärgade. På 1870-talet köptes mark in av OFWJ
för anläggandet av järnvägen mellan Grängesberg
och Oxelösund vilken öppnades för trafk 1877. Vid
Stjärnholm anlades samma år en post- och järnvägsstation med tillhörande magasin. Senare tillkom byggnader för banvaktare och banförman och även en affär.
Idag fnns endast stationshuset och banvaktsstugan
kvar. På 1920-talet styckades Stjärnholms egendom
upp och fera av gårdarna såldes. Kyrkan såldes till
Nyköpings västra och St Nicolai pastorat, slottet
och en del av trädgårdsanläggningen köptes 1935 av
Ingeborg Hellenius-Cronhielm som 1945 överlät det
till Strängnäs stift. Jordbruket med dess huvudbyggnad och ekonomibyggnader friköptes 1934 av Ernst
Ålund som 1960 sålde den till Oxelösunds kommun
vilka sedan dess arrenderat ut gården. Slottet byggdes till 1994-1995 med ett kapell i öster och en matsal
med ovanliggande terrass mot norr.

Områdesbeskrivning
Området domineras av slottsanläggningen, ladugårdsfyrkanten och kyrkan som alla är synliga från
motorvägen i söder. Härifrån syns även den mangårdsbyggnad eller corps de logi som uppfördes till

gården 1910. Till ladugårdsfyrkanten, som idag innehåller stall, hör ett antal ekonomibyggnader från olika tider, där spannmålsmagasinet från 1600-talet är
den mest framträdande. I närheten fnns ytterligare ett magasin och en lada troligen uppförda i mitten av 1800-talet. Väster om ekonomibyggnaderna
fnns ett ridhus från senare tid. I närheten av slottet ligger förmans- och arbetarbostäder som hörde
till gården. Dessa består av rättarebostaden, snickarstugan, hantverkarebostaden uppförda omkring
1900 och en rödmålad arbetarbostad med rum för
minst fyra familjer sannolikt uppförd tidigt 1800-tal.
Sydost om slottet ligger trädgårdsmästarens bostad,
också den uppförd omkring 1900, med växthus och
uthus. Intill trädgårdsmästarbostaden fnns en kursgård kallad Nygård uppförd 1970. Lite längre österut
ligger Smedbacken, eller Smedjebacken, med ytterligare en grupp arbetarbostäder. På senare år har nya
bostäder byggts intill de gamla. Av namnet att döma
är det troligt att det var här slottets gamla smedja låg.
Denna var sannolikt i bruk fram till omkring 1910 då
en ny smedja uppfördes i rött tegel vid Redbacken på
berget väster om slottet.
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1. Slottet med fyglarna sett från sydväst. Lindallén framför slottet planterades av Drakenhielm i slutet på 1600-talet. Huvudbyggnaden
stod färdig 1748 och är utformad i återhållsam rokoko.
2. Stjärnholms kapell uppförd 1671.
3. Ladugårdsfyrkanten uppförd av Lindhielm på 1680-talet sedd från sydost. Delar av takteglet är tillverkat i tegelladan uppförd
på 1700-talet. Ladugårdsfyrkanten är den enda i sitt slag i Södermanland.
4. Ladugårdsfyrkantens gårdsplan där takfallen har takkupor med öppningar till ladorna.
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Kulturhistoriskt värde
Stjärnholms slott är ett mycket bra exempel på 1700-talets rokokoinspirerade slottsarkitektur. Tillsammans
med fygelbyggnader och trädgård är anläggningen
välbevarad trots tillbyggnad i form av kapell och matsalsutbyggnad på norrsidan. Kyrkan är en av få kyrkobyggnader som uppfördes under 1600-talet i länet
och är starkt sammanknuten med gårdsmiljön.
Ladugårdsfyrkanten är genom sin ålder ensam i sitt
slag i hela Södermanland och är således ett av de bästa exemplen på stormaktstidens ekonomibyggnader.
Slottet har många byggnader kvar som berättar om
de anställdas bostadsförhållanden såväl som gårdens
ekonomiska bas; arbetarbostäder, tjänstebostäder, magasin, tegellada m.m. Detta är av samhällshistoriskt
såväl som socialhistoriskt värde. Byggnaderna inom
området är mycket välbevarade och innehåller ovanligt många byggnadsfunktioner som representerar
olika tidsepoker och historiska skeenden. Magasinet
är mycket ovanligt som bevarad 1600-talsbyggnad
och tegelladan är som byggnadstyp ensam i sitt slag
i länet. Båda har höga byggnads- och lokalhistoriska
värden. Slottsanläggningen med park och tillhörande
byggnader utgör ett mycket viktigt rekreationsområde som saknar motsvarighet inom kommunen. Hela
anläggningen innehar därför mycket höga miljöskapande och kulturhistoriska värden.

Stjärnholms tidigare stationshus tillsammans med en
banvaktsstuga fnns ännu kvar och visar på slottets betydelse som anhalt på Oxelösund-Flen-Västmanlands
järnväg. Stationen hade tidigare poststation, ett magasin och här låg även Stjärnholms första affär, vilka
idag har rivits. De kvarvarande byggnaderna är därför
av högt samhällshistoriskt värde. Utöver Oxelösunds
station utgör Stjärnholm det enda tidigare stationsläget inom kommunen.

Riktlinjer/förhållningssätt
•

Slottsanläggningen med tillhörande ekonomibyggnader, kyrka, tegellada och bostäder bevaras och underhålls med traditionella material
och metoder.

•

Om- och tillbyggnader prövas restriktivt.

•

Nya byggnader bör undvikas i närheten av slottsanläggningen.

•

Stjärnholms f d stationshus och banvaktsstuga
bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.

•

Planläggning inom detta område bör ske i samråd med antikvarisk expertis.
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5. En av dammarna norr om ladugårdsfyrkanten, anlagda på Drakenhielms tid, med det lilla lusthuset från 1900-talets början.
6. Spannmålsmagasinet uppfördes på Drakenhielms tid och sägs vara den äldsta bevarade byggnaden på Stjärnholm och således
i hela kommunen. Byggnaden uppfördes troligen på 1660-talet.
7. Magasin uppfört i mitten av 1800-talet.
8. Mangårdsbyggnaden, eller Corps de logiet som den också kallas, uppfördes 1910 efter att gården delats från slottet.
9. Tegelladan med tegelugn uppförd på 1730-talet.
10. Arbetarbostaden från 1800-talet som rymde fyra familjer.
11. Rättarebostaden uppförd omkring 1900.
12. Snickarstugan uppförd omkring 1900.
36
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13. Trädgårdsmästarbostaden uppförd omkring 1900. Huset är identiskt med rättarebostaden och skogvaktarbostaden vid Lastudden.
14. Växthuset uppfört omkring 1900.
15. Arbetarbostäder vid Smedbacken från 1800-talets andra hälft.
16. Arbetarbostad vid Smedbacken från 1800-talet.
17. Stjärnholms stationshus intill järnvägen som uppfördes 1877.
18. Banvaktsstuga uppförd 1896 vid järnvägen.
19. Hönshuset.
20. Smedja vid Redbacken uppförd omkring 1910.
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5. Lastudden
Historik
Lastudden och dess mark tillhörde tidigare Stjärnholms
gods. Lastudden omnämns första gången under 1700-talet då kalk transporterades via Lastuddsviken när en
ny huvudbyggnad skulle uppföras på Stjärnholm efter
att den tidigare brunnit ner 1733. Sannolikt var detta den närmaste plats med tillräckligt vattendjup för
båtar att lägga till. På området fnns en kalkugn från
tiden som vittnar om kalktransporterna. Inom området ligger även Fågelsången som var skogvaktarens
bostad på Stjärnholm. Lastudden användes av de boende på gården och de närbelägna torpen för tvätt då
det tidigare fanns en tvättstuga på udden. Från 1935
och framåt bebyggdes udden med sommarstugor av
familjer som arrenderade marken. Sommarstugornas
storhetstid var mellan 1930-1980- talen. De tillkom
i samband med den lagstadgade semestern som infördes på 1930-talet och det faktum att allt fer fyttade till städerna under 1900-talets första hälft. Med
hjälp av sommarstugorna skulle kopplingen till naturen kvarstå. Stugorna byggdes ofta av ägarna själva
och placerades omsorgsfullt in i den omkringliggande naturen. Därför byggdes ofta de tidiga sommarstugorna på plintar för att göra minimal åverkan på
marken och behålla den naturliga vegetationen. Inom
området fnns även Hjortensbergskyrkans sommar-

Lastudden med ett timmerupplag. SLM M022785

hem som byggdes 1945 för att möjliggöra semester på
landet för församlingens medlemmar.

Områdesbeskrivning
Området karaktäriseras av skärgårdsnatur med en
varierande topograf och berghällar som går i dagen
på vissa platser. På udden fnns en gles barrskog där
de äldre sommarstugorna placerats med hänsyn till
den rådande naturen och den kuperade terrängen.
De äldre sommarstugorna är placerade längre in på
tomterna och är enkla till sitt utförande. Stugorna
byggda före 1950 står på plintar för att undvika ingrepp i naturen och för att behålla den naturliga vegetationen. Stugorna har ofta en stomme av reglar
eller plank. Området har under de senaste åren förtätats med större villor som fungerar som åretrunt-
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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boenden. Dessa fastigheter tar upp större delar av
området och den naturliga vegetationen har fått stå
åt sidan för villornas yta.

landskapet och skalan är viktig för bebyggelsens karaktär och förståelsen av husens funktion.

Riktlinjer/förhållningssätt
Kulturhistoriskt värde
Namnet Lastudden visar på uddens tidigare funktion
som anläggningsplats för Stjärnholms gård. Den äldre
kalkugnen bidrar till denna berättelse, men är också intressant genom att den vittnar om traditionella
kalkbränningsmetoder, vilket också har ett teknikhistoriskt värde. Den äldre vägsträckningen till udden som passerar kalkugnen fnns ännu kvar och är
viktig för förståelsen av platsen. Skogvaktarbostaden
Fågelsången har med sin långa historia och koppling till Stjärnholms gods ett kulturhistoriskt värde.
Byggnaden har likadan arkitektur som rättarebostaden
och trädgårdsmästarbostaden vid Stjärnholm, vilket
är intressant. Bostaden utgör en av alla de delar som
visar hur godset drivits. Skogvaktarbostaden har även
ett lokalhistoriskt intresse. De äldre sommarstugorna från 1930–40-talen berättar om en tid då Sverige
industrialiserades och arbetarna fck det bättre ställt
genom reformer som semester. Stugorna har därför
ett samhällshistoriskt värde. Stugornas placering i

• Kalkugnen och den äldre vägsträckningen till
udden bevaras.
• Den naturliga topografn bör i största möjliga
mån behållas. Ny bebyggelse inom sommarstugeområdet prövas restriktivt. Tillbyggnader
kan tillåtas om de underordnas den ursprungliga byggnaden.
• Skogvaktarbostaden bevaras och underhålls varsamt med traditionella material och metoder.
Ursprungliga detaljer såsom fönster, dörrar, fasadmaterial och takmaterial ska beaktas.
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1. F d skogvaktarbostaden Fågelsången. Huset är mycket välbevarat och har tidstypisk liggande pärlspontpanel, fgursågade fönsterfoder och spröjsade fönster med äldre glas och beslag.
2. Kalkugnen i områdets östra del nära udden.
3. Sommarstuga från 1930-1940-talet i enkelt utförande med träpanel och pappklätt tak.
4. Sommarstuga från 1930-1940-talet i enkelt utförande med träpanel och pappklätt tak.
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5. Sommarstuga från 1930-1940-talet med stockpanel, fönster i 1-3 lufter och tak av sinuskorrugerad plåt.
6. Sommarstuga från 1960-1970-talet med stockpanel, fackt tack och fönster i 1-2 lufter.
7. Hjortensbergs sommarhem uppfört 1945.
8. Nybyggda villor vid Tegelbruksvägen.
9. Sommarstuga från 1950-1960-talet. Huset har spånklädd panel och tak täckt med papp.
10. Lastudden.
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6. Bene/Tegeltorp
Historik
Inom området låg tidigare sammanlagt fyra torp: Bene,
Tegeltorp, Ängtorp och Träsket. Alla utom Bene var
dagsverkstorp under Stjärnholm och utgjordes av bostadshus och ett eller fera uthus. Bene och Tegeltorp
fnns ännu kvar varav det senare är bebott.
Tegeltorp, tidigare även kallat Sjudartorp, var ett dagsverkstorp under Stjärnholms säteri. Torpet nämns
1779 i husförhörslängderna, men kan ha äldre ursprung än så. Som namnet antyder är det troligt att
torpet varit bostad för någon knuten till Stjärnholms
tegeltillverkning. Bostadshuset är troligen uppfört
under 1800-talet första hälft och uthuset från tidigt
1900-tal. Tegeltorp avstyckades från Stjärnholm 1934.
Bostadshuset vid Bene (även kallad Benestugan) uppfördes någon gång i mitten av 1800-talet. Uthuset är
uppfört under tidigt 1900-tal. Huset har tidigare använts som arbetarbostad åt Stjärnholm. På senare år
har huset hyrts ut som sommarbostad av kommunen
men står idag oanvänt. Huset ligger på den plats där
Lilla Bene tidigare låg. Lilla Bene bestod av tre torp,
det äldsta med anor från 1500-talet, och fanns kvar
till 1800-talets början.

Familjen Dahlgren vid Tegeltorp troligen under 1920-talet. Bild
från Oxelösundsarkivet, Bild ID 003612

Områdesbeskrivning
Tegeltorp består av ett bostadhus och ett par uthus.
Torpet är placerat på en höjd med utsikt över åkerlandskapet och riksväg 53 vid Stjärnholm. Runt huset fnns en uppvuxen trädgård med fera äldre fruktträd. Bostadshuset har röd träpanel med vitmålade
fönster och knutar. Sammanbyggt med bostadshuset
fnns ett äldre uthus med opanelad timmerstomme.
Bene består av ett bostadshus och ett uthus liggande
på en höjd i gränslandet mellan åker och skog. Husen
har röd träpanel med vitmålade fönster och knutar.
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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Kulturhistoriskt värde
Stjärnholm hade tidigare ett fertal dagsverkstorp under sig. Större delen av dessa har rivits under 1900-talet vilket gör att de få som fnns kvar är mycket viktiga för att visa på Stjärnholms sammansättning som
storskalig jordbruksenhet. Torpen hade i regel små
åkerlappar och ett fåtal djur för egen försörjning vilket är av samhällshistoriskt intresse och ger ledtrådar
till hur livet såg ut för torpare förr i tiden.

• Åkerlandskapet bör hållas öppet och inte brytas av ny bebyggelse.

Husen visar även på ett äldre bebyggelsemönster som
före stadens utbredning var det dominerande i kommunen. De är dessutom mycket välbevarade med få
exteriöra förändringar vilket är av byggnadshistoriskt värde. Både Tegeltorp och Bene innehar därför
mycket höga kulturhistoriska värden.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Bostadshus och uthus till Tegeltorp och Bene
bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
• Ursprungliga exteriöra detaljer såsom fönster,
dörrar, fasadmaterial och takmaterial ska beaktas.
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1. Torpet Tegeltorp från tidigt 1800-tal med det sammanbyggda timrade uthuset i den bortre ändan.
2. Uthuset vid Tegeltorp är uppfört i början av 1900-talet men har äldre handslaget enkupigt tegel.
3. Torpet Bene är exteriört mycket välbevarat med ursprungliga fönster, rödfärgad fasadpanel och taktäckning av tegel.
4. Uthus vid Bene uppfört omkring 1900.
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7. Grönviken/Danvik
Historik
Inom området låg tidigare gårdarna Lilla och Stora
Danvik av vilka den senare ännu fnns kvar. Bägge
gårdarna har anor från 1500-talet. Lilla Danvik låg
vid Grönvikens sommarstugeområdes östra gräns
men revs i slutet av 1800-talet. Stora Danvik tillhörde Stjärnholm från 1639 fram till 1927 då gården avstyckades. Gården består idag av ett bostadshus uppfört 1921, en ladugård, timrad bod och en jordkällare.
Öster om Stora Danvik fnns ett äldre bostadshus kalllat Lövstad, uppfört 1828. Huset var en backstuga på
Stjärnholms mark. På 1930-talet började sommarstugor uppföras på arrenderad mark från Stora Danvik,
vilka på senare år har styckats av. Sommarstugorna
var ofta mycket enkla, och virke togs inte sällan från
de lådor amerikanska bilar levererades i för sammansättning i ANA-fabriken i Nyköping. Grönvikens
sommarstugeområde ägs ännu av en förening. På senare år har fera sommarstugor byggts om och ut till
åretruntbostäder.

Områdesbeskrivning
Området består till större delen av sommarstugor
runt havsviken Danviken. Marken är kuperad med
ett berg i öster och i norr ett angränsande skogsom-

Mangårdsbyggnaden till Stora Danvik i mitten av 1900-talet.
SLM M022385

råde. Runt Danvikens spets är terrängen fackare med
ett par större gräsytor, f d åkermark, vilken delvis är
bebyggd. Här ligger Stora Danvik med en röd ladugårdsbyggnad och bostadshus. Vidare på Danviksvägen
ligger den äldre backstugan Lövstad och runt denna
några hus uppförda under 1900-talets andra hälft.
Den huvudsakliga delen av sommarstugeområdet
Danvik fnns på och runt berget norr om Stora Danvik.
De äldre sommarstugorna känns igen på sin begränsade storlek och enkla planform. Dessa har ofta rödfärgad träpanel, sadeltak täckta med papp och vitmålade
fönster i två lufter. En stor del av stugorna har byggts
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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ut på senare år och byggts om till åretruntbostäder. I
söder längs Talluddsvägen är större delen av stugorna
ombyggda och nya hus har uppförts mellan de äldre.
Grönvikens sommarstugeområde sträcker sig längs
Grönviksvägen. Även här är bebyggelsen varierad och
ut- och ombyggd i olika omfattning. Stugorna ligger
till stor del omgivna av barrskog.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Gården Stora Danvik samt backstugan Lövstad
bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
• Sommarstugeområdets äldre bebyggelse bevaras och utformningen hålls enkel. Storleken på
nya hus bör inte överstiga befntlig bebyggelse
och planformen bör hållas enkel.

Kulturhistoriskt värde
Stora Danvik med anor från 1500-talet har kvar sin
äldre gårdsform med ladugård, uthus och jordkällare.
Både ladugården och uthuset visar med synliga timmerstommar på en äldre byggnadsteknik vilket har
ett högt byggnadshistoriskt värde. Genom sin sammansättning och byggnadssätt är gården dessutom
viktig ur pedagogisk synvinkel för att visa på områdets tidigare historia. Backstugan Lövstad har genom sin ålder och tidigare funktions som backstuga
ett byggnadshistoriskt- och samhällshistoriskt värde.
De äldre sommarstugorna har genom att vara byggda av virke från ANA-lådor ett samhälls- och lokalhistoriskt värde.
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1. Bostadshuset vid Stora Danvik har i stort sett kvar sin ursprungliga utformning.
2. Stora Danviks ladugård.
3. Timrat uthus vid Stora Danvik.
4. Backstugan Lövstad uppförd 1828, men kraftigt tillbyggd på senare år.
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5. Sommarstuga från 1930-talet i relativt oförändrat skick sannolikt uppför av virke från ANA- lådor.
6. Äldre sommarstuga i relativt oförändrat skick med spröjsade fönster och tak täckt med papp.
7. Sommarstuga från 1930-talet i relativt oförändrat skick sannolikt uppför av virke från ANA- lådor.
8. Sommarstuga från 1930-talet i relativt oförändrat skick sannolikt uppför av virke från ANA- lådor.
9. Tidstypisk sommarstuga från 1940-1950-talet med fönster i 2-3 lufter och fönsterluckor.
10. En av de äldre sommarstugorna i området. I närheten låg tidigare torpet Lilla Danvik.
11. Om- och tillbyggda sommarstugor emot Grönholmen.
12. Kraftigt om- och tillbyggda sommarstugor längst in i Danviken.
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8. Vivestanäset
Historik
Vivesta omnämns i källor redan i slutet av 1400-talet
och fnns med på de äldsta kartorna över området.
Gården låg då cirka 500 m sydväst om dagens läge.
När järnvägen drogs fram 1877 fyttades gården och
ett nytt bostadshus och ekonomibyggnad uppfördes
vilka ännu fnns kvar. Öster om gården uppfördes
1924 en sommarstuga med tillhörande mindre hus och
klockstapel av länsveterinär Torsten Segelberg och
hans familj, som vid tiden ägde Vivesta gård. Stugan
uppfördes i kvardröjande nationalromantisk stil och
är ännu idag i relativt oförändrat skick. En av byggnaderna är timrad och fyttades 1973 hit från Stjärnholm
då den invigdes till kapell. Från slutet på 1920-talet
och framåt uppfördes sommarstugor på den skogsbeklädda udden. Stugorna byggdes i en våning och
är relativt små. De festa tomter har direkt anslutning
till havet. Sommarstugornas storhetstid var mellan
1930-1980-talen. De tillkom i samband med att den
lagstadgade semestern infördes på 1930-talet och det
faktum att många som hade fyttat till städerna under 1900-talets första hälft längtade till naturen. Med
hjälp av sommarstugorna skulle kopplingen till naturen kvarstå. Stugorna byggdes ofta av ägarna själva
och placerades med omsorg till den omkringliggande

Manbyggnaden vid Vivesta gård på 1940-talet. SLM M022527

naturen. Därför byggdes ofta de tidiga sommarstugorna på plintar för att göra minimal åverkan på marken och behålla den naturliga vegetationen.

Områdesbeskrivning
Området utgörs till större delen av sommarstugor
uppförda från 1930-talet och framåt. Stugorna är
placerade på och runt udden med direkt närhet till
vattnet och omges av kuperad mark med blandskog.
Husen är uppförda i en våning och var ursprungligen relativt små. På senare år har fera av dem byggts
om och till i olika utsträckning. Majoriteten av husen har locklistpanel av trä, ofta målad i rött med
vita knutar. Takmaterialen skiftar men var sannolikt
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ursprungligen av papp. I södra delen av området vid
Vivestavägen ligger gården Vivesta som delvis omges
av åkermark. Gården utgörs av en rödfärgad mangårdsbyggnad med två mindre uthus och en större
ladugårdsbyggnad. I öster fnns Segelbergs friliggande sommarstuga i nationalromantisk stil med uthus,
kapell och klockstapel.

Kulturhistoriskt värde
Vivesta gård har med sin långa historia ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaderna uppfördes efter att
gården fyttats från sin ursprungligare plats på grund
av anläggandet av järnvägen, vilket är av lokalhistoriskt intresse. Den Segelbergska sommarstugan öster om gården är arkitekturhistoriskt intressant genom sin utpräglade nationalromantiska stil och sitt
oförändrade skick. Huset har genom sitt läge och sin
placering i landskapet utan närliggande byggnader
ett stort miljöskapande värde. Det är också den första sommarstugan i området vilket är lokalhistoriskt
intressant.

växte fram under 1900-talets första hälft ett samhällshistoriskt värde. Stugornas placering i landskapet och
skalan är viktig för bebyggelsens karaktär och förståelsen av husens funktion.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Gården Vivesta bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
• Åkerlandskapet ska hållas öppet och inte brytas
av ny bebyggelse.
• Segelbergs friliggande sommarstuga bevaras och
underhålls med traditionella material och metoder. Nya hus i närheten av stugan undviks.
• Ny bebyggelse inom sommarstugeområdet prövas restriktivt.
• Tillbyggnader kan tillåtas om de underordnas
den ursprungliga byggnaden.

Sommarstugorna på Vivestanäset har genom sin koppling till lagstadgad semester och de sundhetsideal som
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1. Mangårdsbyggnaden till Vivesta gård uppförd 1877.
2. Vivesta gårds ladugård uppförd 1877.
3. Torsten Segelbergs sommarstuga utförd i nationalromantisk stil. Stugan är mycket välbevarad med få, om några, exteriöra förändringar.
4. Sommarstugor på Vivestanäset med närhet till vattnet. Stugorna har på senare år byggts till med verandor och uteplatser.
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5. Sommarstuga av tidig modell med naturstenssockel och stående locklistpanel.
6. Sommarstuga av tidig modell. Flera liknande i området har byggts ut och om på senare år.
7. Välbevarad sommarstuga av tidig modell i nationalromantisk stil med stockpanel, snidade verandapelare och spröjsade fönster.
8. Bostadshus vid Strandudden från 1920-1930-talet.
9. Sommarstuga vid Strandudden med mörk locklistpanel av trä, spröjsade fönster och fönsterluckor.
10. Liten sommarstuga vid Strandudden sannolikt från 1930-talet.
11. Om- och tillbyggd sommarstuga från 1930-1940-talet vid Vivestanäset.
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9. Brasstorp/Vivesta/Aspa
Historik
Inom området låg tidigare Aspa gård, först omnämnd
på 1400-talet, Öster Aspa från 1500-talet och Väster
Aspa som från 1638 tillhörde Stjärnholm. Ladugården
vid Aspa gård brann ner 1970 och mangårdsbyggnaden
revs 1983 efter att den sista arrendatorn fyttat ut året
innan. Båda uppfördes 1896-97. Än fnns fera byggnader kvar som tidigare tillhört gården: ett bostadshus, drängbostad, magasin, arbetarbostad, smedjan
samt ett par uthus. Av Öster och Väster Aspa fnns
inga byggnader kvar idag.
Brasstorp var tidigare ett torp under Stjärnholms säteri och har tidigare gått under namnen Grindstugan
och Ängbrostugan. Under 1700-talet ska stugan ha
bebotts av fattiga och sjuka människor som inte själva
kunde arbeta för sitt uppehälle. Den sista mangårdsbyggnaden uppfördes 1889 och ekonomibyggnaderna
uppfördes under tidigt 1900-tal. Gården såldes 1920.
Idag fnns endast ekonomibyggnaderna kvar.
Vivesta Sommarstugeområde med Vivesta camping
och Duvholmen växte fram under 1930-talet i samband
med att lagstadgad semester infördes. Sommarstugorna
byggdes i de festa fall av ägarna själva och placera-

Vivesta strandcafé 1952. SLM 52-2289

des med omsorg till den omkringliggande naturen.
Många av stugorna är därför byggda på plintar för att
göra minsta möjliga åverkan på naturen och behålla den naturliga vegetationen. Vid sommarstugeområdet öppnades också Vivesta camping med Vivesta
havsbad, en välbesökt badplats för både Oxelösundsoch Nyköpingsbor. Vid havsbadet uppfördes Vivesta
strandcafé som varit en samlingspunkt för sommargästerna. I området fanns även en mindre sommaröppen Konsumbutik.

Områdesbeskrivning
Området ligger vid Stjärnholmsviken och karaktäriseras av skärgårdslandskap vid vattnet och med
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gles barrskog och åkerlandskap längre in på udden.
Sommarstugeområdet tillsammans med campingen är välbehållet med små enkla sommarstugor som
anpassats till den naturliga vegetationen. Området
binds samman av snirklande stigar mellan husen som
leder till campingen och havsbadet. Brasstorp gårds
ekonomibyggnader ligger i anslutning till sommarstugeområdet.

var stor. Sportstugorna har därför ett samhällshistoriskt värde. Stugornas placering i landskapet och
skalan är viktig för bebyggelsens karaktär och förståelsen av husens funktion.
Vivesta strandcafé vittnar om hur populärt området
var för semesterfrare och hur platsen varit viktig för
socialt umgänge. Byggnaden har därför ett socialhistoriskt värde.

Kulturhistoriskt värde
Ekonomi- och bostadshusen vid Aspa gård och
Brasstorp visar på ett äldre bebyggelsemönster som
före stadens utbredning var det dominerande i kommunen. De byggnader som fnns kvar är därför mycket viktiga för att visa på områdets äldre historia som
jordbrukslandskap. Byggnaderna är relativt välbevarade vilket är av byggnadshistoriskt och pedagogiskt värde. De relativt många husen vid Aspa visar
på gårdens forna storlek och betydelse.
Sommarstugeområdet berättar om en tid då Sverige
industrialiserades och arbetarna fck det bättre ställt
genom reformer som semester. De berättar också om
en tid då vikten av att behålla kontakten med naturen

Riktlinjer/förhållningssätt
• Ekonomi- och bostadshus tillhörande Aspa och
Brasstorps gård bevaras med traditionella material och metoder.
• Vivesta strandcafé bevaras och underhålls med
traditionella material och metoder.
• Den naturliga topografn bör i största möjliga
mån behållas. Ny bebyggelse inom sommarstugeområdet prövas restriktivt och bör anpassas
till områdets karaktär av små och enkla sommarstugor.
• Tillbyggnader kan tillåtas om de underordnas
den ursprungliga byggnaden.

1.

2.

3.

4.

1. Uthus tillhörande Brasstorp uppförd i början av 1900-talet. Exteriört välbevarat med äldre fönster, tak och dörrar.
2. Ekonomibyggnad tillhörande Brasstorp uppförd i början av 1900-talet. Under tegeltaket fnns ett bevarat äldre stråtak.
3. Före detta drängbostad med uthus vid Aspa gård frånbörjan av 1900-talet. Uthuset troligen äldre.
4. Magasinsbyggnad tillhörande Aspa gård från 1800-talets slut. Samtliga byggnader har rödfärgad panel med vita knutar och
fönster, taken täckta med tegel. Notera de små ventilationshuvarna på taket på magasinsbyggnaden.
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5. Arbetarbostad vid Aspa troligen uppförd på 1920-talet.
6. Välbevarad sommarstuga i Vivesta sommarstugeområde i enkelt och välbevarat utförande. Träpanel och tak täckt med papp.
7. Vivesta strandcafé intill Vivesta havsbad, uppförd på 1930-talet. Huset ligger högt och har stora glasade partier mot utsikten.
8. Kioskbyggnad och hus med omklädningsrum vid Vivesta havsbad.
9. Äldre sommarstuga i nationalromantisk stil vid Duvholmen troligen uppförd under 1930-talet.
10. Sommarstuga i sportstugestil med utskjutande tak vid gaveln uppförd omkring 1950-1960-talet.
11. Äldre sommarstuga, sannolikt 1930-tal, med spröjsade fönster, fönsterluckor och tak täckt med tegel.
12. Sommarstuga i funktionalistisk stil troligen från 1930-talet. Huset har enkel planlösning, fönster runt hörn och pulpettak.
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10. Brannäs
Historik
Brannäs gård fanns redan på 1500-talet och var då en
frälsegård, vilket den var fram till början av 1800-talet. Gården har legat under gården Flättna, men övergick vid mitten av 1700-talet till Stjärnholms säteri.
På 1730-talet uppfördes ett torp norr om Brannäs, då
gården fck namnet Stora Brannäs och torpet Lilla
Brannäs. De som arrenderade marken bodde på Stora
Brannäs och gamla och nygifta bodde i torpet som fanns
kvar in på 1800-talet. År 1808 såldes Stora Brannäs
gård, som då låg under Stjärnholms säteri, till Gustaf
Adolph Dahlgren. Gården blev då ett skattehemman.
Under Dahlgrens tid uppfördes den nuvarande mangårdsbyggnaden. Vid samma tid installerade Dahlgren
även ett bränneri på gården. Stora Brannäs gård ska
ha försett Stjärnholms säteri med brännvinsprodukter när gården återigen kom i Stjärnholms ägo 1883.
År 1967 köpte TGOJ gården. Idag arrenderas gården
av Oxelösunds hembygdsförening.
Längst ut på halvön ligger det tidigare fskebostället
Kölshalsen. Fiskebostället var aktivt från 1800-talets
mitt till 1900-talets mitt och hade då fera åretruntboende. Från 1920-talet och framåt uppfördes sommarstugor på Kölshalsen. Även Brannäshalvön bebyggdes
med sommarstugor i sjönära lägen från 1930-talet och

Stora Brannäs gård 1967. SLM M021619.

framåt. Sommarstugorna byggdes i de festa fall av
ägarna själva och placerades med omsorg till den omkringliggande naturen. Många av stugorna är därför
byggda på plintar för att göra minsta möjliga åverkan
på naturen och behålla den naturliga vegetationen.

Områdesbeskrivning
Halvön Brannäs karaktäriseras av ett skärgårdslandskap med tallskog och tidigare åkermark. Gården
Stora Brannäs i väster består av en mangårdsbyggnad, en fygel (bostadshus) och två ekonomibyggnader. Fasaderna är rödfärgade och klädda med locklistpanel och taken täckta med tegel. Stora delar av
trädgården fnns fortfarande kvar tillsammans med
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.

52

Sörmlands museum

Oxelösund - Kulturhistorisk områdesbeskrivning / Rapport 2017:1

en stor ek på gårdsplanen. Båda bostadshusen och
bränneriet är timrade. Längs Brannäshalvöns strand
fnns sommarstugor med varierat utförande i väster
och öster, uppförda i relativt orörd natur. Längst i
öster ligger Kölshalsen, som förbinds med fastlandet via en spång. Också här fnns i första hand äldre
sommarstugor i varierat utförande, samt hus tillhörande det äldre fskebostället.

Kulturhistoriskt värde
Stora Brannäs gård har en lång historisk kontinuitet
då den var frälsegods redan under 1500-talet och gården tillhör Oxelösunds kommuns äldsta byggnader.
Stora Brannäs gård har därmed ett stort kulturhistoriskt värde. Gården är traditionellt uppbyggd med
bostadshusen placerade en bit från ekonomibyggnaderna och hela gårdsmiljön har ett miljöskapande
värde. Gårdens ålderdomliga karaktär förstärks av
den delvis bevarade trädgården med ekar och syrenberså. Stora Brannäs gård är i sin helhet en välbevarad
gårdsmiljö från 1800-talet. Byggnaderna är trots en
del förändringar relativt exteriört välbevarade, med
bevarade proportioner, äldre fasadpanel och enkupigt taktegel. Gårdens bränneri med dess koppling

till Stjärnholms säteri berättar om hur stora säterier
som Stjärnholm delvis drevs med hjälp av arrendegårdar likt Brannäs. Bränneriets tidigare funktion är
teknikhistoriskt intressant och byggnaden tillhör en
ovanlig byggnadskategori.
Sommarstugeområdena berättar om en tid då Sverige
industrialiserades och arbetarna fck det bättre ställt
genom reformer som semester med ett ökat intresse för
friluftsliv. Sommarstugorna har därför ett samhällshistoriskt värde. Värdebärande karaktärsdrag är ursprungliga detaljer, placering i landskapet och storlek.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Brannäs gård tillsammans med bränneriet bevaras och underhålls med traditionella material
och metoder med hänsyn till ursprungliga detaljer såsom fönster, dörrar, fasadmaterial och
takmaterial.
• Den naturliga topografn bör i största möjliga
mån behållas. Ny bebyggelse inom sommarstugeområdet prövas restriktivt och bör anpassas
till områdets karaktär av små och enkla sommarstugor.
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1. Mangårdsbyggnaden vid Stora Brannäs gård. Verandan har tillkommit senare, men huset har fortfarande ett ålderdomligt uttryck.
2. Flygeln vid Stora Brannäs gård. Huset är timrat och exteriören är delvis förändrad, men huset är viktigt för gårdsmiljön.
3. Brännvinsbränneriet vid Stora Brannäs tillhör en ovanlig byggnadskategori och är viktigt för miljön.
4. Intill gården fnns en äldre ek med stor krona.
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5. Sommarstuga i närheten av den plats där Lilla Brannäs tidigare låg.
6. Sommarstuga vid Pangskär troligen från 1930-talet. Huset har stenfot och sammanhängande fönsterpartier mot vattnet.
7. Enklare sommarstuga vid Pangskär, troligen 1940-1950-tal med indraget kombinerat entré och verandaparti.
8. Sommarstuga vid Getnäsudden i utpräglad funktionalistisk stil. Skyddad veranda under utdraget takparti och fönster i tre lufter.
9. Sommarstuga vid Marviken troligen från 1940-1950-talet.
10. Enklare sommarstuga vid Marviken.
11. Sommarstuga vid Marviken troligen 1960-1970-tal.
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11. Bara
Historik
I områdets norra del fanns tidigare Fiskarstugan som
låg under Stjärnholm och uppfördes någon gång under 1800-talet. Idag fnns inga spår kvar efter torpet. I
områdets mitt uppfördes Stjärnholms skola 1871. Det
var Oxelösunds enda skola före A-skolan invigdes
1887. Skolverksamhet drevs här fram till 1932 då huset byggdes om till bostäder. Skolan, som låg där den
norra påfarten vid trafkplats Peterslund idag fnns,
brändes ner av brandkåren 1968 inför bygget av motorvägen. I slutet av 1930-talet började sommarstugor,
enstaka villor och mindre industrier uppföras på tomter avstyckade från Vivesta. 1944 antogs en avstyckningsplan för området varefter den största delen av
husen uppfördes. I samband med generalplanen från
1968 redovisades området som industri och ansågs
på grund av sitt läge inte lämpligt som bostadsområde. Nya bostadshus fck därför endast komma till
genom särskild prövning.

Stjärnholms skola trol. 1940-tal. SLM X3540-78

blering på platsen blev dock kortvarig och ersattes
snart av andra verksamheter. Under 1990-talet hade
Isbergsgymnasiet en del av sina utbildningar förlagda till området.

Områdesbeskrivning
Området, som är beläget mellan motorvägen och järnvägen, är långsmalt och kuperat med höjdpartier i
nordväst och i sydost. Merparten av området är bebyggt med undantag för ett mindre skogsparti i söder
samt trafkplatsen Peterslund i områdets mitt. Från
trafkplatsen går Vivestavägen som delar av området
i en norra och en södra del. I den södra delen, sydväst
om Baravägen, ligger Bara industriby bestående av fem

Bara industriby utvecklades i samband med glasverkets nedläggning 1970. Tanken var att skapa förutsättningar för bibehållen glastillverkning i Oxelösund.
Scanglas Svenska AB var första hyresgäst som skulle tillverka isolerglas på platsen. Glasindustrins eta-
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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industrifastigheter med lika många större kombinerade kontors och industrilokaler. Industrilokalerna
är relativt stora, har fasader av korrugerad plåt och
facka tak täckta med papp. Nordost om Baravägen
fnns enfamiljshus, huvudsakligen från decennierna kring 1950, men både äldre och nyare hus fnns.
Husen är till största delen i 1-1 ½ våning med varierad planform och fasadmaterial, takmaterial och kulörer är varierade. Byggnaderna är fritt placerade på
tomterna och uthus i form av garage och förråd fnns
genomgående i hela området.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Sommarstugor i relativt oförändrat skick bevaras och underhålls med traditionella material
och metoder.

Kulturhistoriskt värde
Området har växt fram sedan slutet på 1930-talet och
bebyggts med både sommarstugor och åretruntbostäder. Sommarstugorna, som i första hand koncentrerats till området närmast Vivestaviken, har på senare
år i fera fall byggts om och ut eller ersatts av villor.
En del av de äldre sommarstugorna är mycket välbevarade, med ursprungliga fönster och bevarad fasad
och tak. De är viktiga för att visa på områdets framväxt och därför av kulturhistoriskt värde.
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1. Villa från 1940-talet i tidstypiskt utförande med putsad fasad, fönster i två till tre lufter och relativt kvadratisk planform.
2. Välbevarad sommarstuga med ett stort antal fönster målade i grönt, liggande rödmålad stockpanel med vita knutar och fönsterfoder och tak täckt med papp.
3. Verkstadsbyggnad som tidigare inrymde Stjärnholms metallförädling AB. Företaget var i drift från 1943 till in på 1970-talet.
4. Villa nära Vivestaviken från omkring 1950 i jugendinspirerad stil med rundat avvalmat takfall och ursprungliga fönster.
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5. Om- och tillbyggd stuga från 1940-talet med träpanel och fönster i två lufter. Öster om huset låg tidigare Fiskarstugan med uthus.
6. Välbevarad sommarstuga i funktionalistisk stil med träpanel, pulpettak och fönster över hörn.
7. Villor vid Baravägen med djupa, öppna tomter ned mot Vivestaviken.
8. Tidstypisk villa från 1940-talet i en våning med enkel rektangulär planform och fönster i två lufter.
9. Villa från 1950-talet med fasader av vitt mexitegel, fönsterluckor och garage i källarvåningen.
10. Industrifastighet i Bara industriby.
11. Industrifastighet i Bara industriby. De gula längorna var de första att uppföras.
12. Industrifastighet i Bara industriby. Det var här Scanglas Svenska AB fyttade in tidigt 1970-tal.
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12. Sundsör
Historik
I området låg tidigare gårdarna Sundsör, Lilla Sundsör
och längst i söder Torpstugan. Torpstugan revs i samband med att motorvägen och Aspabron byggdes 1967.
Idag fnns endast två grannhus uppförda omkring 1930
kvar intill motorvägen. Sundsör uppfördes enligt folkbokföringsregistret 1824 och hörde till Stjärnholm,
men köptes senare av Oxelösunds municipalsamhälle.
Lilla Sundsör uppfördes troligen vid samma tid och
låg ca 400 m österut. Båda torpen med ekonomibyggnader syns på en äldre karta från 1922 men husen
vid Lilla Sundsör fnns inte med på den ekonomiska
kartan från 1954-56 utan verkar ha rivits någon gång
före det. Den äldre mangårdsbyggnaden till Sundsör
brann ner, troligen omkring 1950. Kvar av gården
fnns idag en äldre ekonomibyggnad, möjligvis ett
f d stall, en matkällare och rester efter husgrunder.
Ekonomibyggnaden är uppförd omkring sekelskiftet
1900. 1964 anläggs industriområdet Sundsör längs den
nydragna Verkstadsgatan. Inom området har bland
annat funnits Sundsörs båtvarv, Oxelösunds svets
och smide, skrotupplag och snickeri. 1982 fyttar AB
Larsson och Kjellbergs mekaniska verkstad hit. Den
större verkstadsbyggnaden ligger på den plats där Lilla
Sundsör tidigare låg.

Gamla mangårdsbyggnaden till Sundsörs gård. SLM R338-94-4

Områdesbeskrivning
Området utgörs idag av Sundsörs industriområde och
upptas av industribyggnader, magasin och upplag.
Industribyggnaderna är av olika storlekar och form
och med fera olika fasadmaterial. Industriområdet
omgärdas av skog i norr och en del öppna gräsytor
i söder, vilka tidigare utgjorde åkermarken till den
äldre gården. Vid Baravägen ligger ett kolonilottsområde samt mellan järnvägen och motorvägen två
villor uppförda omkring 1930. Vid korsningen mellan
Maskingatan och Verkstadsgatan fnns en äldre ombyggd ekonomibyggnad som tidigare hörde till gården
Sundsör. Huset har naturstensgrund, röd locklistpanel och luckor för fönsteröppningarna med vitmålade
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korslagda fönsterfoder. I öster vid Verkstadsgatans
slut tar den gamla vägsträckningen från 1800-talet
vid vilken leder till Aspa gård.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Sundsörs äldre ekonomibyggnad samt villorna
vid motorvägen bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.

Kulturhistoriskt värde
Sundsörs industriområde lades på mark som tillhörde de två äldre gårdarna Sundsör och Lilla Sundsör.
Utöver den kvarvarande ekonomibyggnaden, troligen f d stall, och resterna av jordkällaren fnns idag
få spår av gårdarna. Byggnaden är därför viktig för
att visa på områdets tidigare historia. Husets detaljer
såsom rödfärgad träpanel, fönsterluckor och korslagda vitmålade fönsterfoder påminner om den tidigare
användningen och visar samtidigt på gårdens läge.
Byggnaden har därför ett kulturhistoriskt värde och
detaljerna är viktiga ur pedagogisk synvinkel.
Husen i närheten av motorvägen i söder uppfördes på
1930-talet i närheten av Torpstugan. Husen är välbevarade och viktiga för att visa på den tidigare bebyggelsen i området före motorvägsbygget.
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1. Verkstadsbyggnad vid Maskingatan med karakteristiskt takfall.
2. Verkstadsbyggnad vid korsningen Maskingatan/Verkstadsgatan.
3. AB Larsson och Kjellbergs mekaniska verkstad. Huset sannolikt uppfört i samband med att industriområdet anlades men är tillbyggt. Här låg tidigare gården Lilla Sundsör.
4. Den äldre bevarade ekonomibyggnaden, troligen f d stall, till Sundsörs gård uppförd omkring sekelskiftet 1900. En bit av den
äldre vägsträckningen fnns kvar framför ingången.
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5. Den äldre vägsträckningen i östra delen av området som leder till Aspa gård.
6. Välbevarad villa från 1930-talet i tidstypsikt utförande. Motorvägen går strax bakom huset.
7. Välbevarad villa från 1930-talet i tidstypsikt utförande med uthus från senare tid. Motorvägen går strax bakom huset.
8. Kolonilottsområdet vid Baravägen med Sundsörs industriområdet i bakgrunden.
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13. Inskogen
Historik
Området utgjordes tidigare av skogsmark. I områdets
sydöstra del låg Isakslund, även kallad Flishagsstugan,
som var ett torp under Stjärnholm. Torpet är först belagt i källor på 1780-talet men brändes ned av kommunen runt 1970 efter att ha stått obebott en tid. I
början av 1980-talet planlades området och villor började uppföras längs den nyanlagda Isakslundsvägen.
Den första planen medgav bebyggelse i ett betydligt
större område än vad som kom att bebyggas, men 1987
ändrades planen med mindre exploateringsgrad efter
minskad efterfrågan. Det nya bostadsområdet byggdes till större delen färdigt under 1980- och 1990-talen men har på senare år åter utökats med ytterligare
hus i nordväst.

Områdesbeskrivning
Bostadsområde med friliggande villor, majoriteten
i en våning och av trä, de festa med tillhörande garage. Området är kuperat och omringat av skog och
gatorna är krökta. Husen är placerade med samma
avstånd till gatan och större delen av trädgården mot
baksidan vilken på fera ställen övergår i skogsmark.
Husen är individuellt utformade med en stor variation i planform, fönstersättning, fasadmaterial och

Torpet Isakslund som låg i sydöstra delen av området. SLM A11-293

kulörer. Taken är överlag facka, på de äldre husen
främst sadeltak, men senare även valmade. Det dominerande takmaterialet är svarta betongpannor, men
även bruna och i vissa fall röda förekommer. De festa
husen har lock- eller locklistpanel av trä men en del
har fasader av mexitegel eller rött och brunt tegel.
Fasaderna går på de senare byggda husen över i mer
pastellkulörer, även om många fått annan färgsättning sedan de uppfördes.

Kulturhistoriskt värde
Området anlades i början på 1980-talet och bebyggdes sedan fram till 1990-talet. Tidsspannet är tydligt
avläsbart i husens utformning där det tidiga 1980-ta-
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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let representeras av hus med en enklare planform och
fasader av mexitegel eller mörkt målad träpanel, för
att sedan övergå i mer varierade former på både planer
och tak, och med relativt dominerande facka takfall.
Denna brokighet i utformningen gör husen representanter för sin tid vilket är intressant ur arkitekturhistorisk synvinkel.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Ev. ny bebyggelse tillåts i en våning och placeras vid förlängda gatusträckningar med samma
avstånd från gata som tidigare.
• Skogsmarken runt tomterna bevaras.
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1. Två villor från mitten av 1980-talet med fasad av trä respektive mexitegel. Taken täcks av betongpannor.
2. En av de första hustyperna från början av 1980-talet.
3. Villa med garage från början av 1990-talet med träpanel, valmat fackt tak och burspråk.
4. Villa från början av 1990-talet med inbyggt garage, träpanel och valmat fackt tak.
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14. Peterslund
Historik
Inom området låg tidigare torpet Peterslund som var
ett dagsverkstorp under Stjärnholm. Torpet var i bruk
från 1863 och revs i samband med motorvägsbygget
1967. Det låg vid den södra motorvägspåfarten vid
Trafkplats Peterslund. I enlighet med den upprättade generalplanen för Oxelösund från 1968 planlades Nyängen i sydöstra delen av området 1973. Året
därpå uppgjordes planerna för resterande södra delen,
och 1977 för Norra Peterslund. Bostadsområdena vid
Nyängen och södra Peterslund byggdes 1975-1976 och
den norra delen åren kring 1980. Peterslundsskolan
invigdes 1978 och ersatte då delvis de provisoriska
skolpaviljongerna vid Tallbacken i Sunda.

Områdesbeskrivning
Området är kuperat och till stora delar skogbevuxet
och omsluts i söder och väster av Sundavägen och i
norr av motorvägen. Området är bebyggt i skilda enklaver förbundna av ett nät av gång- och cykelvägar.
Husen nås i första hand via gångvägar men gemensamma parkeringsytor och garage fnns i nära anslutning till varje husgrupp. Hela Peterslund utgörs
i första hand av radhus i 1-2 våningar, men i slutet av
Nyponvägen samt vid Tranbärsvägen fnns mindre
områden med friliggande villor. Peterslundsskolan
i öster utgörs av ett större skolhus i en våning med

Torpet Peterslund omkring 1951-52. Bilden tillhör Gunborg Nyström.

fasader av rött tegel samt en senare byggd paviljong
med rödmålade fasader av trä.
Nyängens radhus är i 1 ½ våning med fasader av
vit mexitegel och takkupor under branta takfall.
Bostadslängorna är placerade runt små allmänna gårdsbildningar, privata tomtytor fnns till varje enhet på
motstående sida. Radhusen söder om Nyponvägen
är i 1-2 våningar och till varje lägenhet hör en förrådsdel intill entrén. Husen har facka sadeltak och
fasader av trä i kombination med vit mexitegel eller
gult tegel. En del av längorna har indragna balkonger längs ena sidan. Norr om Nyponvägen ligger två
rader med friliggande identiska villor samt en rad
med radhus närmast skogen av liknande typ som de
redan beskrivna.
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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Villorna i slutet av Nyponvägen tillika de vid
Tranbärsvägen är i huvudsak i 1 eller 1 ½ våning och
individuellt utformade. Plan- och takform är varierade såväl som fasadmaterial vilka består av tegel,
mexitegel och trä.
Vid Krusbärsvägen fnns radhus i tre typer där utformningen styrts av placeringen och av terrängen.
På plan mark ligger i hus i 1 ½ våning med branta takfall med takkupor och fasader av trä. Vid sluttningarna i söder fnns hus med två våningar i suterräng.
Husen har facka sadeltak och fasader av trä. Mellan
de båda typerna fnns i anslutning till gemensamma
gårdsplaner låga radhus i en våning med platta tak.
Husen utgörs av slutna volymer som genom sin form
omgärdar en mindre trädgårdsyta.
Vid Hagtornsvägens slut fnns tre typer av hus. I väster ligger radhus i två våningar med facka sadeltak
och fasader i en kombination av trä och rött tegel.
Karakteriserande för husen är de framför varje enhet
liggande förråden med pulpettak som även sträcker
sig över en biluppställningsplats. I södra delen ligger radhus i en våning med pulpettak och fasader av

gult tegel. Entrésidan saknar i det närmaste fönster
och skapar ett slutet intryck vilket kompenseras av
baksidans mer uppbrutna och fönstertäta fasader. På
bergshöjderna norr om dem ligger radhus i två våningar som nås via gångvägarna i kvarterets inre. Husen
har facka sadeltak och fasader av gult tegel och trä.

Kulturhistoriskt värde
Området är mycket typiskt för 1970-talets småhusbebyggelse och innehåller exempel på olika kategorier
av hus. Husen är till volym och utformning relativt
oförändrade sedan uppförandet vilket gör dem intressanta ur arkitekturhistorisk såväl som samhällshistorisk synpunkt.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Tillbyggnader som förändrar volymverkan, i första hand mot gata, bör undvikas.
• Bebyggelsen underhålls med hänsyn till befntliga fasadmaterial.
• Ny bebyggelse på den före detta åkermarken
prövas restriktivt.
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1. Radhus vid Nyängen från 1975-76 med höga takfall och takkupor. Fasaderna är av mexitegel och trä vid gavelpartier.
2. Radhus vid Nyängen från 1975-76. Husen är placerade runt små allmänna gårdsbildningar.
3. Peterslundsskolan som stod klar 1978. Fasaderna är av rött tegel och trä och taket skjuter ut över ingången.
4. Peterslundsskolan som stod klar 1978. Klassrummen är placerade i paviljonger med mellanliggande uterum.
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5. Radhusen vid Nyponvägen uppförda 1975-76. Husen har facka sadeltak och fasader av trä i kombination med vitt mexitegel.
6. Radhusen vid Nyponvägen uppförda 1975-76. Till varje lägenhet hör ett förråd i anslutning till entrén.
7. Tidstypisk villa i slutet av Nyponvägen från 1970-talet med fackt valmat tak och fasader av brunt tegel och trä.
8. Villor norr om Nyponvägen med högresta sadeltak och fasader av rött tegel med gavelpartierna av trä.
9. Radhus norr om Nyponvägen uppförda 1975-76 med indragna balkonger och tillhörande förrådsdel.
10. Radhus från omkring 1980 i 1 ½ våning med branta takfall med takkupor och fasader av trä.
11. Låga radhus från omkring 1980 i en våning med platta tak. Husen utgörs av slutna volymer som omgärdar en mindre trädgårdsyta.
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13. Tidstypisk villa från omkring 1980 med högt valmat tak med kraftig takfot, fasader av rött tegel och garage integrerat i huset.
14. Villa i tidstypiskt utförande från omkring 1980. Huset har fasader av trä och spröjsade fönster med fönsterluckor.
15. Villa från slutet på 1970-talet med valmat tak, fasader av trä och tegel och sammanbyggt garage.
16. Radhus i två våningar vid Hagtornsvägen uppförda 1981. Varje lägenhet har en förrådsdel och skyddad biluppställningsplats.
17. Radhus i två våningar vid Hagtornsvägen uppförda 1981. Husen har fasader av trä och rött tegel.
18. Radhus från tidigt 1980-tal i en våning med pulpettak. Husen har endast ett litet fönster på entrésidan.
19. Radhus i två våningar från tidigt 1980-tal med facka sadeltak och fasader av gult tegel och trä.
20. Garage till radhusen fnns i anslutning till Hagtornsvägens slut.
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15. Danvikshagen
Historik
Tidigare låg torpet Näset på platsen. Näset var ett
dagsverkstorp under Stjärnholm och nämns första
gången 1757. Torpet var i drift fram till 1945 då det
övergick till att användas som sommarstuga. Torpet
låg där gångtunneln mellan kvarteret Korpen och
Kråkan idag fnns med ekonomibyggnader tvärs över
dalgången. De nu öppna gräsytorna var tidigare åkermark. Bostadshuset brann ned genom vådeld 1970
och idag fnns inga spår kvar. I sydvästra delen av
området uppfördes under 1930-1940-talet sommarstugor längs vattnet.

Möjligen familjen Englund boende på Näset 1910. Foto: Axel
Florin. SLM X10-071

Områdesbeskrivning
Området ligger på en skogbevuxen udde, marken är
kuperad med en stor mängd berg i dagen. Genom udden löper en dalsänka med öppna gräsytor. Hela området är byggt enligt trafkdifferentieringsprincipen,
där ett gång- och cykelvägsnät utan plankorsningar
förbinder området med resten av staden.

1975 upprättades en ny stadsplan för Danvikshagen
med plats för ett villaområde i norr, två skilda områden med radhus/parhus längs Näsuddsvägen och
en småbåtshamn vid Djursgraven i öster. 1976 började området bebyggas efter den nya planen, men efter att den planerade småbåtshamnen gjorts mindre.
Radhusen i kvarteret Kråkan, uppförda 1979, och
framförallt parhusen i kvarteret Korpen uppförda,
1976-1977, fck en särpräglad utformning där de senare byggdes på stolpkonstruktioner av betong med
öppna utrymmen under husen. Samtliga målades i
tidstypiska mörka och kraftfulla färger.

D an v i k s v ä

I kvarteret Kråkan i söder fnns en grupp med radhus
i två våningar delvis i souterräng och högt belägna
med utsikt över vattnet. De är enhetligt utformade
och har ljusmålade fasader av trä och tak täckta med
papp. Husen är slutna åt norr och öppnar upp sig åt
söder med balkonger och större fönster. Entréerna är
i regel placerade åt på norrsidan. Kvarteret Korpen
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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består av parhus uppförda på stolpar av betong i kuperad terräng. Fasaderna är täckta med lockpanel
målad i olika färger. Genom kvarteret löper gångvägar och på husen med entréer åt söder nås dessa via
trappor av trä. Villorna i norra delen av området är
tidstypiskt men individuellt utformade i 1 ½ våning.
Mörka fasader av tegel, trä eller ljusa av mexitegel är
dominerande, taken är överlag facka, ofta valmade
eller med gavelpartier av trä. Taken är täckta med betongpannor. Husen är placerade med samma avstånd
från gatan, och baksidan vetter mot skogsmark eller
tallbevuxna partier i kvarterets inre.

i planering tillsammans med en lekfull utformning
av rad- och parhusen gör att området har höga arkitekturhistoriska värden. Kvarteret Korpen med sina
hus vilande på stolpkonstruktioner innehar höga arkitektoniska värden. Villaområdet i norr visar upp
fera tidstypiska villatyper där 1970-talets arkitekturideal är särskilt tydligt i materialval och planform.

Kulturhistoriskt värde

Riktlinjer/förhållningssätt

Danvikshagen är planerat och uppfört som komplett
bostadsområde under ett kort tidsspann vilket gör att
stadsplaneringen såväl som utformningen av husen
kan ses som ett tydligt exempel på 1970-talets arkitekturideal. Husen i kvarteret Kråkan och Korpen utgör bra exempel på en terränganpassad arkitektur där
husens utformning styrts av läget och den kuperade
terrängen. I kvarteret Kråkan är fera hus byggda i suterräng, medan husen i kvarteret Korpen är uppförda
på stolpar på det ojämna underlaget. Enhetligheten

Det öppna partiet i mitten av planområdet som tidigare utgjorde torpet Näsets åkermark är viktigt att
hålla öppet för att visa på det historiska landskapet
och torpets och jordbruksmarkens tidigare läge.

• Förtätning inom hela området bör undvikas.
• Tillbyggnader samt inglasning av balkonger i
kvarteret Korpen undviks. Utrymmen under
husen hålls öppna.
• Tillbyggnader eller komplementbyggnader inom
villaområdet undviks mot gatan.
• Skogspartier mellan bebyggelsen bevaras och
dalgången i områdets mitt hålls öppen och ny
bebyggelse undviks.
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1. Äldre sommarstuga från 1930-1940-talet till vänster och ett timrat möjligen hitfyttat hus till höger.
2. Tidstypisk villa från 1970-talet med indraget gavelparti, mörka spröjsade fönster och tak täckt med bruna betongpannor.
3. Villa i tidstypiskt utförande från 1970-talet med kraftig takfot, valmat tak täckt med svarta betongpannor, fasader av vitt mexitegel.
4. Villa från 1970-talet med drag av 1960-tal i fönsterparti och takform. Garaget är sammanbyggt med bostadshuset.
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5. Villor från 1970-talet vid Trastbovägen med fasader av mörkt tegel och tak täckt med betongpannor.
6. Radhus i kvarteret Kråkan uppförda 1979. Husen har fasader av trä, är slutna mot norr med mindre fönster och utan balkonger.
7. Radhus i kvarteret Kråkan uppförda 1979. Husraden närmast vattnet är i en våning med suterräng och entréer mot norr.
8. Radhus i kvarteret Kråkan uppförda 1979. Husens södra sidan har större fönster och balkonger.
9. Parhus i kvarteret Korpen uppförda 1976-1977. De branta bergssluttningarna överbryggas genom stolpkonstruktionerna av betong.
10. Parhus i kvarteret Korpen uppförda 1976-1977. Inom kvarteret fnns enbart gångvägar. Entréer mot söder nås via trappor.
11. Parhus i kvarteret Korpen uppförda 1976-1977. Betongstolparna är synliga och vitmålade. Under husen bildas förvaringsutrymmen.
12. Parhus i kvarteret Korpen uppförda 1976-1977. Husens norrsida ligger närmre marknivån. Husen har facka tak fasader av trä.
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16. Sunda norr
Historik
Inom området låg tidigare gårdarna Lövgölet och
Sunda, den senare var prästbostad till Stjärnholm.
Sunda omnämns första gången på 1500-talet, men var
sannolikt äldre än så. Den äldre mangårdsbyggnaden
uppfördes i början av 1700-talet men revs i mitten av
1960-talet i samband med att området exploaterades.
Lövgölet med anor från 1700-talet revs i samband
med motorvägsbygget 1966. 1946 stod äldreboendet Nikolaigården klart på den plats där Björntorps
äldreboende idag ligger. Det innehöll 75 platser och
ersatte då delvis Emtnäs som från år 1900 fungerat
som äldreboende.
1960 gjordes planer upp för den östligaste delen av
området vilka 1963 utökades till att innefatta även
den västra delen. Planerna omfattade två områden
med friliggande eller kopplade bostadshus norr om
Sundavägen avskilda av ett mindre skogsparti. Den östra
delen av området bebyggdes huvudsakligen 1961-63
och den västra 1965-67. En stor del av husen fyttades
hit till området från Järnbyn, Stålbyn eller Malmbyn
i centrum där de uppförts som bostäder åt byggnadsarbetare i slutet på 1950-talet. Totalt fyttades 74 hus
som kördes på specialbyggda lastbilar i långsam fart.
Vid Studsarvägen användes tre av husen som skolpaviljonger för lågstadiet med namn Tallbacksskolan.
När Peterslundsskolan stod klar 1978 upphörde skol-
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Områdesbeskrivning
Området avgränsas av motorvägen i nordost och
Sundavägen i söder och utgörs i första hand av småhusbebyggelse. På några ställen fnns kedjehus men
till största delen är husen friliggande i 1 ½ våning.
Området är kuperat och skogbevuxet i de delar som inte
är bebyggda. I öster vid Sundavägen ligger Björntorps
äldreboende som består av en större gemensamhets-
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undervisningen här och husen har sedan dess byggts
om till bostäder. I planerna ingick förutom villabebyggelse en utbyggnad av Nikolaigården. 1968 byggdes
äldreboendet till med nya paviljonger i norr och fck
då namnet Björntorp efter gården som tidigare låg på
platsen. 1981 byggdes även ett sjukhem och i samband
med det revs den äldre Nikolaigården.
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Sunda gård någon gång i början av 1900-talet. Bilden tillhör
Oxelösundsarkivet, Bild ID 001042.
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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anläggning i söder och sammankopplade paviljonger
i en våning i norr.
Gatunätet är slingrande och på grund av den kuperade terrängen ges fera utsikter inom området, t. ex.
från den högre belägna Djungelvägen i öster. Centralt
genom området löper en gång- och cykelväg som fortsätter mot Peterslund. Husen är mycket tidstypiska
och består av ett antal olika byggnadstyper i grupper
med sinsemellan något varierad form. Inom området
fnns fera olika fasadmaterial representerade med tonvikten på tegel, mexitegel, och trä. Taken är obrutna
och består till största delen av sadeltak som i många
fall är relativt facka. Husen är placerade med samma
avstånd till gatan, och har i regel en sammanbyggd
eller närliggande garage- eller förrådsdel.

Kulturhistoriskt värde
Hela Sundaområdet är starkt förknippat med stadens
mest expansiva period under 1960-talet i samband med
stålverkets anläggande. Det faktum att många av husen är hitfyttade från anläggningsbyarna i centrum
gör kopplingen än starkare. Området har därför ett
högt samhällshistoriskt värde.

Husen är mycket tidstypiska och man kan tydligt avläsa 1960-talets arkitekturutveckling. Från det kvardröjande 1950-talet med tegelfasader och enkla planformer, fönstertäta fasader av mexitegel med partier
av trä, indragna entrépartier och facka eller platta
tak. Till mer slutna och horisontellt betonade volymer med oregelbundna planformer i slutet av decenniet. Detta gör området mycket arkitekturhistoriskt
intressant. Områdets planering med en genomgående
strävan efter trafkdifferentiering där gång och cykelvägarna är förbundna med stadskärnan gör det dessutom intressant ur stadsplanesynpunkt.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Nya byggnader inom området tillåts ha 1- ½ våning och placeras med samma avstånd till gatan
som befntlig bebyggelse.
• Garagebyggnader bör underordna sig bostadshuset.
• Nya hus bör ha sadeltak eller i undantagsfall
platta tak.
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1. Björntorps äldreboende med de nyare delarna som byggdes 2011.
2. Paviljonger till Björntorps äldreboende uppförda 1969.
3. Villa i ett plan från tidigt 1960-tal med fackt sadeletak, fasader av tegel, indraget entréparti och fönster i 2-3 lufter.
4. Likartade villor vid Djungelvägen från tidigt 1960-tal. Husen har enkel planform, fasader av tegel, sadeltak och garage i källaren.
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5. Kedjehus från 1960-talet i ett plan med fasader av rött tegel. Varje hus har ett tillhörande garage och förrådsdel mot gatan.
6. Kedjehus från tidigt 1960-tal med fasader av mexitegel. Husen har sammanlänkande förrådsdelar, tvåluftsfönster med fönsterluckor.
7. Villa från tidigt 1960-tal med träpanel och sammanbyggd garagedel. Huset är sannolikt hitfyttat från någon av anläggningsbyarna.
8. Villa som är hitfyttad i början på 1960-talet från en av anläggningsbyarna och kompletterad med garagedel.
9. Tidstypisk villa från tidigt 1960-tal med fasader av tegel, indraget entréparti med garage och balkong längs hela fasaden.
10. Hus, hitfyttat 1963 från en av anläggningsbyarna, tidigare använd som skolpaviljong för Tallbacksskolan.
11. Villa från mitten av 1960-talet i tidstypiskt utförande. Huset har sadeltak, fasader av mexitegel och trä, och fönster i 1-2 lufter.
12. Suterrängvilla från mitten av 1960-talet i tidstypiskt utförande med fasader av mexitegel och indraget entréparti med balkong.
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13. Tidstypisk villa från 1960-talet med fasader av mexitegel, indraget entréparti och ett stort sammanhängande fönsterparti.
14. Villa från mitten av 1970-talet i tidstypiskt utförande. Huset har fasader av mexitegel och träpartier mellan fönster och på gaveln.
15. Villa från 1960-talet med platt tak och kraftig neddragen takfot, slutna fasader av mexitegel med sammanbyggt garage.
16. Villa från 1960-talet med platt tak och fasader som är putsade och av tegel med partier av glasblock.
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17. Sunda söder
Historik
Området bebyggdes på före detta åkermark tillhörande Sunda gård som var prästbostad till Stjärnholm.
Gården låg tidigare norr om Sundavägen men revs i
mitten av 1960-talet i samband med att området exploaterades. Hela Sundaområdet, från Ramdalen i
öster till Utterberget i väster planlades i etapper från
1960-1969 med början i öster. 1965-66 uppfördes kedjehusen vid Vallsundsvägen. Ritningarna för denna
etapp utfördes av arkitekterna Jöran Curman och Nils
Gunnartz som även stod bakom generalplanen från
1959 samt fera av stadsplanerna för de nya områdena.
Husen fck ett särpräglat utseende vilket medförde
att de i folkmun kom att kallas för giraffstallen och
kaninburarna. Norr om kedjehusen planerades för
en serviceanläggning för hela Sundaområdet kallad
Sundahallen samt lågstadieskolan Sundaskolan. Intill
denna uppfördes bostadshus för järnverkets räkning.

Kedjehusen vid Vallsundsvägen då de var nyuppförda i mitten
av 1960-talet. Bilden tillhör Oxelösundsarkivet, Bild ID 010425

het till de så kallade matarvägarna Sundavägen och
Vallsundsvägen. 2007 byggdes Sundaskolan om till
äldrebostäder.

Områdesbeskrivning
Området är beläget i dalgången mellan Sundavägen
och Vallsundsvägen, och är i sin helhet bebyggt med
enfamiljshus och kedjehus. Ett skogbevuxet höjdparti, Utterberget, fnns i väster. Centralt i området
ligger livsmedelsbutiken Sundahallen. Områdets mitt
är bilfritt och här löper en gång och cykelväg som leder till centrum.

1969-1970 uppfördes ytterligare kedje- och radhus
söder om Sundavägen och 1973-74 den sista etappen i
Sundaområdet som omfattade villorna vid Utterberget
i väster. Kedjehusområdena bebyggdes efter trafkdifferentieringsprincipen, där bostäderna i första hand
nås via gångvägar. Parkeringsytor förlades i när-
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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Bortsett från de friliggande villorna vid Utterberget
och vid Elevvägen i öster är bebyggelsen enhetligt utformad i ett antal olika byggnadstyper, i första hand
som kedjehus. De så kallade kaninburarna och giraffstallarna i 1-2 våningar vid Vallsundsvägen har
fasader med liggande träpanel och pulpettak utan utkragande takfot. Tvåvåningshusen har branta takfall.
Husen är placerade runt fem gemensamhetsanläggningar bestående av garage och parkeringsytor och
en gräsmatta med lekplats.

Kulturhistoriskt värde
Hela Sundaområdet är starkt förknippat med stadens
mest expansiva period under 1960-talet i samband
med stålverkets anläggande Området har därför ett
högt samhällshistoriskt och socialhistoriskt värde.

trä, indragna entrépartier och facka eller platta tak.
Till mer slutna och horisontellt betonade volymer med
oregelbundna planformer i slutet av decenniet. Detta
gör att området har mycket höga arkitekturhistoriska
och arkitektoniska värden. Områdets planering med
en genomgående strävan efter trafkdifferentiering där
gång och cykelvägarna är förbundna med stadskärnan
gör det dessutom intressant ur stadsplanesynpunkt.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Samtliga hus inom området bevaras och underhålls med hänsyn till ursprunglig utformning
och tidstypiska detaljer såsom balkonger, fönster, fasad- och takmaterial. Tillbyggnader mot
gata undviks.
• Planläggning inom detta område bör ske i samråd med antikvarisk expertis.

Radhusen är rationellt utformande men med en tydlig
arkitektonisk idé, och där de olika delområdena utformats som enskilda enheter. Områdets friliggande
hus är mycket tidstypiska och man kan tydligt avläsa
1960-talets arkitekturutveckling. Från det kvardröjande 1950-talet med tegelfasader och enkla planformer, fönstertäta fasader av mexitegel med partier av
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1. Radhus vid Linjalvägen. Husen var de första som kom att byggas inom området. Fasader av trä, fönster med större och mindre luft.
2. Blåklockans förskola uppförd i mitten av 1960-talet.
3. De så kallade girafstallen vid Vallsundsvägen uppförda 1965-66. Husen har fasader av trä fönsterband, pulpettak utan takutsprång.
4. De så kallade kaninburarna vi Vallsundsvägen. Husen är i ett plan med fasader av trä, fönsterband och facka pulpettak utan
takutsprång.
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5. Kedjehusen vid Vallsundsvägen har parkeringsytor och garage i anslutning till bilvägen.
6. Husen är placerade runt en gemensamhetsanläggning med lekytor.
7. Kedjehus med fasader av trä och indragna entrépartier placerade runt en gräsyta.
8. Sundahallen med livsmedelsbutik. Huset har byggts ut på senare år.
9. Radhus intill Sundavägen uppförda på uppdrag av Oxelösunds järnverk. Husen är i suterräng med loftgångar.
10. F d Sundaskolan på senare år ombyggt till äldreboende.
11. Kedjehus från 1960-talet med fasader av tegel. Sista huset i raden är sammanbyggt med ett på motsatt sida.
12 Kedjehus från 1960-talet med fasader av tegel, pulpettak med markerad takfot av trä och sammanlänkande förrådsdel.
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13. Radhus från slutet av 1960-talet med fasader av mexitegel, platt tak med kraftigt markerad takfot.
14. Entréerna är indragna och mitt emot dessa ligger en förrådslänga.
15. Tidstypiska radhus från 1960-talets slut med fasader av mexitegel, platt tak och kraftigt markerad takfot av trä.
16. Villor vid Snäckvägen från 1973-74 i tidstypiskt utförande. Fasader av tegel, valmade facka tak täckta med betongpannor.
17. Villa från Klippvägen från 1973-74 med drag av 1960-talet. Fasad av mexitegel och trä, sadeltak och tillhörande garage.
18. Villa vid Korallvägen från 1973-74. Huset har fasad av trä med avvikande färg på gavelröste och fönster med fönsterluckor.
19. Villor vid Korallvägen från 1973-74. Husen har fönstertäta gavlar mot gatan, högresta takfall och fasader av trä och tegel.
20. Villor från tidigt 1970-tal med kvardröjande drag av 1960-talet. Oregelbunden planform, fasad av mexitegel med indragna partier.
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18. Ramdalen
Historik
Ramdalen utgjordes länge av sumpmarker med ett
mindre vattendrag kallat Mörtsundet mitt i området.
Norr om detta låg då Torps gård, på den plats där badhuset idag ligger. Gården som hade anor åtminstone
från 1600-talet revs inför det att Ramdalens sportanläggning skulle uppföras. Längst i öster fanns en industribyggnad som uppfördes för belysningsfabriken
Exaktor. Denna tillsammans med en banvaktsstuga
och några bostadshus vid Ekbacken längre norrut
revs när motorvägen byggdes.

Invigning av Ramdalens idrottsplats 1961. I bakgrunden syns
Torps gård. Från Oxelösundsarkivet, Bild ID 010170.

bostäder. Husen vid Rektorsvägen härstammar från
denna fytt. 1965 arrangerades en arkitekttävling för
Ramdalens idrottsanläggning som skulle innehålla
hög- och mellanstadieskola, simhall, sporthall, tennisbanor och utomhusbad. Stockholmsarkitekterna
Gustaf Rosenberg och Olle Ståls förslag vann tävlingen och bygget påbörjades 1968. 1971 invigdes anläggningen med undantag för utomhusbadet som då
skjutits på framtiden.

Hela Sundaområdet, från Ramdalen i öster till
Utterberget i väster planlades i etapper från 19601969 med början i öster. 1961 invigdes Ramdalens
idrottsplats vilken då ersatte Malmvallen som stängts
några år tidigare. Den gamla Malmgården fyttades
1963 till Ramdalen för att användas som klubblokaler. 1960 började husen vid Lärarvägen att uppföras.
En del av dessa var monteringsfärdiga Gotlandshus.
1961-62 byggdes radhusen norr om Linjalvägen och
året därpå uppfördes villorna vid Elevvägen. 1963 genomfördes en stor husfytt då de tillfälliga anläggningsbostäderna i Stålbyn, Järnbyn och Malmbyn
fyttades till Sundaområdet för att bli permanent-
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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sen användes 1981-1996 som fyktingförläggning. I
samband med bostadsöverskottet på 1990-talet revs
de och delar av inventarierna skänktes till en by i
norra Rumänien.

Områdesbeskrivning
Området karakteriseras av den större dalsänkan som
avgränsas av motorvägen i öster, i norr av Sundavägen
och i söder av Ramdalshöjden. Höjdpartierna i norr
och söder är skogbevuxna, i norr bebyggda med radhus- och småhusbebyggelse och i söder av ferbostadshus. I dalsänkan fnns Ramdalens idrottsplats med
fotbollsplaner, friidrottsanläggning och tennishall
med utomhusbanor i söder. Till idrottshallen hör ett
antal mindre hus med omklädningsrum och klubbstugor. Norr om idrottsplatsen ligger ett kombinerat
badhus och idrottshall samt väster om denna en högoch mellanstadieskola. Hela området är sammankopplat med ett nät av gång- och cykelvägar som ansluter
till centrum såväl som till omkringliggande bostadsområden. Området är vidsträckt med långa siktlinjer
som förbinder de olika delarna. Runt idrottsanläggningen fnns även öppna gräsytor vilket ytterligare
förstärker den öppna atmosfären.
Småhusbebyggelsen är enhetligt utformad i ett antal
olika byggnadstyper och i regel placerad i anslutning
till gata. I närheten till Lärarvägen ligger i första hand
kedjehus i 1 ½ plan med en tillhörande garagedel.
Husen har branta sadeltak och putsade fasader. Söder
om Lärarvägen fnns friliggande villor med fasader
av rött tegel. På båda sidor om Linjalvägen ligger två
radhuslängor i två våningar, där de på den norra sidan har fasader med rött och gult tegel. På höjdpartiet
vid Elevvägen ligger friliggande villor med fasader i
huvudsak av rött tegel där fera är byggda i suterräng. Husen vid Rektorsvägen i ett plan med en tillhörande garagedel härstammar från husfytten 1963.
Samtliga hus har rektangulär planform och sadeltak
men varierande fasadmaterial. Vid Vallsundsvägen
ligger fem radhuslängor i 1 ½ våning med sadeltak
och takkupor. Fasaderna består av lockpanel av trä.
Ramdalshöjdens ferbostadshus har 2-4 våningar i
halvcirkelformade huskroppar som omgärdar större
kuperade, bilfria gårdsytor. Husens norrsida är sluten och saknar utskjutande delar, den södra sidan är
mer uppbruten med balkonger och fönster. Söder om
husen går en gång och cykelväg som fortsätter mot
Sundaområdet.

Kulturhistoriskt värde
Hela Sundaområdet är starkt förknippat med stadens
mest expansiva period under 1960-talet i samband med
stålverkets anläggande. Det faktum att många av husen är hitfyttade från anläggningsbyarna i centrum
gör kopplingen än starkare. Området har därför ett
högt samhällshistoriskt värde. Ramdalens idrottsanläggning med idrottsplats, badhus, idrottshall och
tennishall var när den stod klar en anläggning av betydande storlek i förhållande till kommunen. Detta
visar på idrotts- och föreningslivets historiskt viktiga
roll i Oxelösund och även på samhällets syn på idrott
och rekreation som en viktig del i samhällsbygget.
Bebyggelsen inom området är tidstypisk och utgörs
av fera olika typer skilda från varandra. Detta gör
området tydligt avläsbart och arkitekturhistoriskt intressant. Badhus, idrottshall och skolbyggnaderna är
mycket bra exempel på det sena 1960-talets offentliga
funktionsbaserade arkitektur med platta tak, varierade planformer och en kombination av fasadmaterial.
Anläggningen är ett resultat av en arkitekttävling vilket visar på byggnadernas betydelse. Ramdalshöjdens
ferbostadshus är ett tydligt exempel på 1960-talets
rationella bostadsbyggande under miljonprogrammets tid och har genom sin placering i landskapet
miljöskapande värden. Områdets planering med en
genomgående strävan efter trafkdifferentiering där
gång och cykelvägarna är förbundna med stadskärnan och kringliggande områden gör det dessutom
intressant ur stadsplanesynpunkt.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Hus vid Elevvägen, Linjalvägen, Lärarvägen och
Ramdalshöjden bevaras och underhålls med hänsyn till ursprunglig utformning och tidstypiska detaljer såsom balkonger, fönster, fasad- och
takmaterial. Tillbyggnader mot gata undviks.
• Ramdalsanläggningen underhålls med hänsyn
till befntliga fasadmaterial och takform.
• Ny bebyggelse på obebyggda delar i dalgången
prövas restriktivt.
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1. Radhus vid Linjalvägen uppförda 1961-1962. Flacka tak utan markerad takfot och fasader med rött eller gult tegel.
2. Villa i suterräng från 1960-talet med fasader av rött tegel och garage i källarplanet.
3. Tidstypisk villa i ett plan från tidigt 1960-tal. Fasader av rött tegel med sammanhängande fönsterpartier samt fackt sadeltak.
4. Hus vid Rektorsvägen som fyttades hit från en av anläggningsbyarna i centrum 1963. Fasad av karosseripanel och fönster i 1-2 lufter.
5. Hus vid Rektorsvägen som fyttades hit från en av anläggningsbyarna i centrum 1963.
6. Radhus vid Vallsundsvägen uppförda på 1970-talet. Varje lägenhet har en tillhörande förrådsdel.
7. Ramdalsskolan invigd 1971. Fasader av tegel och trä, med långa fönsterband och platta tak utan utkragande takfot.
8. Ramdalsbadet uppfört 1968-1971. Tidstypisk utformning med stora glasade partier, platta tak och obehandlad betong.
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9. Ramdalsskolan med kringbyggda skolgårdar.
10. Entrén till Ramdalens idrottsplats i tidstypiskt utförande.
11. Ramdalsskolan med den uppstickande idrottshallen till vänster i bild.
12. Omklädningsrum intill Ramdalens idrottsplats.
13. F d Försvarsgården, uppförd 1964 som föreningshus åt Lottakåren och Hemvärnet.
14. Ramdalshöjdens halvcirkelformade ferbostadshus uppförda 1967-1968.
15. Balkongernas tak har dekorativa undersidor av trä och släta balkongfronter.
16. Ramdalshöjdens ferbostadshus där våningshöjden trappas av mot söder.
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19. Vallsund
Historik
Inom området fanns tidigare torpen Vallsund,
Strömmen och Ramdal. Ramdal var en arrendegård
under Stjärnholm och låg där Ramdalens småbåtshamn idag ligger. Huset, som var från 1800-talets
första hälft brändes ned av brandkåren i början på
1960-talet. Vallsund omnämns första gången 1824 och
på platsen ligger idag ett hus med samma namn uppfört
1929. Strömmen låg på norra sidan av Strömsundet
som skiljer Jogersö från fastlandet. Torpet hade anor
åtminstone från 1700-talets början men fanns inte
kvar vid sekelskiftet 1900.

Torpet Vallsund någon gång i början av 1900-talet. SLM R133-85-2

och Skrakvägen ersatts eller byggts om till åretruntbostäder. Ramdalshamnen anlades i sydöstra delen
av området 1979.

Under 1930–40-talet uppfördes sommarstugor längs
strandtomterna vid Vallsundsvägen och Skrakvägen.
1962 planlades den östra delen av området med friliggande enfamiljshus som uppfördes åren därpå. För att
fer skulle kunna ta del av sjöutsikten tilläts de främre
ha en våning och de bakre två. 1968 planlades resten av
området bort mot Djursgraven i väster med ett område
radhus och ett med friliggande villor längst i väster.
Radhusen vid Skrakvägen och Alkvägen uppfördes
1972-1973. Sommarstugeområdena inkorporerades
i den nya planen. Från 1970-talet och framåt har så
gott som samtliga sommarstugor vid Vallsundsvägen

Områdesbeskrivning
Området utgörs av kuperad skogbeklädd mark med
högre liggande delar i öster och väster. I norr avgränsas området till större delen av Vallsundsvägen och
i söder av strandkanten. Söder om Vallsund ligger
Jogersö som ansluter till fastlandet via Jogersövägen.
I östra delen av området fnns enfamiljshus på mindre
tomter, placerade i enheter kring korta gatstumpar.
Husen är individuellt utformade med skilda plan- och
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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takformer, men gemensamt är fasaderna i regel är av
tegel eller mexitegel. Husen omsluts av skogsmark.
Vid Alkvägen och Skrakvägen fnns radhus i en eller
två våningar. Husen har platta pulpettak med kraftig
takfot av trä i olika färger, och fasader av gult eller brunt
tegel. Husens placering är anpassad efter terrängen och
har indragna balkonger mot vattnet i söder. Villorna
i västra delen av området längs Vallsundsvägen och
Skrakvägen är även de individuellt utformade. Husen
ligger på större skogbevuxna tomter som längst i väster är kraftigt kuperade. Strandtomterna har ofta en
egen brygga och privat sjöbod.

Tomterna nära vattnet var tidigare uteslutande bebyggda med sommarstugor, vilka de senaste decennierna har byggts om eller ersatts av åretruntbostäder.
De äldre sommarstugor som fnns kvar är därför viktiga att bevara för att visa på områdets äldre historia.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Äldre sommarstugor bevaras och underhålls med
traditionella material och metoder.
• Villor bevaras och underhålls med hänsyn till
ursprunglig utformning och tidstypiska detaljer
såsom balkonger, fönster, fasad- och takmaterial.

Kulturhistoriskt värde
Villan Vallsund är det äldsta huset i området och viktigt på grund av sin koppling till Torpet Vallsund som
tidigare låg på samma plats. Inom området fnns dessutom ett fertal välbevarade och tidstypiska hus från
1900-talets andra hälft som genom sin omsorgsfulla
placering i terrängen innehar såväl arkitekturhistoriska som miljöskapande värden.
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1. En av sommarstugorna från 1930-1940-talet som fortfarande fnns kvar inom området utformad i funktionalistisk stil.
2. Villa från 1990-talet i tidstypiskt utförande med högt valmat utsvängt tak och fasader av mexitegel.
3. Villa från omkring 1970 i tidstypiskt utförande med fasader av rött tegel och trä med en indragen balkong längs långsidan.
4. Villor vid Vallsundsvägen sett från Jogersö.
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5. Villan Vallsund uppförd 1929 med uthus till vänster. Huset ligger på samma plats som torpet Vallsund tidigare låg.
6. Radhus vid Skrakvägen uppförda 1972-1973. Fasader med gult tegel med indragna balkonger och kraftig takfot av trä i olika färger.
7. Radhus vid Alkvägen uppförda 1972-1973. Mörkare färgskala än husen vid Skrakvägen och byggda i suterräng.
8. Radhusen vid Alkvägen sedda från sydväst. Små trädgårdstäppor övergår i naturlig terräng.
9. Villa vid Andvägen från tidigt 1960-tal. Fasader av mexitegel och portar av betsat trä.
10. Tidstypisk villa från 1960-talet vid Fågelvägen. Gavelpartier av tegel och indragen balkong och uteplats längs långsidan.
11. Villa från 1960-talet vid Örnvägen. Huset har fönsterluckor av trä, fasader av mexitegel och neddragen takfot av trä.
12. Villa i ett plan från 1960-talet vid Örnvägen med fasader av mexitegel och större fönsterpartier åt trädgårdssidan.
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20. Jogersö norr
Historik
Gården Jogersö härstammar åtminstone från 1500-talet då den skattskrevs i samband med Älvsborgs lösen
1571. Namnet på ön är dock belagt till 1384. Från 1600
var Arnö gård ägare av Jogersö men sålde den 1769 till
Stjärnholm. Gården arrenderades ut från 1820-talet och
var i bruk fram till 1963, varefter den i kommunens ägo
användes till fritidsaktiviteter. Mangårdsbyggnaden
från omkring 1700 fnns kvar, men ladugården och
övriga ekonomibyggnader som låg intill Jogersövägen
revs i mitten av 1960-talet. Den första bron till Jogersö
byggdes 1936 vilken på 1960-talet byttes ut mot en
ny. Sundet hade då genom stora utfyllningar krympt
från ca 80 m till 6-7 m.
På 1930-40-talet började sommarstugor uppföras på
öns östra sida. 1936 uppfördes den så kallade Scharinska
villan vid Jogersösundet som mellan 1970-1991 var
sommarhem för rörelsehindrade drivet av Stiftelsen
Jogersöhem. 1943 uppgjordes planer för ett större
sommarstugeområde på öns västra och norra sida.
Några sommarstugor uppfördes dock aldrig här utan
delar av området inkorporerades istället i den nya
planen för bad- och fritidsområdet som antogs 1965.
Badplatsen som blev klar samma år hade börjat anläggas några år tidigare. I planen gjordes även plats

Mangårdsbyggnaden vid Jogersö gård i mitten av 1900-talet.
SLM M021874

för ett nytt koloniområde. Det skulle delvis ersätta
de kolonilotter som togs bort i Dalgångens koloniområde i samband med motorvägsbygget. Flera av
stugorna fyttades till platsen och placerades ut på
sina nya tomter. Campingplatsen anlades 1974 och
ett friskvårdscenter med kiosk och motionsanläggning invigdes 1975. Hela anläggningen brann ner 2003
men ersattes några år senare av en ny byggnad även
innehållande restaurang.

Områdesbeskrivning
Jogersös norra del utgörs till större delen av skogsmark med motionsspår. I områdets mitt ligger Jogersö
camping och öster om Jogersövägen fnns ett stör-

Jogersösundet

6

s v ägen

5

12

11

7 ik

Sjöbodviken

Sjöbo
v

Jog

en
väg
ds
d
tu
Nö

sl

en
ed

Trappviken

4

v ik

le

3

Ol

2

er s
övä
g en

1

8

9

10

Stora Fruviken

Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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re kolonilottsområde där samtliga lotter har stugor.
Merparten av stugorna är likartade och av samma
storlek i en våning med sadeltak. I norra delen av
området fnns dock en del stugor av äldre datum och
i söder fnns en större variation i utformningen. I
Trappviken ligger Jogersöbadet med tillhörande kiosk, ombytesrum och mindre nyttobyggnader. Intill
badplatsen fnns en större öppen gräsyta där det arrangeras olika evenemang på somrarna och norr om
denna ligger en restaurangbyggnad från senare tid.
Den östra delen av ön utgörs av ett sommarstugeområde. Husen är av varierande storlek och utformning,
och fertalet är ombyggda och utbyggda till åretruntbostäder i senare tid. Tomterna ligger kring mindre
grusade gatstumpar i närheten av vattnet och omgärdas helt eller delvis av skogsmark. Gemensamt för de
äldre sommarstugorna är dess placering i landskapet
och att den kuperade terrängen inte utjämnats.

sannolikt uppförd någon gång omkring 1700 vilket gör
den till en av de äldsta byggnaderna i kommunen. Den
så kallade Scharinska villan har genom sin placering
i landskapet, välbevarade exteriör och sin koppling
handikapprörelsen i Nyköping och Oxelösund både
miljöskapande och arkitektoniska såväl som samhällshistoriska värden.
Sommarstugebebyggelsen på Jogersö visar på mellankrigstidens förbättrade samhällsvillkor och tidens
intresse för friluftsliv vilket gör att den har ett samhällshistoriskt värde. Värdebärande karaktärsdrag är
ursprungliga detaljer, placering i landskapet och storlek.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Jogersö gård och den så kallade Scharinska villan
bevaras och underhålls med traditionella material och metoder. Ny bebyggelse i närheten till
Jogersö gård undviks.
• Den naturliga topografn inom sommarstugeområdet bör i största möjliga mån behållas.

Kulturhistoriskt värde
Gården Jogersö har genom sin långa historia och ett
oförändrat läge åtminstone sedan 1600-talet ett mycket
högt kulturhistoriskt värde. Mangårdsbyggnaden är

• Äldre kolonistugor bevaras och underhålls med
traditionella material och metoder.
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1. Den så kallade Scharinska villan vid Jogersösundet uppförd 1936. Huset är mycket välbevarat i funktionalistisk stil.
2. Jogersö gård med uthus. Mangårdsbyggnaden är ett av Oxelösunds äldsta hus uppfört omkring 1700.
3. Kiosk vid Jogersöbadet Huset har liggande panel och taket är täckt med papp.
4. Jogersö campingområde.
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5. Kolonistuga uppför i samband med koloniområdets anläggande i slutet av 1960-talet. Liggande panel och tak täckt med shingel.
6. Äldre kolonistugorna hitfyttad från Dalgångens koloniområde i samband med motorvägsbygget. Spröjsade fönster och brutet tak.
7. Äldre kolonistugorna hitfyttad från Dalgångens koloniområde i samband med motorvägsbygget. Träpanel och tak täckt med papp.
8. Äldre timrad stuga vid Stora Fruviken. Huset har synligt omålat timmer och taket är täckt med tegel.
9. Mindre sommarstuga vid Stora Fruviken.
10. Sommarstuga från 1900-talets första hälft med två uthus, varav ett timrat.
11. Sommarstuga från 1960-talet med fönster i 2-3 lufter och valmat tak.
12. Sommarstuga från 1960-talet i enkelt utförande med locklistpanel och sadeltak.
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21. Jogersö söder
Historik
Gården Jogersö härstammar åtminstone från 1500-talet då den skattskrevs i samband med Älvsborgs lösen
1571. Namnet på ön är dock belagt till 1384. Från 1600
var Arnö gård ägare av Jogersö men sålde den 1769 till
Stjärnholm. Gården arrenderades ut från 1820-talet
och var i bruk fram till 1963, varefter den i kommunens
ägo användes till fritidsaktiviteter. Ladugården och
övriga ekonomibyggnader låg intill Jogersövägen söder
om huvudbyggnaden men revs i mitten av 1960-talet.
Den första bron till Jogersö byggdes 1936 vilken på
1960-talet byttes ut mot en ny. Sundet hade då genom
stora utfyllningar krympt från ca 80 m till 6-7 m.
Under 1940-50-talet uppförs sommarstugor på avstyckade tomter på den södra delen av ön. Stugorna
byggdes i regel i en våning och placerades med omsorg till den omkringliggande naturen, ofta på plintar för att göra minimal åverkan på marken och behålla den naturliga vegetationen. De festa stugorna
har byggts till, ersatts av nya hus eller byggts om till
åretruntbostäder i senare tid.

Sommarhus på Jogersö. SLM S17-86-31A

Områdesbeskrivning
Jogersös södra del utgörs till större delen av kuperad skogsmark bebyggd med sommarstugor. Husen
är av varierande storlek och utformning, och fertalet är ombyggda och utbyggda till åretruntbostäder
i senare tid. Tomterna ligger kring mindre grusade
gatstumpar i närheten av vattnet och omgärdas helt
eller delvis av skogsmark. Gemensamt för de äldre
sommarstugorna är deras placering i landskapet och
att den kuperade terrängen inte utjämnats.
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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Kulturhistoriskt värde
Sommarstugebebyggelsen på Jogersö visar på mellankrigstidens förbättrade samhällsvillkor och tidens
intresse för friluftsliv vilket gör att den har ett samhällshistoriskt värde. Värdebärande karaktärsdrag är
ursprungliga detaljer, storlek och placering i landskapet.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Äldre sommarstugors ursprungliga exteriöra
detaljer såsom fönster, dörrar, fasadmaterial och
takmaterial beaktas.
• Den naturliga topografn inom sommarstugeområdet bör i största möjliga mån behållas.
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1. Sommarstuga från 1960-talet med större fönsterparti, synlig murstock vid gaveln och fasade av liggande träpanel.
2. Sommarstuga vid Nötuddsvägen från omkring 1960.
3. Sommarstugor från 1930-1940-talet med sadeltak och fönster i 1-2 lufter.
4. Sommarstuga från 1930-1940-talet med fönster i två lufter och tak täckt med tegel. Huset är delvis omgivet av orörd natur.
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5. Sommarstuga från 1930-1940-talet i funktionalistisk stil pulpettak och fönster vid hörn.
6. Enkel sommarstuga från 1930-1940-talet med glasad veranda.
7. Sommarstuga med högt läge och utsikt över vattnet.
8. Tillbyggd sommarstuga från 1940-1950-talet.
9. Sommarstuga byggd på berghällen i orörd terräng.
10. Sommarstuga från 1940-talet i sjönära läge på kuperad terräng.
11. Sommarstuga från 1960-1970-talet.
12. Sommarhus från 1930-1940-talet. Huset är mycket välbevarat med ursprungliga fönster och tak täckt med enkupigt tegel.
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22. Frösäng
Historik
Inom området fanns tidigare bara Frösängs gård, som
kan beläggas genom kartor åtminstone till mitten av
1700-talet. Gården är då utmärkt som Frösängstorpet
och låg på Aspas ägor. Idag fnns endast huvudbyggnaden kvar, uppförd 1905, ladugården brann ner 1989.
1957 köptes gården in av kommunen och blev då centrum för trädgårds- och parkförvaltningen. Oxelösunds
kyrkogård byggdes 1926-1930 efter ritningar av arkitekten Gunnar Asplund, mest känd för sitt arbete med
Skogskyrkogården i Stockholm. Oxelösunds kyrkogård utarbetades samtidigt som Skogskyrkogårdens
första etapp. 1938 stod gravkapellet klart, även det
ritat av Asplund.

Frösängs gård vid mitten av 1900-talet. SLM M022563

Områdesbeskrivning
Sydöstra delen av området utgörs av öppna gräsytor
genombrutna av gång- och cykelvägar. I anslutning
till dessa ligger kommunens anläggning med växthus
samt Frösängs mangårdsbyggnad. Områdets nordöstra del utgörs av kuperad skogbevuxen mark. Här
ligger Oxelösunds kyrkogård i en dalsänka omringad av lövträd. Kyrkogården består av en äldre och en
nyare del som skiljs åt av en längre allé. Vid entrén
till kyrkogården ligger Frösängs kapell som blivit utbyggt i omgångar, den äldsta delen har en naturstensmurad fasad.

Planerna för nedre Frösäng fastställdes 1960 och för
övre Frösäng 1963. Sammanlagt skulle det rymmas
1200 lägenheter inom hela Frösängsområdet med plats
för 4200 personer. Nedre och övre Frösäng började
byggas 1961 respektive 1963. I nedre Frösäng uppfördes utöver bostadshusen ett handelshus med plats för
Konsum och ytterligare en livsmedelsbutik. I övre
Frösäng var husens placering och form tänkt att ge
skydd mot nordanvinden i det höga och vindutsatta
läget. Järnverket fck förtur på en procentandel av
lägenheterna åt sina anställda. På grund av ett bostadsöverskott i kommunen revs tre ferbostadshus i
slutet av 1980-talet och vissa delar byggdes om i sin
helhet. 1997 revs ytterligare ett hus vid Frösängsvägen.

As
p

Västra delen av området upptas till större delen av bostadsområdena övre och nedre Frösäng. Övre Frösäng
på höjden i norr är i huvudsak bebyggt med ferbostadshus i fyra våningar där de sammanbyggda hus-
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kropparna bildar ett slingrande mönster. Husen har
fasader av gult och vitt mexitegel och svagt sluttande
pulpettak. Mellan huskropparna fnns stora öppna
gräsytor som är bilfria. En del av husen byggdes om
på 1980-talet. Nedre Frösäng utgörs av ferbostadshus i tre våningar uppförda dels som lameller, och dels
runt små gårdsbildningar. Husen har fasader av tegel
och puts med indragna balkonger och facka sadeltak
med förskjuten nock. Byggnadskropparna är anpassade till terrängen och uppförda runt mindre bergsknallar eller skogspartier. I mitten av området fnns
en centrumanläggning med en större livsmedelsbutik
och pizzeria. Längst i väster intill motorvägen ligger
ett mindre villaområde med friliggande hus i 1-2 våningar med tillhörande trädgårdar. Utformningen är
varierad men fasaderna är i huvudsak av trä.

Kulturhistoriskt värde
Mangårdsbyggnaden vid Frösängs gård är en av få
kvarvarande spår av den äldre gårdsbebyggelsen som
fanns i kommunen före stadens expansion på 1960-talet. Huset har därför både samhällshistoriska såväl som
pedagogiska värden. Oxelösunds kyrkogård tillsammans med gravkapellet från 1938 har genom att vara

ritat av arkitekt Gunnar Asplund i ett för arkitekten
mycket typiskt utförande, höga arkitektoniska såväl
som miljöskapande värden. Gravkapellet har likheter med Trons kapell vid Skogskyrkogården som är
utsett till världsarv av UNESCO.
Byggandet av Frösäng är kommunens störstas samlade bostadsprojekt och en del av den stadsomvandling som skedde i samband med stålverkets anläggande i slutet på 1950-talet. Området har därför ett
högt samhällshistoriskt värde. Bebyggelsen är tidstypisk och ett bra exempel på de rationella principer i
stadsplanering och utformning som senare fck stort
genomslag under miljonprogrammets tid.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Frösängs mangårdsbyggnad, och gravkapellet
vid kyrkogården bevaras och underhålls med
traditionella material och metoder.
• Nedre och övre Frösäng bevaras och underhålls
med hänsyn till ursprunglig utformning och tidstypiska detaljer såsom balkonger, fönster, fasadoch takmaterial.
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1. Frösängs gårds huvudbyggnad uppförd 1905. Huset är välbevarat men i behov av underhåll.
2. Del av Oxelösunds kyrkogård formgiven av Gunnar asplund 1926-1930. De raka raderna avslutas i halvcirkelformar.
3. Gravkapellet vid Oxelösunds kyrkogård som stod klart 1938 ritat av Gunnar Asplund.
4. Gravkapellet med tillbyggnaden till höger i bild uppförd 1972-1973 vilken utökades ytterligare 2004.
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5. Klockstapeln vid Oxelösunds kyrkogård som fyttades hit i samband med att S:t Botvids kyrka uppfördes på dess plats i centrum.
6. Flerbostadshus i övre Frösäng byggda 1964 i ett uträtat zick-zackmöster.
7. Husen i övre Frösäng har fasader av mexitegel i två olika nyanser. Taken är platta utan utkragande takfot.
8. Mellan husen fnns gårdar med lekplatser och parkytor skyddade från vinden.
9. Husen omgärdas av stora öppna gräsytor. Balkongerna har glasats in på senare år.
10. Ett av husen i övre Frösäng som byggdes om i slutet på 1980-talet. Delar av huset revs och det kvarvarande försågs med sadeltak.
11. Del av ombyggt ferbostadshus i övre Frösäng. Husen har byggts om till radhus och de övre våningarna har rivits.
12. Flerbostadshus i nedre Frösäng i relativt oförändrat skick med en karakteristisk husgavel av gult tegel och indragna balkonger.
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13. Flerbostadshus i nedre Frösäng uppförda 1961. Gården är omsluten på fyra sidor av huskropparna.
14. Centrumanläggningen med livsmedelsbutik i Frösäng. I pizzerians lokaler låg tidigare ett postkontor.
15. Centrumanläggningen som invigdes 1963 rymde två livsmedelsbutiker, Sandlunda livs och Konsumhallen.
16. Flerbostadshus i nedre Frösäng. Balkongfronterna har bytts ut men behållit sin ursprungliga storlek.
17. Flerbostadshus i nedre Frösäng uppförda 1961. Husen har på senare år försetts med nya inglasade balkonger.
18. Flerbostadshus i nedre Frösäng. Husens gavlar som skapas av takfallens olika längd är karakteristiska.
19. Bostadshus vid Sundsörsvägen i nationalromantisk stil från 1910-1920-talet med brant sadeltak och snickarglädje.
20. Bostadshus vid Sundsörsvägen i nationalromantisk stil från 1910-1920-talet med brutet utsvängt tak och småspröjsade fönster.
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23. Stenvik
Historik
Fram till 1960 låg området Stenvik under Stjärnholms
säteri. De två äldre torpen i Stenvik hette Ramdalen
och Stenvik, båda bebodda under 1710-20-talet men
numera rivna. Ramdalen, låg i en vik i Stenviks
nordvästra del, där Ramdalens småbåtshamn anlades 1969. Backstugan Gistviken byggd 1846 låg söder
om Skansvägen. Under 1900-talets första hälft uppfördes sommarstugor och en del villor längs vattnet.
Östra delen av Stenviksområdet byggdes ut med friliggande villor under sent 1930-tal till 1950-tal.

Järnverkets villor vid Stenviksvägen i folkmun kallad Guldkusten,
uppfördes 1961-62. Foto Olle Hagelroth. SLM OH0071

1960 uppfördes Dalgångsskolan i nordost. Längs vattnet har fera av sommarstugorna ersatts av åretruntbostäder i senare tid.

I samband med utbyggnaden av järnverket upprättades 1958-59 stadsplaner för de nordvästra delarna av
Stenvik. Bebyggelsen skulle utgöras av ett större område med kedjehus längs Mastvägen samt radhus vid
Styrbordsvägen. 1960 uppfördes radhusen i något som
beskrevs som ett av de största gruppbyggen som förekommit i Sörmland. Samma år upprättades en stadsplan för Stenviks södra del av Ahlgren Olsson Silow
Arkitektkontor AB (AOS) från Stockholm. 1961-62
uppfördes, i Järnverkets regi, tio kedjehus avsedda för
lägre tjänstemän och femton villor avsedda för högre
tjänstemän utefter Stenviksvägen. Längst i väster på
höjden byggdes en större chefsvilla. Samtliga av dessa
villor och kedjehus ritades av arkitektfrman AOS.

Områdesbeskrivning
Bebyggelsen utgörs i huvudsak av friliggande villor i
öster från 1930-1950-talet och i väster villor och kedjehus från 1958-1962. Tidigare låg här enstaka sommarstugor, varav vissa fnns kvar. Bebyggelsen är placerad
i den kuperade terrängen bland högresta tallar, och
husen, som i ofta uppförts i grupp, är enhetligt utformade. Tegelfasader i röda och gula nyanser är vanligt
förekommande, såsom kedjehusen vid Mastvägens
västra del. Huskropparna är något förskjutna, taken
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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är facka och nästan helt utan takfot. Vid Klyvaroch Fockstigen fnns tidstypiska kedjehus med mellanliggande garage. Husen har fasader av gult tegel,
kombinerade med gavlar klädda med liggande panel.
Låga genomsiktliga smidesstaket omgärdar många av
trädgårdarna, framförallt vid husen uppförda under
1950-talet. Tjänstemannavillorna vid Stenviksvägen
har fönsterband och fasader klädda med olika nyanser av rödbrunt tegel. Taket markeras med en sarg
av mörkt laserat trä. Tallar växer mellan husen och i
trädgårdarna växer städsegröna buskar.

en tydlig arkitektonisk idé. Tjänstemannavillorna vid
Stenviksvägen ritade av AOS är på ett fnt sätt placerade i terrängens topograf och uteplatserna är anpassade efter berget. Husen har stora arkitektoniska och
miljöskapande värden. Den tydliga rangordningen i
bebyggelsens utformning speglar tidens hierarkiska
samhällssystem och bidrar till det samhällshistoriska
och socialhistoriska värdet. De låga smidesstaketen
och häckarna som omgärdar många av trädgårdarna
bidrar starkt till områdets karaktär.

Riktlinjer/förhållningssätt
Kulturhistoriskt värde
Stora delar av Stenviksområdet är liksom andra delar
av Oxelösund förknippade med stadens mest expansiva period under 1960-talet, då stålverket anlades.
Flera av husen uppfördes av Oxelösunds Järnverk.
Välbyggda och funktionella villor var en strategi för att
attrahera arbetskraft till Järnverket. Området har ett
högt samhällshistoriskt värde genom kopplingen till
Järnverkets expansion, men också arkitekturhistoriska
värden genom husens tidstypiska utformning. Flera av
villorna i området är uppförda i ett sammanhang, med

• Större ändringar såsom tillbyggnader på tjänstemannavillorna vid Stenviksvägen undviks.
Ursprungliga detaljer såsom fönster, dörrar,
fasadmaterial och takmaterial beaktas.
• Ändring av färgsättning eller fasadmaterial på
enskilda hus görs med hänsyn till områdets karaktär.
• Den naturliga topografn och äldre träd bör i
största möjliga mån behållas.
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1. Villa från omkring 1930 som ligger på platsen där torpet Stenvik tidigare låg.
2. En av områdets få sommarstugor som fnns kvar nära vattnet. Spröjsade fönster och fasad med liggande panel.
3. Kedjehus byggda 1961-62 för Oxelösunds Järnverks lägre tjänstemän, vid Stenviksvägen, Kv. Rorsmannen.
4. Chefsvilla uppförd av Järnverket på höjden med utsikt över Femörefärden 1962. Rött tegel och koppardetaljer.
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5. Tidstypiska villor byggda i suterräng uppförda i mitten av 1960-talet. Husen har platta tak och fasader av trä och puts.
6. En av villorna för Järnverkets högre tjänstemän, Stenviksvägen. De bruna sargerna och det röda teglet i olika nyanser ger karaktären.
7. Enda kvarvarande uthuset tillhörande torpet Ramdal vid Stenviksvägen. Exteriören är mycket välbevarad.
8. Villorna vid Klyvarstigen uppfördes 1958. Målade och panelade gavelrösten. Låga smidesstaket ramar in tomterna.
9. Radhus utefter Styrbordsvägen i rött och gult tegel uppfört omkring 1958.
10. Villor vid Styrbordsvägen med fasader av gult tegel och stora takfall i tegel, 1950-tal.
11. Välbevarad villa på Mastvägen med blå ädelputs och markerade gula omfattningar. Balkongen med smidesräcket ger karaktär.
12. Villor vid Stenviksvägen från omkring 1950 i ett plan med inredd källare. Trädgårdarna har gjutna kanter.
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24. Västra Femöre
Historik
Ön Femöre är på kartor från sent 1400-tal uppdelade i fem bergiga holmar som skiljs åt av smala sund.
Tre gårdar förlades på ön vid slutet av 1600-talet.
Gårdarna benämns Väster, Söder och Öster Femöre.
På 1700-talet beboddes dessa gårdar av tulltjänstemän, då Oxelösund var förläggningsort för deras segelfartyg, tulljakten. Tullarna bedrev också fske och
jordbruk på gårdarna. Sommarstugeområdet i väster
växte fram från 1910 och framåt. Före det fanns här
sannolikt enklare fskebodar och någon badhytt. I
början av 1900-talet startades en skollovskoloni på
Västra Femöre dit barn från Nyköping kom för att
tillbringa sommaren. På 1950-talet kom två kullar
barn per sommar hit. Barnkolonin användes fram till
1990-talets början, men används nu för turistboende
och caféverksamhet. Sedan 2006 utgör större delen av
öns inland ett kommunalt naturreservat.

Bild från barnkolonin, skollovskolonin, okänt år. Gåva från fru
Ploman. SLM R132-85-7

efter 2012 byggts till och kompletterats med permanenthus. På en udde i väster ligger också skollovskoloniområdet. Det småskaliga sommarstugeområdet
på Västra Femöre består av hus som ligger inbäddade bland träden. Flera av de äldre husen är exteriört
oförändrade och har tydliga stildrag av nationalromantik och 1920-talsklassicism. Alla har träfasader,
ofta rödmålade. Husen är anpassade efter terrängen
och fera har uthus. Stugorna är små och har uppförts
i samklang med skogen och med utblickar mot havet. Gamla skollovskolonins huvudbyggnad är välbevarad och uppförd i tidstypisk jugendstil i början
av 1900-talet av Nyköpings kommun.

Områdesbeskrivning
Ön består till största delen av skogsområden, mestadels tallskog. Torpet Väster Femöre fnns kvar och
består av mangårdsbyggnad med tillhörande stall, ladugård och loge från 1885. Bebyggelsen i övrigt utgörs
till största delen av sommarstugeområden. Flera har
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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Kulturhistoriskt värde

Riktlinjer/förhållningssätt

På torpet Västra Femöre fanns bofasta redan år 1670.
Bostadshuset tillhör en av Oxelösunds äldsta byggnader, men det är oklart hur mycket av den ursprungliga
byggnaden som fnns kvar. Gården är viktig då den
berättar om öns tidiga historia, då ön beboddes av tulltjänstemän. De äldre sommarstugorna på Marudden har
genom sin placering i landskapet och sin utformning
med nationalromantiska eller 1920-talsklassicistiska
drag höga miljöskapande och arkitektoniska värden.
Sommarstugebebyggelsen har genom att de representerar en tid när enkelhet var en viktig faktor för sommarboende i skärgårdsmiljö också samhällshistoriska värden. Gamla skollovskolonins huvudbyggnad
tillsammans med koloniområdet är intressant då det
berättar om en företeelse som många barn växte upp
med under en stor del av 1900-talet. En tidig tanke
med koloniverksamheten var att främst stadsbarn i
familjer som hade det ekonomiskt svårt skulle få möjlighet att bada och andas frisk luft. Koloniområdet
har både höga miljöskapande och samhällshistoriska
värden. På området fnns också skyddsvärda träd.

• Torpet Västra Femöre och den gamla barnkolonins äldre hus bevaras och underhålls varsamt med
traditionella material och metoder. Exteriörerna
bör inte förändras. Ursprungliga detaljer såsom
fönster, dörrar, fasadmaterial och takmaterial
ska beaktas.
• Ekonomibyggnader och trädgårdar bör i möjligaste mån behållas. Skollovskolonins område är
viktig att bevara med träd, klippor och utrymme
mellan byggnaderna.
• Sommarstugeområdets äldre bebyggelse bevaras
och utformningen hålls enkel. Endast mindre
tillbyggnader som inte ändrar karaktären bör
tillåtas. De kuperade skogsmarken runt tomterna bör bevaras.
• Den naturliga topografn bör i största möjliga
mån behållas. Ny bebyggelse bör prövas restriktivt. Storleken på nya hus bör inte överstiga
befntlig bebyggelse och exteriören bör anpassas
till omgivande bebyggelse. Utblickar och siktlinjer ut mot vattnet bör bibehållas.
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1. Flerbostadshus uppförda efter 2000 vid Motorbåtsvägen.
2. Till höger enkel och exteriört välbevarad sommarstuga vid Maruddens norra del med en ny villa till vänster.
3. Välbevarad sommarstuga på Västra Femöres sommarstugeområde.
4. Torpet Väster Femöre från slutet av 1600-talet. Rödfärgat och med brutet tak, samt spröjsade fönster.
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5. Nyköpings gamla skollovskoloni, sedd från väster. Exteriören är välbevarad trots vissa ombyggnader för caféverksamheten.
6. Huvudbyggnaden vid Nyköpings gamla skollovskoloni sedd från öster.
7. Äldre uthus vid Nyköpings gamla skollovskoloni som bidra till upplevelsen av miljön.
8. Välbevarad sommarstuga på Västra Femöres sommarstugeområde, med drag av nationalromantik.
9. Sommarstuga på Västra Femöres sommarstugeområde. Tillbyggt med veranda, balkong och trädäck.
10. Sommarstuga vid Västra Femöre, 1940-tal.
11. Välbevarat uthus på sommarstugetomt.
12. Sommarstuga vid Västra Femöre.
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25. Östra Femöre
Historik
Ön Femöre är på kartor från sent 1400-tal uppdelad
i fem bergiga holmar som skiljs åt av smala sund. Tre
gårdar förlades på ön vid slutet av 1600-talet, Väster,
Söder och Öster Femöre. På 1700-talet beboddes dessa
gårdar av tulltjänstemän, då Oxelösund var förläggningsort för deras segelfartyg, tulljakten. Tullarna
bedrev också fske och jordbruk på gårdarna.
På halvön Femörehuvud längst i söder byggdes fyr
och fyrplats 1867. Fyren var bemannad fram till 1955,
då dagens betongfyr uppfördes. Intill anlades 1964
den militära anläggningen Femörefortet, som var i
bruk fram till 1998. 1881 uppfördes det första fritidshuset på ön, vid Ekudden, men huset är nu rivet.
Ljungholmens östra del började bebyggas omkring
1910, då ett hus fyttades från Badhusparken.
På ön fnns en småbåtshamn och en fskehamn, med
intilliggande båthallar och båtvarv. Fiskehamnen
blev klar 1959, men utökades på 1980-talet. I slutet
av 1960-talet anlades en småbåtshamn och en segelbåtshamn anlades 1974. Sedan 2006 utgör större delen
av öns inland ett kommunalt naturreservat.

Fyrvaktarbostaden vid Femörehuvud omkring 1910. Foto Axel
Florin. SLM X10-529

Områdesbeskrivning
Ön består till största delen av skogsområden, mestadels tallskog. Torpen Öster och Söder Femöre fnns
kvar. Sommarstugor från 1910-1920-talen fnns på
Ljungholmen och vid Södersviken. På Femörehuvud
fnns fyr, fyrvaktmästarbostad och uthus. Här ligger också Femörefortet, idag museum, en militäranläggning insprängd i berget som innehåller sjukstuga,
matsal, förläggningar, mässar mm. Nya ferbostadshus är uppförda intill Femörekanalen.

Kulturhistoriskt värde
Fiskarboställena Öster och Söder Femöre är viktiga
då de berättar om öns tidiga historia, då ön bebod-
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des av tulltjänstemän. Gårdarnas äldsta bostadshus är
från 1700-talet och tillhör Oxelösunds äldsta byggnader. Gårdarna har kvar sin ursprungliga placering
och är exteriört relativt oförändrade. På Ljungholmen
och vid Södersviken fnns bebyggelse från 1900-talets
början som nu är sommarstugor. Stugorna präglas av
enkelhet och är anpassade till den kuperade naturen.
Sommarstugorna har ett samhällshistoriskt värde då
de representerar en tid när enkelhet var en viktig faktor för sommarboende i skärgårdsmiljö. Placeringen
i terrängen och de små volymerna är viktiga karaktärsdrag för sommarstugorna. Torpen och de äldre sommarstugorna är rödfärgade med vita detaljer.
Senare sommarstugor är målade i grått och grönt för
att smälta in i terrängen.
Fyrplatsen med fyr, fyrmästarbostad, jordkällare och
uthus är en väl sammanhållen kulturmiljö och har ett
högt miljöskapande värde. Fyren har även fått ett stort
symbolvärde för Oxelösund. Femörefortet vittnar om
hur det kalla kriget påverkade samhället.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Fyrplatsens byggnader, Torpen Östra och Södra
Femöre, Lundagård och Ljungholmens äldre hus
bevaras och underhålls varsamt med traditionella
material och metoder. Exteriörerna bör inte förändras. Ursprungliga detaljer såsom fönster, dörrar, fasadmaterial och takmaterial ska beaktas.
• Ekonomibyggnader och trädgårdar i möjligaste
mån behållas.
• Sommarstugeområdets äldre bebyggelse bevaras och utformningen hålls enkel. Endast mindre tillbyggnader som inte ändrar karaktären
bör tillåtas.
• Den naturliga topografn bör i största möjliga
mån behållas. Ny bebyggelse bör prövas restriktivt. Storleken på nya hus bör inte överstiga
befntlig bebyggelse och exteriören bör anpassas till omgivande bebyggelse.
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1. Torpet Öster Femöre med det äldre bostadshuset från 1700-talet till höger.
2. Det äldre bostadshuset på torpet Öster Femöre. Enkupigt lertegel, rödfärgade fasader och äldre fönsterbågar ger karaktär.
3. Byggnad som tillhör Oxelösunds varv vid fskehamnen, med spröjsade fönster och välbevarad exteriör. Troligen byggd omkring 1956.
4. Stora huset på Ljungholmens östra del, hitfyttat från Badhusviken. Takfot, snickeridetaljer och fönstrens utformning ger karaktär.
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5. Enkel sommarstuga anpassad efter terrängen vid Ljungholmens södra strand.
6. Två enkla sommarstugor anpassade efter terrängen vid Ljungholmens södra strand.
7. Sommarstuga byggd på höjden vid Ljungholmens södra strand. Den bruna kulören smälter in med berget.
8. Fyrmästare August Barks båthus vid Femörehuvuds östra strand.
9. Sommarstugan Lundagård vid Södersviken är välbevarad med ursprungliga glasade partier och farstukvist.
10. Torpet Söder Femöre med det äldre bostadshuset från 1700-talet.
11. Fyren sedd från sydost. Fasaderna mot söder och Östersjön är vitmålade, övriga fasader rödfärgade.
12. Fyren med fyrvaktmästarbostaden vid Femörehuvud.
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26. Dalgången/Femöresund
Historik
Dalgången började bebyggas på 1920-talet efter att ha
styckats av från Oxelö gård. Gatunätet fnns utritat
på en ägostyckningskarta upprättad av Axel W Lodén
1899. Norra delen av området utgjordes tidigare av
skogsmark och hade en naturlig avgränsning av den i
nordost belägna dalgången och i norr av ett bergsområde; idag Ramdalshöjden. I söder mellan Källstigen
och Björntorpsvägen låg bostället Brevikslund, uppfört 1861. 1881 öppnade Frans Blom en skeppshandel
här vilken året därpå övertogs av Larsson & Sturm
vilka femton år senare fyttade till Hamnvägen. Runt
Brevikslund fanns tidigare några större villor uppförda på 1890-talet, däribland f d prästgården. Området
bebyggdes i huvudsak mellan åren 1920-1950 med
hus i 1 ½ våning i tidstypiskt utförande. De äldre husen områdets sydöstra delar fck i huvudsak brutna
tak medan husen byggda från 1940-talet och framåt
istället kom att få sadeltak respektive pyramidtak.
1934 uppfördes en konsumbutik vid Femörevägen som
fanns här till 1962 då Konsum på Mastvägen öppnade. 2012 revs huset och ett ferbostadshus uppfördes
på platsen. Enstaka hus från senare tid är uppförda
på avstyckade tomter. I samband med uppförandet
av ferbostadshusen vid Ramdalshöjden och motor-

Nuvarande Strandvägen med badhotellet till höger. SLM P20170305

vägsbygget på 1960-talet fck Björntorpsvägen en något ny sträckning, vilket innebar att en del hus närmast gatan revs. Vid anläggningen av gångbron över
motorvägen några år senare revs ytterligare två hus.
På 1970-talet byggdes radhusen vid Flaggspelsvägen.
Stora delar av Femöresund har sedan 1681 ägts av
godset Stjärnholm. 1901 inkorporerades fer områden utanför Oxelösunds samhälle, såsom villatomterna Högklint i Femöresunds östra del. Vid
1800-talets början bestod Femöresund enligt kartor
av åker- och ängsmark. Ångbåtar och järnväg gjorde
att Nyköpingsborna upptäckte Oxelösund som rekreationsställe omkring sekelskiftet 1900. Flera som-
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marstugor med stora glasverandor och snickarglädje
uppfördes. Sommargästerna tillhörde den övre societeten, som hade råd och möjlighet med fritidsaktiviteter. För sommargästerna uppförde järnvägsbolaget 1886 ett varmbadhus på en holme i Badhusviken.
Även ett kallbadhus byggdes 1896. Båda gick under
namnet ”Oxelösunds Hafsbad”. Även ett badhotell
uppfördes men verksamheten upphörde redan på
1910-talet. En orsak var att gästerna blev störda av
den närliggande hamnen. Varmbadhuset revs 1915 och
1917 såldes hotellet för rivning. Kallbadhuset fanns
kvar till 1946. 1876 uppfördes gården Femöresund,
norr om Femöresundskanalen. Kanalen kom till år
1920-21 som ett nödhjälpsarbete. Fiskebåtshamnen
låg vid kanalen fram till den nya fskehamnen blev
klar 1959. En del villor uppfördes under 1930-40-talen. Området planlades 1963, varefter fer villor och
kedjehus uppfördes.

Områdesbeskrivning
Dalgången utgörs främst av friliggande enfamiljshus.
Husen har i huvudsak fasader av trä och puts men även
modernare material fnns representerade. Trädgårdarna
är rymliga med fruktträd och omgärdas av staket eller häckar. Längs Flaggspelsvägen fnns två radhus
i 1 ½ våning uppförda på 1970-talet med fasader av
tegel och trä och högresta takfall. Gatunätet är oregelbundet och ger varierande siktlinjer. Utkiksvägen
är kuperad och från den norra änden har man mellan
träden utsikt över kranarna i hamnen.

Kulturhistoriskt värde
Dalgången har trots förändringar i huvudsak behållit
sin ursprungliga karaktär med friliggande bostadshus i 1-1 ½ våning. Området kom att bebyggas under en relativt begränsad tidsperiod men där de olika
bebyggelsefaserna är tydligt avläsbara, framförallt i
takform, storlek och fönstertyp. Områdets läge och
husens utformning berättar om en tidig fas i stadens
expansion där nya områden tas i anspråk, dock ännu
relativt nära den äldre stadskärnan. Detta i kombination med avläsbarheten gör att området har ett samhällshistoriskt och byggnadshistoriskt värde. Viktiga
värdebärande karaktärsdrag är gatustruktur, takform
och ursprungliga detaljer såsom fönster, dörrar, fasad- och takmaterial. De stora trädgårdarna är betydelsefulla för områdets karaktär.
Femöresund har präglats av badhusepoken som varade en kort tid mellan åren 1880- 1920. De få äldre
husen som fnns kvar från denna tid är värdefulla
och berättar om Oxelösund som en välbesökt badort. Husen har därför ett samhällshistoriskt värde.
Husen och badhotellets parkområden har även miljöskapande värden. Det Bergmanska huset har en
ovanlig och speciell takutformning och är därmed
karaktärsskapande och viktigt. De äldre husen har
ofta uthus, vilka bidrar till upplevelsen av de äldre
miljöerna. Gården Femöresund är viktig genom att
vara områdets äldsta bebyggelse.

Riktlinjer/förhållningssätt
Femöresund består av blandad villabebyggelse, från
slutet av 1800-talet fram till 1960-tal. Från badhusepoken fnns enstaka byggnader kvar, bl a det Bergmanska
huset och Villa Sjöstugan vid Strandvägen. I norr ligger Bruna villan, numera sjöfartsmuseum, före detta
scoutstuga. Av badhotellets park fnns endast rester
kvar. Området är kuperat och vägnätet är slingrande med utsikt över Breviken och påminner om en
trädgårdsstad. Flera av villorna har stora trädgårdar.
Gården Femöresund ligger direkt norr om kanalen.
Husen är numera kraftigt ombyggda, om än volymerna och byggnadskropparna är relativt intakta.
Utefter Femöre- och Femöresundsvägen fnns några stora och välbevarade funktionalistiska villor. Vid
Almlöfs stig fnns exempel på tidstypiska villor och
parhus med fasader i vitt mexitegel och brunlaserad
panel från 1965. Flera villor från olika tidsepoker som
är exteriört välbevarade och representerar olika arkitekturideal fnns i området.

• Äldre villor och uthus bevaras och underhålls
med traditionella material och metoder och med
hänsyn till ursprunglig utformning och tidstypiska detaljer såsom fönster, dörrar, fasad- och
takmaterial. Tillbyggnader mot gata undviks.
• Förtätning inom området prövas restriktivt.
• Den naturliga topografn och äldre träd bör i
största möjliga mån behållas.
• Planläggning inom området bör ske i samråd
med antikvarisk expertis.
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1. Hus vid Utkiksvägen uppfört 1934. Huset är relativt litet, har delvis spröjsade fönster, rödfärgad panel och tak täckt med tegel.
2. Tidstypisk villa från 1920-talet brutet tak, fasad av trä och stor trädgård med fruktträd.
3. Villa vid signalvägen uppförd 1923. Det smala men branta takfallet är karaktärsskapande.
4. Tidstypisk villa från i 1920-talsklassicistisk stil med hörnkedjor, fönsteromfattningar och spröjsade fönster.
5. Villa vid Björntorpsvägen uppförd 1927 med locklistpanel, tegeltäckt tak och fönster som är småspröjsade upptill.
6. Villa i 1920-talsklassicistisk stil vid Femörevägen.
7. Villa Sjöstugan från omkring 1890 uppförd som en sommarstuga. Huset är möjligen hitfyttat och har bebotts av en tullare.
8. Äldre uthus tillhörande Sjöstugan som är viktigt för miljön.
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9. Det så kallade Bergmanska huset vid Strandvägen, byggt av landskamrer Ploman 1884. Huset är kvar sedan badhusepoken.
10. Välbevarad funktionalistisk villa vid Badhusbacken. Strax ovanför låg tidigare badhotellet.
11. Villa med uthus på Strandvägen, uppförd av borgmästare Carl Wellander, Nyköping 1884.
12. Välbevarad funktionalistisk villa på Femöresundsvägen.
13. Villa vid Almlöfs stig. Tidstypisk arkitektur från 1960-talets början, med koppardetaljer och vitt mexitegel.
14. Välbevarad villa från sent 1950-tal på Högklintsvägen i rött tegel, med dekorativa smidesräcken.
15. Rödfärgad spritputsad villa vid Strandvägen med fna ursprungsdetaljer, fönster, gula tegelomfattningar och balkongräcke i smide.
16. Gården Femöresund uppförd på 1880-talet. Byggnaderna är ombyggda och förändrade exteriört i senare tid.
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27. Centrum söder
Historik
Den första bebyggelsen inom området utgjordes av
torpet Brevik eller Stora Brevik som låg längst in i
Breviken på dess norra sida. Från 1844 beboddes området av lotsarna som då blivit anvisade att fytta hit
från Oxelö hemman. I samband med järnvägens och
hamnens anläggande 1877 växte det i Brevikens inre
fram sporadiskt utplacerad bebyggelse. Marken, som
tidigare hade tillhört Stjärnholm, hade köpts upp av
järnvägsbolaget som vilket kom att kontrollera framväxten av staden. I och med att hamnen tog allt större
plats fck lotsarna fytta på sig igen, denna gång till
Sandviken och gamla Oxelösund.

Malmgatan norrut omkring sekelskiftet 1900, sett från nuvarande Järnvägsparken. SLM M022418

järnvägsarbetare. Det andra, kallat Pärlan, blev från
1974 tullhus efter att det gamla vid Hamngatan rivits.
Med järnvägen kom också Oxelösund att bli populärt som badort och på Villabacken söder om järnvägen uppfördes villor med mycket snickarglädje av
sommargästerna. Samtliga sommarvillor revs under
1960-1970-talet, men kvar fnns ännu handelsmannen
och företagaren Percy Thams villa uppförd 1900, som
även fungerade som kontor åt företaget Percy Tham
AB. Kvar från denna tid är även det gamla telegrafhuset (1899), den så kallade Herrgården (omkring 1900),
C-skolan (1905) och före detta Filadelfakyrkan (1901).

Under slutet av 1800-talet uppfördes hus med i första
hand anknytning till hamnen och järnvägen och kom
därför av naturliga skäl att uppföras i dennas närhet.
1896-98 uppgjordes en första stadsplan över stationssamhället Oxelösund. Gatunätet, som i stort sett behåller samma form idag, gjordes rätvinkligt med utgångspunkt i järnvägen men vinklades också delvis
utifrån Gamla Oxelösundsvägens diagonala sträckning. I början av 1900-talet uppfördes Järnvägshotellet,
sedermera hotell Kusten, som 1937 blev järnvägsstation efter att den gamla hade rivits. Norr om denna
uppfördes även två bostadshus av järnvägen som ännu
fnns kvar, det ena av dem kallat Folkesta byggdes för

1908 upprättades en ny stadsplan där de ännu inte bebyggda områdena fck en ny och för tiden mer typisk
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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slingrande gatustruktur, vilket syns i villaområdena vid
Höjdgatan och Villagatan. De centrala delarna knöts
snart ihop med de norra delarna och ett naturligt handelscentrum växte fram längs Föreningsgatan med tyngdpunkten vid korsningen med Gamla Oxelösundsvägen.
1907 öppnade Konsumtionsföreningen sin butik vid
Föreningsgatan och mitt emot den uppfördes D-skolan
1918. Konsumbutiken lades ner 1963, samma år som
Domus öppnade, och idag fnns endast tillbyggnaden
från 1939 kvar. 1956 uppfördes Folkets hus vid nuvarande Järnvägsparken, som innehöll bibliotek, kontor,
butikslokaler, teater- och biografokalen Tärnan och
danslokalen Cupol. 1957 invigdes Oxelösunds första
stadskyrka S:t Botvid och Sjöfartshotellet.
I samband med beslutet om järnverkets utbyggnad
upprättades 1959 en ny stadsplan för de södra delarna
av centrum. För att möjliggöra stadsomvandlingen
uppfördes bostadsbaracker för byggnadsarbetarna i
de så kallade Stålbyn och Järnbyn varav några hus i
Stålbyn ännu fnns kvar idag. De största skillnaderna mot de äldre stadsplanerna syns framförallt i trafkplaneringen och i satsningen på ett stort och koncentrerat affärscentrum. Föreningsgatan drogs delvis
om i samband med att den nya järnvägsbron uppfördes 1963 och samma år öppnade Domus vid det nya
Järntorget. Huset inrymde förutom affärsdelen även
kontorslokaler för stadsförvaltningen och bibliotek.
Året innan hade EPA-varuhuset intill öppnat, och när
affärscentret Prisman stod klar i slutet av decenniet
hade Oxelösunds affärsverksamheter på kort tid genomgått en radikal förnyelse. Även den kommunala
förvaltningen och social service genomgick stora förändringar. Under 1970-talet uppfördes vårdcentralen
vid Järnvägsparken, kommunhuset vid Föreningsgatan
och sjukhemmet Sjötången vid Höjdgatan.

Områdesbeskrivning
Området utgörs av Oxelösunds centrum från motorvägen i söder till Folkegatan i norr. Två bergsryggar med
mellanliggande dalgångar löper i öst/västlig riktning,
i söder vid Villabacken och i norr längs Höjdgatan. I
öster avgränsas området av bergsryggen mellan staden
och Järnverket och gränsen mot Oxelösunds hamn.
Området upptas av en centrumanläggning med torg
i mitten av området, ett villaområde i norr, småindustrier i öster, ett skogbevuxet parti i söder med ett
angränsande mindre kolonilottsområde. I den södra
delen sträcker sig havet in vid Breviken.
Centrumanläggningens bebyggelse domineras av de
tre kvartersstora affärshusen runt Järntorget, varav två

tidigare rymt varuhusen Domus och Epa. Domushuset
och Prisman på norra och södra sidan är i två våningar med platta tak med fasader av betong med sjösten
respektive plåt. Epa-varuhuset är i fyra våningar med
fasad av rött tegel och inrymmer även bostäder. Väster
om torget ligger Järnvägsparken med planteringar och
två trädalléer och där den norra sidan upptas av före
detta Folkets hus. Byggnaden består av fyra sammanbyggda huskroppar huvudsakligen av rött och gult
tegel varav den sista är rikt dekorerad. Väster härom
följer bebyggelse från olika tider med olika utformning. Söder om centrumanläggningen ligger järnvägen, och i anslutning till denna den före detta järnvägsstationen. Norr om centrumanläggningen ligger
kommunhuset som upptar ett helt kvarter, i två våningar med fasader av rött tegel och bjärt gula fönster. Runt det ligger några hus från förra sekelskiftet
som på grund av centrumomdaningen och omläggningen av Föreningsgatan under 1960-talet idag har
hamnat ur sitt sammanhang.
Söder om järnvägen fnns Villabacken där Percy Thams
villa ligger med utblick över hamnen. Huset är stort,
med en rikt dekorerad träfasad med fack och listverk. Intill motorvägen i västra delen av området ligger Dalgångens koloniområde. Flera av lotterna har
äldre kolonistugor med tidstypisk utformning från
början av 1900-talet.
Kyrkan S:t Botvid är placerad på berget norr om centrum och är väl synlig inom hela området och på långt
håll. Utformningen är särpräglad där tornet helt i betong har liknats vid ett sjömärke. Norr om kyrkan
ligger ett villaområde med i första hand enfamiljshus
där de äldsta delarna längs Folkegatan är uppförda på
1910-talet och sedan kompletterat under 1930-50-talen. Husen är i 1-2 våningar, tidstypsikt utförda med
varierande fasadmaterial, takform och takmaterial.
Öster om Föreningsgatan fnns ytterligare ett villaområde med liknande karaktär. Längst i öster ligger
det gamla vattentornet.
I sydöstra delen av området ligger i huvudsak småindustrier, lager och byggvaruaffärer uppförda i senare
tid. Dessa består av större lagerliknande lokaler med
mindre intilliggande upplag och parkeringsytor. I
norr ligger det så kallade hantverkshuset rymmande
ett fertal olika verksamheter. Byggnaden är i en våning med fasader av gult tegel med en särpräglad utskjutande del av betong. I området fnns dock några
äldre hus, där Sjömanskyrkan av rött tegel i national-
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romantisk stil, och den före detta läsestugan med faluröda väggar liggandes på en bergshöjd utmärker sig.

Kulturhistoriskt värde
Oxelösunds centrum är liksom övriga delar av kommunen starkt präglad av tiden kring järnverkets expansion i slutet på 1950-talet. De tre handelshusen i
centrum, där Epavaruhuset sticker ut genom sin omsorgsfullt utformad fasad, tillsammans med kommunhuset och vårdcentralen är alla resultat av stadsomvandlingen samtidigt som de är tidstypiska exempel
på liknande skeenden i andra städer runt om i landet.
Centrummiljön har därför ett stort lokalhistoriskt
såväl som samhällshistoriskt värde. Epavaruhuset
har dessutom genom sin storskalighet men omsorg
om detaljer ett arkitekturhistoriskt värde. Även före
detta Folkets hus och S:t Botvids kyrka är genom sin
särpräglade utformning värd att nämnas i detta sammanhang. Båda har ett stort symbolvärde, Folkets
hus har dessutom genom att ha varit stadens naturliga
samlingspunkt ett mycket högt lokalhistoriskt värde.

äldre byggnader kvar i närheten till centrum. Dessa
är alla viktiga markörer för samhället i äldre tid såväl som att de ger ledtrådar till Oxelösunds stads utveckling, vilket gör att de innehar både byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden. Oxelösunds
gamla vattentorn är av högt värde då det speglar både
samhällets framväxt och modernisering såväl som industrins behov av frisk och stark arbetskraft.
Villaområdena kring Höjdgatan och Villagatan innehar både tidstypiska hus och gatorna följer 1908 års
stadsplan vilket gör att de har arkitekturhistoriska
och miljömässiga värden.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Samtliga äldre byggnader inom området såväl
som före detta Epa-varuhuset, Folkets hus, S:t
Botvid, kommunhuset och vårdcentralen bevaras och underhålls med traditionella material
och metoder.
• Planläggning inom detta område bör föregås av
en antikvarisk förundersökning.

Trots stadsomvandlingen under 1960-talet då merparten av del av den äldre bebyggelsen revs fnns en del
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1. Flerfamiljshus vid Höjdgatan från omkring 1940 i tidstypiskt utförande. Sadeltak, fasad av tegel och fönster i 2-3 lufter.
2. Bostadshus vid Höjdgatan från 1950-talet. Dörromfattning och burspråk av tegel och sammanbyggt garage.
3. Bostadshus vid Höjdgatan uppförd omkring 1930 i 1920-talsklassicistisk stil med locklistpanel, hörnkedjor och spröjsade fönster.
4. S:t Botvids kyrka uppförd 1957 ritad av arkitekt Rolf Bergh. Torn och fasader är av betong.
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5. Flerbostadshus från tidigt 1940-tal med ljus slätputsad fasad, valmat sadeltak, fönster med 2-3 lufter och entréportar av trä.
6. Huset uppfördes 1939 som tillbyggnad till konsum. Mellan 1965-2005 fanns fritidsgården Briggen här. Idag ombyggt till bostäder.
7. F d Telegrafhuset uppfört 1899 som innehöll Oxelösunds första telegraf och telefonstation samt läkarmottagning.
8. Bostadshus vid malmgatan uppfört 1900 åt disponenten för oljebolaget Krooks.
9. C-skolan uppförd 1905 med tillbyggnaden till höger uppförd 1948. Skolan var Oxelösunds tredje.
10. Den så kallade herrgården uppförd omkring 1900. Huset har spritputsade fasader med släta fönsteromfattningar.
11. Kommunhuset invigt 1975 och samlade alla kommunens förvaltningar under ett tak. Röda tegelfasader och fönsterband i gult.
12. D-skolan uppförd 1918. Byggnaden var tänkt som en fygel till en större skolbyggnad som dock aldrig kom att uppföras.
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13. Villor vid Skeppargatan uppförda på 1930-talet. Husen har kvadratisk planform med fasader av trä och sadeltak eller brutet tak.
14. Sjömanskyrkan invigdes 1922 och verksamheten drevs av Baptistförsamlingen. Utformning i nationalromantisk stil.
15. Det s. k. hantverkshuset vid Gamla Oxelösundsvägen uppfört 1964. Fasader i gult tegel och med en utskjutande spets av betong.
16. Bostadsbaracker i Stålbyn uppförda för byggnadsarbetare 1957. Merparten av dylika baracker fyttades 1963 till
Sundaområdet.
17. Hus uppfört 1942 som läsestuga för sjömän. Huset har fasader av trä och en indragen veranda.
18. Bostadshus vid Timmermansgatan som är ett av områdets äldsta, uppfört före 1898.
19. F d Epavaruhuset invigt 1962. Huset ritades av arkitekterna Bengt Lindroos och Hans Borgström.
20. F d Folkets hus stod klart 1956 med avgränsade volymer i olika storlek och utförande.
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21. Vårdcentralen vid Järnvägsparken uppförd 1971. Huset är tidstypiskt med mörkt fasadtegel och platt tak med utkragande takfot.
22. F d Oxelösunds station, omkring 1900 som Järnvägshotell. Särpräglad utformning med rundade former och brutet tak.
23. Pärlan, bostadshus uppfört för järnvägsanställda vid Torggatan, senare tullhus.
24. Oxelösunds lokstall byggt 1903 och sedan tillbyggt i omgångar med plats för 12 lok.
25. Dalgångens koloniområde innehåller fera äldre stugor från tidigt 1900-tal. Området decimerades när motorvägen byggdes 1967.
26. Percy Thams villa är idag det enda kvarvarande huset på Villabacken. Huset uppfördes 1900 och var både kontor och bostad.
27. Gamla kraftstationen uppförd 1903. Stationen drevs av ångturbiner.
28. Gamla vattentornet uppfört 1899. Tornet togs ur bruk 1963 då det nya stod klart. Idag är tornet kommunens enda byggnadsminne.
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28. Centrum norr
Historik
Området utgörs till större delen av f d åker- och betesmark tillhörande Oxelö gård. Oxelö gård låg vid
Oxelögatan där Oxelögårdens förskola idag ligger.
Gården omnämns första gången 1559 och var från
1600-talet lotshemman då havsviken ännu gick in här.
Med tiden växte ett litet samhälle fram runt gården
med anknytning till lotsverksamheten, vilket tog mer
mark i anspråk. 1845 blev lotsarna tvungna att fytta från Oxelö gård till Breviken, då markägaren på
Stjärnholm ansåg att gården kunde ge bättre inkomst
som renodlad jordbruksenhet. Mangårdsbyggnaden
brändes ned av brandkåren 1961.
1896-98 uppgjordes en första stadsplan över stationssamhället Oxelösund. Genom stadsplanen fck
Trädgårdsgatan, Esplanaden och Folkegatan med
korsande gator sin nuvarande sträckning. Området
började bebyggas i början av 1900-talet, i första hand
kvarteren mellan Malmgatan och Föreningsgatan.
Här uppfördes fristående villor och arbetarbostäder
av trä i 1-2 våningar med uthus och trädgårdar. Före
första världskriget uppfördes sex hus för arbetare i
kvarteret Linden, de så kallade Eskilstunavillorna,
namngivna efter en byggmästare från Eskilstuna.
1908 upprättades en ny stadsplan där de ännu inte
bebyggda områdena fck en ny och för tiden mer

Oxelö gård i mitten av 1900-talet. Gården brändes av brandkåren 1961. SLM M022565

typisk slingrande gatustruktur. Villaområdena vid
Floragatan och Nytorgsgatan bebyggdes efter denna
plan av Oxelösunds Egnahemsförening. Bebyggelse
inom området var under 1900-talets första hälft relativt glesbebyggd med mycket grönska mellan husen.
Under 1940–50-talen kompletterades bebyggelsen
med större ferbostadshus, i första hand i kvarteret
Syrenen och Hasseln.
I samband med beslutet om järnverkets utbyggnad
1957 upprättades en ny stadsplan för de norra delarna.
I stort gick denna ut på att hela området skulle bebyggas med ferbostadshus i tre våningar, allt för att
tillgodose den väntade befolkningsökningen. Detta
innebar att nästan all bebyggelse uppförd före 1940
revs. Endast villaområdet i öster, samt ett fåtal hus
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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vid Folkegatan och tre byggnader vid Trädgårdsgatan
och Esplanaden sparades. Längst i norr uppfördes bostadsbaracker för byggnadsarbetarna i den så kallade
Malmbyn vilka senare fyttades till Sundaområdet.
Längs Oxelögatan och den nyanlagda Sjögatan uppfördes de så kallade Z-husen 1960 vilka bestod av
fem längre sammanhängande byggnadskroppar i
ett uträtat sick-sackmönster. Utöver det uppfördes
längs Esplanaden och Trädgårdsgatan ett antal större ferbostadshus i tre våningar och i anslutning till
dessa, sex stycken punkthus om sju våningar. 1960
fylldes Oxelöviken igen med schaktmassor och idag
återstår bara Järnverkets sötvattensdamm där kommunens reningsverk idag ligger. 1959-61 uppfördes
Frösängsskolan i västra delen av området och norr
om denna yrkesskolan, senare Isbergsgymnasiet, som
stod klar 1962. Idag är båda sammanslagna under
namnet Breviksskolan. På ängarna framför skolan
anordnades en idrottsplats. Ett nytt vattentorn vid
Isbergsbacken stod klart 1963 och vid Föreningsgatan
i norr uppfördes en ny brandstation som invigdes 1964.
Under 1980-90-talet fck kommunen ett bostadsöverskott varefter fera hus inom området revs eller byggdes om, bland annat vid Föreningsgatan och Norra
Malmgatan. Idag bebyggs återigen en av tomterna
vid Norra Malmgatan med bostäder.

Områdesbeskrivning
Merparten av området utgörs av norra delen av
Oxelösunds centrum. I väster och öster avgränsas
området av två bergsryggar, varav den östra utgör en
barriär mot SSAB. På den västra fnns vattentornet
och nedanför ligger Breviksskolan med sin två sammankopplade huskroppar. Mellan skolorna och centrumbebyggelsen fnns lågt liggande öppna gräsytor
vilka i norr angränsar till en större sötvattendamm.
Bebyggelsen består i första hand av ferbostadshus i
tre våningar uppförda under 1940-1960-talet. Takform
och takmaterial skiftar och fasaderna är i första hand
av tegel eller putsade, fera av husen har dock försetts
med fasader av plåt och trä på senare tid. Majoriteten
av husen har balkonger åt något håll, vilka i stor utsträckning har utökats och glasats in på senare år. Längs
Oxelögatan och Sjögatan har ferbostadshusen fasader
av rött tegel och huskropparna är sammanbyggda i
en uträtad sick-sackform. Innanför dessa fnns i norr
en större platsbildning bestående av öppna gräsytor
och en damm. I den östra delen längs Nytorgsgatan
och Floragatan fnns enfamiljsvillor i 1 ½ våning från
1900-talets första hälft. Fasaderna är huvudsakligen
av trä, och de äldre villorna karakteriseras av brutna

tak, snickarglädje och spröjsade fönster. Hus uppförda
från 1930-talet och framåt har även putsade fasader.
I norr gränsar bebyggelsen till Järnverket, här ligger brandstationen, en återvinningscentral och några
kommunala nyttobyggnader.
Områdets mitt domineras av de öst/västliga gatusträckningarna Esplanaden och de närliggande parallellgatorna Trädgårdsgatan och Folkegatan. Esplanaden
är bredast med en planterad allé i mitten men alla tre
gatorna ger långa siktlinjer

Kulturhistoriskt värde
Oxelösunds centrums norra del är i högsta grad präglad av tiden kring järnverkets expansion i slutet på
1950-talet. Större delen av husen uppfördes inom en
begränsad tidsperiod och är därför mycket tidstypiska. Även om bebyggelsen är relativt storskalig fnns
en inbördes variation där 1950-60-talets arkitekturutveckling kan skönjas. Detta har ett arkitekturhistoriskt värde.
Få äldre spår från tiden före järnverkets expansion
fnns kvar idag. De hus inom området som inte revs
är därför mycket viktiga för förståelsen av staden
före den stora stadsomvandlingen. Hit hör de äldre
husen vid Esplanaden och Trädgårdsgatan varav ett
av de senare dessutom har kvar ett äldre gårdshus.
Villakvarteren kring Nytorgsgatan och Floragatan hör
till de delar av centrum som inte berördes av stadsomvandlingen. Genom att vara uppförda av Oxelösunds
Egnahemsförening har villorna ett samhällshistoriskt värde.
Gatunätet härstammar till större delen från den första stadsplanen som upprättades för Oxelösund. De
långa obrutna gatusträckningarna tillsammans med
park och lekytor i de större kvarterens mitt är därför
viktiga att bevara.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Områdets ferbostadshus bevaras och underhålls med hänsyn till ursprunglig utformning
och tidstypiska detaljer såsom balkonger, fönster, fasad- och takmaterial. Tillbyggnader mot
gata undviks.
• Äldre hus inom området bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
Ursprungliga exteriöra detaljer såsom fönster,
dörrar, fasadmaterial och takmaterial beaktas.
• Det befntliga gatunätet samt allmänningar i de
större kvarterens mitt bevaras.

Sörmlands museum

115

Oxelösund - Kulturhistorisk områdesbeskrivning / Rapport 2017:1

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Brevikskolan uppförd som Frösängskolan 1961. I bakgrunden syns vattentornet som stod klart 1963.
2. F d yrkesskolan som senare blev Isbergsgymnasiet uppförd 1962. Idag är den en del av Breviksskolan.
3. Oxelögårdens dagis och fritids byggt på 1960-talet. På platsen låg tidigare Oxelö gård.
4. Ett av de så kallade Z-husen vid Oxelögatan. Husen uppfördes 1960 och har röda tegelfasader med indragna balkonger.
5. Punkthus vid Trädgårdsgatan uppförda omkring 1960. Den öppna gräsytan i förgrunden kallas Djurgården.
6. Flerbostadshus vid Sjögatan uppfört 1960 med en ovanligt tidig loftgångsfasad.
7. Hus uppfört av Järnverket som ungkarlshotellet Jollen 1959. Halva fastigheten innehöll ettor. Exteriören är mycket välbevarad.
8. Flerbostadshus från slutet av 1950-talet med putsad fasad och symmetriskt placerade fönster.

116

Sörmlands museum

Oxelösund - Kulturhistorisk områdesbeskrivning / Rapport 2017:1

9

10

11

12

13

14

15

16

9. Flerbostadshus vid Sjögatan uppförda 1955. Balkongerna är mycket karakteristiska, med småkorrugerad plåt och genombruten front.
10. Oxelösunds brandstation uppförd 1963. Byggnaden har pulpettak och fasader av rött tegel. Karakteristiskt slangtorn av betong.
11. Bostadshus i närheten av järnverket uppförda på 1940-talet med putsade fasader, sadeltak och fönster med två lufter.
12. Oxelösunds järnverks kontorsbyggnad uppförd 1962.
13. Villabebyggelse vid Nyängsgatan uppförd 1913. Husen har fasader av trä, brutna tak och spröjsade fönster.
14. Flerbostadshus från omkring 1960 med putsade fasader, symmetrisk fönstersättning och öppna balkonger.
15. Hus vid Trädgårdsgatan uppfört omkring 1920. Det andra huset i raden uppfördes som konsumbutik.
16. Uthus vid Trädgårdsgatan som tillsammans med bostadshuset undgick rivning på 1960-talet.
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17. Ett av områdets äldre hus. Här fanns på 1920-40-talet en tobaks- och pappershandel och under 1960-talet en konsumbutik.
18. Bostads- och afärshus vid Esplanaden uppfört 1958. På byggnadens baksida bildades det nya Malmtorget vid Södra Malmgatan.
19. Flerbostadshus vid Esplanaden uppfört 1954. Huset har putsade fasader med markerade trapphus.
20. Häggenkyrkan vid Folkegatan uppförd 1963.
21. Bostadshus vid Folkegatan uppfört 1934. Huset har en 1920-talsklassicistisk utformning med brutet tak och spröjsade fönster.
22. Bostads- och afärshus uppfört i början på 1960-talet. Fasader av rött tegel och afärslokalerna har marmoromfattningar.
23. Bostadshus byggt 1914 för högre tjänstemän vid TGOJ. Huset har mansardtak med takkupor och fasad med locklistpanel.
24. Bostadshus vid Floragatan uppfört omkring 1960 i en våning med fasad av karosseripanel.
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29. Gamla Oxelösund
Historik
Redan på 1200-talet omnämns den inre segelled som
passerar genom Oxelösundet. Här fanns en naturlig
och isfri hamn som var lätt att angöra. Den första bebyggelsen i Gamla Oxelösund var knuten till denna
led. På grund av den vältrafkerade segelleden öppnade så småningom en sjökrog på platsen. Exakt när
vet man inte men den omnämns i skrift på 1670-talet. Den nuvarande byggnaden uppfördes i slutet av
1700-talet. Under 1600-talet förstärktes det militära
skyddet utmed den svenska östersjökusten. På berget intill krogen påbörjades 1676 bygget av en stjärnformad skans, som dock aldrig verkar blivit slutförd.
Några synliga lämningar fnns inte kvar av skansen.
Lotsverksamhet har bedrivits i trakten åtminstone sedan
1600-talet. Vid 1700-talets slut fanns det två lotsstationer, en vid Oxelö hemman och en vid Oxelösundet.
Då fyttade också en del lotsar till Gamla Oxelösund,
där nya hus uppfördes. Lotsarna bedrev också fske och jordbruk. Lotsstationen vid Oxelö hemman
fyttade 1845 till Breviken och 1878 till Sandviken i
västra delen av området. Lotsarnas utkikstorn, från
början bestående av en stege i trä, låg först på ett berg
på Stegeludden, men fyttades 1880 till berget norr

Fiskare Kjellman hänger nät, 1905-1920. Foto Stephan Janzon.
SLM P09-1642

om Villa Skansborg. 1921 byggdes ett nytt torn i betong som revs 1968.
Under 1800-talet lade ångbåtar till i hamnen och sjökrogen användes som gästgiveri med skjutshållning
till Nyköping. Bebyggelsen utgjordes vid mitten av
1800-talet av lotsstugor, fskarstugor, sjökrogen och
enstaka magasinsbyggnader som tillhörde Nyköpings
stad. Från 1870-talet byggdes nya villor, sommarnöjen,
som förmögna stadsbor uppförde för att kunna leva
skärgårdsliv. Villorna utformades enligt tidens ideal med glasverandor och träfasader dekorerade med
snickarglädje. Vid denna tid började området kallas
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Inventeringsområdet med exempel på representativa eller välbevarade hus markerade i orange. Siffran motsvarar en bild på följande sidor.
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Gamla Oxelösund i samband med att det nya samhället växte fram vid den nya hamnen i Breviken.
Under 1920- och 30-talen förtätades området med
egnahemsvillor, främst väster om Lotsvägen. Dessa
beboddes i första hand av fskare, järnverks- och glasverksarbetare. Krogen övergick till att bli bygdegård
1943. 1962 köpte Oxelösunds stad upp Sjöfartsstyrelsens
mark som bland annat omfattade ett 30-tal arrendatorer och lotsstationen. I samband med detta revs fera
hus. I generalplanen från 1968 avsattes området som
industrimark i enlighet med järnverkets förväntade
expansionsplaner. Någon expansion blev det dock
inte i Gamla Oxelösund och en stor del av områdets
hus fnns idag kvar. 2004 upprättades en detaljplan
för området väster om Stegeludden då skyddsbestämmelser för bebyggelsen infördes.

Gamla sjökrogen tillhör Oxelösunds äldsta byggnader,
även om det är oklart hur mycket av den ursprungliga byggnaden som fnns kvar. Krogen har ett högt
miljöskapande värde, med äldre uthus och jordkällare. Gathuset vid Kristiansborg kan möjligen vara
en äldre lotsstuga, men är ombyggd på 1910-talet.
Området präglas av småskalig och relativt brokig bebyggelse. Flera bostadshus har ljust målade träfasader,
många är rödfärgade och fera har tegeltak. De enkla
småskaliga sjöbodarna och uthusen är viktiga att bevara för förståelsen av hur bebyggelsen historiskt har
sett ut. Flera av uthusen och sjöbodarna verkar vara
relativt exteriört oförändrade och präglas av enkelhet.
Många av sommarvillornas trädgårdar är stora och
omgärdas av glesa och låga spjälstaket av trä, vilket
bidrar till områdets karaktär. Terrängen med berg i
dagen är påtaglig för området.

Områdesbeskrivning
Området är kuperat, i öster ligger den skogsbeklädda
Stegeludden och i väster, strax intill Sandviken, en
bergknalle där den timrade sjökrogen ligger. Intill ligger Grantorpet som nu är skärgårdsmuseum. Mellan
bergen löper en smal sänka, som tidigare använts för
åker och ängar. Bebyggelsen utgörs av ett trettiotal
villor, av relativt småskalig och brokig karaktär. Flera
av de äldre husen ligger skyddade från vinden, med
gavlarna vända mot vattnet och med uthus vid tomtgränsen som ger en skyddad gård. En del hus har ljust
målade träfasader, egnahemsvillorna är ofta rödfärgade. Många av husen har uthus och rödfärgade sjöbodar. Väster om Lotsvägen ligger egnahemsbebyggelse
och sommarvillor, där ofta fera villor är byggda på
samma fastighet och villorna har fera uthus. Öster
om Lotsvägen ligger det gamla lotsområdet, där ett
hus är byggt per tomt, oftast med bara ett uthus eller en sjöbod. I Sandviken fnns låga rödfärgade sjöbodar och fyren.

Riktlinjer/förhållningssätt
• Äldre bebyggelse bevaras och underhålls med
traditionella material och metoder. Ursprungliga
detaljer såsom fönster, dörrar, fasadmaterial och
takmaterial beaktas.
• Uthus och sjöbodar bevaras och används med
ursprunglig funktion. Exteriörerna bör inte förändras.
• Ny bebyggelse inom området prövas restriktivt.
Storlek och utformning på nya hus anpassas till
omgivande bebyggelse.
• Utblickar och siktlinjer mot vattnet bibehålls.
Endast mindre tillbyggnader som inte förändrar karaktären bör tillåtas.
• Den naturliga kuperade topografn med berg i
dagen bör i största möjliga mån behållas.

Kulturhistoriskt värde
Gamla Oxelösunds tidiga bebyggelsehistoria är förknippad med sjöfarleden. När fer och fer sjöfarande passerade platsen öppnade Oxelö krog på kullen.
Krogen omnämns i skrift på 1670-talet. Områdets brokiga bebyggelse med sjökrogen, sekelskiftets sommarvillor, tidig egnahemsbebyggelse, uthus och sjöbodar
ger en bra bild av områdets framväxt till ett särpräglat skärgårdssamhälle. Bebyggelsen ligger i en typisk
skärgårdsnatur. Området representerar Oxelösunds
tidigaste historia med sjöfarare, fskare, lotsar och
sommarnöjen och har därmed ett högt symbol- och
berättarvärde.
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1. Sjöbodar i Sandvikens båthamn. Enhetligt utförda och enkla med rödfärgade fasader och pappklädda tak.
2. Solhem uppfört 1910-11 för mästerlotsen Sundin. Huset är tilläggsisolerat och en del fönster är utbytta men är i övrigt väl bevarat.
3. Hus vid Solbacken uppfört 1932. Fasaderna är klädda med Eternitskivor, som ofta använts vid kustklimat. Numera relativt sällsynt.
4. Bergshyddan, uppförd ca 1870 som sommarvilla. Huset hade tidigare en stor glasveranda. Stor trädgård och staket.
5. Grantorpet, ursprungligen sommarbostad, nu Skärgårdsmuseum, uppfört i början av 1870-talet.
6. Bagarstugan som användes vid bakning av kvinnorna från Sandvikens lotsstation. Exteriört välbevarad.
7. Sjökrogen, numera bygdegård, uppförd vid slutet av 1700-talet, en timrad parstuga som tillhör stadens äldsta byggnader.
8. Jordkällare som tillhör sjökrogen och som är viktig för miljön och platsens berättelse.
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9. Kristineberg, uppfört 1867. Huset har ägts av överlotsen Carl Ördén och hade från början en glasveranda.
10. Fridhem på Lotsvägen, bebodd av lotsar, tomten köptes av sjötullsvaktmästare Eriksson 1861.
11. Kristiansborg på Lotsvägen uppfört på 1920-talet, med uthus. Gathuset är fyttat från Fridhem 1916. Verandan är ett senare tillskott.
12. Uthus på grannfastigheten Karlslund. Exteriört välbevarade och viktiga för gårdsbildningarna och upplevelsen av miljön.
13. Gamla Oxelösunds båthamn sedd från öster med bygdegården i bildens mitt.
14. Tallbacken till vänster uppförd 1926 och Bergsund 1 uppfört ca 1880 av lotsåldermannen Klas Gustaf Sundström, tillbyggt 1931.
15. Bergsro, utökad veranda och takkupa, men ändå med bevarade proportioner och uttryck. Uppfört 1927 av lotsen Mats Harder.
16. Vita Havet, uppfört 1864-65 som tjänstebostad för lotsar. Enda huset med stomme av tegel.
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6. Bildförteckning
Palmtorp Cedertorp

Lastudden

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SLM D2017-0278
SLM D2017-0279
SLM D2017- 0280
SLM D2017-0281

Basttorp/Gabrielstorp
1
2
3
4

SLM D2017-0282
SLM D2017-0283
SLM D2017-0284
SLM D2017- 0285

Djursvik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLM D2017-0286
SLM D2017-0287
SLM D2017-0288
SLM D2017-0289
SLM D2017- 0290
SLM D2017-0291
SLM D2017-0292
SLM D2017-0293
SLM D2017-0294
SLM D2017- 0295
SLM D2017-0296
SLM D2017-0297

Stjärnholm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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SLM D2017-0298
SLM D2017-0299
SLM D2017- 0300
SLM D2017-0301
SLM D2017-0302
SLM D2017-0303
SLM D2017-0304
SLM D2017- 0305
SLM D2017-0306
SLM D2017-0307
SLM D2017-0308
SLM D2017-0309
SLM D2017- 0310
SLM D2017-0311
SLM D2017-0312
SLM D2017-0313
SLM D2017-0314
SLM D2017- 0315
SLM D2017-0316
SLM D2017-0317

SLM D2017-0318
SLM D2017-0319
SLM D2017-0320
SLM D2017-0321
SLM D2017-0322
SLM D2017-0323
SLM D2017-0324
SLM D2017-0325
SLM D2017-0326
SLM D2017-0327

Grönviken/Danvik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLM D2017-0328
SLM D2017-0329
SLM D2017-0330
SLM D2017-0331
SLM D2017-0332
SLM D2017-0333
SLM D2017-0334
SLM D2017-0335
SLM D2017-0336
SLM D2017-0337
SLM D2017-0338
SLM D2017-0339

Vivestanäset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SLM D2017-0340
SLM D2017-0341
SLM D2017-0342
SLM D2017-0343
SLM D2017-0344
SLM D2017-0345
SLM D2017-0346
SLM D2017-0347
SLM D2017-0348
SLM D2017-0349
SLM D2017-0350

Brasstorp/Vivesta/Aspa
1
2
3
4
5
6
7
8

SLM D2017-0351
SLM D2017-0352
SLM D2017-0353
SLM D2017-0354
SLM D2017-0355
SLM D2017-0356
SLM D2017-0357
SLM D2017-0358
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9
10
11
12

SLM D2017-0359
SLM D2017- 0360
SLM D2017-0361
SLM D2017-0362

Brannäs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SLM D2017-0363
SLM D2017-0364
SLM D2017- 0365
SLM D2017-0366
SLM D2017-0367
SLM D2017-0368
SLM D2017-0369
SLM D2017- 0370
SLM D2017-0371
SLM D2017-0372
SLM D2017-0373

Bara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLM D2017-0374
SLM D2017- 0375
SLM D2017-0376
SLM D2017-0377
SLM D2017-0378
SLM D2017-0379
SLM D2017- 0380
SLM D2017-0381
SLM D2017-0382
SLM D2017-0383
SLM D2017-0384
SLM D2017- 0385

Sundsör
1
2
3
4
5
6
7
8

SLM D2017-0386
SLM D2017-0387
SLM D2017-0388
SLM D2017-0389
SLM D2017- 0390
SLM D2017-0391
SLM D2017-0392
SLM D2017-0393

Inskogen
1
2
3
4

SLM D2017-0394
SLM D2017- 0395
SLM D2017-0396
SLM D2017-0397
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Peterslund
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SLM D2017-0398
SLM D2017-0399
SLM D2017-0400
SLM D2017-0401
SLM D2017-0402
SLM D2017-0403
SLM D2017-0404
SLM D2017-0405
SLM D2017-0406
SLM D2017-0407
SLM D2017-0408
SLM D2017-0409
SLM D2017-1026
SLM D2017-1027
SLM D2017-1028
SLM D2017-1029
SLM D2017-1030
SLM D2017-1031
SLM D2017-1032
SLM D2017-1033

Danvikshagen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SLM D2017-0410
SLM D2017-0411
SLM D2017-0412
SLM D2017-0413
SLM D2017-0414
SLM D2017-0415
SLM D2017-0416
SLM D2017-0417
SLM D2017-0418
SLM D2017-0419
SLM D2017-0420
SLM D2017-0421
SLM D2017-0422
SLM D2017-0423
SLM D2017-0424
SLM D2017-0425
SLM D2017-0426
SLM D2017-0427
SLM D2017-0428
SLM D2017-0429

Sunda N
1
2
3
4
5
6
7

SLM D2017-0430
SLM D2017-0431
SLM D2017-0432
SLM D2017-0433
SLM D2017-0434
SLM D2017-0435
SLM D2017-0436

8
9
10
11
12
13
14
15
16

SLM D2017-0437
SLM D2017-0438
SLM D2017-0439
SLM D2017- 0440
SLM D2017-0441
SLM D2017-0442
SLM D2017-0443
SLM D2017-0444
SLM D2017- 0445

Sunda S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SLM D2017-0446
SLM D2017-0447
SLM D2017-0448
SLM D2017-0449
SLM D2017- 0450
SLM D2017-0451
SLM D2017-0452
SLM D2017-0453
SLM D2017-0454
SLM D2017- 0455
SLM D2017-0456
SLM D2017-0457
SLM D2017-0458
SLM D2017-0459
SLM D2017- 0460
SLM D2017-0461
SLM D2017-0462
SLM D2017-0463
SLM D2017-0464
SLM D2017- 0465

Ramdalen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SLM D2017-0466
SLM D2017-0467
SLM D2017-0468
SLM D2017-0469
SLM D2017- 0470
SLM D2017-0471
SLM D2017-0472
SLM D2017-0473
SLM D2017-0474
SLM D2017- 0475
SLM D2017-0476
SLM D2017-0477
SLM D2017-0478
SLM D2017-0479
SLM D2017- 0480
SLM D2017-0481

Vallsund
1

SLM D2017-0482
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLM D2017-0483
SLM D2017-0484
SLM D2017- 0485
SLM D2017-0486
SLM D2017-0487
SLM D2017-0488
SLM D2017-0489
SLM D2017- 0490
SLM D2017-0491
SLM D2017-0492
SLM D2017-0493

Jogersö N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLM D2017-0494
SLM D2017- 0495
SLM D2017-0496
SLM D2017-0497
SLM D2017-0498
SLM D2017-0499
SLM D2017- 0500
SLM D2017-0501
SLM D2017-0502
SLM D2017-0503
SLM D2017-0504
SLM D2017- 0505

Jogersö S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLM D2017-0506
SLM D2017-0507
SLM D2017-0508
SLM D2017-0509
SLM D2017- 0510
SLM D2017-0511
SLM D2017-0512
SLM D2017-0513
SLM D2017-0514
SLM D2017- 0515
SLM D2017-0516
SLM D2017-0517

Frösäng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SLM D2017-0518
SLM D2017-0519
SLM D2017- 0520
SLM D2017-0521
SLM D2017-0522
SLM D2017-0523
SLM D2017-0524
SLM D2017- 0525
SLM D2017-0526
SLM D2017-0527
SLM D2017-0528

127

Oxelösund - Kulturhistorisk områdesbeskrivning / Rapport 2017:1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

SLM D2017-0529
SLM D2017- 0530
SLM D2017-0531
SLM D2017-0532
SLM D2017-0533
SLM D2017-0534
SLM D2017- 0535
SLM D2017-0536
SLM D2017-0537

Stenvik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLM D2017-0538
SLM D2017-0539
SLM D2017- 0540
SLM D2017-0541
SLM D2017-0542
SLM D2017-0543
SLM D2017-0544
SLM D2017- 0545
SLM D2017-0546
SLM D2017-0547
SLM D2017-0548
SLM D2017-0549

Västra Femöre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLM D2017- 0550
SLM D2017-0551
SLM D2017-0552
SLM D2017-0553
SLM D2017-0554
SLM D2017- 0555
SLM D2017-0556
SLM D2017-0557
SLM D2017-0558
SLM D2017-0559
SLM D2017-0560
SLM D2017-0561

Östra Femöre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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SLM D2017-0562
SLM D2017-0563
SLM D2017-0564
SLM D2017- 0565
SLM D2017-0566
SLM D2017-0567
SLM D2017-0568
SLM D2017-0569
SLM D2017- 0570
SLM D2017-0571
SLM D2017-0572
SLM D2017-0573

Dalgången/Femöresund
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SLM D2017-0574
SLM D2017- 0575
SLM D2017-0576
SLM D2017-0577
SLM D2017-0578
SLM D2017-0579
SLM D2017- 0580
SLM D2017-0581
SLM D2017-0582
SLM D2017-0583
SLM D2017-0584
SLM D2017- 0585
SLM D2017-0586
SLM D2017-0587
SLM D2017-0588
SLM D2017-0589

Centrum S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SLM D2017- 0590
SLM D2017-0591
SLM D2017-0592
SLM D2017-0593
SLM D2017-0594
SLM D2017- 0595
SLM D2017-0596
SLM D2017-0597
SLM D2017-0598
SLM D2017-0599
SLM D2017- 0600
SLM D2017-0601
SLM D2017-0602
SLM D2017-0603
SLM D2017-0604
SLM D2017-0605
SLM D2017-0606
SLM D2017-0607
SLM D2017-0608
SLM D2017-0609
SLM D2017- 0610
SLM D2017-0611
SLM D2017-0612
SLM D2017-0613
SLM D2017-0614
SLM D2017- 0615
SLM D2017-0616
SLM D2017-0617

Centrum N
1
2

SLM D2017-0618
SLM D2017-0619
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SLM D2017-0620
SLM D2017-0621
SLM D2017-0622
SLM D2017-0623
SLM D2017-0624
SLM D2017-0625
SLM D2017-0626
SLM D2017-0627
SLM D2017-0628
SLM D2017-0629
SLM D2017-0630
SLM D2017-0631
SLM D2017-0632
SLM D2017-0633
SLM D2017-0634
SLM D2017-0635
SLM D2017-0636
SLM D2017-0637
SLM D2017-0638
SLM D2017-0639
SLM D2017-0640
SLM D2017-0641

Gamla Oxelösund
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SLM D2017-0642
SLM D2017-0643
SLM D2017-0644
SLM D2017-0645
SLM D2017-0646
SLM D2017-0647
SLM D2017-0648
SLM D2017-0649
SLM D2017-0650
SLM D2017-0651
SLM D2017-0652
SLM D2017-0653
SLM D2017-0654
SLM D2017-0655
SLM D2017-0656
SLM D2017-0657
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Tjänsteskrivelse
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621
v 1.0
200703-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Dnr

2022-02-09

BYGG.2020.384

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

ASPA 1:77, Ansökan om bygglov för nybyggnad av pooldäck
med staket
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov i enlighet med Länsstyrelsens
beslut.
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Byggherrens kontrollplan fastställs.
Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10 kap. 29 § PBL.
Totala avgiften för beslutet är 2500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-09-07 och beslut fattades 2022-02-22, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits och avgiften har reducerats med
hela bygglovskostnaden med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Den
summa som faktureras är kostnaden för startbesked, 2/3-delar, vilket blir 1667 kr.
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Ärendet
Ansökan om bygglov för pooldäck med staket inkom 2020-10-08. Åtgärden innebär en
byggnation av pool med omgivande däck och staket. Pooldäcket mäter 7 x 18,8 meter och
är som högst 1,5 meter. På detta uppförs staket om 1,2 meter. Byggnationen utförs av
tryckimpregnerat virke. Placeringen av byggnationen är i fastighetens västra del,
gränsande till sluttande, skogsbeklädd naturmark. Byggnationen ligger således högt upp, i
fastighetsgräns och mycket nära vägen för infart till området.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår ärendet vid sammanträde 2021-02-23.
Ärendet överklagas av sökande och Länsstyrelsen återförvisar ärendet för vidare
handläggning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan återigen vid
sammanträde 2021-09-21 varvid ärendet överklagas igen. Länsstyrelsen beslutar nu att
bygglov ska ges.
Inför prövningen 2021-09-21 reviderades ansökan till att föreslagen byggnation nedantill
ska kläs in med fibercementskivor altanräcket ska vara i glas.
För området gäller detaljplan 0481-p16.1

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-02-09

BYGG.2020.384

Skäl till beslut
I enlighet med Länsstyrelsens beslut 2022-01-25 beviljas bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL.
Länsstyrelsens bedömning är ”att det sökta bygglovet inte strider mot anpassningskravet
på det sätt som nämnden gjort gällande. Något hinder mot att ge bygglov för den aktuella
åtgärden finns därför inte”. Länsstyrelsens beslut i sin helhet återfinns i bifogat beslut.
Upplysningar
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft datum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
I detta ärende krävs lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med grundläggande
mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information om lägeskontroll finns på
www.oxelosund.se.
Beslutsunderlag
Fasad och planritningar
Förslag till kontrollplan
Beslut från Länsstyrelsen

Sändlista
Sökanden
Länsstyrelsen Sörmland (för kännedom)
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighet Aspa 1:6, Vivesta 1:19, Aspa 1:76, Aspa 1:39, Aspa 1:40, Aspa 1:47 och Aspa
1:48
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-02-09

BYGG.2020.384

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.
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Beslut
Datum
2022-01-25

Ärendebeteckning
403-7354-2021

Ann-Sofie och Magnus Norrman
kontakt@pauscatering.se

Överklagande av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
i Oxelösunds kommun beslut om bygglov för nybyggnad
av pooldäck med staket; Aspa 1:77
Beslut
Med ändring av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut av den 21
september 2021, beslutar länsstyrelsen att bygglov ska ges för den sökta
åtgärden. Länsstyrelsen återförvisar ärendet till nämnden för utfärdande
av bygglov enligt vad som närmare framgår av skälen till detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun (nämnden)
beslutade den 23 februari 2021 att avslå Ann-Sofie och Magnus
Norrmans ansökan om nybyggnad av pooldäck med staket på fastigheten
Aspa 1:77. Som skäl för beslutet angavs bl.a. att förslaget har så stor
omgivningspåverkan att bygglovet inte kan beviljas. Länsstyrelsen har i
beslut den 30 juni 2021 med diarienummer 2362–2021 upphävt
nämndens tidigare beslut och visat ärendet åter till nämnden för ny
handläggning med följande motivering. Länsstyrelsen har inte kunnat
finna att åtgärden skulle strida mot anpassningskravet på det sätt som
nämnden har gjort gällande. Mot denna bakgrund och med beaktande av
att nämnden inte har prövat om åtgärden är planenlig samt om övriga
förutsättningar för att bevilja bygglov är uppfyllda, upphäver
länsstyrelsen beslutet och visar ärendet åter till nämnden för ny prövning.
Det överklagade beslutet
Nämnden beslutade den 21 september 2021, efter förnyad prövning, att
avslå Ann-Sofie och Magnus Norrmans ansökan om nybyggnad av
pooldäck med staket på fastigheten Aspa 1:77. Som skäl för beslutet har i
huvudsak följande anförts.
Ansökan om bygglov för pooldäck med staket inkom 2020-10-08.
Åtgärden innebär en byggnation av pool med omgivande däck och staket.
Pooldäcket mäter 7 x 18,8 meter och är som högst 1,5 meter. På detta
uppförs staket om 1,2 meter. Byggnationen utförs av tryckimpregnerat
virke. Placeringen av byggnationen är i fastighetens västra del, gränsande
till sluttande och skogsbeklädd naturmark. Byggnationen placeras således
högt upp, i fastighetsgräns och mycket nära vägen för infart till området.

Postadress:611 86 Nyköping

Telefon: 010-223 40 00

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland
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En viss revidering av förslaget skedde innan ärendet behandlades och
nämnden fattade beslut 2021-02-23. Efter Länsstyrelsens återförvisning
har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen prövat ärendet igen. Inför
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-21 har
sökande beretts möjlighet att lämna synpunkter och har via telefonsamtal
2021-09-02 och e-post 2021-09-09 informerat att de väljer att låta
pooldäckets inklädnad vara i grå fibercementskiva och räcket i glas.
Sökande har även inkommit med e-post 2021-09-08 som visar hur
växtlighet döljer fastigheten.
Byggnationen uppfyller inte definitionerna om bygglovsbefriad altan
enligt PBL 9 kap 4 f §. Byggnationen kan inte anses uppfylla kraven för
byggnad och ska därför inte räknas in i fastighetens byggrätt. Däremot
prövas byggnationen mot PBL 2 kap 1 § och PBL 2 kap 6 § 1 stycket.
Med detta vill Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden belysa
byggnationen i ett större sammanhang.
Föreslagen åtgärd innebär en byggnation av pool ovan mark som omges
av trädäck med staket. På grund av den valda placeringen hamnar
byggnationen högt upp i en sluttning i fastighetens västra del, väl synlig
från områdets tillfartsväg. Marken mellan väg och fastighet består av
natur, en del uppväxta träd och en del sly och buskage.
Området består ursprungligen av fritidshus som till stor del omvandlats
till permanentboende, genom ombyggnad eller nybyggnad. Fastigheterna
är relativt stora och byggnaderna är anpassade till natur och topografi.
Byggnaderna är placerade i mitten av respektive fastighet så att de är
omgivna av växtlighet både på egen fastighet och utanförliggande
naturmark.
Den föreslagna åtgärden avviker således ganska kraftigt från
bebyggelsemönstret i flera avseenden. Placeringen är i fastighetens
yttersta utkant, endast en meter från fastighetsgräns, till skillnad från
resterande område där byggnaderna mestadels är placerade i fastighetens
mitt. Pooldäcket är stort både i yta och höjd, till skillnad från flertalet
andra uteplatser och altaner i området som är betydligt mindre och mer
marknära. Skillnaden i storlek mellan befintlig byggnad och föreslagen
byggnation är betydande. Husets gavel är ungefär hälften så lång som
pooldäcket. Området kännetecknas i övrigt av att uthus och andra
byggnationer är av underordnad karaktär gentemot huvudbyggnad.
Utifrån detta bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
förslaget skulle ha så stor omgivningspåverkan att bygglov inte kan
beviljas. Utgångspunkten vid bedömningar om förvanskade och andra
estetiska värden är att det är av betydelse hur synlig åtgärden kommer
vara. Byggnationen hamnar på grund av sin höga placering och sin
storlek rakt i blickfånget vid infart för ett flertal boende i området samt
för alla de som besöker Vivesta havsbad. Att byggnationerna inte skulle
synas från vägen sommartid, troligen åsyftande vegetation, delar inte

Beslut
2022-01-25
25

3 (9)
403-7354-2021

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Byggnationens placering är så
upphöjd i sluttningen att buskage och träd inte kan täcka den. Under
större delen av året är växtligheten avlövad och täcker inte alls och
dessutom kan växtlighet tas bort permanent. Byggnationen har föreslagits
utföras i tryckimpregnerat virke, målat i vitt och grått eller med glas och
betong. Detta bedöms inte kunna påverka den upplevda storleken eller
skalan av byggnationen och få den att smälta in i landskapet eller få en
mindre områdespåverkan. Det åstadkommer bara att få altanen att passa
ihop med det befintliga huset och ge en upplevelse att huset är betydligt
större än vad det egentligen är.
Området där fastigheten är belägen omfattas av detaljplan 0481-p16.1.
Detaljplanens syfte är att pröva en försiktig utveckling av området, med
möjlighet till förtätning och möjliggöra permanentboende, men
fortfarande med en balans gentemot områdets karaktär.
Detaljplanen lyfter fram flera exempel på hur karaktären ska bevaras,
exempelvis i hur naturytorna ska omge bostadsområdena, de smala
vägarna som ska bibehållas i sin smalhet och att ny bebyggelse ska
utformas så att de ansluter till karaktärsdrag hos bebyggelse i
omgivningen. Sörmlands museum belyser också området i sin
Kulturhistoriska områdesbeskrivning och anser att den kulturhistoriska
miljön i området bör bevaras. Området har, trots att flera fastigheter har
blivit permanentboende, kvar sin känsla av fritidshuskaraktär.
Byggnaderna ligger anpassade till terräng och vegetation, öppenheten
finns kvar då knappt några staket, murar eller plank finns mellan
fastigheterna och ut mot vägen. Inte ens några större ansatser till
avskiljning med häckar eller buskar finns i fastighetsgräns.
Att bevilja föreslagen åtgärd skulle kunna ses som ett prejudikat för
övriga fastigheter att börja anlägga byggnationer av liknande karaktär
som på ett menligt sätt skadar områdets karaktär i strid med detaljplanens
syfte. Området skulle då, både för de boende och allmänheten, upplevas
mycket instängt och begränsande.
Byggnationen uppfyller inte i ett större sammanhang de krav där den
enskildes intressen vägs mot de allmännas enligt PBL 2 kap 1 § samt
gällande kraven enligt PBL 2 kap 6 § 1 stycket där byggnadsverkets
utformning prövas gentemot stats- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Således
avslås ansökan om nybyggnad av pooldäck och staket.
Överklagandet
Ann-Sofie och Magnus Norrman, fastighetsägare till Aspa 1:77, har
överklagat beslutet. De har anfört i huvudsak följande. Byggnationen
kommer inte att påverka området negativt. Under sommaren ser man
knappt deras hus från vägen för alla de träd som står i vägen. Bygget
kommer dessutom inte på något sätt bli ett fult bygge, vilket också
föreningen och grannarna godkänt. Det inger ett städat och fint intryck.
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De ifrågasätter också avslaget med tanke på att det planeras byggas nere
vid campingen som ger en mycket större områdespåverkan.

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges
för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket l och
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. l §, 2 § första stycket, 3, 6,7,
9–11 §§, 12 § förstastycket, 13,17 och 18 §§.
I ärenden om bygglov ska, enligt 2 kap. 6 § första stycket l PBL,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare
ska enligt tredje stycket bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövning av frågor enligt denna lag hänsyn
tas till både allmänna och enskilda intressen.
För området gäller detaljplan 0481-p16.1 lagakraftvunnen den 1
november 2016.
Länsstyrelsen har den 28 juni 2021, i samband med tidigare prövning i
ärende med diarienummer 403–2362–2021, varit på platsbesök vid
fastigheten.
Länsstyrelsens bedömning
Den fråga som länsstyrelsen har att ta ställning till är om det varit korrekt
av nämnden att avslå klagandens ansökan om bygglov för nybyggnad av
pooldäck med tillhörande staket på fastigheten Aspa 1:77. Vad klagandena
har anfört om den planerade byggnationer vid områdets camping faller
således utanför länsstyrelsens prövning i nu aktuellt ärende.
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Länsstyrelsen har tidigare konstaterat att nämnden inte prövat åtgärden
mot den för området gällande detaljplanen. Detta har dock skett inför att
nämnden fattat nu aktuellt beslut om avslag för bygglov.
Enligt detaljplanen gäller användningsbestämmelserna Be1 för den
aktuella fastigheten. Användningsbestämmelsen B avser bostäder och e1
anger största byggnadsarea för huvudbyggnad till 130 m2 och största
byggnadsarea för komplementbyggnad till 50 m2. Av planbeskrivningen
framgår vidare att området är av fritidshuskaraktär och att ett av
huvuddragen i planförslaget är att bevara områdets småhuskaraktär. Av
planbeskrivningen framgår vidare att syftet med planen är att pröva en
försiktig utveckling av området genom exempelvis utökade byggrätter
samt att utreda en kommande anslutning till kommunalt vatten och
avlopp. Genomförandet innebär en viss förtätning av området men
samtidigt nya möjligheter till permanentboende. Vidare är syftet att hitta
en balans mellan föreslagen förtätning och områdets karaktär. Granliden
har en lantlig småhuskaraktär med bebyggelse som anpassats till
terrängens förutsättningar. Byggnaderna ligger på naturtomter i
varierande storlekar vilket är ett värde som området ska bevara. De
utökade byggrätterna är anpassade för att möjliggöra permanentboende i
området samtidigt som inte karaktären förstörs.
Länsstyrelsen har i samband med tidigare platsbesök vid fastigheten
kunnat konstaterat att den aktuella platsen ligger högt upp och att den är
väl avskild från vägen genom befintlig vegetation.
Nämnden har bedömt att den föreslagna åtgärden inte utgör en
bygglovsbefriad altan enligt 9 kap. 4 f § PBL. Nämnden menar även att
byggnationen inte kan anses uppfylla kraven för byggnad varför den inte
räknas in i fastighetens byggrätt. Den föreslagna åtgärden har dock, enligt
nämndens bedömning, en för stor omgivningspåverkan och åtgärden är
därmed inte förenlig med 2 kap. 1 § PBL och 2 kap. 6 § 1 stycket PBL.
En altan kan kräva bygglov bl.a. om den bedöms utgöra en tillbyggnad
eller om en byggnads yttre utseende avsevärt påverkas i ett område med
en gällande detaljplan, (se 9 kap. 2 § PBL).
En tillbyggnad definieras i l kap. 4 § PBL som en ändring av en byggnad
som innebär en utökning av byggnadens volym. Med bestämmelsen
avses alla volymutvidgningar av en byggnad, dock inte en
tilläggsisolering på byggnadens utsida (se prop. 2009/10:170 s. 152).
Även en volymutvidgning under mark kan utgöra en tillbyggnad (se
Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 mars 2015 i mål nr P 2854–
14). En altan är att se som en tillbyggnad om den ger ett visuellt intryck
av att vara en tillbyggnad och det skapas ett utrymme under altangolvet
som innebär en volymökning (se bl.a. RÅ 2009 ref. 67 I-HI och RÅ 2010
not 10 samt Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 oktober 2016 i
mål nr P 11268–15). Vid bedömningen av om altanen har en
volymskapande konstruktion är således altangolvets höjd över marken av
betydelse. I nämnda rättsfall ansågs altaner som helt eller delvis var
belägna 1,8–3,0 meter ovan mark vara volymskapande. Även en altan
belägen som högst 1,7 meter ovan mark har i praxis bedömts medföra en
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volymökning (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 oktober
2014 i mål nr P 3455–14). En altan belägen som högst 1,2 meter över
marken har däremot ansetts inte ha en volymskapande konstruktion (se
RÅ 1995 ref. 42). Sammanfattningsvis kan av ovan nämnda domar
utläsas att en altan är att anse som en bygglovspliktig tillbyggnad om
altanen visuellt upplevs som en tillbyggnad och innebär en volymökning
genom att det blir ett brukningsvärt utrymme under altanen. Huruvida
utrymmet under altanen är öppet eller stängt eller om utrymmet fylls upp
med material som jord inverkar inte på bedömningen. Det är höjden över
den ursprungliga marknivån som domstolen utgått från. Vid
bedömningen tog Regeringsrätten även hänsyn till att de aktuella
altanerna visuellt gav intryck av att vara tillbyggnader, åtminstone från
något håll.
Den i ärendet aktuella altanen avses bli sammanbyggd med bostadshuset
och terrängen är relativt starkt kuperad. Byggnationens placering är
upphöjd i sluttningen och åtgärden avses mäta 7 x 18,8 meter och bli som
högst 1,5 meter mot den västra sidan. På detta avses ett staket om 1,2
meter byggas. Av handlingarna i ärendet framgår att byggnationen har
föreslagits utföras i tryckimpregnerat virke, målat i vitt och grått,
alternativt med glas och betong. Enligt bygglovshandlingarna avses
utrymmet under altanen kläs in och bli ett slutet utrymme utan åtkomst.
Marken under altanen sluttar varför trädäckets höjd över marknivån
varierar men avståndet från marknivå upp till altangolvet kommer som
högst vara cirka 1,5 meter mot väster, vid den punkt där marken sluttning
är som störts och som vetter mot vägen. Mot norr avses altanen uppföras
i marknivå.
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De ovan nämnda rättsfallen ger inte direkt vägledning i frågan hur en
altan vars golv ligger 1,5 meter över marknivån ska bedömas.
Länsstyrelsen finner dock mot det ovan anförda att altanen vid dess
högsta del inte är belägen på sådan höjd över marknivån att det ska anses
ha skapats ett utrymme som ökar byggnadens volym. Det slutna
utrymmet kan inte heller medföra en ökning av bostadsbyggnadens
volym (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 oktober 2016 i
mål nr P 11268–15). Länsstyrelsen bedömer mot denna bakgrund att
altanen inte är att betrakta som en tillbyggnad. Altaner kan vidare i vissa
fall utgöra en väsentlig fasadändring som kräver bygglov. Utifrån vad
som framkommit om altanens konstruktion och placering bedömer
länsstyrelsen att altanen inte heller är att se som en sådan ändring av
byggnaden. Altanen kan därför inte anses utgöra en väsentlig ändring av
byggnadens fasad även om den ansluter till huvudbyggnaden. Utifrån det
ovan anförda finner länsstyrelsen att åtgärden inte heller ska räknas in i
den totala byggnadsarean.
Nämnden har bedömt att den föreslagna åtgärden inte utgör en
bygglovsbefriad altan enligt 9 kap. 4 f § PBL, vilket är en bedömning
som länsstyrelsen delar. Nämnden har vidare anfört att bygglov inte kan
beviljas då åtgärden har för stor omgivningspåverkan och menar att
åtgärden strider mot 2 kap. 1 § PBL och 2 kap. 6 § 1 stycket PBL.
Länsstyrelsen kan härvid konstatera att åtgärden inte strider mot
detaljplanen. Även planenliga byggnationer ska i enlighet med 2 kap. 6 §
PBL utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden och intresset av
en god helhetsverkan. Det befintliga området är av fritidshuskaraktär och
ett av huvuddragen i planförslaget är att bevara områdets småhuskaraktär.
Av planbeskrivningen framgår vidare att syftet med planen är att pröva
en försiktig utveckling av området. Den föreslagna åtgärden bryter i viss
mån mot den befintliga strukturen i området men åtgärden kan, enligt
länsstyrelsens mening, inte anses avvika i tillräckligt stor grad för att
åtgärden ska anses strida mot anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL.
Länsstyrelsen menar således att det sökta bygglovet inte strider mot
anpassningskravet på det sätt som nämnden gjort gällande. Något hinder
mot att ge bygglov för den aktuella åtgärden finns därför inte. Ann-Sofie
och Magnus Norrmans överklagade ska därför bifallas. Ärendet
återförvisas till nämnden för utfärdande av bygglov.
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Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjuristen Maria Pettersson med länsjuristen Sara
Larsson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Överklagandehänvisning mark- och
25
miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via
e-post; sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Södermanlands län, 611 86 Nyköping.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av
beslutet två veckor efter att länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in
senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar.
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större
än 15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post,
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00.
Ange diarienummer 7354-2021.
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Karta:
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nils-Erik Selin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Årsredovisning 2021
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Årsredovisningen för 2021 godkänns

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för
2020. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget innefattar såväl
kommunstyrelseverksamhet som nämndverksamhet.
Budgeten visar ett positivt resultat för året på 2,3 mkr. Bidragande orsaker till det positiva
resultatet är både lägre kostnader för snöröjning, Gata/Park-uppdraget och personal samt
högre intäkter i form av byggsanktionsavgifter än budgeterat.
Måluppfyllelsen är god; av 19 mål är 13 uppfyllda och 6 är inte uppfyllda. Personalstyrkan
har minskat något, Detta beror på vakanta tjänster inom bygglov samt att en effektivisering
genomförts inom gata park/Mät kart.
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med tidigare år, från 6,3% för 2020 till 2,37% för 2021.
Det finns under året inte någon långtidssjukskrivning (90 dagar eller längre)
Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning MSN 2021

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Kommunfullmäktige
Ska alltid anges.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens
årsredovisning 2021
Antagen 2020-??-?? § ?
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Inledning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som
kundorienterad service.
Nämnden ansvarar för följande verksamheter:








Detaljplanering,
Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen avseende bygg-,
mark- och rivningslov,
Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö-, livsmedels- och
tobakslagstiftning,
Naturvård,
Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd,
Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, ansvar för stomnät i plan och höjd och
tillhandahåller geografisk information till allmänhet och intern verksamhet,
Gator, gång- och cykelvägar samt parker och annan allmän platsmark. Kustbostäder
AB svarar för förvaltning och drift.

Kommunmål 2021 - 2023
Kommunfullmäktige har för 2021 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till
att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara
mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger
per år, vid delår och årsredovisning.

Uppföljning av kommunmålen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bidrar med aktuellt värde för de mätbara kommunmål
som i tabellen är markerade med respektive nämnd. Därefter följer, för de respektive målen,
nämndens kommentarer och analys av resultaten. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder
som vidtagits.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål 2021
Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret
2021. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till
nämndmålen har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet
av år 2021 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppnådda värden redovisas och kommenteras.
Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

3

Viktiga händelser under året
Under året har det varit relativt stor personalomsättning inom förvaltningen, både på handläggarnivå
och ledningsnivå. Verksamheten har trots detta kunnat bedrivas på ett effektivt och rättssäkert sätt.
Inom de olika verksamhetsområden så kan särskilt följande framhållas:
Bygglov


Fortsatt arbete med digitala tjänster. Bygglovsarkivet är inskannat och arbete pågår för att
göra det sökbart för verksamheten och för medborgare. Ny e-tjänst under framtagande som
skapar enklare kontaktväg och delaktighet i handläggningen.



Stor satsning på strandskyddsärenden för att arbeta av äldre ärenden och skapa rutiner för
fortsatt arbete.

Gata/Park


Omdaning och upprustning av Malmtorget och Järnvägsparken



Gång- och cykelväg längs Sundsörsvägen



Ny trafiksäkerhetslösning i korsningen Sundsörsvägen/Grenvägen.



Belysning längs GC-väg från tennishallen och österut.



Ny beläggning på flera centrala gator och ett antal villagator.



Parkeringsytorna på vårdcentralen har fått ny beläggning



Under 2021 startade ombyggnationen av gamla hamnplan vid Stenvikshamnen,
inledningsvis med marksaneringsarbeten.

Mät/Kart


Införande av fler fält-appar för ärendehantering, från beställning och utförande till
rapportering och dokumentation.

Plan


Arbetet med planprogram för badhusviken har intensifierats (båt och motorområdet)



Ändringen av detaljplanen för Stenvikshöjden vann laga kraft



Detaljplanen för Näsuddsvägen var ute på samråd och granskning



Detaljplan för Gnistan har varit på samråd



Ändring av detaljplan för Femöre 1:3 och 1:9 var på granskning



Införande av tidsredovisning för detaljplaner i Castor, tidsredovisningsrapport bifogas
fakturor. Ger både oss och beställarna tydlighet kring vilka moment som tar tid i
planprocessen



Kommunen anslöt sig till Lantmäteriets Nationella Geodatabas för leverans av
planinformation

Miljö


Påbörjat arbetet med strövstigarna i Danvik.



Inventering av enskilda avlopp, inventering utfördes bland annat på Fisklösen, Pålholmen,
Beten, Lilla Betesholmen.
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Arbetat fram en ny miljötaxa som bland annat innebär efterhandsdebitering av miljöfarliga
verksamheter klassade som U-verksamheter.



Strandskyddskampanj på sociala medier med information till kommunmedborgare om
strandskydd.



Utfört trängseltillsyn på serveringsställen utifrån smittspridning av Covid-19.



Utvecklat det interna samarbetet mellan miljöenheten och övriga enheter på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen till exempel i planprocesser och byggprocesser.

5

Måluppfyllelse
Läsanvisning
Bedömning av nämndens måluppfyllelse samt nämndens bidrag till uppföljning av
kommunfullmäktiges mål.
Målvärden och uppnådda värden
Av tabeller på följande sidor framgår ingångsvärden som kommer från resultatet 2020 samt
de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av 2021. Därefter visas
det faktiskt uppmätta målvärdet per 31 dec 2021.
Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut
Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Måluppfyllelse beskrivs för
varje mål med avseende på om måluppfyllelsen är god eller bristande. I de fall måluppfyllelse
är bristande skall åtgärder som vidtagits för att uppnå målet redovisas.
Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mätbara mål
Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är angivna
med respektive nämnd i tabellen. Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen.
Måluppfyllelse beskrivs för varje mål med avseende på om måluppfyllelsen är god eller
bristande. I de fall måluppfyllelse är bristande skall åtgärder som vidtagits för att uppnå målet
redovisas.
Visualisering av måluppfyllelse
I tabellen visualiseras måluppfyllelse i kolumnen ”Status och utveckling”. Pilens färg visar om
målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar utvecklingen relativt ingångsvärdet.

Uppnått

Ej uppnått

Uppåtgående trend
Ingen förändring
Nedåtgående trend
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Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.
Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen
och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.
Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål

Aktiv
samhällsplanering
Information till, och
dialog med,
allmänheten om MSNs
arbete

Ingångsvärde

Målvärde

Resultat

Status och

(2020)

2021

2021

utveckling

Våga göra nytt, utveckla
även befintliga
områden.
Antal åtgärder per år.

6

3

4

Antal
informationstillfällen
per år

15

6

4

Mått till nämndens mål

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
God måluppfyllelse
Under året har breddning av GC-väg utmed Sundsörsvägen genomförts för att skapa en
bättre situation för de oskyddade trafikanterna.
Flera fält-appar för inventering av kommunens anläggningar har införts, (Funktion i det
digitala kartverktyget Geosecma)
Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser har fortsatt under 2021 med ytterligare två
hållplatser. Detta leder till bättre förutsättningar för hållbart resande. Användning av fält-appar
ger nya möjligheter till inventering och dokumentation.
Omdaning av Malmtorget och Järnvägsparken, som i sig delvis har varit tillgänglighetsprojekt
har kommunen fått mycket positiv kritik för och något vi är stolta över.
Under 2021 startade även ombyggnationen av gamla hamnplan vid Stenvikshamnen, under
2022 kommer ett nytt rekreations/parkområde att färdigställas.
Bristande måluppfyllelse
Inga informationstillfällen har genomförts på grund av pågående pandemi. Däremot har ett
antal olika informationsinsatser genomförts, t.ex. web, media, sociala medier.
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Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.
I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att
barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga
hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål

Ingångsvärde

Målvärde

Resultat

(2020)

2021

2021

7500 m²

2000 m²

5000 m²

Förbättra
belysning/siktröjning
Se över och åtgärda
platser/sträckor med dålig
belysning, t.ex. längs
gång- och
cykelbanor.*

Ca 3 km

Inventering,
lägg in i
GIS samt
åtgärder

4 km

Antal inspektioner,
livsmedel + hälsoskydd

14/1

Mått till nämndens mål
Underhåll och
nyanläggning av gångoch
cykelvägar (antal m2)

Skapa tryggare
miljöer

Tillsyn av förskolor
och skolor

14/14

Status och
utveckling

14

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
God måluppfyllelse
Satsningarna på ett väl underhållet gång- och cykelvägnät har kunnat intensifierats. Vilket
skapar förutsättningar för ett hållbart resande och minskad miljöpåverkan.
Siktröjning genomförs kontinuerligt vid behov. Under året har ca 4 km förbättrats avseende belysning.
Förbättrad belysning och siktröjning bidrar till en ökad säkerhet framför allt för gående och cyklister
till och från skola.
Samtliga planerade hälsoskyddsinspektioner och livsmedelsinspektioner för 2021 är genomförda på
skolorna och förskolorna.
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.
I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter
som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Nämndens mål

Utföra tillsyn

Främja cyklandet i
Oxelösund

Befolkningen i
Oxelösunds kommun
ska
ha nära till natur och
rekreation och
kommunen ska gynna
utnyttjande av
befintliga strövområden,
bl.a. genom
samverkan med andra
aktörer

Ingångsvärde

Målvärde

Resultat

Status och

(2020)

2021

2021

utveckling

Antal kontrollbesök,
miljöskydd

23

57

42

Antal kontrollbesök,
hälsoskydd

8

21

22

Antal kontrollbesök,
livsmedel

57

62

59

Antal avslutade
tillsynsärenden,
bygglov

18

10

19*

Antal åtgärder (t.ex.
skyltning,
cykelparkering, ny
beläggning,
nyanläggning, ta fram
kartor).

3

3

4

Revidera befintlig
inventering
över strövområden från
2006

Ej genomfört

Revidering
genomförs
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Mått till nämndens mål

*9 ärenden med byggsanktionsavgift, 10 avskrivna ärenden.

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
God måluppfyllelse
Samtliga planerade hälsoskyddskontroller har blivit utförda under 2021.
Samtliga planerade livsmedelskontroller har blivit utförda under 2021. Flera nya
livsmedelsverksamheter har startat under 2021 samtidigt som en del avslutats vilket gör att
målvärde och resultat diffar något. Några få livsmedelsverksamheter har varit tillfälligt
stängda under pandemin vilket resulterat i att dessa inte inspekterats.
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Under 2021 påbörjades uppmarkering av strövstigarna i Danviksområdet. Detta projekt
kommer bli klart under 2022. Planering för frihuggning av grova ekar har även påbörjats
under 2021. En förstudie gälande restaurering av viken simpan färdigställdes under 2021..
Man har även inventerat strövområden i Oxelösund under 2021.
Bygglov har bedrivit ett antal tillsynsärenden, dock har resurserna varit små. Trots detta har 19
ärenden avslutat. Många ärenden har initierats, både av inkomna anmälningar, men även
egeninitierad tillsyn.
Möjligheten att cykla har förbättrats under året genom att gång- och cykelvägnätet har
utökats. Siktröjning har genomförts längs gång- och cykelvägnätet
Nya cykelparkeringar har anlagts med cykelställ som ger möjlighet att låsa fast cykeln.
Bristande måluppfyllelse
42 av 57 planerade miljöinspektioner genomfördes under 2021. Orsaken till att inte alla
planerade inspektioner är genomförda beror på flera orsaker.
I och med rådande pandemi har fysiska inspektioner utförts i så liten utsträckning som möjligt
i Oxelösund. Detta har resulterat i att det varit svårt att genomföra alla de inspektioner/
timmar som planerats. En hel del inspektioner har genomförts på distans om så varit möjligt.
Oförutsedda händelser har även bidragit till att vi behövt prioritera om arbetsuppgifter under
2021. Exempelvis så utförde vi ytterligare coronainspektioner under 2021 som vi ej planerat
för/ som inte ingår i vårt ordinarie uppdrag.
Under 2021 fick förvaltningen hjälp av en konsult att utföra livsmedelsinspektioner. Nästintill
alla timmar i behovsutredningen var tänkta att konsulten skulle täcka upp för. Dock hade
konsulten endast möjlighet att vara på plats under en sammanhängande tidsperiod (ca 3
månader) vilket gjorde att alla inkommande livsmedelärenden resterande delar under året
behövde handläggas av ordinarie resurser som ej haft planerade timmar för detta under
2021. Under 2021 har mer vabb/sjuktillfällen/arbete hemifrån förekommit än vad vi räknat
med. Ovanstående orsaker har bidragit till att bland annat miljöskyddsinspektionerna inte
genomförts enligt plan under 2021.
Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse
Inför 2022 söker vi en extra resurs då tillgängliga resurserna är betydligt mindre än behovet i
behovsutredningen. Tidigare har vi haft en extraresurs på ca 25% men under 2022 är tanken att utöka
denna resurs till ca 100 %. Rekryteringsprocess pågår just nu. En utförlig planering för alla
miljöskyddsobjekt som ska inspekteras under 2022 är framtagen.
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Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.
I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre
har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt
ges med gott bemötande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Ingångsvärde

Målvärde

Resultat

Status och

(2020)

2021

2021

utveckling

Fysiska
tillgänglighetsanpassningar,
antal

Planen är
framtagen

4

7

Antal inspektioner,
livsmedel/hälsoskydd

4

7

7

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

Förbättra
tillgängligheten i den
yttre miljön i
Oxelösund i dialog
med medborgarna
Tillsyn av
äldreboenden

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
God måluppfyllelse
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och övergångspassager har genomförts.
Ombyggnaden och upprustningen av Malmtorget har också varit en tillgänglighetsanpassning
Samtliga planerade inspektioner på äldreboenden och hemtjänst är genomförda under 2021.
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Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.
I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat
bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.
Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag.
Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse
Ingångsvärde

Målvärde

Resultat

Status och

(2020)

2021

2021

utveckling

Antal antagna detaljplaner
för bostadsbyggande och
företagsmark

3

3

0

Att med stöd av
rätt information,
gott
bemötande och
tydlighet förenkla
för
företagande

Kommunens NKI* inom
följande områden
- Bygglov
- Miljöbalkstillsyn
- Livsmedelskontroll

43

62-69

61

72

Bibehålla

66

89

Bibehålla

70

Aktivt deltagande
vid
näringslivsträffar

Antal
informationsinsatser/möten
med företag

5

4

0

Nämndens mål

Mått till nämndens mål

God
planberedskap för
bostadsbyggnation
och företagsmark
eftersträvas

*NKI = Nöjdkundindex, Mätningen avser år 2020.
Betygsskala 0-100; > 80 Mycket högt, 70-80 Högt, 62-69 Godkänt, 50-61 Lågt, < 50 Mycket lågt

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
God måluppfyllelse
Bygglov arbetar aktivt med att förbättra bemötande och förenkla för sökanden. Förbättrade rutiner
vid inkomna ärenden har genomförts och samarbete och dialog med näringslivsansvarig har
utvecklats. Detta har bidragit till att målet nu i princip är uppfyllt.
Bristande måluppfyllelse
Inga detaljplaner har antagits under 2021. Det beror till stor del på att planprocessen är en
process som ibland tar lång tid. Ovanligt många detaljplaner är igång (10 + 1 planprogram)
men samtidigt befinner sig de flesta i samma tidiga och tidskrävande skede. Ett antal
detaljplaner som bedömdes kunna antas under 2021 har av olika anledningar dragit ut på
tiden, pausats eller avslutats helt. Det innebär å andra sidan att antalet antagna detaljplaner
2022 sannolikt blir högre än normalt.
På grund av pågående pandemi så har inga näringslivsträffar arrangerats.
Det sämre resultatet inom miljöområdet kan till viss del förklaras av pandemin. De flesta inspektioner
som genomförts har utförts på distans via antingen insändning av dokumentation, telefon eller via
digitala möten. Detta tillvägagångsätt bidrar inte till samma dialog och möte som en fysisk inspektion.
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2022 hoppas vi kunna återgå till det normala och utföra kontrollerna på plats tillsammans med
verksamhetsutövarna igen.
Det sämre resultatet på livsmedel kan till viss del förklaras av samma orsak som ovan samt att en
konsult genomförde livsmedelskontrollerna under 2021. Kontrollerna genomfördes av person som
verksamheterna inte hade någon kännedom om samt med andra rutiner mm. Detta kan ha påverkat
resultatet.
2022 hoppas vi kunna återgå till det normala och utföra kontrollerna på plats tillsammans med
verksamhetsutövarna igen. År 2022 kommer livsmedelskontrollerna utföras av förvaltningens egen
personal igen.

Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.
I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att
kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse (klistra in mål och ingångsvärden från
VP)
Nämndens mål
Minska antalet
bristfälliga avlopp

Mått till nämndens mål
Antal inspektioner

Ingångsvärde

Målvärde

Resultat

Status och

(2020)

2021

2021

utveckling

15

40

40

Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse
God måluppfyllelse
Samtliga planerade avloppsinspektioner genomfördes under 2021.
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Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt
Mål

Ingångsvärde

Målvärde

Resultat

Status och

2020

2021

2021

utveckling

5%

2,37%

100%

100%

1

1

Sjukfrånvaron ska minska
Tillsynsrapporter lekplatser

-

Efterlevnad av FNs
barnkonvention

-

Antal genomförda
aktiviteter*
Nyckeltal

Basvärde

Handläggningstider
bygglov från
kompletta
handlingar

Mindre än 10
veckor

Resultat
2021
3,7 veckor

Status och
utveckling

Verksamhetsutveckling
Vad
Förbättringsarbete
avseende processer,
verktyg, mallar och
checklistor

Syfte/mål
Förenkla handläggarnas
vardag

Service och kommunikation

Förbättra servicen till
kommuninvånare och
företagare
Underlätta för sökanden

Införande av fler E-tjänster

Effekt
Mer effektiv
handläggning,
lättare för ny
personal
Mer nöjda kunder

Status
Pågår kontinuerligt

Lättare att skicka in
ansökan/ klagomål/
boka tid

En ny E-tjänst aöf
bygglov/strandskydd
beställd 2021, införs
2022
Regelbundna
uppföljningar görs
Klart

Gata/park-uppdraget
preciseras
Översyn av miljötaxan

Bättre styrning

Insyn i kostnader

Rätt hänvisningar i bilagor

Uppdatering av
kompetenskartläggning
Skanning av bygglovarkivet

Ha koll på förvaltningens
behov
Alla handlingar i
bygglovarkivet finns i
digitalt format
Underlätta
handläggningen

Rätt underlag för
fakturering
Rätt kompetens
rekryteras/utbildas
Enklare hantering av
handlingar

Ser över möjligheten att byta
ut e-tjänster till mer
automation
Översyn av bygglovtaxan

Enklare och mer
inkluderande taxa

Ett arbete har
påbörjats under 2021

Kontinuerligt arbete
Klart

Snabbare
handläggning

Kontinuerligt arbete

Lättare att förstå

Ej genomfört

Det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende processer, verktyg, mallar och checklistor.
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Det pågår en ständig diskussion inom förvaltningen med fokus på medborgarens perspektiv och vad
som kan göras för att i första hand underlätta för medborgaren. Både när det gäller våra rutiner och
krav, men även kring vad som är service och vad som är myndighetsutövning samt gränssnittet
däremellan. Det är också viktigt med rätt och lättillgänglig information. Ett fokusområde är
kommunikation och service till medborgare och företag.
Digitaliseringen fortsätter, inskanning av bygglovarkivet har genomförts. Nytt e-arkiv sökbart för
fastighetsägare är beställt och kommer införas under 2022. Digitala mötesformer erbjuds
kontinuerligt till allmänheten. Digitaliseringen som genomförts har medfört att man snabbt kunnat
ställa om och kunnat fortsätta arbetet även med distansarbete under Covid-19 restriktioner. Arbete
för att ersätta befintlig e-tjänst bygglov med en ny med ökad kundfokus pågår.
Det ställs krav på att byggloven beviljas inom 10 veckor så detta är en viktig punkt att följa upp.
Olika typer av tillsynsmetoder ses över för att utreda vilka som ger bäst effekt, både för personalen
och för verksamheterna där tillsyn bedrivs.
Kontinuerlig översyn av nämndens taxor görs.
Förvaltningen ska införa efterhandsdebitering inom livsmedelstillsynen (Rättviksmodellen), en modell
där man fakturerar för den årliga livsmedelstillsynen i efterhand i stället för som idag i förhand. Nu
inför flera kommuner denna modell och resultatet av detta kan börja utvärderas. Om intäkterna ökar
eller minskar med den modellen är inte klargjort, i några kommuner har intäkterna till en början
minskat. Ambitionen är att förbereda under 2022 för ett införande till år 2023.
Stor vikt ägnas åt den psykosociala arbetsmiljön med regelbundna informella personalmöten. Vidare
så följs sjukfrånvarons utveckling noggrant.
Översyn av miljötaxan - Taxan är reviderad och antogs av nämnden i maj. Taxan har även ändrats en
gång till under året då förvaltningen fått ett nytt tillsynsområde (tobak, folköl samt receptfria
läkemedel).
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Personal
Antal anställda på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen var, per den 31 december 2021, 14
tillsvidareanställda personer vilket är en minskning från 2020 och 2019. Detta beror på vakanta
tjänster inom bygglov samt att en effektivisering genomförts inom gata park/Mät kart.
Den faktiskt arbetade tiden var under 2021, totalt 14,7 årsarbetskrafter jämfört med 14
årsarbetskrafter 2020 och 13 årsarbetskrafter 2019.

Diagrammet visar sjukfrånvaron per månad under tre år. Det går att konstatera att kurvan varit
relativt jämn under hela 2021 och hållits sig under 6 procent.
Sjukfrånvaron var totalt under 2021, 2,37 procent jämfört med 6.3 procent för år 2020 och 7,93
procent för 2019. Trots Coronapandemin så sjunker alltså sjuktalen, en förklaring är att det har
funnits möjlighet att arbeta hemifrån vid förkylningssymptom. Hemarbete minskar förstås också
eventuell smittspridning. Då förvaltningen är liten påverkas totalen i statistiken direkt om en person
är sjuk ofta eller länge. En stor skillnad mot tidigare år är att det inte finns några
långtidssjukskrivningar,
Både chef och kollegor stöttar vid stressrelaterade problem samt att arbetsgruppen avlastar.
Övertid och mertid är något som förekommer mycket sällan på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, det handlar om så få timmar att det inte ger utslag i statistiken.
Omställningen till hemarbete har till stor del fungerat bra, men vissa moment tar längre tid.
Vidare har VAB till följd av pandemin varit mer omfattande än tidigare.
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Ekonomi
Ekonomiskt utfall MSN 2021

Verksamhet
Miljö o samhällsbyggn.nämnd
Gemensam administration
Mät, plan o bygg
Gator o vägar, gatubelysning
Park, torg, allmänna platser
Miljö o hälsoskydd
Summa för ansvarsområdet
Summa 2020
Summa 2019
Summa 2018

Anslag
652
2 471
4 953
16 697
4 907
1 330
31 010
28 864
26 106
27 771

Ursprungligt anslag
Ändrat anslag utifrån följande beslut:
Kapitalkostnader nya investeringar
Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2020
Medel till prioriterade grupper 2021

Övriga
Intäkter
0
17
4 327
105
20
1 529
5 998

Kostnad
-621
-2 399
-7 498
-16 248
-5 030
-2 931
-34 727

Resultat
31
89
1 782
554
-103
-72
2 281

5 287
4 110
3 835

-30 340
-29 932
-30 443

3 811
284
1 163

28 294
2 452
239
25

Utfall jämfört med budget
MSN redovisar ett resultat på 2,3 mkr för året 2021.
Gemensam administrations utfall 0,1 mkr beror främst på att en tjänst som delas med KS för
verksamhetsutveckling och digitalisering tillsattes tre månader senare än vad som planerats.
Mät, Plan och Byggs resultat är 1,8 mkr. Intäkter för bygglov är 1,9 mkr högre än budgeterat varav 1,1
mkr avser en större sanktionsavgift som inte var med i budget. En del av avgifterna 0,4 mkr har också
tidigare redovisats inom Kart och Mät. Bygglov har också anlitat konsulter och jurister för 0,6 mkr
mot budgeterat 0,1 mkr för att hålla verksamheten intakt vid vakanser och ny personal. Löner inom
bygglov är också pga vakanser 0,4 mkr lägre än i budget. Inom Mät har en tjänst flyttats till Bygglov
och Gator och Vägar i oktober. Digitalisering av bygglovshandlingar som påbörjades tidigare kostade
0,9 mkr mot budgeterade 0,5 mkr 2021.
Inom Gator, Vägar och Gatubelysning överskrider anläggningsentrepenad budget med 1,1 mkr. Större
kostnader omfattas av;


Halkbekämpning för både 2020 och 2021.



Flytt av lekplats vid Stenviksbadet.



Eftersatt skötsel av skog.
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Eftersatt slyröjning.



Kanstensförrådet har gjorts i ordning.

Samtidigt är kostnader för Kustbostäders förvaltningsuppdrag Gata 1,3 mkr mindre än budgeterat vid
avräkning mot utfall i slutet av året, vilket till stor del beror på lägre kostnader för snöröjning.
Park, Torg och Allmänna platser har ett litet underskott på 0,1 mkr pga att Kustbostäders uppdrag
Park kostade lite mer vid avräkning i slutet av året. Parkuppdraget utökades under 2021 med skötsel
av Malmtorget och Järnvägsparken.
Miljö- och Hälsoskydds utfall är 0,1 mkr sämre än budget. En konsult inom livsmedel under första
halvåret om 0,7 mkr. Konsulten har på heltid under en kortare tid fått ersätta en 60 % tjänst på
årsbasis inom livsmedel för att Miljö och Hälsoskydd skulle kunna arbeta bort kontrollskulden inom
Miljöskydd. Nettokostnaden för Lonaprojekt som finansieras till hälften av bidrag från Länsstyrelsen
är 0,4 mkr lägre än budgeterat eftersom tidplan för projekt har flyttats fram i tiden. Verksamheten
har också fått 0,1 mkr i statsbidrag utöver förväntat mest för smittskyddsåtgärder.

Utfall jämfört med föregående år
MSN 2021 och 2020
Intäkter
Anslag
Avgifter
Övrigt inkl Statsbidrag

Förändring 2021

Intäkter
Kostnader
Personal
Köp av verksamhet
Konsulter
Dataprogram hyra/inköp/underhåll
Kapitalkostnader
Övrigt kostnader
Kostnader
Summa

År 2021

År 2020

2 145
971
-259
2 857

31 010
5 336
662
37 008

28 864
4 366
921
34 151

1 041
-272
1 059
1 101
1 359
99
4 387
-1 530

9 996
8 815
1 908
1 765
7 442
4 801
34 727
2 281

8 955
9 087
849
664
6 083
4 702
30 340
3 811

Anslagen har ökat med 2,1 mkr som till stor del kan hänföras till tilläggsanslag för ökade
kapitalkostnader för investeringar. Intäkter är 0,7 mkr högre som avser främst avgifter inom bygglov.
Personal 1,0 mkr högre kan hänföras till. delad tjänst med KS var vakant hela perioden 2020 men
tillsattes i juli 2021, en barnledighet, större sjukfrånvaro och en del kortare vakanser inom gruppen
Miljö- och Hälsoskyddsinspektörer 2020. Nyanställd inom Gata-Park fick gå parallellt med anställd
som skulle sluta under en längre period än planerat 2021. Köp av verksamhet har minskat eftersom
Oxelö Energis gatuljusuppdrag kostar mindre efter införande av LED-belysning, ett projekt som
avslutats under året. Högre konsultkostnader 2021 är relaterat till vakanser av personal inom bygglov
och en konsult inom Miljö- och Hälsoskydd för att arbetat bort en kontrollskuld. Högre kostnader för
dataprogram 2021 beror mestadels på digitalisering av bygglovshandlingar.
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Investeringar
Investeringsuppföljning 2021-12-31
Mål &

Budget

budget

TB

2021

2021

Utfall per avvikelse
december

2021

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Gator o vägar, underhåll/beläggning/nya DV-brunnar

2 325

7 144

GC-väg för sammanknytning sunda trafikplats-SSAB

2 307

2 307

Ny beläggning Aspaleden från Björntorp - SSAB

4 359

3 263

1 096

Kostnader i samband med exploateringsprojekt

2 305

635

1 670

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Oxelöskolan

1 941

972

969

7 830

4 105

8 261

176

157

19

Park/torg/badplatser/övriga allmänna ytor

7 600

4 536

Utbyte glödljusgatubelysning till LED-belysning
Digitalisering ArcGis och Comprima arkivsystem

514

Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

12 650

2 781

514
21 243

19 097

14 796

Kommentar till investeringar
Nämnden har arbetat för att genomföra planerade investeringar. Alla projekt har inte
genomförts beroende på Covidsituationen, våra entreprenörer har under året haft
begränsade resurser. Förhoppningsvis kommer situationen att se ljusare ut under 2022, Ej
förbrukade investeringsmedel läggs in i önskemålen för tilläggsbudget till 2022.
Beläggningsarbetet avseende Aspaleden har, efter önskemål från bl a NTF, fått ytterligare
omfattning avseende korsningen vid infarten till Björntorpshemmet. Korsningen är inte trygg
för oskyddade trafikanter och säkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras under
2022.
I arbetet med att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har gång- och cykelvägen
utmed Sundsörsvägen fram till Grenvägen breddats. I korsningen
Sundsörsvägen/Grenvägen har en mindre cirkulationsplats anlagts. Cirkulationsplatsen har
sänkt hastigheten väsentligt och övergångspassagen för gång- och cykeltrafik är med detta
mycket säkrare. Från Trafikverket har vi fått bidrag till dessa trafiksäkerhetsåtgärder.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Oxelöskolan påbörjades under 2020. Grunden för en
sammanknytning av gång- och cykelväg mellan skolan och Kyrkogårdsvägen påbörjades och
under 2021 slutfördes beläggningsarbetet. För att sänka hastigheten utmed skolområdet har
en mittrefug anlagts på Båggatan. Det återstår ytterligare åtgärder att utföra och detta arbete
fortsätter under 2022. För trafiksäkerhetsåtgärderna har vi fått bidrag från Trafikverket.
Ett antal mark-och beläggningsprojekt har startats under 2021 men av olika anledningar inte
färdigställts under hösten och dessa kommer att färdigställas 2022.
Renovering alt byte av brygganläggningen vid Jogersö havsbad har flyttats till 2022 då
bristen på konsultinsats har varit påtaglig under 2021. Sandutläggning vid Jogersö havsbad
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startas upp i början på 2022 och färdigställs under jan-mars, lite beroende på
väderleksförhållanden.
Infartsväg från Björntorpsvägen till nytt exploateringsområde på Stenvikshöjden genomfördes
inte under 2021 och kvarstår till exploateringsprojektets uppstart. På exploateringsområdet
norr om Jogersövägen genomförs en flyttning av gång- och cykelväg som färdigställs under
hösten 2022.
Förädling av Frösängsgärde har gått in i en ny fas och en ny (p g a personalomsättning på
MSF) projektgrupp har tillsatts. Gruppen kommer att lägga upp ett åtgärdsprogram i början
på 2022 för genomförande under det kommande året.
Omdaningen av Stenvikshamnen har efter initiala problem kommit i gång. Ett
saneringsprogram har godkänts och saneringsarbetet påbörjades i slutet av 2021.
Uppbyggnaden av Stenvikshamnens rekreationsområde kommer att starta så fort
saneringsarbetet är utfört och godkänts av miljömyndigheten.
Olika projekt under ” Park/torg/badplatser/övriga allmänna ytor” har startats upp i slutet av
2021 och kommer att färdigställas under kommande år. Bl a kommer Lägets lekplats att få
nya lekredskap då de befintliga har blivit utdömda vid besiktning. En ny lekplats är under
uppförande på Djurgården i närhet av fontänen. Fontänen kommer att få en uppdatering med
bl a en ny pumpanläggning då nuvarande har havererat.
Upprustningen av Järnvägsparken påbörjades 2020 och färdigställdes till sommaren 2021.
Hela parken har fått ett rejält lyft med en ny användning av fontänen och mycket ny växlighet
och ny belysning. En mindre lekplats har anlagts och rönt stor uppskattning av de yngre
besökarna.
Tillgänglighetsanpassning av Malmtorget har varit ett stort projekt som påbörjades under
2020. Från att ha varit en skräpig och ogästvänlig plats har torget blivit en mycket uppskattad
samlingsplats, både för boende i närheten och även de som passerar torget eller besöker
familjecentralen. Hela torget har fått ett helt nytt ansikte med mycket växtlighet och nya träd
och soffor finns utplacerade på olika platser. En ny cykelparkering med ett stort antal
cykelställ med möjlighet att låsa fast sin cykel han anlagts.
Från Trafikverket har vi fått bidrag för tillgänglighetsanpassningar i centrala Oxelösund och
delar av detta bidrag har använts för Malmtorgsprojektet. Arbetet med anpassningar
fortsätter under 2022, bland annat skall olika trottoarpassager från norra delarna ner mot
centrum förändras så att det skall underlätta framkomligheten för funktionshindrade.
På efterföljande sidor finns en sammanställning över genomförda projekt och pågående
projekt.
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Utfall
tkr

Färdiga projekt
Mark- och beläggningsarbeten
-Föreningsgatan

1 252

-Femörevägen

912

-Relingsvägen

858

-Fiskarstugevägen

192

-Gamla Oxelösundsvägen (delsträcka i gamla Oxelösund)

406

-Floragatan

370

-Nytorgsgatan

925

-Norra Malmgatan

289

-Södra Malmgatan

913

-Parkering Vårdcentralen

442

-GC-väg Björntorp-SSAB

2 307

Tillgänglighetsanpassningar
-Busshållsplatser Björntorpsvägen

192

-Malmtorget

517

Övrigt
-Järnvägsparken

1 940

-Utbyte av bef gatubelysningarmaturer till LED-armaturer

157

-Digitalisering ArcGis och Comprima arkivsystem

514

Pågående projekt

21

Beläggningsarbeten Thorsgatan
Beläggningsarbeten parkering Ståltheten/Fiskehamnen
Beläggningsarbeten parkering vid stationshuset
Beläggningsarbeten Aspaleden från Björntorp - SSAB
Beläggningsarbeten Ramdalsparkeringen
Tillgänglighetsanpassningar (bl a Jogersö havsbad, centrala Ox mm)
Infartsväg Björntopsvägen till exploateringsområde Stenvikshöjden
Gång och cykelväg Stenvikshöjden (norr om Jogersövägen)
Trafiksäkerhetsåtgärder Oxelöskolan
Dagvatten - anläggning av nya brunnar
Stenvikshamnens rekreationsområde
Omvandling grönområden/parker
Förädling Frösängs gärde
Jogersö havsbad, sandpåfyllning strand
Jogersö havsbad, bryggor och trapp
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Datum

Dnr

2022-02-09

MSN.2022.6

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ansökan Oxelö Marknad 2022
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
1.

Lions Club får lördag 14 maj kostnadsfritt disponera
 Järntorget med angränsande gator, förutom marken utanför Prisman 2, mark under
skärmtak (exklusive de delar som inhägnas för Prismans ombyggnad)
 140 m av Prismanparkeringen räknat från Järnvägsbron
 Thams väg från korsningen med Strandvägen över järnvägsbron fram till Torggatan
 Torggatan mellan Vitsippan och Kaptensgatan
 Biblioteksgatan
 Parkeringen framför f.d Folkets Hus.
 Parkeringen utanför First Hotel
 Gräsplanen mellan kommunhuset och "Herrgården"
 Parkeringen utanför Vårdcentralen.

2.

Lions Club får ta upp platshyror av försäljare och utställare.

3.

Lions Club får genomföra helikopteruppstigningar från Frösäng gärde.

4.

Parkeringsförbudet i kommunen upphävs under marknadsdagen förutom på
Badhusgatan.

5.

Parkeringen utanför hotellet, vid vändplanen, används för parkeringsplatser för
rörelsehindrade och för marknadskontor.

6.

Dispens medges för att på Järntorget få framföra fordon för material- och
varutransporter tillhörande marknaden under både fredag, lördag och söndag.

7.

Djur som förevisas ska ha tillgång till foder, vatten, skugga och insynsskydd.

8.

Lions Club åläggs att anordna avstängningar och skyltning enligt gällande
trafikföreskrifter samt informera berörda fastighetsägare om avstängningarna.

9.

Lions Club åläggs att ha bevakning på parkeringen nedanför Prisman så att
parkeringen inte tas i anspråk innan torsdagen den 12 maj 12.00.

10. Försäljningsstånd får inte blockera dörrar till affärer inom marknadsområdet
11. Kontaktperson från Lions Club ska finnas tillgänglig under marknadsdagen.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
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Datum

2022-02-09

12.

MSN.2022.6

Sammanfattning

Lions Club i Oxelösund har lämnat in ansökan om tillstånd att ta i anspråk offentlig plats
i Oxelösund 14 maj 2022.
Lions Club i Oxelösund brukar årligen anordna Oxelö marknad i centrala Oxelösund och
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare år ställt sig positiv till arrangemanget.
Lions Club får stå för direkta kostnader i samband med arrangemanget.
Erforderliga tillstånd för förevisning av djur och livsmedelshantering söks av respektive
näringsidkare.
Beslutsunderlag
Ansökan Oxelö Marknad 2022.

Nils Erik Selin
Tf Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut för kännedom till:
Lions Club
Sörmlandskustens Räddningstjänst
Polisen
Kustbostäder
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Agnetha West
nämndsekreterare
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LIONS CLUB I OXELÖSUND

MARKNADSKOMMITTÉN
2021-11-29
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Oxelösunds Kommun
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Kommunstyrelsen
61381 Oxelösund

LIONSOXELÖMARKNA& 2022, 38:E MARKNADEN
LionsClubi Oxelösundkommeratt sedvanligt anordnaLionsOxelöMarknad

2022.datumetärfastställttill den14majomtillståndbeviljas.
Förändringari marknadens omfattning ochdessinriktningjämförtmedtidic

är planeras inte.

Förenm9e"sormlands-ve+eranjärnvä9(FSVJ)kommerundermarknadsdagenatt

erbjudaresormellan OxelösundochNyköping.Tågenkörsi tid+abellbunden

trafik med ånglokeller med andra tidstypiska rälsfordon.

Toale+tvagnkommerattfinnasundermarknadsdagenochdisponeras av
i vara
besökare.U+placeringavdennakommerattskeunderfredag13maj.KnaHarmed
livsmedelshantering hartvätt-och+oale++-möjlighe+eri lokalhyrdavLionsaub^
TivolitkommerattfinnaspåparkeringennedanförPrisman,därenytaav140 x

öm^omme^a++!as. ' ansPråkTivoli+påbörjaruppsättningenavma+erietpä
omräde+mellaninfartentill parkeringenochjärnvägsbronkl12.00pä+orsda312

maj och påresterande del av tivoliomradet kl 18.00.

Vi avser ävendetta åratt kon+rak+era Björkmans Event AB.

Parkeringsy+anframförVårdcentralen kommeratt u+ny+tjasavföreningslivet.
Lions CIub Oxelösund

Hagvägen 4
613 40 OXELÖSUND

Org.nr: 819000-9558

LIONSCLUBI OXELÖSUND

MARKNADSKOMMITTÉN
2021-11-29

ViavserävenatthaunderhållningfråndenmobilascenenpåJärntorget.
Vi anhållerom följandetjänster i samband medmarknaden:

Att kos+nadsfri+tfådisponerasammaområdesomförragången:
Järntorgetmedangränsandegator(exclusivededelarsominhägnas
förPrismansombyggnad),140m avPrismanparkeringenräknatf rån

Järnvägsbron Thamsvägfrånkorsningen medStrandvägenöver
järnvägsbronframti11Torggatan,TorggatanmellanVitsippanoch
Kap+ensgafan, Biblioteksgatan, planen framför Folkets Hus.

parkeringen utanför First Hotel, gräsplanen mellan kommunhuset och
"Herrgården" och parkeringen utanför Vårdcen+raien.

BeträffandePrismanparkeringenärdetinteklartänhurmycket

utrymme som kommer a+tbeläggasavbyggbaracker mm inför

ombyggnadenavPrisman.Vårtönskemalären! ovanföratt vi skafa
plats med tivolit.

Att f5 ta upp pla+shyror avförsäljare och u+s+ällare.

/\++ det medges tillstånd förhelikop+erupps+igningar frånFrösär

gärde.

Att det inte ges tillstånd dagen före marknaden och under
marknadsdagen till andra arrangemang som kan störa eller
konkurrera med marknaden.

Att parker!ngsförbudet i kommunen upphävsundermarknadsdagen

Lions CIub Oxelösund

Hagvägen 4
613 40 OXELÖSUND

Org. nr: 819000-9558

LIONS CLUB I OXELÖSUND

MARKNADSKOMMITTÉN
2021-11-29

Att dispenserhållesföratt päJärntorgetfaframförafordonför

materiel-ochvarutransporter tillhörandemarknadengällandefrån

fredag 13/5 kl 17.00 till söndag 15/5 kl 1300.

Lions CIubOxelösund
Hagvägen 4
613 40 OXELÖSUND

Org.nr: 819000-9558
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LIONS CLUB I OXELÖSUND

MARKNADSKOMMITTÉN
2021-11-29

VihoppaspäKommunenssedvanligavälvilligabemötandei dennafråga.
Bilaga: Marknadskar+a 2019

Oxelösund 2021-11-29

Med vänlig hälsning

Sören Helgesson

Marknadsgeneral
Lions Club Oxelösund
Tfn 070 3086395

lvshelgess@hotmail. com

Lions Club Oxelösund

Hagvägen 4
613 40 OXELÖSUND

Org. nr: 819000-9558
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Datum

Dnr

2022-01-21

MSN.2022.5

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kent Börjesson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Vägbom Ramdalsskolan
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
E-förslaget är härmed besvarat.

2. Sammanfattning
Förslagsställaren önskar få en vägbom i början på vägen som leder bakom
Ramdalsskolan (vägen mellan skolan och Lärarvägen).
Förvaltningen konstaterar att i korsningen Lärarvägen/Torpsvägen (vägen bakom
Ramdalsskolan) sitter en skylt " Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped
klass II" med tillägget "Gäller ej varutransporter till fastigheten Kollegiet 1 och fordon med
tillstånd" (Kollegiet 1 är Ramdalsskolan och badhuset).
Skylten som gäller Torpsvägen bedöms vara tillräckligt för att fordon som inte har transport
till Kollegiet 1 undviker att åka in, annars bryter man mot lagen.
Att sätta upp en bom är inte lämpligt, speciellt vid en skola. Generellt är vi restriktiva när det
gäller att sätta upp vägbommar. En vägbom hindrar både räddningstjänst och
varutransporter.
Polisen kommer uppmanas att ha lite extra koll.
Beslutsunderlag
E-förslaget

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Kent Börjesson
Gatuingenjör

Beslut till:
Förslagsställaren

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Lämna ett förslag
Ärendenummer
Inskickat

210918-EFORSLAGET-FT29
2021-09-18 20:29

E-förslag
Rubrik

Text

Namn
E-post

Vägbom Ramdalsskolan
En vägbom i början på vägen som leder bakom
Ramdalsskolan (vägen mellan skolan och Lärarvägen).
Vägbomen ska vara i anslutning till vägens början så
endast bilar med tillstånd kan åka in (detta
uppmärksammas idag med endast en skylt). Detta för att
minska antalet bilar som åker där varje dag. Skulle öka
tryggheten hos skolbarnen om en bom skulle vara där då
barnen slipper gå till skolan på en vägen med biltrafik,
samt att skadegörelse på skolan troligtvis skulle minska
då fordon ej kommer fram den vägen (då den vägen
gömmer fordonen från stora vägen).
Emilie
emilie.klingzell@gmail.com

Oxelösund kommun | kommun@oxelosund.se | www.oxelosund.se
Telefon 0155 - 380 00
Postadress Oxelösund kommun, 613 81 Oxelösund | Besöksadress Koordinaten, Järntorget 1
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emilia Torstensson

Datum

Dnr

2022-02-01

MSN.2021.34

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria
läkemedel 2022
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
1. fastställer revidering av tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2022.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tillsynsansvar enligt lag om
tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt alkohollagen
(2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller serverar folköl samt enligt 20 § lag
om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) kontrollera handlare som säljer
receptfria läkemedel (exklusive apotek).
Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för ovanstående
områden.

3. Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetade fram förslag till ”Tillsynsplan för folköl,
tobak och vissa receptfria läkemedel 2022” som antogs av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i december. Tillsynsplanen utgick ifrån Social- och
omsorgsförvaltningens tidigare tillsynsplan. Efter nämnden i december framkom att det
fanns en felskrivning i tillsynsplanen. Denna felskrivning är korrigerad i beslutsunderlaget.
Röd text föreslås att tas bort och grön text föreslås att läggas till.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av Tillsynsplan för folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 2022

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Emilia Torstensson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut till:
MSF miljö

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Tillsynsplan för
folköl, tobak och vissa
receptfria läkemedel
2022
Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14 § 105

Tillsynsuppdraget
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt alkohollagen (2010:1622) skyldig att
kontrollera den som säljer eller serverar folköl samt enligt 20 § lag om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) kontrollera handlare som säljer receptfria läkemedel
(exklusive apotek).
Tobak
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska utöva tillsyn över att lagen följs när det gäller
 hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning på

försäljningsställen
 tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare på

försäljningsställen
 marknadsföring på eller i anslutning till försäljningsställen

samt tillsammans med Polismyndigheten utöva tillsyn över att lagen följs avseende
 tillhandahållande av nya tobaksvaror på försäljningsställen
 försäljning av tobaksvaror
 anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

samt egenkontroll
 åldersgräns

Folköl
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens roll är att informera handlarna om
försäljningsreglerna och om skyldigheten att ha en särskild tillsyn över folkölsförsäljningen,
så snart en handlare har gjort en anmälan enligt 5 kap 5 § andra stycket alkohollagen.
Nämnden bör i sin tillsyn över handeln med folköl ha särskild uppmärksamhet på hur
egenkontrollen fungerar.
Den som säljer folköl till underåriga, langare, onyktra personer eller den som inte kan visa
upp ett egenkontrollprogram eller som på annat sätt bryter mot alkohollagen, riskerar en
varning eller försäljningsförbud sen eller 12 månader. Den som lämnas ut varan eller säljer
öl utan att ha rätt till det, kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.
om 6 månader eller 12 månader, vid upprepad eller allvarlig försummelse. Den som lämnar
ut varan eller säljer öl utan att ha rätt till det, kan dömas till böter eller fängelse i högst 6
månader.
Läkemedel
Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är det tillsynsmyndigheten i detta
fall Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ska kontrollera efterlevnaden av regelverket
och Läkemedelsverket som har det övergripande tillsynsansvaret och
sanktionsmöjligheterna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska rapportera funna brister
till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Sammanfattning av tillsyn 2021
2021 har Social- och omsorgsnämnden haft tillsynsansvaret för tobak, folköl och receptfria
läkemedel. I slutet av 2021 fattades beslut om att detta tillsynsansvar fån och med 2022
kommer att tas över av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Nedanstående sammanfattning är baserat på det arbete som Social- och
omsorgsnämnden utfört under 2021.
Vid den tillståndsprövning som gjorts under 2021 i samband med att handlare sökt tillstånd
att sälja tobak i enlighet med den nya lagen har alla sökanden kontrollerats utifrån
lämplighet (personlig och ekonomisk), att verksamheten kommer bedrivas i enlighet med
lagkraven, att egenkontrollprogram finns samt att yttrande från polisen har inhämtats.
Ingen tillsyn har utförts under 2021. Social- och omsorgsnämndens resurser har behövt
prioriteras om inom verksamheten.
Det har under året inte inkommit några anmälningar rörande missförhållanden eller annan
oro inom området tobak-, folköl- och läkemedelsförsäljning.

Tillsynsplan 2022
I kommunen finns idag ca 15 handlare som har tillstånd att sälja tobak enligt den nya Lag
om tobak och liknande produkter som trädde i kraft den 1 juli 2019. Det finns också 9
anmälda handlare som säljer folköl och 6 anmälda handlare för receptfria läkemedel.
Målsättningen är att samtliga handlare ska få tillsynsbesök under 2022 samt att vid behov
gå vidare med uppföljande tillsyn vid påträffade brister.
Skulle några missförhållanden upptäckas kommer lämpliga åtgärder att vidtas.
Utöver detta tillkommer tillsyn påkallad av tips från allmänheten och polis.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppskattar att övertagandet av denna tillsyn innebär
ett ökat resursbehov. I behovsutredningen som finns som bilaga till Kommunal tillsynsplan
inom miljö- och hälsoskydd 2022-2024 har nämnden räknat med att denna tillsyn
kommer innebära ca 100 h handläggning under 2022.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Återrapportering av uppföljning internkontrollplan 2021
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Godkänna uppföljning av kontroll nr 4 i intern kontrollplan 2021.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2021. Interna kontrollplanen innehåller 4 kontroller och ska följas upp
1 gång per år. Kontrollpunkterna 1, 2 och 3 följdes upp och beslutades i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdesdatum 2021-12-14. Den återstående
kontrollpunkten nr 4 gällande inköp och upphandling har nu genomförts och avser
perioden 2020-11-01 till och med 2021-10-31.

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan
Uppföljningen visar att kontrollpunkt nr 4 gällande inköp och upphandling nu är genomförd
och fått godkänt resultat utan anmärkning. Granskningen är genomförd av inköps- och
upphandlingsenheten inom ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2021

Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Dennis Gustafsson
Förvaltningsassistent
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Handläggare (för kännedom)
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Intern kontrollplan 2021
Område
Moment

Leder till

Risk Metod

Frekvens

Ansvarig

1

Kompetensförsörjning

Att riskanalyser
genomförs och
handlingsplaner
upprättas.

Bristande kompetens,
ökande sjukfrånvaro,
svårigheter att rekrytera,
hög personalomsättning

3

Att årlig analys görs
avseende personalläget
samt att uppföljning görs
av genomförda
rekryteringar.

1ggr/år

FC

2

Tillsyn inom PBL

Uppföljning av
tillsynsplan

Att rättssäkerheten hotas
och risken för olyckor ökar.

4

Uppföljning av genomförd
tillsyn

1ggr/år

Enheten

3

Nämndbeslut
förelägganden

Att beslutade
förelägganden och
sanktionsavgifter/viten
verkställs

Att förelägganden inte har
den effekt som är tänkt i
lagen

4

Uppföljning av
nämndbeslut.

1ggr/år

Enheterna

4

Inköp/upphandling

Kontroll att inköp gjorts
av behörig personal och
i enlighet med rutiner

Att köp görs utanför
ramavtal och i strid med
gällande lagar och rutiner

3

Genomgång av inköp som
gjorts över 20 000 kr under
året och kontrollera att de
gjorts enligt rutiner och av
rätt person. Undantaget
Kustbostäder, Oxelö
Energi, NCC Roads.

1ggr/år

Enheter/Ekonomi
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2022-02-22
Dnr MSN.2022.2

Delgivningar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Delges:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
2022-01-19
Beslut på överklagan om bygglov för tillbyggnad av balkong Kråkan 66 - beslut om
upphävande
2022-01-25
Beslut på överklagan om bygglov för nybyggnad av pooldäck med staket Aspa 1:77
beslut om upphävande

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Datum
2022-01-25

Ärendebeteckning
403-7354-2021

Ann-Sofie och Magnus Norrman
kontakt@pauscatering.se

Överklagande av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
i Oxelösunds kommun beslut om bygglov för nybyggnad
av pooldäck med staket; Aspa 1:77
Beslut
Med ändring av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut av den 21
september 2021, beslutar länsstyrelsen att bygglov ska ges för den sökta
åtgärden. Länsstyrelsen återförvisar ärendet till nämnden för utfärdande
av bygglov enligt vad som närmare framgår av skälen till detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun (nämnden)
beslutade den 23 februari 2021 att avslå Ann-Sofie och Magnus
Norrmans ansökan om nybyggnad av pooldäck med staket på fastigheten
Aspa 1:77. Som skäl för beslutet angavs bl.a. att förslaget har så stor
omgivningspåverkan att bygglovet inte kan beviljas. Länsstyrelsen har i
beslut den 30 juni 2021 med diarienummer 2362–2021 upphävt
nämndens tidigare beslut och visat ärendet åter till nämnden för ny
handläggning med följande motivering. Länsstyrelsen har inte kunnat
finna att åtgärden skulle strida mot anpassningskravet på det sätt som
nämnden har gjort gällande. Mot denna bakgrund och med beaktande av
att nämnden inte har prövat om åtgärden är planenlig samt om övriga
förutsättningar för att bevilja bygglov är uppfyllda, upphäver
länsstyrelsen beslutet och visar ärendet åter till nämnden för ny prövning.
Det överklagade beslutet
Nämnden beslutade den 21 september 2021, efter förnyad prövning, att
avslå Ann-Sofie och Magnus Norrmans ansökan om nybyggnad av
pooldäck med staket på fastigheten Aspa 1:77. Som skäl för beslutet har i
huvudsak följande anförts.
Ansökan om bygglov för pooldäck med staket inkom 2020-10-08.
Åtgärden innebär en byggnation av pool med omgivande däck och staket.
Pooldäcket mäter 7 x 18,8 meter och är som högst 1,5 meter. På detta
uppförs staket om 1,2 meter. Byggnationen utförs av tryckimpregnerat
virke. Placeringen av byggnationen är i fastighetens västra del, gränsande
till sluttande och skogsbeklädd naturmark. Byggnationen placeras således
högt upp, i fastighetsgräns och mycket nära vägen för infart till området.

Postadress:611 86 Nyköping

Telefon: 010-223 40 00

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland
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En viss revidering av förslaget skedde innan ärendet behandlades och
nämnden fattade beslut 2021-02-23. Efter Länsstyrelsens återförvisning
har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen prövat ärendet igen. Inför
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-09-21 har
sökande beretts möjlighet att lämna synpunkter och har via telefonsamtal
2021-09-02 och e-post 2021-09-09 informerat att de väljer att låta
pooldäckets inklädnad vara i grå fibercementskiva och räcket i glas.
Sökande har även inkommit med e-post 2021-09-08 som visar hur
växtlighet döljer fastigheten.
Byggnationen uppfyller inte definitionerna om bygglovsbefriad altan
enligt PBL 9 kap 4 f §. Byggnationen kan inte anses uppfylla kraven för
byggnad och ska därför inte räknas in i fastighetens byggrätt. Däremot
prövas byggnationen mot PBL 2 kap 1 § och PBL 2 kap 6 § 1 stycket.
Med detta vill Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden belysa
byggnationen i ett större sammanhang.
Föreslagen åtgärd innebär en byggnation av pool ovan mark som omges
av trädäck med staket. På grund av den valda placeringen hamnar
byggnationen högt upp i en sluttning i fastighetens västra del, väl synlig
från områdets tillfartsväg. Marken mellan väg och fastighet består av
natur, en del uppväxta träd och en del sly och buskage.
Området består ursprungligen av fritidshus som till stor del omvandlats
till permanentboende, genom ombyggnad eller nybyggnad. Fastigheterna
är relativt stora och byggnaderna är anpassade till natur och topografi.
Byggnaderna är placerade i mitten av respektive fastighet så att de är
omgivna av växtlighet både på egen fastighet och utanförliggande
naturmark.
Den föreslagna åtgärden avviker således ganska kraftigt från
bebyggelsemönstret i flera avseenden. Placeringen är i fastighetens
yttersta utkant, endast en meter från fastighetsgräns, till skillnad från
resterande område där byggnaderna mestadels är placerade i fastighetens
mitt. Pooldäcket är stort både i yta och höjd, till skillnad från flertalet
andra uteplatser och altaner i området som är betydligt mindre och mer
marknära. Skillnaden i storlek mellan befintlig byggnad och föreslagen
byggnation är betydande. Husets gavel är ungefär hälften så lång som
pooldäcket. Området kännetecknas i övrigt av att uthus och andra
byggnationer är av underordnad karaktär gentemot huvudbyggnad.
Utifrån detta bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
förslaget skulle ha så stor omgivningspåverkan att bygglov inte kan
beviljas. Utgångspunkten vid bedömningar om förvanskade och andra
estetiska värden är att det är av betydelse hur synlig åtgärden kommer
vara. Byggnationen hamnar på grund av sin höga placering och sin
storlek rakt i blickfånget vid infart för ett flertal boende i området samt
för alla de som besöker Vivesta havsbad. Att byggnationerna inte skulle
synas från vägen sommartid, troligen åsyftande vegetation, delar inte
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Byggnationens placering är så
upphöjd i sluttningen att buskage och träd inte kan täcka den. Under
större delen av året är växtligheten avlövad och täcker inte alls och
dessutom kan växtlighet tas bort permanent. Byggnationen har föreslagits
utföras i tryckimpregnerat virke, målat i vitt och grått eller med glas och
betong. Detta bedöms inte kunna påverka den upplevda storleken eller
skalan av byggnationen och få den att smälta in i landskapet eller få en
mindre områdespåverkan. Det åstadkommer bara att få altanen att passa
ihop med det befintliga huset och ge en upplevelse att huset är betydligt
större än vad det egentligen är.
Området där fastigheten är belägen omfattas av detaljplan 0481-p16.1.
Detaljplanens syfte är att pröva en försiktig utveckling av området, med
möjlighet till förtätning och möjliggöra permanentboende, men
fortfarande med en balans gentemot områdets karaktär.
Detaljplanen lyfter fram flera exempel på hur karaktären ska bevaras,
exempelvis i hur naturytorna ska omge bostadsområdena, de smala
vägarna som ska bibehållas i sin smalhet och att ny bebyggelse ska
utformas så att de ansluter till karaktärsdrag hos bebyggelse i
omgivningen. Sörmlands museum belyser också området i sin
Kulturhistoriska områdesbeskrivning och anser att den kulturhistoriska
miljön i området bör bevaras. Området har, trots att flera fastigheter har
blivit permanentboende, kvar sin känsla av fritidshuskaraktär.
Byggnaderna ligger anpassade till terräng och vegetation, öppenheten
finns kvar då knappt några staket, murar eller plank finns mellan
fastigheterna och ut mot vägen. Inte ens några större ansatser till
avskiljning med häckar eller buskar finns i fastighetsgräns.
Att bevilja föreslagen åtgärd skulle kunna ses som ett prejudikat för
övriga fastigheter att börja anlägga byggnationer av liknande karaktär
som på ett menligt sätt skadar områdets karaktär i strid med detaljplanens
syfte. Området skulle då, både för de boende och allmänheten, upplevas
mycket instängt och begränsande.
Byggnationen uppfyller inte i ett större sammanhang de krav där den
enskildes intressen vägs mot de allmännas enligt PBL 2 kap 1 § samt
gällande kraven enligt PBL 2 kap 6 § 1 stycket där byggnadsverkets
utformning prövas gentemot stats- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Således
avslås ansökan om nybyggnad av pooldäck och staket.
Överklagandet
Ann-Sofie och Magnus Norrman, fastighetsägare till Aspa 1:77, har
överklagat beslutet. De har anfört i huvudsak följande. Byggnationen
kommer inte att påverka området negativt. Under sommaren ser man
knappt deras hus från vägen för alla de träd som står i vägen. Bygget
kommer dessutom inte på något sätt bli ett fult bygge, vilket också
föreningen och grannarna godkänt. Det inger ett städat och fint intryck.
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De ifrågasätter också avslaget med tanke på att det planeras byggas nere
vid campingen som ger en mycket större områdespåverkan.

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges
för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen
börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket l och
5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. l §, 2 § första stycket, 3, 6,7,
9–11 §§, 12 § förstastycket, 13,17 och 18 §§.
I ärenden om bygglov ska, enligt 2 kap. 6 § första stycket l PBL,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare
ska enligt tredje stycket bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövning av frågor enligt denna lag hänsyn
tas till både allmänna och enskilda intressen.
För området gäller detaljplan 0481-p16.1 lagakraftvunnen den 1
november 2016.
Länsstyrelsen har den 28 juni 2021, i samband med tidigare prövning i
ärende med diarienummer 403–2362–2021, varit på platsbesök vid
fastigheten.
Länsstyrelsens bedömning
Den fråga som länsstyrelsen har att ta ställning till är om det varit korrekt
av nämnden att avslå klagandens ansökan om bygglov för nybyggnad av
pooldäck med tillhörande staket på fastigheten Aspa 1:77. Vad klagandena
har anfört om den planerade byggnationer vid områdets camping faller
således utanför länsstyrelsens prövning i nu aktuellt ärende.
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Länsstyrelsen har tidigare konstaterat att nämnden inte prövat åtgärden
mot den för området gällande detaljplanen. Detta har dock skett inför att
nämnden fattat nu aktuellt beslut om avslag för bygglov.
Enligt detaljplanen gäller användningsbestämmelserna Be1 för den
aktuella fastigheten. Användningsbestämmelsen B avser bostäder och e1
anger största byggnadsarea för huvudbyggnad till 130 m2 och största
byggnadsarea för komplementbyggnad till 50 m2. Av planbeskrivningen
framgår vidare att området är av fritidshuskaraktär och att ett av
huvuddragen i planförslaget är att bevara områdets småhuskaraktär. Av
planbeskrivningen framgår vidare att syftet med planen är att pröva en
försiktig utveckling av området genom exempelvis utökade byggrätter
samt att utreda en kommande anslutning till kommunalt vatten och
avlopp. Genomförandet innebär en viss förtätning av området men
samtidigt nya möjligheter till permanentboende. Vidare är syftet att hitta
en balans mellan föreslagen förtätning och områdets karaktär. Granliden
har en lantlig småhuskaraktär med bebyggelse som anpassats till
terrängens förutsättningar. Byggnaderna ligger på naturtomter i
varierande storlekar vilket är ett värde som området ska bevara. De
utökade byggrätterna är anpassade för att möjliggöra permanentboende i
området samtidigt som inte karaktären förstörs.
Länsstyrelsen har i samband med tidigare platsbesök vid fastigheten
kunnat konstaterat att den aktuella platsen ligger högt upp och att den är
väl avskild från vägen genom befintlig vegetation.
Nämnden har bedömt att den föreslagna åtgärden inte utgör en
bygglovsbefriad altan enligt 9 kap. 4 f § PBL. Nämnden menar även att
byggnationen inte kan anses uppfylla kraven för byggnad varför den inte
räknas in i fastighetens byggrätt. Den föreslagna åtgärden har dock, enligt
nämndens bedömning, en för stor omgivningspåverkan och åtgärden är
därmed inte förenlig med 2 kap. 1 § PBL och 2 kap. 6 § 1 stycket PBL.
En altan kan kräva bygglov bl.a. om den bedöms utgöra en tillbyggnad
eller om en byggnads yttre utseende avsevärt påverkas i ett område med
en gällande detaljplan, (se 9 kap. 2 § PBL).
En tillbyggnad definieras i l kap. 4 § PBL som en ändring av en byggnad
som innebär en utökning av byggnadens volym. Med bestämmelsen
avses alla volymutvidgningar av en byggnad, dock inte en
tilläggsisolering på byggnadens utsida (se prop. 2009/10:170 s. 152).
Även en volymutvidgning under mark kan utgöra en tillbyggnad (se
Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 mars 2015 i mål nr P 2854–
14). En altan är att se som en tillbyggnad om den ger ett visuellt intryck
av att vara en tillbyggnad och det skapas ett utrymme under altangolvet
som innebär en volymökning (se bl.a. RÅ 2009 ref. 67 I-HI och RÅ 2010
not 10 samt Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 oktober 2016 i
mål nr P 11268–15). Vid bedömningen av om altanen har en
volymskapande konstruktion är således altangolvets höjd över marken av
betydelse. I nämnda rättsfall ansågs altaner som helt eller delvis var
belägna 1,8–3,0 meter ovan mark vara volymskapande. Även en altan
belägen som högst 1,7 meter ovan mark har i praxis bedömts medföra en
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volymökning (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 oktober
2014 i mål nr P 3455–14). En altan belägen som högst 1,2 meter över
marken har däremot ansetts inte ha en volymskapande konstruktion (se
RÅ 1995 ref. 42). Sammanfattningsvis kan av ovan nämnda domar
utläsas att en altan är att anse som en bygglovspliktig tillbyggnad om
altanen visuellt upplevs som en tillbyggnad och innebär en volymökning
genom att det blir ett brukningsvärt utrymme under altanen. Huruvida
utrymmet under altanen är öppet eller stängt eller om utrymmet fylls upp
med material som jord inverkar inte på bedömningen. Det är höjden över
den ursprungliga marknivån som domstolen utgått från. Vid
bedömningen tog Regeringsrätten även hänsyn till att de aktuella
altanerna visuellt gav intryck av att vara tillbyggnader, åtminstone från
något håll.
Den i ärendet aktuella altanen avses bli sammanbyggd med bostadshuset
och terrängen är relativt starkt kuperad. Byggnationens placering är
upphöjd i sluttningen och åtgärden avses mäta 7 x 18,8 meter och bli som
högst 1,5 meter mot den västra sidan. På detta avses ett staket om 1,2
meter byggas. Av handlingarna i ärendet framgår att byggnationen har
föreslagits utföras i tryckimpregnerat virke, målat i vitt och grått,
alternativt med glas och betong. Enligt bygglovshandlingarna avses
utrymmet under altanen kläs in och bli ett slutet utrymme utan åtkomst.
Marken under altanen sluttar varför trädäckets höjd över marknivån
varierar men avståndet från marknivå upp till altangolvet kommer som
högst vara cirka 1,5 meter mot väster, vid den punkt där marken sluttning
är som störts och som vetter mot vägen. Mot norr avses altanen uppföras
i marknivå.
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De ovan nämnda rättsfallen ger inte direkt vägledning i frågan hur en
altan vars golv ligger 1,5 meter över marknivån ska bedömas.
Länsstyrelsen finner dock mot det ovan anförda att altanen vid dess
högsta del inte är belägen på sådan höjd över marknivån att det ska anses
ha skapats ett utrymme som ökar byggnadens volym. Det slutna
utrymmet kan inte heller medföra en ökning av bostadsbyggnadens
volym (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 18 oktober 2016 i
mål nr P 11268–15). Länsstyrelsen bedömer mot denna bakgrund att
altanen inte är att betrakta som en tillbyggnad. Altaner kan vidare i vissa
fall utgöra en väsentlig fasadändring som kräver bygglov. Utifrån vad
som framkommit om altanens konstruktion och placering bedömer
länsstyrelsen att altanen inte heller är att se som en sådan ändring av
byggnaden. Altanen kan därför inte anses utgöra en väsentlig ändring av
byggnadens fasad även om den ansluter till huvudbyggnaden. Utifrån det
ovan anförda finner länsstyrelsen att åtgärden inte heller ska räknas in i
den totala byggnadsarean.
Nämnden har bedömt att den föreslagna åtgärden inte utgör en
bygglovsbefriad altan enligt 9 kap. 4 f § PBL, vilket är en bedömning
som länsstyrelsen delar. Nämnden har vidare anfört att bygglov inte kan
beviljas då åtgärden har för stor omgivningspåverkan och menar att
åtgärden strider mot 2 kap. 1 § PBL och 2 kap. 6 § 1 stycket PBL.
Länsstyrelsen kan härvid konstatera att åtgärden inte strider mot
detaljplanen. Även planenliga byggnationer ska i enlighet med 2 kap. 6 §
PBL utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
bl.a. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden och intresset av
en god helhetsverkan. Det befintliga området är av fritidshuskaraktär och
ett av huvuddragen i planförslaget är att bevara områdets småhuskaraktär.
Av planbeskrivningen framgår vidare att syftet med planen är att pröva
en försiktig utveckling av området. Den föreslagna åtgärden bryter i viss
mån mot den befintliga strukturen i området men åtgärden kan, enligt
länsstyrelsens mening, inte anses avvika i tillräckligt stor grad för att
åtgärden ska anses strida mot anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL.
Länsstyrelsen menar således att det sökta bygglovet inte strider mot
anpassningskravet på det sätt som nämnden gjort gällande. Något hinder
mot att ge bygglov för den aktuella åtgärden finns därför inte. Ann-Sofie
och Magnus Norrmans överklagade ska därför bifallas. Ärendet
återförvisas till nämnden för utfärdande av bygglov.
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Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjuristen Maria Pettersson med länsjuristen Sara
Larsson som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Överklagandehänvisning mark- och
25
miljödomstolen

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga
beslutet hos mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via
e-post; sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Södermanlands län, 611 86 Nyköping.
Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses ni ha tagit del av
beslutet två veckor efter att länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in
senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be att få
ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar.
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior
på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större
än 15 MB via e-post.
Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress
och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post,
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00.
Ange diarienummer 7354-2021.
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Peter Seger
peter__86@hotmail.com

Överklagande av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens i
Oxelösunds kommun beslut om bygglov för tillbyggnad av
balkong m.m.; Kråkan 66
Beslut
Länsstyrelsen upphäver miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut i den del det avser
tillbyggnad av balkong.

Beskrivning av ärendet
Det överklagade beslutet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun beviljade den 21 september
2021 Peter Seger bygglov och startbesked för tillbyggnad av balkong samt entré på
fastigheten Kråkan 66. Som skäl för beslutet angavs följande. På sydvästra sidan om huset,
mot havet, byggs balkongen ut från 10 m2 till 32 m2 och under detta utrymme skapas utrymme
för större uteplats och ett förråd. På andra sidan huset, vid entrén, byggs tidigare förråd om till
hall.
Då åtgärden innebär en smärre avvikelse gällande placering och utformning gentemot
gällande detaljplan, 04-OXS-165, ges berörda sakägare, det vill säga närmsta grannar,
möjlighet att yttra sig. Ett negativt yttrande inkommer som i huvudsak vänder sig mot den
ökade insyn och försämringen av utsikt. Övriga sakägare har inget att erinra. Liknande
åtgärder, i avseende med uteplatsens utformning och storlek, har godtagits flera gånger i
området.
Sökande har fått ta del av synpunkterna och har haft möjlighet att revidera eller dra tillbaka
sin ansökan inför miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde men detta har inte
skett.
I området har knappt någon av byggnaderna kvar sin ursprungliga utformning utan har byggts
ut, byggts om och förändrat sina uteplatser och balkonger. Den tidigare enhetliga
utformningen med, med dagens mått mätt, mindre balkonger och uteplatser har nu ersatts av
likartade utbyggda balkonger med inglasade uterum och stora trädäck.
Föreslagen åtgärd följer dessa åtgärder och bedöms i jämförelse med resterande
ombyggnationer inte sticka ut nämnvärt. Området är redan idag tätt bebyggt och har en känsla
av radhuskaraktär då huskropparna består av två eller fyra fastigheter, och att dessa är tätt
placerade.

Postadress:611 86 Nyköping

Telefon: 010-223 40 00

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland

Länsstyrelsen
Södermanlands
län

Beslut
2022-01-19

2 (6)
403-7468-2021

I avseende kring de inkomna synpunkterna kring påverkad utsikt, insyn och närhet bedömer
nämnden att förslaget inte påverkar dessa faktorer alltför menligt. Den tillkomna ytan är redan
i anspråkstagen, om än med en uteplats och trädgård, med samma förutsättningar kring insyn
och närhet. Utsikten bedöms inte påverkas annat än att en viss förskjutning eller förändring
sker med tanke på att förhållandet mellan de två närliggande balkongerna. Från att den
klagandes balkong har varit den mer utskjutande enheten blir det nu den föreslagna åtgärdens
balkong som gör det.
Sammantaget bedömer nämnden att med tanke på att liknande avvikelser har skett vid ett
flertal tillfällen är den föreslagna åtgärden att betrakta som liten i enlighet med 9 kap. 31 b 1 §
PBL och bygglov kan därmed beviljas.
Överklagandet
Caroline Bill och Jonathan Andreassen, ägare till fastigheten Kråkan 65, har överklagat
beslutet, i den del det avser tillbyggnad av balkong, och yrkat att det ska upphävas. Som
grund för yrkandet har de anfört följande. Det är inte ovanligt att områden moderniseras och
mister sin ursprungliga utformning. Dock ska hänsyn tas till omgivningen, i detta ärende
synpunkter från angränsande granntomt. Om enbart tidigare godkända åtgärder och avvikelser
från detaljplanen ligger till grund för vad som är okej i dagsläget ser de inte meningen med
vare sig detaljplan eller möjligheten för närboende att inkomma med synpunkter.
Om föreslagen åtgärd har bedömts i jämförelse med resterande ombyggnationer bör man göra
en jämförelse mellan förutsättningarna mellan tomterna. Vid en genomgång av förhållandena
där liknande åtgärder har genomförts har de kommit fram till följande: Fastigheter med
”liknande” utbyggnader som kan jämföras men som har helt andra förutsättningar med
kommunal mark eller samfällighetens mark mellan sig och närliggande fastighet.
Fastighet 67: byggt ut till tomtgräns mot samfällighetens mark. Med en lekplats och en
fastighet på som innehåller tvättstuga, bastu och gästbostad. Fastighet 64: byggt ut till
tomtgräns som angränsar mot kommunal mark. Fastighet 63: byggt ut med avstånd till
tomtgräns som angränsar mot kommunal mark. Fastighet 60: byggt ut med avstånd till
tomtgräns som angränsar mot kommunal mark. Fastighet 59: byggt ut till tomtgräns som
angränsar mot kommunal mark. Fastighet 58: byggt ut med avstånd till tomtgräns som
angränsar mot kommunal mark. Fastighet 56: byggt ut med större avstånd till tomtgräns som
angränsar mot närliggande granne. Fastighet 55: byggt ut med större avstånd till tomtgräns
som angränsar mot närliggande granne. Fastighet 52: hörntomt, utbyggt med avstånd till
tomtgräns mot kommunal mark.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden verkar vara benägen att hålla med om att området är
tätt bebyggt, vilket i sig inte borde främja åtgärder per automatik som minskar avstånden
ytterligare. Dock ligger Tomt 23B i en vinkel från tomt 25A som skapar den luftighet från och
mellan 23B och 25A som de finner unik för detta område - vilket även var en av
anledningarna till att de köpte just denna fastighet. Deras huskropp består av två fastigheter
och benämns därmed som parhus.
När man vistas på uteplats/balkong samt inomhus i rummen med tillhörande fönster så finns
det i dagsläget flera vinklar som kan beskrivas som en privat sfär utan insyn med endast
skog/hav i sikte vilket Caroline Bill och Jonathan Andreassen värdesätter högt. Balkongen är
enligt förslaget nära tomtgränsen. Om balkongerna hamnar så nära medför det omfattande

Länsstyrelsen
Södermanlands
län

Beslut
2022-01-19

3 (6)
403-7468-2021

insyn på balkong, uteplats samt in i fönster på övre/nedre plan – vilket kan upplevas som
påträngande och trångt. Uteplatsen och trädgården som finns på fastigheten idag kan inte
sägas ha en fullständigt ianspråktagande effekt på något område utöver den mark de är
uppförda på, därav har de ej samma förutsättningar kring insyn och närhet. Förutsättningarna
kring insyn och närhet ändras om balkongen blir större. Utsikten bedöms inte påverkas annat
än att en viss förskjutning eller förändring sker med tanke på att förhållandet mellan de två
närliggande balkongerna. Hur har denna bedömning gjorts? En förskjutning eller förändring
kan ha en stor påverkan. Från att den klagandes balkong har varit den mer utskjutande
enheten blir det nu den föreslagna åtgärdens balkong som gör det. I detta påstående har man ej
förstått att fastigheten Kråkan 65 är byggt längre ned i söderläge, samt att utsticket på
balkongen håller rimliga avstånd till närliggande tomt.
Att man systematiskt godtagit avvikelser tidigare i området kan inte per automatik innebära
att man godkänner liknande åtgärder utan vidare utredning. Att området har en detaljplan som
med tiden blivit förlegad ska inte drabba dem som fastighetsägare negativt.
Sökandens bemötande
Peter Seger har yttrat sig över överklagandet och anfört i huvudsak följande. Detaljplanen
som det hänvisas till är ca 45 år gammal. Kommunen har godkänt ett ansenligt antal
avvikelser från nämnda detaljplan. Den överklagande parten Kråkan 65 nyttjar själva detta
genom sin utbyggda balkong som exempel. När begreppet ”angränsar till kommunal mark”
används av klagandena så rör det sig alltså om en markbit mellan fastigheter som är
någonstans mellan 2-5 m. Som de idag är utformade finns inget som säger att det är
kommunal mark, utan är gräsmattor som ser ut att tillhöra tomterna. De är alltså inte belagda
med annat material än kringliggande tomter. Nedfarterna är dessutom i vissa fall blockerade
av elskåp. Bifogad bilaga 1 visar bilder på detta samt innehåller förklarande text. I den lista
som klagandena har redogjort för saknas kommentar avseende klagandenas egen byggnation
mot privat mark. Vidare hänvisar klagandena till en unik ”luftighet”. Som bilderna i bilaga 1
tydligt visar är nämnda luftighet inget unikt mellan just deras fastigheter utan återfinns på
gatan i övrigt.
När man använder begreppet ”privat sfär” och hänvisar till insyn vill han bara klargöra att
klagandena själva nyttjar mindre avvikelse från detaljplanen avseende den tillbyggda
balkongen. Ett av de fönster som hänvisas till på ovanvåning är alltså motsvarande fönster
som han har i sitt bostadshus där Kråkan 65 har full insyn från sin balkong. Det framgår av
bifogad bild att i och med att Kråkan 65 frångått detaljplanen inte bara ökat insynen i hans
”privata sfär” utan även skymt utsikten mot vattnet. Han anser att det här är något man får
räkna med i ett område som av alla parter erkänns vara tätt bebyggt samt att det redan finns
likande byggnationer som får anses vara förenliga med områdesbestämmelsernas syfte då
detaljplanen får anses föråldrad.
Varför bygglovet skulle nekas med anledning av den klagandes argument eller med tanke på
vad kommunen tidigare godkänt, samt även denna gång godkänt, ställer han sig frågande till.

Motivering till beslutet
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ska ges för en åtgärd
inom ett område med detaljplan, om
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1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 §
första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket,
8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och
18 §§.
Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov, enligt 9 kap. 31 b § PBL, ges för
en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Fastigheten Kråkan 66 är belägen inom ett område som omfattas av en stadsplan fastställd den
17 juni 1976. Enligt övergångsbestämmelserna till PBL ska byggnadsplaner som enligt
tidigare lagstiftning har räknats som detaljplaner även fortsättningsvis gälla som detaljplaner.
Länsstyrelsen gör följande bedömning.
Frågan i ärendet är om det har varit korrekt av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att
bevilja bygglov för en tillbyggnad om 22 m2 av befintlig balkong på fastigheten Kråkan 66.
En mindre del av balkongen är redan belägen över mark som enligt gällande detaljplan inte
får bebyggas, så kallad punktprickad mark. Av utredningen i ärendet framgår att 8,05 m2 av
tillbyggnaden avses att placeras över punktprickad mark. Åtgärden strider således mot
gällande detaljplan. Frågan är då om åtgärden kan anses utgöra en sådan liten avvikelse från
planen som kan accepteras enligt 9 kap. 31 b § PBL.
En liten avvikelse kan föreligga t.ex. vid placering någon meter in på punktprickad mark,
överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd av byggnadstekniska eller andra skäl eller
överskridande av tillåten byggnadsarea för bättre planlösning (prop. 1985/86:1 s. 714). Frågan
om en avvikelse från detaljplanen är liten bör inte bedömas utifrån absoluta mått och tal utan
ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter (se RÅ 1990 ref. 53 II, RÅ 1990
ref. 91 I, RÅ 1991 ref. 57 och MÖD 2018:4). I förarbetena uttalas att det vid prövningen
särskilt bör övervägas i vilken mån och på vilka sätt godtagande av planavvikande åtgärder
kan få prejudicerande effekt (prop. 1989/90:37 s. 56).
Med hänsyn till att så mycket som 8,05 m2, motsvarande 36,5 procent, av tillbyggnaden
kommer att placeras på mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas samt att
befintlig balkong till viss del redan är belägen på punktprickad mark, kan det enligt
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Länsstyrelsens bedömning inte anses utgöra en sådan liten avvikelse som kan accepteras
enligt 9 kap. 31 b § PBL. Det är inte heller fråga om en åtgärd som är av begränsad
omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett
ändamålsenligt sätt. I området finns det visserligen andra fastigheter som har gjort liknande
tillbyggnader men av dessa är det, enligt nämnden, endast tillbyggnaden på klagandenas
fastighet som är belägen på punktprickad mark. Därutöver är vissa av de mindre ursprungliga
balkongerna till viss del uppförda på mark som inte får bebyggas. Om åtgärden skulle beviljas
kommer den, enligt Länsstyrelsens bedömning, att få en prejudicerande effekt i området. Mot
bakgrund av det ovan anförda kan tidigare beviljade tillbyggnader i området inte anses utgöra
ett skäl för att bevilja den sökta tillbyggnaden. Bygglov för tillbyggnaden av balkongen kan
således inte ges och nämndens beslut, i den delen, ska därmed upphävas. Vid denna utgång
finner Länsstyrelsen inte anledning att ta ställning till om åtgärden innebär en betydande
olägenhet för klagandena.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjuristen Olga Frolenko med länsjuristen Maria Pettersson som
föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
Kopia till:
Caroline Bill och Jonathan Andreassen, caroline.bill@hotmail.com
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun
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miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och
miljödomstolen.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans
med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen
Södermanlands län antingen via e-post; sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen
Södermanlands län, 611 86 Nyköping.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av beslutet två veckor efter att länsstyrelsen
skickade beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det markoch miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag
då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur du vill att beslutet ska ändras.
 Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta
länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en
fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, sodermanland@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange diarienummer 7468-2021.

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(12)

2022-02-22
Dnr MSN.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från
Johan Hemmingson

Stephanie
Strömberg

Andreas Edhag

Emilia Torstensson

Kent Börjesson

Beslut om avslut av ärende
Beslut om avvisning
Beslut om bygglov
Beslut om ny KA
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Marklov och startbesked
Strandskyddsdispens
Startbesked
Slutbesked
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked
Beslut att bedriva solarium
Beslut om risk- och erfarenhetsklassning
Beslut registering livsmedelsanläggning
Beslut om avgift för extra offentlig kontroll
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B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2022-01-24
Ärendemening / ärendenummer

Ansvarig

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och
resursåtgång i de större arbetsområdena.
De större områdena (cykelvägar, gräsytor,
snöröjning, badplatser, lekplatser, rabatter).
Kostnader inom gata/park-uppdraget, även
underhållskostnader, även i jämförelse med
andra kommuner.
Uppdrags- och kostnadsberäkningar
Bygg Varsamt

Nisse

Transporter

Nisse

Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2020-03-18 § 25

Skriftlig redovisning varje kvartal

B

Varje kvartal
2022

2020-09-29 § 82

Revidering av Bygg Varsamt

B

Q4 2021

Årlig redovisning

MI

Q3 2022

Årlig redovisning

MI

Q3 2022

VA

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-305 34 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

