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1. Inledning
Detta arbete är gjort på uppdrag av Gävle kommun. Fältarbetet har gjorts under
vegetationsperioden 2012 från mitten av maj till slutet av augusti. I fältarbetet deltog Tomas
Fasth, Leif Andersson och Thomas Appelqvist.
Vi har under arbetet fått stor hjälp av ett antal människor.
Lena Ström har under de senaste 15 åren samlat en osannolik mängd uppgifter om Limön som
hon välvilligt ställt till vårt förfogande.
Peter Ståhl har tillhandahållit material från Gästriklands Botaniska Sällskaps inventering av
Gästriklands flora. Han har också kommenterat avsnitt om floran på ön.
Maria Lind, Gävle kommun, har bidragit med kunskaper och synpunkter i stort och smått av
stort värde för denna rapport.
Lars Norén, Gnesta, har hjälpt till med att sätta namn på en del gaddsteklar som samlats in
under inventeringen.
Johan Abenius, Nynäshamn, har satt namn på några vägsteklar från Limön.
Personalen på Limön café med Ulrika Jidåker i spetsen har alltid ställt upp när vi behövt hjälp
av olika slag under vår vistelse på ön.
Sture Sundin från Utvalnäs med ett stort kunnande om sjöfart och djurliv på fjärdar och hav
utanför Gävle har skjutsat ut oss till Limön under tider när båttrafiken ej varit i gång och har
också delat med sig av sitt kunnande.
Bernt Lindberg, som tidigare varit skogsförman på Gävle kommuns skogar (Skogssällskapet),
har berättat om äldre tiders skogsbruk på ön.
Iréne Vretemo, Gävle stadsarkiv, har hjälpt till att leta och ta fram gamla handlingar från
arkiven.
Lennart Emretsson, Gävle kommun, har informerat om jakt, marknyttjande och skogsbruk på
ön.
Mats Westberg, Gävle, har givit information om fågellivet under 1980-1990-talet.
Per Aspenberg, Gävle har givit information om sjö- och strandfågelfaunen runt Limön.
Göran Vesslén, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, har berättat om fynd av rödlistade
fjälltaggsvampar i Gästrikland och på Limön.
Vi vill rikta ett varmt tack till alla dessa.

Den nomenklatur som använts i rapporten är Dyntaxa från 21 maj 2012.

Detta projekt har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Gävleborg.
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2. Uppdrag och metod
2.1. Uppdraget
Detta arbete är gjort på uppdrag av Gävle kommun.
Det omfattar tre delar
1. Översiktlig naturinventering
2. Artinventering främst av marklevande evertebrater med hjälp av fällor samt artinventering
av lavar på skär samt mossor i våtmarker
3. Förslag till reservatsbeslut och skötselplan
I denna rapport redovisas de två första momenten. Förslagen till skötselplan och
reservatsbeslut redovisas som särskilda dokument.
För att genomföra uppdraget ingick de delmoment som redovisas under nästa avsnitt nedan.

2.2. Metod
Översiktlig naturinventering
Det förberedande arbetet för inventeringen innefattade genomgång av befintliga
inventeringar och planmaterial, inklusive bevarandeplan för Natura 2000 och aktuell
skogsbruksplan, kontroll av fynduppgifter på Artportalen, flygbildstolkning och produktion
av fältkartor. Under flygbildstolkningen, som skedde med hjälp av IR ortofoton, delades
inventeringsområdet in i 153 olika delområden för kontroll i fält.
För att få fram fynduppgifter av samtliga undersökta organismgrupper togs material ut från
Artportalen. För att få uppgifter om mossor, lavar och svampar gjordes sökningar i databaser
över ett antal offentliga herbarier – Naturhistoriska Riksmuséets samlingar (S), Umeå
universitets herbarium (UME) och Evolutionsmuséets herbarium i Uppsala (UPS).
Under sommaren studerades historiska kartor, geologiska kartor liksom annat historiskt
material, främst på Gävle stadsarkiv.
Området fältbesöktes under perioderna 14-17 maj, 11-13 juni, 11-14 juli och 18-20 augusti.
Under det första fältbesöket genomvandrades hela området och områden som bedömdes
särskilt intressanta att studera närmare lokaliserades. De miljöer som främst eftersöktes var
stränder (framför allt sandiga miljöer), rikkärr, gräsmarker, gläntor i skogen (framför allt
sandiga-grusiga miljöer), strandsnår och lövrika strandskogar, sandmiljöer utanför ovan
nämnda, naturskogsmiljöer och kalkbarrskog lämplig för marksvampar.
Under första besöket sattes också ut markfällor (guleskålar) eftersom marklevande
evertebrater fångas bäst under maj-juni. En del manuell fångst av insekter skedde också under
den senare delen av sommaren trots tidvis dåligt väder vid fältbesöken. Några välutvecklade
sandiga miljöer i skog noterades inte men väl ett större halvöppet område i sydsluttning söder
om stigen mot fyren med gott om klappersten. Rikkärret visade sig vara påfallande litet och
igenväxt så antalet fällor här reducerades. Naturskogsmiljöer noterades i stort sett inte. Under
första besöket noterades också vårblommande växter.
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En första genomgång av anläggningar och förutsättningar för friluftslivet skedde också under
detta besök.
Under andra och tredje besöket inventerades kärlväxter, mossor och insekter. Markfällor
tömdes.
Under det sista besöket samlades fällor in, lavar på stenmiljöer inventerades och en översiktlig
inventering av svampfloran, särskilt marksvampar i kalkbarrskog, gjordes. Då skedde också
en slutlig genomgång av området för att lägga fast idéerna om skötsel.
Fågellivet har studerats vid samtliga tillfällen men uppgifter från andra inventeringar och från
Artportalen har också använts.
Under hela tiden med arbetet har information om Limöns historia samlats in. Detta har skett
genom besök på arkiv, sökning i databaser och intervjuer med relevanta personer. Detta
innefattar personer med kunskap om kulturhistoria, flora, djurliv, administrativa förhållanden,
markanvändning och friluftsliv på Limön.

Undersökning av insekter
Stränder undersöktes genom att sätta ut 7 takförsedda markfällor (fallfällor) under
försommaren. Inriktningen var här marklevande evertebrater, främst jordlöpare och
kortvingar.
Rikkärret undersöktes också genom takförsedda markfällor (fallfällor) under försommaren
men reducerades till 2 eftersom kärret var så litet. Inriktningen var här marklevande
evertebrater, främst jordlöpare och kortvingar. Här sattes ut 2 guleskålar under hela
inventeringssäsongen. Inriktningen var här främst på gaddsteklar. En del manuell fångst
skedde också med inriktning främst på gaddsteklar och skalbaggar.
Gräsmarker undersöktes genom att 7 takförsedda markfällor (fallfällor) sattes ut under
försommaren. Inriktningen var här marklevande evertebrater, främst jordlöpare, vivlar och
bladbaggar. Här sattes också ut 7 guleskålar under hela inventeringssäsongen. Inriktningen var
här främst på gaddsteklar, vivlar och bladbaggar.
I ljusa gläntor i barrskogen sattes ut 7 guleskålar under hela inventeringssäsongen.
Inriktningen var här främst på gaddsteklar. Här skedde också manuell fångst med inriktning
främst på gaddsteklar och skalbaggar.
I övriga sandmiljöer bedrevs manuell fångst med inriktning främst på gaddsteklar och
skalbaggar.
Undersökningen gick att genomföra tämligen ostört trots mängden besökare på ön.
Informationsskyltar placerades vid fällorna som berättade om syftet med inventeringen. Under
den mest intensiva besöksperioden vid och närmast efter midsommar togs fällorna tillfälligt
ur bruk. Ett antal fallfällor försvann från några platser, främst på strandzonen i norr. Någon
fallfälla blev översvämmad som följd av högre vattenstånd i Östersjön.
Undersökning av lavar
Inventeringen av lavar inskränkte sig till en undersökning av stenväxande lavar på klippor på
skär. Här skedde inventering av lavar på fågelgödslade strandstenar och lavar i litoralzonen.
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Detta skedde i huvudsak på Tärnharen norr om Limön som hade de finaste strandstenarna.

Undersökning av kärlväxter
Kärlväxtfloran är mycket väl inventerad och väl känd. Sammanställning av kärlväxtfloran
har främst skett på befintligt underlag samt på de anteckningar som gjorts under fältarbetet.
Genom att vi fått ta del av inventeringsdata från Gästrikslands flora så har vi kunnat göra en
mycket detaljerad sammanställning av alla funna kärlväxter i området.
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3. Områdets naturvårdshistoria
I detta avsnitt ges en kort sammanfattning om Limöns naturvårdshistoria. Den faller sönder
i två huvudlinjer. Den ena handlar om områdets naturvetenskapliga värden och den andra
behandlar områdets sociala värden.

3.1. Naturvetenskapliga värden
Limöns säregenhet som botanisk lokal upptäcktes mer än ett halvsekel före naturvårdens start
i Sverige. Hartman redovisar redan i mitten på 1800-talet en mängd intressanta kalkgynnade
och sydliga arter från Limön i sitt arbete över Gävletraktens växter (Hartman 1863).
Arbetet med att bevara naturvärdena på Limön tog mer organiserade former först några
årtionden efter att Gävle kommun förvärvat ön. År 1967 gjorde Gävle stad en utredning
på uppdrag av stadens naturvårdsnämnd. Syftet var att upprätta ett planförslag för Limöns
disposition baserat på en målsättning om markanvändning och planläggning av markernas
vård (Gäve stad 1968). Som grund för planen gjordes en naturvårdsinventering av Sven
Rune, en utredning av Limöns historia gjordes av Gösta Hultberg och en sammanställning
av naturvårdsproblem gjordes av Erik Lundberg (Rune 1967, Hultberg 1967 och Lundberg
1967).
I denna utredning föreslås:
För friluftslivet
 Limön bör stå till allmänhetens disposition
 En översyn av bebyggelseförhållanden bör ske
 Några nya offentliga byggnader bör anläggas
 Nya offentliga bryggor bör anläggas
 Badplatserna bör snyggas upp
För bevarande av naturvetenskapliga värden
 Hejda igenväxning av slåtterängar och ”ängsskogar” – återskapa den öppna
landskapstyp som fanns här år 1950
 Ängstallskog bör stå som fokus för åtgärderna. Tallskogen skapades genom bete och
genom att granen hölls borta. Genom det senare erhölls bättre bete.
 Rensa ut unggran ur de örtrika ängstallskogarna på västra Limön
 Bekämpa gråal och gran – fiender!
 Bevara stäppartade torrängar! Rönn och en fiender i dessa!
 Havtornssnåren är värdefulla och bör bevaras
Rune (1967) föreslår också en fördjupad inventering av Limön.
Ett antal detaljer ur skötselförslaget:
 Ängsmarkerna runt fiskeläget föreslås slås
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 Förslag på hur Scoutvikens badplats kan förbättras
 Förslag på hur Tärnvikens badplats kan förbättras
 Uppröjning kring minnesstenen och gravarna på Oxharen
 Ordna med elström till bebyggelsen
Några förordnanden följde inte på denna utredning. I det skogsbruk som skett på ön kan dock
en förändring ses, vilket också avspeglas i skogsbruksplanen från 2008. Den arrondering av
fritidshusens läge som är huvudförslaget i utredningen motsvarar i stora delar hur det ser ut
idag.
I planeringssammanhang bidrog denna utredning sannolikt till att Limön och dess
arkipelag blev klassade som riksintresse för vetenskaplig och kulturell naturvård 1971
(Civildepartementet 1971).
En första detaljplan för ön gjordes 1985.
Under de decennier som följt har en del utredningar och inventeringar som berör
Limön genomförts. I våtmarksinventeringen (Ståhl 1985) så klassas rikkärret väster om
Landstormsudden trots sin litenhet som varande av näst högsta värdeklass. De torra markerna
vid fiskeläget redovisas i ängs- och hagmarksinventeringen (Länsstyrelsen i Gävleborgs
län 1993) och ges där, trots frånvaron av hävd, högsta värde på grund av sin rika flora. I en
sammanställning av mollusker i länet redovisas fynd från västra delen av Limön.

Ängsnycklar växer i
rikkärret ca 500 m V om
Landstormsudden. Foto Tomas
Fasth.
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I naturvårdsprogrammet för Gävleborgs län redovisas Limön tillsammans med de övriga
öarna i arkipelagen. Objektet ges högsta naturvärde och där värdena främst avser botaniska,
geologiska och sociala värden (Länsstyrelsen i Gävleborgs län 1997).
Under den av Statens Jordbruksverk genomförda Ängs- och betesinventeringen inventerades
ön 2003 och de öppna gräsmarkerna (2,12 ha) vid fiskeläget är redovisade som Natura 2000
typen 6510 Slåtterängar i låglandet.
Vad gäller naturvärdenas bevarande så togs första steget 2006 i samband med att en
bevarandeplan för de områden som klassats som Natura 2000 områden på Limön togs fram.
I huvudsak så ingår där grunda vattenområden, stränder och strandskogar samt rikkärr och
gräsmarker. Natura 2000 området är beläget på öns kanter medan de centrala barrskogarna
och delar av bebyggelsen inte ingår. Då karterades följande Natura 2000-typer:
1150 Laguner (10 ha),
1220 Perenn vegetation på steniga stränder (15 ha),
1620 Skär och små öar i Östersjön (1 ha),
5130 Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker (2 ha),
7230 Rikkärr (0,2 ha),
9030 Skogar på landhöjningskust (7 ha)och
9080 Lövsumpskog (1 ha).
Vid en revision av karteringen 2011 så har ändringar av lägen och areal skett av flera typer
ovan och några områden har helt eller delvis klassats om varvid nya typer tillkommit. De nya
habitaten är:
1140 Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten,
1160 Stora grunda vikar och sund,
1630 Havsstrandängar av Östersjötyp,
6210 Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen,
9010 Västlig taiga och typer som
1150 Laguner,
1620 Skär och små öar i Östersjön, 5
130 Enbuskmarker på hedar eller kalkgräsmarker
Typer som 1150 Laguner, 1620 Skär och små öar i Östersjön, 5130 Enbuskmarker på hedar
eller kalkgräsmarker och 9080 Lövsumpskog har här helt fallit bort.
Under 2000-talet har ett antal kustfågelinventeringar gjorts i länet (Aspenberg 2007a,
Aspenberg 2007b och Aspenberg & Axbrink 2009) där Limön med sin arkipelag visat sig
vara av särskilt värde för fågelarter som vitkindad gås, snatterand, skedand, strandskata och
rödbena.
En inventering av örtbackar i Gävle kommun 2008 (Segerlind 2008) medförde också ett besök
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på Limön.
Under 2008 gjordes en inventering av rödlistade fjälltaggsvampar och violgubbe i Gävleborgs
län varvid Limön också inventerades (Bengtson & Vesslén 2009).
Länsstyrelsen har pekat ut ett fredningsområde för fisk mellan Limön och Römaren. För
LImön gäller ett utökat strandskydd om 300 m.

3.2. Friluftslivet
Ett av de första förslagen för att i högre grad disponera Limön för friluftsliv presenterades
i en skrivelse av Domänstyrelsen 1937 där man i en plan med karta föreslår avsalu av
114 marklotter för fritidsbebyggelse. Dessa var till stor del belägna utefter stränderna. Ett
genomförande av denna plan skulle till största delen ha omintetgjort allmänhetens tillträde till
stränderna. Nutida besökare kan vara glada för att denna plan inte sattes i verket.
Limön köptes av Gävle stad 1940. Ön blev offentligt fritidsområde genom Gävle stads
fritidsnämnds beslut 1952 (Ström 1997). Hela ön markeras också som fritidsområde på den
ekonomiska kartan från 1954.
Under Gävle stads utredning av Limön 1967 så var öns sociala värden i fokus. En del
av utredningen var en enkät till de då 115 stugägarna (innehavarna av masonithyddorna)
som en del av uppdraget. Enkäten riktade sig alltså inte till innehavarna/arrendatorerna av
permanentbebyggelsen.
Man föreslår att stugorna bör koncentreras öster om hamnen – man tänker sig minst tre
hundra stugor i byform. Förslag om bättre sophantering, bättre bryggor, bättre reguljära
förbindelser var viktiga resultat av enkäten.
I ett annat plandokument i samband med denna utredning föreslås av stadsarkitekten m.fl.
på Gävle kommun att den centrala delen av ön ska hysa fritidshusbebyggelsen – ett förslag
som alltså skiljer sig från det som föreslås av Rune m.fl. i samma utredning. Denna senare
plan av stadsarkitekten är inte väl anpassad till naturförhållanden och naturvärden. Rikkärret
skulle byggas sönder liksom en del värdefull kalkbarrskog. Och redan 1967 var fritidshusen
placerade i de västra delarna.
Identifierade problem för friluftslivet (främst från enkäten 1967)
 Problem med dricksvatten på ön. Brunnarna kan torka ut under torra somrar. Fler
brunnar behöver ordnas.
 Caféet har för litet utbud.
 Det finns för lite toaletter på ön
 Bygg utrymmen för uthyrning
 Behåll de enkla förhållandena. Behåll arrendestrukturen. Inte mer friköpta tomter.
Från 1985 finns en detaljplan som avgränsar de delar i västra delen av ön där fritidshusen
är belägna. Fiskeläget fick en detaljplan 1989. Ändringar av detaljplanen i större delen
av det område där fritidshusen är belägna gjordes i en plan 2006. Under 2012 har en del
tillägg och ändringar till detaljplanerna beslutats – angående bryggor i Norrviken samt för
uthyrningsstugor vid Limö fiskeläge.
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3.3. Något om namnskicket
I denna rapport har vi vad gäller namnskicket och stavning främst utgått från den gamla
ekonomiska kartan från 1954. Se också bilaga 1.
Limön syftar på kalksten som i limsten (jämför engelskans lime). Namnet är synnerligen
relevant eftersom det material, sten och grus, som bygger upp ön utgörs till stor del av just
kalksten. Namnet är gammalt och troligen tillkommet före kalkstensbrytningens tid.
Oxharen är en udde i nordvästra delen av ön som förr var en avskild ö. Suffixet haren (på
äldre kartor oftast ”harn”) är ett vanligt namn på uddar, holmar och grund. Av öarna utanför
Limön som ingår i inventeringsområdet finns Tärnharen med ett liknande namn. Flera mindre
öar utanför Limön har en ändelse på ”rabben” som också betyder ö. Av öarna som ingår i
inventeringsområdet av denna typ finns Tärnharsrabben, Oxharsrabben och Mursrabben.
Väster om inventeringsområdet finns den större ön Römaren omgiven av ett antal mindre öar
som gör att det västerut från Limön finns en hel arkipelag.
Den östra udden av Limön kallas Limöskaten. Skaten är ofta namn på uddar. Av tradition, men
också genom skyltningen, avses med Limöskaten det öppna område med kalkstensklapper
på nordöstra stranden av ön, där också ett vindskydd finns. På den ekonomiska kartan från
1954 är den östra udden i sin helhet angiven som Limöskaten. I den skyltplan (2012) som
kommunen antagit anges den allra östligaste punkten för Östra udden. Namnet Kalkängarna
används för de strand- och grunda vattenområden utanför Limöskaten där kalkstenen går
i dagen. Kalkudden är benämningen på den udde där hamnen för turbåtarna är belägen.
Här lastades kalksten under tiden för kalkbrytning och kalkfångst. Under den tid material
togs ur rullstensåsen söder om fiskeläget för bygget av Fredriksskans lastades detta här.
Landstormsudden är en svagt utskjutande udde på sydöstra delen av Limön. Namnet kommer
sannolikt från de anläggningar som landstormsmännen (då namnet på hemvärnet) byggde
under första världskriget.
Limö fiskeläge omfattar den äldre bebyggelsen med omgivningar Ö och NO om
turbåtshamnen. Bebyggelsen omfattar både bostadshus och ekonomibyggnader inklusive ett
antal äldre båthus liksom öppen mark däremellan.
Norrhamn avser en plats i sydvästkanten av Oxharen där lastning av material skett i äldre tid.
Numera bryggor för fritidsbåtar.
Norrhamnsholmen ligger sydväst om platsen för Norrhamn.
En del byggnader har egna namn. Sörstugan och Limö hall ligger vid stranden söder om
fiskeläget. Caféet bedrivs i den gamla huvudarrendatorsbyggnaden och till denna hör ladan
och längan som ligger strax söder om caféet.
Fyra vikar har fått egna namn. I norr finns Tärnviken och i söder finns Scoutviken. Båda dessa
är viktiga badplatser på ön. Mellan Oxharen och Limön finns en vik där den södra delen,
söder om Norrhamnsholmen, kallas Norrviken och den norra delen, närmast Oxharen, kallas
Båtviken.
Ett rikkärr som uppmärksammats av botanisterna för sina ovanliga växter har i denna rapport,
efter namnskick bland botanister, fått namnet Landstormskärret trots att det ligger ganska
långt väster om Landstormsudden.
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En gammal inäga på södra delen av ön, förmodligen till stor del uppodlad under äldre tider,
har fått namnet Scoutplanen efter att scouterna under 1920-talet hade en stuga här. I andra
sammanhang, särskilt bland bland fritidshusägarna har namnet ”Scoutängen” använts för
denna gamla inäga – men i detta arbete har vi valt att använda Scoutplanen, som också
rekommenderas av Gävle kommun.
Ett antal stigar på ön har fått namn. Dessa namn föreslogs av stadsintendenten och
stadsingenjören i en skrivelse till Idrottsplatsstyrelsen 1952. Fyrstigen kallas den som leder
från fiskläget upp till fyren (förslaget var Fyrvägen). Oxharsstigen leder från fiskeläget till
Oxharen. Scoutstigen leder från fiskeläget till Scoutviken. Badstigen leder via ett stycke
på Fyrstigen till Tärnviken. Långa rundan, som föreslogs 1952, är numera omdöpt till
Naturstig och går i princip runt hela ön på södra, östra och norra sidan. Båkstigen, Källviken,
Sjöbodsbadet, Bryggbadet och Västra viken är namn som också föreslogs men som ej används
– oklart vad de exakt syftar på (Ström 1998a).
Skyltarna på Limön byttes ut 2012 enligt den plan som antagits.
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4. Översiktlig beskrivning av naturförhållanden
Limöns natur karaktäriseras av dess läge vid Norrlandskusten där nya skär i takt med
landhöjningen ständigt bildar nytt land i denna grunda bukt av Bottenhavet som kallas för
Gävlebukten. Till Limöns särart bidrar kalkberggrunden på botten av södra Bottenhavet
som med inlandsisens hjälp brutits loss och smulats sönder till stenigt-finkornigt material
som ön till största delen består av. Öns dominerande vegetationstyp är barrskog med tallen
som främsta beståndsbildare. Längs stränderna finns en nästan sammanhängande smal zon
med omväxlande havtornssnår och lövskog som bitvis domineras av ädellövträd. Kring öns
bebyggelse i sydväst finns små gläntor där skogen lämnat plats för odlingar och gräsmarker.
Vissa delar av dessa har dock vuxit igen med lövskog under senare decennier. Andra
odlingsmarker har ersatts av fritidsbebyggelse. Oxharen är till större delen bebyggd och de
mindre holmarna är likaså präglade av bebyggelse.

4.1 Geografi
Limön ligger i Bottenhavets södra del långt in i Gävlebukten, endast en landmil från Gävle.
Limön är omgiven av många mindre öar och trädlösa skär vilka tillsammans bildar en liten
skärgård. Närmaste nästan jämnstora ö är Römaren, åtskild från Limön av trånga sund och
vikar där många holmar och skär bildar en skyddad miniskärgård. Limön är dryga 2 km lång,
från fiskeläget och Kalkudden i väster till Limöskaten i öster. Som bredast är ön en knapp km.

Limön omges av grunda vatten och en arkipelag av låga, steniga holmar. Nordspetsen av
Oxharen och Oxharsrabben med ett grunt vatten dem emellan. Vy från Tärnharen. Foto Leif
Andersson.
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Naturgeografiskt hör Limön till Norduppland (Naturgeografisk region 26) (Nordiska
Ministerrådet 1984). Kring Utvalnäs på fastlandet närmast norr om Limön ändrar landskapet
karaktär och står i kontrast till Limön på flera sätt. Utpräglad norrländsk natur utan
ädellövskogsbestånd tar här sin början norr om Gävlebukten.
Limön utgörs idag av två sammanvuxna öar där en mindre nordvästlig del, Oxharen, är
sammanvuxen med Limön genom ett 100 m smalt låglänt område som förr var ett näs. Ett lika
brett bladvassbälte länkar också ihop öarna. Hela ön är 130 ha. Ett mycket smalt och grunt
sund skiljer Oxharen från Oxharsrabben. Dryga 100 år tillbaka var Oxharens sydvästra hörn
en egen holme. Strax utanför Oxharen finns också Tärnharen och Tärnharsrabben. Samtliga
dessa större holmar utgör något ha vardera. Närmre huvudön finns flera mindre holmar som
vuxit åtskilligt sedan de steg upp ur havet för några hundra år sedan.

4.2 Topografi
Limön höjer sig idag dryga 20 m över havsytan där dess centrala del med fyrplatsen är högst
belägen. Från höjdkrönet som ligger parallellt med öns utsträckning från VSV till ONO
sänker sig terrängen sakta i böljande terrasserade former. Strandzonen är flack och avbryts
av få vikar och uddar. Terrängen på Limöns västra sida är likaså flack. En sänka i sydväst
har bildats sedan marken tömts på sitt åsmaterial (se nedan). Topografin är alltså omvänd här
till följd av täktverksamheten. Oxharen som består av flera mindre sammanvuxna öar, är lätt
kuperad.

Kalkstenen går i dagen med lager som har en tydlig stupning. Foto Tomas Fasth.
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4.3 Geologi
Berggrunden blottas nästan inte alls vid Limön utan vilar under ett moräntäcke. Vid Limöns
nordöstra strand syns vid lågvatten kalksten i strandzonen. Denna skålla har brutits loss av
inlandsisen från södra Bottenhavet och sedan hamnat här (Nyberg & Bergman 2012). Gränsen
mot fast kalksten går ett par 100 m norr om Limön. Kalkstenen är av kambrisk-ordovicisk
ålder, d v s ca 500 miljoner år och jämngammal med öländsk kalksten och innehåller gott
om fossila lämningar som ortoceratiter och trilobiter. En äldre sedimentär lagerserie mellan
Storvik via Gävle och vidare ut i Gävlebukten är Gävlesandstenen. Denna är prekambrisk och
saknar synliga fossil. Under sedimentbergarterna återfinns urberget.
Både sandsten och kalksten ingår i den finkorniga morän som täcker Limön. De sedimentära
bergarterna är mjukare än urberg och smulades lättare sönder till mindre korn av inlandsisen.
En rullstensås som smältvatten under inlandsisen efterlämnat löper i öns längdriktning från
Kalkudden till ca 200 m öster om fyren och bildar öns höjdkrön drygt 20 m ö h. Efter att ön
gradvis stigit ur havet har finare material svallats ur moränen av vågorna. En stor grustäkt
innanför Kalkudden togs upp i början av 1900-talet. Mellan åren 1899 och 1904 fraktades
nästan 85 000 kubikmeter grus för att bli fyllnadsmaterial till utbyggnaden av hamnen i
Gävle. Grusmaterialet var till stor del svallgrus som vågorna bearbetat från moränen, alltså
sekundärt avsatta sediment, inte primärt åsmaterial. Sand som finns innanför lite djupare vikar
på Limön och vid Kalkudden är också svallat material. Finare sediment, bl.a. lera, blottades
i botten av grustäkten. Blockmaterial har avsatts av inlandsisen på Oxharens norra del,
Tärnharen och Tärnharsrabben.
Den böljande terrasserade sluttningen nedanför öns krön är forna strandvallar som svåra
stormar kastat upp med återkommande intervall om ca 100 år. Landhöjningen fortskrider
alltjämt och hastigheten idag är 5-6 mm per år (Lantmäteriet, Ågren & Svensson 2007).

4.4 Hydrologi
Ytligt sötvatten saknas på Limön bortsett från tillfälliga vattensamlingar i sumpskogar och
kärr. En del sumpskogar betingas av källor som under hela året bidrar med kyligt kalkhaltigt
källvatten. Kallkällor finns både norr och söder om fyren vilka förr användes av de boende
där. Den norra källan är idag torrlagd. Vid Limöns café finns en brunn, som stugägare från
hela huvudön använder. Tillgången på färskvatten är god än idag trots omfattande grustäkt.
Denna brunn är gammal och antagligen sedan bebyggelsens början.

4.5. Naturliga störningar
Brand
Inga spår efter bränder har kunnat ses på Limön. Man har varit rädd för brand vilket
framgår av villkoren för brukande av markerna i äldre tid. Under början av 1900-talet fanns
förordningar för fritidsboende och friluftsliv för att handskas försiktigt med eld.
Det var främst skogen man månade om och den tillhörde kronan och senare kommunen.
De som bodde där hade begränsad rätt att nyttja skogen. Ur brandskyddssynpunkt bjuder
öar på särskilt svåra förhållanden. Torra barrskogar, som täcker stora delar av ön, är också
brandbenägna vid torr väderlek.
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Vind
Öar är utsatta för vindens påverkan i högre grand än fastlandet. De skogsbruksåtgärder som
gjorts på Limön har ofta skett i samband med att man röjt upp efter stormar. Normalt leder
vindpåverkan till ökad mängd av död ved i skogarna. Skogarnas ålder och den skogsskötsel
som skett gör att mängden död ved är begränsad på Limön. Sista större stormfällningar torde
ha varit 2006-2007 då två stormar i olika vindriktningar drog fram. En större storm 1995
ledde till uppröjningsarbeten året efter (Ström 2007a och Bernt Lindberg muntligen). Enligt
Maria Lind drabbades Limön av en större storm 1954.

Landhöjning
En faktor som starkt präglar Limön är landhöjningen som blir särskilt märkbar genom öns
flacka stränder. Detta gör att här finns en successionszonering från de yngsta landpartierna
utmed stranden med klapperstensvegetation, strandängar som sen övergår i pionjärvegetation
av havtorn och andra buskar samt längre upp gråal med en del andra lövträd. Längre upp
på fastmarken finns sedan den för ståndorten mer överensstämmande biotopen – vanligen
tallskog.

Isskjutning
Under perioder med is och kraftig pålandsvind kan isen skjuta upp på land och skrapa av stora
strandområden. Detta gör att buskar och träd har svårt att hålla sig kvar.

Betande djur
Människans betesdjur är med ett begränsat undantag borta sen ett drygt halvsekel. De rådjur
som finns på ön och de tillfälligt förekommande älgarna på ön har bara en måttlig påverkan på
vegetationen, kanske mest märkbar för fritidshusägarna som odlar smakliga prydnadsväxter.
Däremot påverkas stränderna i hög grad av det ganska hårda betestryck som de flockar av
grågäss, kanadagäss och vitkindade gäss ger runt Limön och dess omgivande holmar. Gässens
bete av strandängarna gör att dessa har en betydligt, mer lågväxt vegetation än vad som annars
skulle vara fallet.
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5. Markanvändning
5.1. Historisk markanvändning
Med en landhöjning årligen av 5-6 mm (Ågren & Svensson 2007) och en maxhöjd över havet
på drygt 20 m så måste ön ha stigit upp ur Bottenhavet för som tidigast 4000 år sen. Om man
betänker att landhöjningen avtagit så medför det att ön snarare är bara något mer än 3000 år
gammal. Man kan anta att ön de första 2000 åren mest var några skär som sträckte sig från där
fyrhuset idag ligger och några hundra meter i västsydvästlig riktning. Inte mycket av intresse
för en bosättare.
När ön först beboddes av bofast befolkning är ej väl dokumenterat men en gissning är
att ön var bebodd före 1600-talet (Ström 1996a). Däremot är det väl känt att den senaste
kyrkobokförda personen flyttade från Limön i början av 1950-talet. Idag saknas året-runtboende på Limön. Men antalet fritidshus och de som nyttjar dessa är större än någonsin. Som
mest torde runt 50 permanentboende ha funnits på Limön (Hultberg 1967). 1902 bodde t.ex.
42 personer på ön varav endast 16 var över 23 år (Ström 2006).
Från en geometrisk karta från 1747 angavs att det då fanns en fiskehamn om fyra till fem
båtar (Ström 1996). Markeringen på kartan av denna hamns läge ute på Limöskaten har dock
lett till slutsatsen att den gamla hamnen skulle ha varit här. Detta är sannolikt helt felaktigt då
förutsättningarna för hamn här är obefintliga och det hela troligen handlar om angivelse av att
det över huvud taget fanns en hamn på Limön.
Under de senaste fyra seklerna har ett antal olika mänskliga aktiviteter satt sin prägel på
Limön och dess natur. De olika aktiviteterna har förekommit under olika epoker och ofta
förekommit samtidigt. Sammantaget är detta en imponerande lång lista för en ö som idag
saknar fast bosatta.

Bebyggelse för fiske o jakt.
Den första anledningen för människor att vistas och bosätta sig på Limön torde ha varit jakt
och fiske. Jakten kan antas ha varit inriktad på säl och sjöfågel.
Fiskets omfattning har varierat under seklerna. Vissa perioder har strömmingsfisket för
avsalu varit viktigt och då anges som mest 10 fiskare med fem båtar ha funnits på ön
(Hultberg 1967). Från början av 1900-talet och fram till 1930-talet var en viktig sådan
strömmingsfiskeperiod. Under andra perioder har annan verksamhet varit viktigare, t.ex.
kalkstensbrytning och då har fisket för flertalet varit en bisyssla.
Fisket som sådant torde ha haft en måttlig inverkan på öns natur. De bosättningar som följde
i samband med fisket medförde dock att jordbruk och nyttjande av skogen blev vanliga inslag
på ön.

Lotsstation
Lotsverksamhet för sjöfarten i Gävlebukten förekom tidigt. Infartslederna är fyllda av grund
och holmar varför behovet av lotsar varit stort. En lotsstuga uppfördes 1821-22 för lotsarna
på Limön. Den låg söder om fiskeläget mot stranden med utsikt mot södra infartsleden.
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I samband med att grusåsen innanför Kalkudden bröts flyttades stugan i ett annat läge.
Lotsstugan flyttades 1911 till Bönan (Hultberg 1967). Lotsverksamheten torde ha påverkat ön
i förhållandevis liten grad, lotsarna var lönearbetande och oftast inte permanentboende på ön.
Perioden med lotsstation på Limön varade från 1821 till 1911.

Fyrstation
Limöns läge gör att här sannolikt långt tillbaka i tiden funnits verksamhet för att leda
sjöfarten. De tidigaste hjälpmedlen var s.k. fyrbåkar, eldar som hängdes upp i stänger på höga
platser.
Ön omnämns också, bl.a. genom markeringar på äldre kartor, som plats för vårdkasar för att
varna befolkningen för faror, t.ex. anfall från fientliga styrkor. Så lär en vårdkase tänts 1703
som skrämt befolkningen i Gävle (Ström 2006).

Gamla och nya fyren i
kvällsljus. Foto Tomas
Fasth.
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Den första fyren på Limön byggdes 1901 av Gävle stad (Hamnstyrelsen) och togs i bruk 1902
(Ström 2006) som en ersättning till Kronan för att Gävle stad fick exploatera grus för sin
hamnanläggning vid Fredriksskans (Hultberg 1967). Den finns ännu kvar i ursprungligt läge
uppe på den östra delen av den högst belägna höjdryggen på ön. Den var i bruk till 1980 då
den släcktes.
Den förste och ende officielle fyrväktaren var fiskare bosatt på ön. I fyrbyggnadens
bottenvåning bedrevs åren 1903-1909 och 1913-1917 skola. Under den senare perioden som
en slags religiös friskola driven av metodistkyrkan till vilka flera av de boende på ön hörde
(Ström 2006). Skolan var för barnen till de permanentboende på ön.
Den nya fyren ersatte den gamla 1980. Detta är en stålkonstruktion byggd i anslutning till den
gamla fyren. Denna fyr är fortfarande i bruk.
Fyrens placering på Limön har påverkat Limöns natur i så måtto att sektorer för fyrens
ljus höggs upp i samband med fyrens anläggande 1901-1902. Dessa sektorer återfinns i
skogsbruksplanerna som ungskog under början av 1900-talet och kan fortfarande skönjas i
skogens ålderssammansättning. Eventuellt höggs all skog så småningom ner öster om fyren –
hela denna del är påfallande ung.
Utöver dessa två fyrar finns det en belyst båk på sydsidan av Limöns östra udde, den
kallas Limö nedre. Tills för några år sen fanns en liknande båk på norra sidan, strax V om
Limöskaten, den kallades Limö norra.

Militär verksamhet
Limöns läge i infarten till Gävle gör den till ett militärstrategiskt intressant objekt. Ur
försvarssynpunkt – både lokalt och nationellt – har här därför ofta varit anläggningar och
aktiviteter.
Under orostider som första världskriget så förlades en s.k. landstormsgrupp (hemvärn) till ön.
Dessa bodde då i fyrhuset och i tält. Under andra världskriget förlades hemvärnssoldater och
värnpliktiga åter på ön och även då i huvudsak boende i fyren.
Dessa förläggningar har medfört en del spår på ön. Under första världskriget uppfördes av
landstormsmännen ett minnesmärke på Oxharen ej långt från den gravplats där omkomna från
det förlista fartyget Fru Margaretha begravdes 1808. Fartyget var på väg till Finland under
kriget mot Ryssland.
Vid Landstormsudden och udden öster om Scoutviken finns system av skyttegravar anlagda –
också dessa troligen från första världskriget.
På Limön fanns något hundratal m ONO om den reguljära fyren en militär fyr och
radaranläggning som revs i början av 2000-talet.

Skogsbruk
Skogen torde ha nyttjats för bränsle, stängsling och anläggningsvirke allt sedan människor
permanent eller tillfälligt bosatt sig på ön.
Under 1800-talet finns kartor som i stort skiljer på inägomark (inrösningsjord) och utmarker
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(avrösningsjord) men någon skogindelning för mer rationell skötsel av skogen har inte gått att
få fram.
Eftersom en del av den brutna kalken brändes på ön så användes Limöns skog som bränsle
för detta. Hur stor denna påverkan var kan inte bedömas men kan ha varit betydande (Ström
2007a). Bränningen på ön under 1800-talet kan antas vara av mer blygsam omfattning då det
vid denna tid fanns förordningar som förbjöd detta eller att ved skulle tas från land (Ström
2007a).
Kronan (Landshövdingeämbetet, som uppbar avkastningen från Limön) förordnade att ett
visst antal småfamnar ved skulle levereras till slottstrappan i Gävle. Ute på ön var det bara
lotsarna (1822-1911) som hade rätt att ta ved för sitt bruk. De övriga som bodde på Limön
fick samla ris och nedfallna grenar samt drivved som vedbrand (Ström 2007a). Det är föga
troligt att det fraktades ved i någon större omfattning från fastlandet till Limöborna och
genom sitt isolerade läge kan man anta att man trots förordningar skaffade den ved som
behövdes för att inte frysa på vintrarna.
De boende på Limön hade rätt att använda virke från Limön för att bygga sina hus. I samband
med att huvudarrendator installerades på ön 1848 ålåg det denne t.o.m. att anlägga ett
brukshus om året.
På Edbergs karta över Limön från 1845 anges att ca 75 % av Limöns areal då var täckt
av skog. Skogen täckte då en areal av 168 tunnland o 5 kappland (83 ha). Åker utgjorde 3
tunnland och 14,3 kappland (1,7 ha), slåttermark 19 tunnland och 14,5 kappland (9,6 ha) och
dessutom fanns 36 tunnland och 22 kappland impediment (18,1 ha) (Ström 2007a).
Den första ”moderna” skogsindelningen gjordes 1884 som baseras på en karta från 1880-82.
En mer modern karta gjordes 1902 och ledde 1905 till en skogsbruksplan. En reviderad karta
finns från 1922 som i sin tur reviderades 1933.
Den första planen i Gävle kommuns och Skogssällskapets regi gjordes omkring 1969 (Ström
2007a).
Från skogsbruksplanerna i början av 1900-talet framgår att siktgator är upphuggna från
fyrplatsen i olika riktningar – framför allt norrut och i nordöstlig riktning. Förmodligen
avverkades även andra delar av Limöns östra del, öster om fyren, då det är förhållandevis
ung skog på öns östra halva. Ett större område med äldre skog fanns i sydsluttningen nerom
stigen upp mot fyren. En del partier med äldre skog finns i början av 1900-talet även i
nordsluttningen nedom stigen mot fyren. Det framgår också att det är mycket mer öppen mark
vid fiskeläget, i form av instängslade betesmarker o slåttermarker. Mindre ytor med hyggen
finns både på södra och norra sluttningen om stigen upp mot fyren. Se bilaga 6.
På den gamla ekonomiska kartan från 1954 med flygfotounderlag framgår att siktgatan från
fyren mot NO är kvar. Fler hyggen har tillkommit – både på norra och södra sidan om stigen
upp mot fyren. En del bestånd av äldre skog finns dock kvar. Skogen i östra delen är nu
uppvuxen – utom i siktgatan. I öns västra del är markerna mer igenväxta – betesmarker och
slåttermarker har minskat i betydelse.
De sista större åtgärderna i skogen skedde efter stormen 1995 då även gallringar och
huggningar runt fritidshusen skedde. Totalt togs då 1800 kubikmeter virke ut (B. Lindberg
muntl.).
Gävle stads skogar förvaltades från 1947 av Skogssällskapet. Förvaltningen togs över av
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Mellanskog år 2009. Den skogsbruksplan som nu är i bruk över Limöns skog är gjord av
Skogssällskapet. Den är starkt inriktad på naturvård och friluftsliv.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att förutsättningarna för skogsbruk på Limön är
ganska dåliga. Kostnaderna för att avverka och frakta skogen är stora. En hel del skog är av
låg kvalitet på grund av torka, vind eller på grund av att det är lövträd utan ekonomiskt värde.
Detta har medfört att skogen av markägaren skötts extensivt under alla tider. Under perioder
med fast bosättning skedde dock mer regelbunden skattning av virket för vedbrand, stängsel
och byggnation.

Jordbruk
Man kan förmoda att ön använts som betesmark långt innan ön blev bebodd. Närheten till
fastlandet talar för detta.
Jordbruk har bedrivits i olika omfattning från tidig bosättning för flera sekler sedan till mitten
av 1950-talet. Jordbruk bedrevs även om huvudsysselsättningen var en annan – som fiske,
kalkfångst eller fyrväkteri.
Detta innebär att fiskarna och andra som bott på ön, säkerligen under hela den tid de bott där,
haft djur som betat på lämpliga ställen. Hela ön utom inägomarkerna torde ha betats.
Fiskeläget på Limön utnyttjade också Römaren för mulbete under somrarna. De sista
betesdjuren försvann i mitten av 1950-talet.
De odlingsmarker som fanns på Limön omfattar ett större område mellan fiskeläget och
Tärnviken. Det var både slåttermark och åkermark som var inhägnat. Gamla tegdiken finns
ännu kvar efter denna markanvändning. Delar av detta område var öppet ännu när flygbilderna
togs för ekonomiska kartan runt 1954. Där Scoutplanen är, och markerna söder om denna,
har också varit större ytor med odlingsmark. I och med att en fast befolkning med behov av
vinterfoder för djur flyttade från ön blev denna odlingsmark ledig för fritidshus Delar av dessa
marker är numera bebyggda med fritidshus.
Kartor över inägomarker finns på de gamla skogskartorna – se bilaga 6. Fördelningen i
geografin av åker och äng framgår inte där men finns på kartor över inägorna från 1895 och
1914 (Ström 1997a).
Man kan se att markerna runt fiskeläget varit inhägnade sen lång tid – gränsen vid fähuset
söder om caféet (gamla huvudarrendatorsbygganden). En annan stor inhägnad mark
fanns NO om fiskeläget, upp mot Oxharen. Här fanns de största odlingsmarkerna samt
ängsmarker ned mot vattnet i väster. Dessa områden kom under början av 1900-talet att bli ett
sammanhängande område. Ett annat inhägnat område fanns där Scoutplanen nu är belägen.
Lador fanns både på den stora inägomarken NO om fiskeläget och där Scoutplanen nu är
belägen.
Betesdriften skedde på utmarkerna över hela ön in i sen tid.
Set tidiga friluftslivet hade en del svårigheter vid samvaron med nötkreaturen på skogen,
bl.a. fanns en friströvande tjur som skrämde besökare (”Limön: Hörsägner och minnen”.
Nedteckning av ”Karin och Ragnar” från Gäve stadsarkiv, samt Lena Ström muntligen från
Olle Lundgren).
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Det kan noteras att i avtalet med huvudarrendatorn 1848 stadgas att svedjebruk är förbjudet
på Limön. Skogsmarkerna på Limön är mestadels torra och torde vid torr väderlek vara
mycket eldfängda. Stora värden kunde stå på spel vid skogsbrand – särskilt som tillgång till
brandbekämpning var (är!) begränsad (Ström 1998b).
Limö huvudgård lades ner 1953 och foder- och odlingsmarker lades helt för fäfot.
Rent allmänt är (eller riktigare var) odlingsmarkerna (ängar och åkrar) på Limön av ganska
låg kvalitet. Det var svårt att få fram den mat och det foder som behövdes för de boende.

Kalkbrytning
Eftersom berggrunden och de lösa jordarna på Limön är av kalk har brytning och ibland även
bränning av kalksten varit en viktig syssla, under 1800-talet t.o.m. en huvudsyssla.
Kalkstensbrytning (på land och i grunda partier runt Limön) skedde under tiden från
1600-talet till slutet av 1800-talet. Verksamheten startade kanske så tidigt som under
1500-talet. 1897 finns i Kungl Domänverkets handlingar uppgifter om att kalkstensbrytning ej
längre förekom.
En viktig del i omhändertagandet av kalk var att ta den från stränder och framför allt från de
grunda vattenområdena utanför Limön. Kalksten som kastats upp på stranden av isarna efter
vintrarna togs om hand. Men också kalkstenar på upp till två famnars djup (3,56 m) togs upp
från bottnen med hjälp av båtar med långa trätänger.
Kalkstenen finns i fast klyft (skollor) i Limöns nordöstra del, vid Limöskaten. Här har
brytning av kalk skett av fast kalksten.
Under vissa perioder brändes också en del kalk på Limön.
Som mest bodde fyra-fem torpare på Limön och arbetade med kalkstensfångst, de var
s.k. kalkstensfängare. Men de höll förstås lite djur och lantbruk också. Inkomster från
kalkfångsten gick delvis till Landshövdingen som betalning för arrendet.

Grustäkt
Gävle stad fattade 1898 beslut om att bygga en uthamn vid Fredriksskans. Hit skulle
större fartyg kunna ta sig och hit skulle järnväg dras. Detta medförde ett stort behov av
fyllnadsmassor. En av de täkter som då användes var den grusås som sköt ut på sydvästra
delen av Limön. Här lastades under åren 1899-1904 totalt 84 960 kubikmeter grus. Hela
den grusås som fanns där exploaterades. För exploateringen fanns t.o.m. en liten järnväg för
att frakta gruset till hamnen vid Kalkudden. I dag är resterna av denna täkt skogklädd och
sträcker sig nästan ända till Scoutviken. Dessa fyllnadsmassor var en ersättning från Kronan
till Gävle stad för att staden uppförde fyren på Limön.

Friluftsliv
Den faktor som idag främst sätter sin prägel på Limön är det omfattande friluftslivet. I detta
begrepp ingår då också de fritidshus som finns på ön och de aktiviteter som människorna som
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bor där utövar. Fritidshusbebyggelsens framväxt skildras på ett uttömmande sätt och satt i ett
samhälleligt sammanhang av Lena Ström (1998a).
På fastlandet i norr (Norrlandet) börjar Gävle stads borgerskap skaffa sig sommarresidens. På
Limön börjar personer från medelklassen men också släktingar till boende på ön hyra in sig
som sommargäster i de hus som finns på ön i början av 1900-talet.
Första renodlade fritidshuset av typen sportstugor restes på Limön strax före 1930 (Ström
1998a).
Redan 1939 konstaterar Kungliga Domänstyrelsen att det finns ett intressant fågel- och växtliv
som måste skyddas och att här finns sportstugebebyggelse, inackordering, camping och
möjligheter för bad och utflykter.
Ägandet av Limön skiftade från staten (kronoskog under Domänverket) till Gävle stad
1940. Även under kronans tid fanns planer på att utveckla ön med fritidshusbebyggelse och
en plan gjordes 1937 för att bebygga 114 olika lotter (tomter). Ett tjugofemtal av dessa var
redan upplåtna och kontrakterade vid stadens övertag. Dessa tomter var emellertid placerade
utmed i stort sett hela Limöns strandlinje – vilket senare inte realiserades. Istället kom
fritidsbebyggelsen att koncentreras på öns västra tredjedel. Detta förslag till indelning ska ses
mot bakgrund av att inägomarkerna fortfarande var i bruk av de som bodde permanent på ön.
Sportstugor var trots allt ganska dyra för den arbetarklass, framförallt från Korsnäs bruk
söder om Limön, som allt mer började tillbringa sin fritid på Limön. Därför byggdes
enkla masonitkonstruktioner för övernattningar på Limön, s.k. masonittält. Masoniten
kunde köpas till låga priser tillsammans med enklare konstruktionsvirke från bruket.
Masonitkonstruktionerna var ett slags förbättrade tält i förhållande till sådana av tältduk.
Starten för uppförande av dessa masonithus kan läggas till runt 1950. De tilläts att vara
maximalt 3,5 x 2,5 m. Någon eldstad fick inte finnas i masonithusen. Meningen var att dessa
skulle monteras ner och placeras i ladan vid Limöns huvudgård (nuvarande caféet). Redan
1953 beslutades att dessa masonithus kunde stå ute hela säsongen. På så sätt skedde en
utveckling från masonittält till mer permanenta fritidshus – begreppet masonittält försvann.
Utvecklingen mot fler fritidshus accelererade snabbt och 1957 beslöts att det skulle få finnas
maximalt 75 fritidshus. Dessa låg på ofri grund. Avtal med Gävle stad skedde genom en
fritidshusförening (Limö fritidsby).
Till dessa fritidshus kommer de friköpta tomterna. Dessa är främst de gamla fiskartorpställena
med båthus vid fiskeläget men också de fritidshus som finns på de små holmarna Mursrabben,
Norrhamnsholmen, Oxharsrabben, Tärnharen och Tärnharsrabben. Dessa fritidshus är totalt
17 till antalet.
De aktiviteter som främjade intresset för friluftsliv på Limön var bl.a. de pråmfärder med
musik och dans som ordnades från Korsnäs bruk under första halvan av 1900-talet. I samband
med dessa ordnades vandringar och uteverksamhet på Limön.
Hamnen som använts för kalktransporter och som anläggningsplats för pråmar och större
båtar kom att bli anläggningsplats för de turbåtar från Gävle som startade runt 1950.
År 1952 beslutades att ordna caférörelse på Limön. Denna kom att bedrivas i den gamla
huvudarrendatorsbostaden. Övervåningens rum har då kommit att användas för logi av caféets
personal.
Successivt har också tillströmningen av besökare med naturintresse ökat – främst kanske
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fokuserade på öns rika flora. Flera populära skrifter om kommunens (Åberg m.fl. 1998) eller
Limöns natur (Frost 2000) har säkert bidragit till detta.

Naturvård
Historiskt sett så har det inte hänt så mycket än vad gäller skötsel och skydd med
naturvårdsmål i sikte. Se avsnittet om naturvårdshistoria.

Ägoförhållanden och förvaltning
Ägoförhållanden hör inte direkt till ämnet markanvändning och markanvändningshistoria.
Men det kan vara intressant att följa Limöns utveckling i ljuset av ägande och förvaltning.
Enligt Lena Ström som hänvisar till en Geometrisk karta från 1747 så tillhörde ön då kronan.
Detta förhållande gällde fram till 1940. Gävle stad köpte Limön för 80 000:- kronor av
Kungliga Domänstyrelsen 1940 (Ström 1997b). Samtidigt ordnades med inlösningsmöjlighet
för de sex tomter som nyttjades av arrendatorer – fiskarefamiljer.
Fiskeläget består då av fem bostadshus, fyra båthus, ett rökhus, sex ekonomibyggnader. Kring
dessa finns fritidshusbebyggelse.
Vad gäller kyrkoärenden och utbildning hörde Limön till Gävle stad men vad gäller sociala
och kommunala frågor hörde den till Hille socken (beslut 1863). År 1894 beslutades (genom
kungliga brev) att Limön i alla förvaltningshänseenden ska höra till Gävle stad från och med
ingången av 1895. Men allt sedan äldre tid hörde Limön till staten och arrendet för ön gick till
landshövdingen.
Limön arrenderades sen slutet av 1800-talet av Gävle stad. Arrendeförhållandet gällde
åtminstone fram till 1919. 1940 köpte Gävle stad Limön av Kungliga Domänstyrelsen.

5.2. Fornlämningar på Limön
I detta avsnitt redogörs för de fornlämningar som finns registrerade på Limön. Uppgifter om
dessas har hämtats från Riksantikvarieämbetet och från kommunens kartdatabaser.
De flesta fornlämningar har anteckningar från fornminnesinventeringen gjord 1981. I detta
sammanhang kan nämnas att det är förvånande att inga lämningar från kalkbränning eller
annan kalkhantering registrerats på Limön. Eftersom ön har legat under vatten fram till
bronsåldern finns inga riktigt gamla lämningar på ön.
Det finns uppgifter om misstänkta så kallade tomtningar på klapperstensrika områden ONO
om fyren. Dessa har dock inte kontrollerats av arkeologisk expertis (Lena Ström muntligen).
Enligt Riksantikvarieämbetets nuvarande definition är en tomtning en ”lämning efter byggnad
i form av vallar eller murar kring golvyta i marknivå eller med försänkt golvyta”. Termen
används för lämningar efter strandnära byggnader i maritim miljö. I Gävleborgs län hade man
1992 hittat 126 tomtningar varav hälften kunde knytas till sälnäringen (Ström 1996b).
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RAÄ 44:1
Utmed stigen ett litet stycke ut på den udde som kallas Oxharen finns en minnessten över de
soldater som omkom den 2 oktober 1808 då fartyget Fru Margaretha förliste. Minnesstenen
restes 1916 av landstormsmännen som var förlagda på Limön under första världskriget.
Minnestenen är ca 2 m hög. Den omges av 8 stenstolpar förenade med en järnkätting. Flera
av de soldater som omkom vid förlisningen är begravda på en plats som ligger knappt 200 m i
nordvästlig riktning längre ut på Oxharen.
RAÄ 112:1
Detta är en mindre befästningsanläggning samt en grund strax innanför. Den är belägen på
en udde strax Ö om Scoutviken. Vallarna är upp till 3 m breda och 0,5 m höga byggda av
rullsten. Igenväxta med sly o ris vid fornminnesinventeringen 1981. Detta är förmodligen
skyttegravar från första världskriget.
RAÄ 113:1
Detta är en mindre befästningsanläggning vid Landstormsudden. Den utgörs av vallar
av rullsten och kalksten, delvis kallmurade, 1,5 – 3 m breda och 0,6-1 m höga. Detta är
förmodligen skyttegravar från första världskriget.
RAÄ 113:2
Öster om ovan nämnda anläggning vid Landstormsudden finns en enklare anläggning som
är av samma material. Den anses kunna ha samröre med denna anläggning men kan också
vara en s.k. båtlänning från äldre tid. En båtlänning är en förtöjnings- och uppdragningsplats
för mindre båtar i form av en ränna med parallella stenvallar. Den kan vara från järnålder till
medeltid men har den samröre med befästningsanläggningen ovan är den av yngre datum.
RAÄ 114:1
Detta är den gamla fyren som självkart är ett kulturminnesmärke.
RAÄ 115:1
Ett värn med en 65 m lång löpgrav – 1-2 m bred och 0,5-1 m djup (1981). Anläggningen
är belägen i SO kanten av Oxharen V om Tärnviken. Anläggningen är från nyare tid,
förmodligen första världskriget.
RAÄ 116:1
Ön Norrhamnsholmen är ett fornminne på grund av sitt namn som antyder att det funnits en
hamn Ö och NO i viken innanför. Namnskicket bedöms vara från nyare tid.
RAÄ 117:1
Den gamla grustäkten söder om fiskeläget är angiven som fornminne. Det som enligt RAÄ:s
handlingar avses är den täkt där sten togs till bygget av Fredriksskans. Detta täktområde är
dock avsevärt mycket större än det som är avgränsat som fornminne. Täkten är från nyare
tid – men det kan antas att man i den tidigare grusåsen här tagit grus för husbehov under hela
fiskelägets tid.
RAÄ 118:1
Kalkudden är på grund av namnet ett registrerat fornminne. Detta namn kommer av att det var
26

Fiskeläget med sina bryggor och båthus välkomnar besökaren när man stiger iland vid
Kalkudden. Foto Tomas Fasth.

här kalk skeppades ut. Här skeppades också grus ut för bygget av Fredriksskans liksom andra
större laster. Så lastades t.ex. virke på här för transport till fastlandet. Namnskicket är från
nyare tid.
RAÄ 119:1
Fiskeläget i sin totalitet är registerat som fornlämning. Det bestod vid inventeringen 1981 av 5
bostadshus, 4 båthus, 1 rökhus, 6 ekonomibyggnader och 15 fritidshus.
RAÄ 120:1
Den 2 oktober 1808 förliste skeppet Fru Margaretha utanför Limön varvid ett knappt 100-tal
soldater på väg till kriget mot Ryssland i Finland miste livet. En del av dessa är begravda på
denna plats på nordvästra delen av Oxharen. Gravplatsen är markerad med 8 stenar förbundna
med järnkätting.
RAÄ 121:1
I de centrala delarna av fiskeläget har flera fynd av flintbitar och -skärvor gjorts. Detta är
således markerat som ett större fyndplatsområde.
RAÄ 122:1
Ovanför fritidshusen, ovanför den tidigare fårbetade gräsmarken norr om fiskeläget finns ett
område där fynd av flintskärvor gjorts.
RAÄ 123:1
I den övre delen av den tidigare fårbetade gräsmarken finns ytterligare ett område där
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flintskärvor hittats. Inga dateringar av fynden med flintskärvor har gjorts.
RAÄ 124:1
Strax öster om läget för fyrarna på Limön finns resterna av en gammal väderstation.
Denna ingick i ett system för att samla väderdata tillsammans med Bönan och Eggegrund.
Byggnaden var borta vid fornminnesinventeringen 1981 och endast en otydlig grund återstod.
RAÄ 237:1
Strax väster om klapperstensområdet ute på Limöns nordöstligaste del så finns en markering
av ett äldre hamnområde. Anledningen är en uppgift på en karta från 1747 där en hamn med
ett antal båthus m m finns angivet. Denna karta är dock mycket generell och syftar sannolikt
på att det på Limön vi denna tid fanns en hamn – och då troligen där den ligger idag vid
fiskeläget. Inga spår finns av någon hamn på denna plats och naturförhållandena för hamn på
denna plats är mycket ogynnsamma.

5.3. Nuvarande markanvändning
5.3.1. Bebyggelse och anläggningar
Dagens bebyggelse nyttjas i stort sett helt för fritidsboende och tillhörande friluftsliv. Totalt
finns 124 fritidshus på tomter som arrenderas av kommunen och till detta kommer 17 hus,
delvis äldre hus, som är friköpta. De 124 fritidshusen ägs privat medan tomten arrenderas av
Gävle kommun. En förening, Limö fritidsby, administrerar arrendet på 112 000 kvadratmeter
mark av Gävle kommun och fördelar de 124 fritidshuslotterna bland sina medlemmar.
Fiskebyn har väl en särskild förening för de som bor där??
I fiskebyn och på holmarna utanför Limön är numera tomter till husen friköpta. Flertalet
husägare har egen båt och gemensam eller enskild brygga. Båthus finns främst i det gamla
fiskeläget. Permanentboende saknas sedan mitten av 1960-talet. Av tidigare vikbara hus som
plockades ner inför vintern återstår knappast några idag.
Arrendebostaden i det gamla fiskeläget är idag café och här bor servicepersonalen.
Intilliggande byggnad hyrs ut till sommargäster och ladugården är ombyggd till dansbana. En
förrådsbyggnad (med bl.a. jordkällare) finns i den gamla grusgropen som servicepersonalen
utnyttjar.
Den gamla fyren har periodvis under 2000-talet varit öppen för visningar. En ny, elektrisk fyr
byggdes 1980 strax intill den gamla. En mindre båk, Limö nedre, finns på Limöns sydöstra
sida. Tidigare fanns en båk V om Limöskaten – Limö norra – men den är riven sedan några år.
Militär verksamhet har efterlämnat spår på ön på flera platser men alla anläggningar är
numera rivna och en förrådsbyggnad SO om Limöskaten används möjligen till annat ändamål.
En större militär fyr fanns några hundra meter Ö om de fyrar som står mitt på ön och efter att
den revs 2003 finns här bara en mindre öppen plats kvar.
Under senaste årtiondena har kommunen anlagt rastplatser med tillhörande vindskydd på flera
platser utmed öns stränder. En naturstig underhålls och informationstavlor har placerats ut
runt ön. Den stora bryggan vid Kalkudden tar emot besökare dagligen sommartid. Här finns
också en gästbrygga för privata båtägare som besöker ön. En gemensam brygga finns också
vid Norrviken. Privata bryggor finns i övrigt där hus är belägna nära stranden.
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5.3.2. Skogsbruk
Bruket av skogen har i den traditionella meningen med avverkning för tillvaratagande av
timmer och massaved upphört. Sedan Gävle kommun övertog ägandet 1940 har skogsbruket
ersatts av andra bruksformer. Det skogsarbete som sker idag är främst inriktat på att tillvarata
vindfällda stammar över stigar och kring tomtmarker och virket kommer då främst till
användning som brännved. Sedan den nya fyren byggdes 1980 har behovet av att avverka
korridorer för att ljusskenet ska synas till havs minskat eller helt upphört. De senaste större
avverkningarna på ön gjordes för ca 60 år sedan och syftade till att skapa siktgator. Senare
stormfällningar har skapat tillfälliga ökningar i aktiviteten i skogsarbetet som annars har
följt en nedåtgående trend under senare halvan av 1900-talet. Året efter stormen 1995
skedde en större upphuggning av stormfällt virke och i samband med detta gjordes också en
genomgallring av större delen av den yngre talldominerade skogen framför allt på öns östra
del. Totalt togs då under en treveckorsperiod ut 1800 kubikmeter. En del stormluckor har
förblivit halvöppna med självsådda spridda tallar.
Sammanfattningsvis skiljer sig skogarna från de som fanns i början på 1900-talet. Siktgatorna
är igenvuxna. Skogarna i östra delen av ön är påfallande unga och är gallrade. Den torra
sydsluttningen där fler hyggen tagits upp har svårt att sluta sig. Här finns fortfarande kvar en
del gamla tallar från de äldre bestånd som funnits där sedan skogsbruksplaneringen startade.
Här finns också gott om rätt gamla rönnar. Någon enstaka tall från ännu äldre trädgenerationer
finns också kvar här. Även på nordsidan finns gammal tall i åldrarna upp mot 200 år kvar.
Runt fiskeläget är markerna nu ännu mera igenväxta än vad de varit på sekler, undantaget
den äng som höggs upp och där får betade under en tioårsperiod under 2000-talet. En del av
de lövskogar som vuxit upp på gamla inägomarker har fått åldras utan skogliga ingrepp och
har utvecklat stora mängder med död ved. Det gäller bl.a. en gråalskog norr om fiskeläget
som dessutom har ett visst ädellövsinslag. Ett annat område med ett ganska orört och moget
trädskikt och med gott om död ved är en gammal klibbalskog söder om Oxharen.
Landhöjningsskogarna med havtorn och gråal och andra lövträd är också påfallande skogligt
orörda.
Det finns en ny skogsbruksplan från 2008. I denna är lövskogarna mellan fiskeläget och
Oxharen utpekade som nyckelbiotop. Bortsett från strandzonen så är målklassen i övrigt
produktion med generell hänsyn för skogsmarkerna på ön. I planen anges att stora delar ska
skötas med ”tätortsnära skogsbruk”. Det är dock inte klart angivet vad detta innebär.
Sammantaget så finns inga urskogsartade bestånd på Limön. Landhöjningsskogarna utefter
stränderna och ett par friska till fuktiga lövskogar mellan fiskeläget och Oxharen är dock
ganska orörda. En del äldre barrbestånd finns spridda från Landstormsudden mot Scoutplanen.
I dessa är då inte bestånd med gamla överståndare inräknade. Se bilaga 4.

5.3.3. Friluftsliv
Det absolut största antalet besökare på ön består av husägarna och anhöriga till dessa.
Friluftslivet på ön utövas således till stor del av de som bebor fritidshusen. Båtburna besökare
till ön lockas inte bara av att pyssla om sina stugor utan ägnar också tid åt att tillvarata öns
rika utbud av matsvamp och bär i skog och på stränder, en ej till fullo utnyttjad resurs.
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Vindskydd på Landstormsudden. Foto Tomas Fasth.

Med mindre båtar kan även de mindre omgivande öarna landstigas. Uppställda tält syns sällan
utom då kolloverksamheten drar igång ett par veckor på sommaren. Caféverksamheten pågår
fortfarande i det som var Limö huvudgård.
Genom att Limön sommartid är en av Gästrikeskärgårdens öar med ordnad båttrafik så
besöks ön av andra än de som har fritidshus här. Nya besökare utforskar ön längs stigar och
stränder. En naturturism håller på att utvecklas och gynnas då av möjligheten att lätt ta sig till
ön från Gävle. Organiserade guidningar till ön sker årligen, ofta med botanisk inriktning för
högskolestudenter. Botaniska föreningar förlägger ibland sina exkursioner till Limön. En del
besökare angör också gästbryggan vid Kalkudden. Långhuset vid caféet har iordningsställts
med lägenheter för uthyrning.
Fullt med folk är det också på midsommarafton då även långväga gäster lockas hit. Ladan,
eller kanske riktigare – logen, som hör till huvudgården (caféet) används också för fester på
ön.
Badstränderna är sommartid mer lockande än bad i vattnet som alltför sällan når över 20
grader.
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Under första årtiondet på 2000-talet betade får flera fållor vid fritidshusen norr om fiskeläget.
Foto Lena Ström.

5.3.4. Jakt och fiske
Fiske har alltid förekommit vid Limön och har varit en viktig källa till försörjning för boende.
Fisket spelar fortfarande en roll på Limön– här finns runt ön utarrenderade platser för fasta
fiskeredskap - laxfällor. Numera bedrivs fisket av fiskare som ej bor på ön. Ett visst fritidsfiske
förekommer också.
Jakten på Limön består av en evenemangsjakt under någon dag på rådjur som har en liten
population på ön. Denna arrangeras av kommunen. Det förekommer också en skyddsjakt
inriktad mot mink som jagas under en stor del av året, främst på de mindre holmarna och med
hjälp av hund. Jakten sker för att freda häckande sjöfåglar med bon på marken. Vanligtvis
jagar man på de fågelrika skären strax innan häckfåglarna anländer. Skyddsjakt förekommer
också på gråsäl och storskarv.

5.3.5. Övrig markanvändning
Inom fiskeläget hävdas delar av gräsmarken årligen med slåtter. Gräset slås manuellt och
samlas ihop men tas inte tillvara. Stora delar av gräsmarkerna står utan hävd. Ett par fållor
norr om fiskeläget har nyligen hävdats med fårbete sedan dessa röjts från träd och buskar.
De betande fåren hämtades från fastlandet. Dessa fållor arrenderades av en betesförening
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av kommunen. Sedan 2012 står dessa fållor utan bete. Många husägare sköter även marker
en bit från huset för att garantera havsutsikt. Det handlar då om årlig slåtter kompletterad
med röjning. Detta gäller såväl havsstrandängar och friskare gräsmarker med tillhörande
rik ängsflora som gläntor i skogen där gräsmarksarter får ökat utrymme genom större
solinstrålning.
Anlagda rastplatser röjs vid behov från expanderande havtorn. Stigar hålls fria från fallna träd.
Upplagsplatser för båtar finns vid större bryggor och dessa hålls fria från uppväxande sly
genom slåtter.
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6. Beskrivning av delområden
För indelningen delområden – se bilaga 2.
Delområdena har naturvärdesbedömts i en fyrgradig skala – högsta naturvärde, högt
naturvärde, påtagligt naturvärde och visst naturvärde. Områdets sociala värden har inte
bedömts enligt någon skala utan endast beskrivits. Om beskrivning av sociala värden saknas
har dessa bedömts vara av ringa värde.
1 – Äldre granskog, med värdefull svamp- och mossflora
1a - 1b
Skogsbestånd utmed Tärnstigen mellan fiskeläget och Tärnviken.
Biologiska värden
Grandominerad, örtrik barrskog med inslag av gammal tall i östra och norra delen som
är något högre belägen i en svag västsluttning. Granskogen är tät och olikåldrig med
förekomst av gamla träd och här finns ett inte obetydligt inslag av död ved, främst lågor.
Markförhållandena är friska-fuktiga.
Här finns en rad med värdefulla svamparter, både mykorrhizabildande och andra
marksvampar, så som taggsvampar, fingersvampar och fyrflikig jordstjärna, varav flera är
rödlistade, även i högre hotkategorier.

Svart taggsvamp, Phellodon niger, är ganska vanlig i skogarna på Limön. Foto Tomas Fasth.
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Sociala värden
Genom granskogen passerar en större stig. De som följer stigen från fyrstigen norrut mot
Tärnviken får här uppleva ett av Limöns större granbestånd på nära håll. Flera mindre stigar
som går genom granskogen visar att den också nyttjas av besökare utanför den större stigen.
Närheten till fritidshusen i väster och söder bidrar till en ökad besöksfrekvens. Tillgången på
matnyttiga marksvampar kan också ha en betydelse.
Bedömning och skötselförslag
Granskogen är spontant uppväxt och har inte varit kalhuggen. Dess värden är knutna till lång
trädkontinuitet av främst gran kommer att bestå ifall skogen får utvecklas utan skötsel. Fallna
träd som blir liggande över stigen tas undan men lämnas kvar i beståndet, kapade men inte i
alltför korta bitar.
Områdena har högsta värdeklass.

1c
Sumpig, grandominerad skog öster om Scoutplanen.
Biologiska värden
Blandat barrbestånd där granen dominerar i ett svagt höjdläge. Beståndet är olikåldrigt,
något luckigt och med inslag av död ved, främst fallna stammar av gran. En hel del äldre
träd förekommer. Markförhållandena är övervägande friska men i norr finns fuktiga partier i
övergången till angränsande sumpskog. Fältskiktet består omväxlande av örter och blåbärsris.
I markfloran finns främst värdefulla svampar, både mykorrhizabildande arter och andra
arter, exempelvis jordstärnor. Tillgången av död ved kan vara betydelsefull för exempelvis
vedsvampar. I norr är fuktigheten gynnsam för markväxande mossor, och på sikt för
mossfloran som kan utvecklas på lågor.
Sociala värden
Granskogen är ganska ljus genom förekomsten av luckor vilket skapar variation och ökar
genomsikten. Framkomligheten ökar också i ett glesare bestånd och lågor utgör inga stora
hinder. Närheten till fritidshusen på denna del av Limön ökar dess attraktionsvärde för de
som känner områdets kvalitéer vad gäller tillgång på bär och marksvamp. Vandringsstigen
runt ön passerar helt nära men förmodligen utan att de som rör sig på stigen lägger märke till
granskogen.
Bedömning och skötselförslag
De biologiska värdena är främst knutna till skogens örtrika karaktär, tillgång på äldre gran och
tall samt inslaget av död ved. Sociala värden hänger delvis ihop med tillgång på marksvampar
men också på att skogen ger en upplevelse av naturlig skog, utan spår av modernt skogsbruk.
Skogen bör därför få fortsätta att utvecklas spontant. En hänvisning vid stigen om skogens
existens kunde vara på sin plats.
Området har högsta naturvärde.
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1d
Ett litet barrskogsbestånd söder om Oxharen.
Biologiska värden
Ett mindre granbestånd beläget mellan fuktiga lövbestånd och lövsumpskogar. Äldre träd
dominerar. Markfloran är rik på örter som sårläka och nästrot.
Bedömning och skötselförslag
Ett granbestånd med potentiella marksvampvärden som bör bibehållas utan ingrepp.
Området har högt naturvärde.

2 – Stora talldominerade området på Limön
Detta delområde omfattar det mesta av Limöns östra del och är det i särklass största
delområdet.
Biologiska värden
Mellersta och östra Limön domineras helt av tallskog och har så säkert gjort i alla tider.
Skogen bär tydlig prägel av tidigare skogsbruk med välskötta och tydligt anlagda, jämnåriga
bestånd med stickvägar efter gallringar. Öns betydelse som fyrplats har också påverkat dessa
delar av ön då siktgator anlades från fyren mot havet. Senaste halvseklets kommunala ägo
har gjort att skötseln blivit mer extensiv. I början av 1970-talet gjordes en större gallring
över stora delar av ön. Ytterligare gallring skedde under 1990-talets mitt och däremellan har
stormfällt virke tagits tillvara.
Bestånden är i åldrarna 60 – 120 år. I några bestånd finns äldre överståndare. I ett område
på norra sidan av ön finns idag ett 20-tal spridda gamla tallar, i ungskog eller i solbelysta
gläntor i sluttningen från öns högst belägna delar. I sluttningen består bitvis det marktäckande
växttäcket enbart av lavar.
Skogen är påfallande örtrik och bredbladiga gräs som piprör är ett påtagligt inslag. De vanliga
skogsrisen finns förstås också. Över nästan hela området tränger gran upp. Den uppkommande
granen utgör ett hot mot de biologiska värdena i detta bestånd. En del granar är äldre. I skogen
finns endast mindre mängder död ved.
Vissa bestånd kan klassas som kalktallskog. Marksvampfloran har ställvis stora inslag av
kalkkrävande arter.
Sociala värden
Tallskogarna är ofta äldre och med glest trädskikt vilket ger stort ljusinsläpp och
gynnsamma förhållanden för markfloran. Genomsikten gynnas också vilket bidrar till en
trivsam upplevelse för besökaren. Samtidigt slipper den nutida besökaren snubbla över
hyggesavfall och körskador och skogsupplevelsen störs inte av den syn som vanligen möter
i vardagslandskapet på fastlandet, ödeläggelsen av friluftsvänliga skogar. På ett ställe i den
norra delen med inslag av gamla tallöverståndare finns en större solexponerad glänta med
raserade rester av byggnader, kojor eller vindskydd. Trots närheten till stigen på norra ön
förblir denna glänta i tallskogen idag troligen oupptäckt av flertalet besökare.
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Medelålders tallskog med stort uppslag av yngre gran. Stora delar av tallskogen på Limöns
östra del har denna karaktär. Granen hotar på sikt både naturvetenskapliga och sociala
värden. Foto Leif Andersson.

Igenväxningen av gran utgör ett hot också mot de sociala värdena.
Bedömning och skötselförslag
Tallskogarna har som gammelskog främst potentiella värden som på sikt kan utvecklas när
åldern och mängden grov död ved (torrträd och lågor) ökar, om ingen avverkning sker. Redan
idag finns här dock en intressant marksvampflora och ett stort inslag av kalkkrävande örter.
Den mest skötselkrävande insatsen, till nytta både för friluftslivet och de biologiska värdena
är att röja bort uppkommande unggran. Särskilt viktigt är detta i zoner utmed stigarna. Vid
äldre tallar kan också större frihuggningar ske.
Att ta bort fallna trädstammar över stigarna är ett återkommande skötselbehov.
Området har högt naturvärde.

3 – Barrblandskogar
3a
Barrskog utmed stigen på Limöns norra mellan Tärnviken och Limöskaten.
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Grov gammal sälg strax innanför norra stranden. Sälgen behöver frihugggas. Genom att
ta bort yngre gran mellan stigen och stranden gynnar man både de sociala och biologiska
värdena. Foto Tomas Fasth.

Biologiska värden
Innanför norra stranden löper stigen genom ett glest äldre trädskikt av tall. Enstaka grova
sälgar förekommer. Under detta finns ett tätare skikt av ung gran. Markförhållandena är
torra-friska och i fältskiktet dominerar risväxter. På minst en plats förekommer den sällsynta
pyrola-växten ryl. Vanligare är orkidén knärot.
Sociala värden
Från stigen upplever man både den glesa tallskog man rör sig genom och havsutsikten då
stigen rör sig strax innanför stranden. På just denna sträcka får man bäst kontakt med det
öppna havet under vandringar runt ön.
Strax innanför stranden, nära Tärnviken, finns en kort men vällagd stenmur med okänt
ursprung.
Bedömning och skötselförslag
De biologiska värdena skulle gynnas ifall granuppslaget glesades ut och det gavs större
utrymme åt markfloran. Även tallar och sälgar skulle gynnas och utsikten mot havet främjas.
Området har högt naturvärde.
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3b
Litet grandominerat område innanför Landstormsudden.
Sociala och kulturhistoriska värden
Innanför Landstormsudden finns ett grandominerat medelålders bestånd. Mellan granarna
finns gott om lämningar från tiden under 1:a världskriget då trupper var förlagda hit.
Skyttegravar är de tydligaste lämningarna.
Läget nära stranden och intill stigen runt ön gör att tillgängligheten för besökare är god.
Bedömning och skötselförslag
Granarna börjar alltmer dölja den historia som platsen rymmer men det får ändå anses vara ett
lågprioriterat område att satsa skötselresurser på.
Området har vissa naturvärden.

3c
Ung tallskog i sydsluttningen utmed Fyrstigen ner mot fritidsbebyggelsen vid Scoutviken.
Biologiska värden
Närmast fritidshusen står träden glest i en sydsluttning från Fyrstigen som markerar åskrönet
av den grusås som löper från Kalkudden mot fyren och vidare mot Limöskaten. Skogen är
huvudsakligen en ung tallskog. Närmast stigen finns inslag av medelålders gran, liksom
i södra delen där örtinslaget är stort. Närmast stigen finns flera arter av taggsvampar; blå
taggsvamp, talltaggsvamp och svart taggsvamp. Svart taggsvamp förekommer även i den
södra delen. I de ljusöppna gräsmarkerna närmast fritidsbebyggelsen växer sanddraban.
Sociala värden
Fyrstigen passerar efter att ha lämnat fritidsbebyggelsen bakom sig genom ett ungt
tallbestånd. Detta är uppkommet efter en avverkning och har sedan dess lämnas utan skötsel.
Beståndet är därför tätt, med klena stammar. Närmast stigen står en rad med douglasgranar.
Några ädelgranar tillhör också raden av planterade barrträd längs stigen. Douglasgranarna har
börjat sprida sig till omgivande barrbestånd.
Bedömning och skötselförslag
Douglasgranar är planterade på många platser i södra Sverige och blir ofta ett bekymmer
eftersom de är duktiga på att föryngra sig. Beståndet bör därför avverkas och uppväxande
plantor bör röjas bort. Närheten till husen gör denna åtgärd angelägen ur säkerhetssynpunkt.
Området har högt naturvärde.

4 – Hygge med gamla frötallar
Ett större, nästan öppet område i sydsluttningen nedom Fyrstigen med gamla tallöverståndare
och rönnar, ursprungligen en avverkning.
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Biologiska värden
Gammalt hygge i en sydsluttning där fröträd har lämnats kvar. I östra kanten finns Limöns
äldsta (?) tall som ännu reser sig högt över omgivande ungskog. Trädet är dock numera dött.
Den utgör ofta spaningsplats för havsörn. Även frötallarna tillhör de äldre tallarna på ön med
förekomst av tallticka. Den rika blomningen av oerhörda mängder skogsfibblor drar till sig
insekter som söker pollen på högsommaren.
Marken är torr och till stora delar täckt av klappersten.
Sociala värden
Fyrstigen tangerar beståndet men besökare bör nog ges en vink om att här finns en anledning
att avvika från stigen för att se öns äldsta träd.
Bedömning och skötselförslag
För att behålla solexponeringen av tallarna kan röjning bli nödvändig i framtiden då
uppväxande ungskog kan förväntas ge beskuggning. Framför allt är det viktigt att ta bort ung
gran. De äldre granar som finns bör få stå kvar liksom de äldre rönnarna. Enstaka tall måste
släppas upp för att ordna med återväxten av tall.
Området har högt naturvärde.

Stort öppet område söder om Fyrstigen med gamla frötallar som överståndare. I detta
område finns också en mängd äldre rönnar. Foto Tomas Fasth.
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De öppna markerna runt fyrarna är torr och stenig. Materialet är ursvallad klappersten. På
marken finns stor mängd av liljekonvalj. Foto Leif Andersson.

5 – Fyren
Kulturhistoriska värden
Fyrplatsen med den gamla och nya fyren omges av en glänta i skogen. Härifrån har sjöfarare
fått ledljus sedan början av 1900-talet. Enligt Lena Ström (muntligen) kan fyrplatsen vara
den plats där vårdkasar tändes, åtminstone efter början av 1700-talet. Vårdkasar tändes för
att varna för främmande trupper, oftast österifrån – Ryssland. I den gamla fyren finns även en
bostadsdel som användes som skola för öns bofasta i början av förra seklet. Numera används
den som tillfällig bostad åt stipendiater och andra besökare.
Fyren omges av en torr, klapperstensrik mark med påfallande stora mängder av
kalkkammossa och liljekonvalj. I kanterna mot skogen står en del äldre rönnar.
Bedömning och skötselförslag
Byggnaden behålls i nuvarande skick och användning. Även när bostadsdelen är bebodd kan
utsiktsplatsen nås av besökare. Utsikten mot havet skyms numera av den uppväxta skogen
men det är ändå inte motiverat att hugga upp nya siktgator.
Den öppna marken runt fyren bör även fortsättningsvis hållas öppen, t.ex. med slåtter. Äldre
rönnar bör få finnas som ett bryn mot barrskogen.
Området har visst naturvärde.
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6 – Trädklädda marker som bör restaureras och omföras till öppen gräsmark
6a
Glest tallklädd mark öster om fiskeläget, nära caféet.
Biologiska värden
I brynet mot den idag öppna gräsmarken finns denna igenväxningsmark där ännu många
arter minner om tiden då den var i hävd. Den medelålders tallskogen är gles och luckig och
mellan dem finner man arter som en, oxbär, ängshavre, brudbröd, älväxing, gullviva, bockrot,
rödklint, rosettjungfrulin, vårfingerört, backglim, slåtterfibbla, rödkämpar och låsbräken. De
skogsarter som vandrat in sedan hävden upphörde är bl.a. liljekonvalj, blåsippa, getrams och
vispstarr.
Sociala värden
Brynet är knutpunkten för många besökare som söker sig mot öns östra delar, rundslingan
eller fyrstigen som här följer det svagt upphöjda åskrönet. Brynet ligger också centralt bland
fritidshusen.
Bedömning och skötselförslag
Den öppna gräsmark som här en gång var i hävd bör återställas för att öka arealen och
mängden blommande örter. Närheten till befintlig gräsmark och många kvarstående
ängsväxter gör området särskilt lämpligt att restaurera. Bristen på blommande örter kan vara
ödesdiger för insekter som är beroende av nektar och pollen och är ett viktigt motiv för en
restaurering. Området bör skötas som resten av gräsmarkerna (område 14a) vid fiskeläget
efter restaurering.
Upplysningstavlor för besökare bör finnas på plats före och under själva
restaureringsinsatserna.
Området har påtagliga värden men kan genom restaurering troligen få höga naturvärden.
6b
Litet område med granplantering utmed stigen mot Oxharen, norr om fritidshusen.
Biologiska värden
Detta är ett område med granplantering på tidigare öppen odlingsmark. Det finns kvarstående
ängsväxter, bl.a. spåtistel, bland granarna vilket gör det möjligt att restaurera den till öppen
gräsmark.
Bedömning och skötselförslag
Detta område ligger nära ett större område med fritidshusbebyggelse och ansluter till
den öppna mark som restaurerats till fårbete. Området bör efter restaurering skötas som
gräsmarken på den gamla fårbetesmarken (14d).
Området har påtagliga värden – men mest potentiella. Om ingen restaurering görs kommer
värdena att minska.
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7 – Tallskog med överståndare i nordsluttningen
Mindre område i norrsluttningen, öster om Tärnstigen, med gamla tallar.
Biologiska värden
Omgiven av yngre tallskogar finns denna samling av gamla tallar som är dryga 200 år,
med förekomst av tallticka. Tallarna är höga och ganska grova, enstaka är strax under 2 m i
omkrets. I beståndet finns även gran varav en del äldre. Under gammeltallarna sågs en mängd
ovanliga marksvampar. Svart taggsvamp, blåfotad fingersvamp, orange taggsvamp och
brandtaggsvamp är några exempel.
Sociala värden
Beståndet ligger en bit från stigarna och förblir sannolikt oupptäckt av besökare.
Bedömning och skötselförslag
Mindre punktinsatser kan behövas kring en del av gammeltallarna, för fortsatt solexponering
av hela stammen. Äldre granar ska stå kvar, insatserna ska främst riktas mot yngre gran.
Området har högt naturvärde.

8 – Tallskog med överståndare på sydsluttningen
Område med gamla tallar på sydsluttningen, bitvis utmed stigen mot Landstormsudden.
Biologiska värden
I anslutning till stigen runt ön finns på öns södra sida ett område som domineras av äldre
tallskog. Tallarna står glest och under dem finns flerstädes uppväxande yngre gran.
Sociala värden
Stigen runt ön passerar genom beståndet och ger besökarna en storslagen upplevelse av skog
som börjar uppnå biologisk mognad.
Bedömning och skötselförslag
Upprepade röjningsinsatser av främst ung gran kan behövas för att upplevelsen av äldre
tallskog inte ska gå förlorad.
Området har högt naturvärde.

9 – Landhöjningsskogar (9a-9i)
Strandsnår och lövbestånd utmed stränderna på öns östra sida, från Tärnviken hela vägen
runt ön till viken väster om Landstormsudden. Dessutom ingår ett område (91) väster om
Scoutviken.
Biologiska värden
Runt större delen av Limön finns en smal zon närmast innanför den trädfria stranden där
lövträden dominerar. Pionjärskog av detta slag har vuxit upp efter att nytt land stigit upp hur
havet i takt med landhöjningen efter senaste istiden.
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Innanför stränderna på Limön och öarna runt finns stora, vackra bestånd av havtorn. Foto
Tomas Fasth.

Först av flerårig vegetation att kolonisera den nakna mineraljorden är havtorn, en av öns
verkliga karaktärsarter. Dessa buskbryn ligger ofta i anslutning till lövskogen, i en bård
närmast stranden. Bäst utvecklad, både med störst utbredning och grövsta stammar är
den i delområde 9b. Här växer även fleråriga parasitsvampar typiska för havtorn på de
förhållandevis grova stammarna. Intressanta arter är t.ex. Phellinus contiguus buskticka och
Phellinus hippophaecola havtornsticka.
Innanför zonen med havtorn finns vanligen en zon med gråal. Bäst utvecklad är lövskogen
på Limöns södra sida, både vad gäller artinnehåll och utbredning. Gråalen får här sällskap
av ädellövträd, främst ask och lönn, som bitvis är dominerande. Bland andra förekommande
träd finns främst klibbal, sälg och rönn. Klibbalen bildar bitvis rena bestånd i alkärr där öppna
vattensamlingar tidvis breder ut sig mellan trädstammarna. Övergången mot barrskog intill
landhöjningsskogen sker gradvis och granens invandring i lövskogen sker smygande men i
ökad takt under senare decennier.
Lövträden är överlag unga men enstaka äldre träd av klibbal och ett flertal äldre askar
förekommer. Den grövsta klibbalen är nära metergrov i diameter och det gamla trädet är
ihåligt vid basen. Grövsta asken är drygt 70 cm i diameter. Bägge växer på öns södra sida, i
delområde 9i. Till detta bestånd hör också en hel del gran som omger ett litet lövkärr.
Markfloran är rik på örter i lövskogarna. Blåhallon är karaktärsart.
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Olivskål, Chlorencoelia versiformis, växte på en grov, gammal murken gråallåga i skogen
norr om fiskeläget. Arten är, trots att den är iögonfallande, sällan påträffad. Foto Tomas
Fasth.

Sociala värden
Lövskogarna är lättillgängliga i anslutning till stigar med tillhörande rastplatser på södra sidan
av ön. Som miljö för vandringar är de dock svårgångna och i havtornszonen taggiga.
Bedömning och skötselförslag
Landhöjningsskogar är naturliga skogsmiljöer som utvecklats spontant. Detta är sannolikt de
skogar där vedtäkt skedde i äldre tid. Ett problem är att gran tränger in i lövskogen. Om de
äldre askar som idag trängs med gran i denna zon ska kunna utveckla högre naturvärden och
inte skuggas ihjäl av gran redan i medelåldern behövs en hel del punktinsatser i delområde 9c,
9d och 9f. Även i delområde 9i bör en del frihuggningsinsatser ske.
Området har högsta naturvärde.

10 – Gråalskog rik på ädellövträd
Lövskogsområde omedelbart norr om fiskeläget.
Biologiska värden
Limöns största lövbestånd ligger innanför västra stranden där terrängen är flack och med
näringsrika jordar. Äldre tiders hävdade gräsmarker har här vuxit igen och lämnat plats för
en tät och snårig lövskog. Markförhållandena är övervägande fuktiga. Dominerande trädslag
är gråal och hägg. Här finns också ett stort inslag, särskilt mot kanterna, av ädla lövträd som
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Våt sänka i skogen SSO om Tärnviken. I detta område häckade skogssnäppa 2012. Foto
Tomas Fasth.

lönn, ask och alm. Granar förekommer som enstaka träd. Fältskiktet är frodigt och närmast
lundartat med arter som trolldruva, sårläka och underviol. Den rika tillgången på död ved är
värdefull för ett flertal organismgrupper, exempelvis vedsvampar. Skålsvampen olivskål som
hittades på en gråallåga är ett av få fynd som gjorts i Norrland.
Bedömning och skötselförslag
Om död ved fritt tillåts utvecklas även i fortsättningen kan lövskogens värde som
vedsvamplokal bestå. I kantzoner mot omgivande gräsmarker kan buskrika bryn med fördel
anläggas eller få chans att utvecklas. Områdets allra sydöstligaste hörn bör lämna plats för
gräsmark.
Området har högt naturvärde.

11 – Blandskogar
11a
Fuktig skog strax SSO om Tärnviken.
Biologiska värden
I norr finns omväxlande blöta alkärr och friskare aspbestånd. Träden är jämnåriga,
medelålders. I kantzoner och i söder tillkommer en hel del gran på frisk-fuktig mark. Intill de
blöta delarna häckar skogssnäppa.
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Bedömning och skötselförslag
Naturvärdena är knutna till både gran och lövträd och kommer att öka om dessa får åldras och
utveckla död ved. Ingen skötsel är nödvändig. En tipp med diverse trädgårdsavfall finns i norr.
Tippen bör flyttas till område med mark utan särskilda naturvärden.
Området har högt naturvärde.

11b – 11 d
Kantbestånd runt fritidshusen mellan fiskeläget och Oxharen.
Biologiska värden
I anslutning till fritidshusen som har byggts på den öppna odlingsmarken finns
igenväxningsmark där gran, asp, rönn, sälg och björk bildar ett blandbestånd. Träden är
jämnåriga och medelålders. 11 d är något mer grandominerat än de övriga. Kalkgynnad
markflora, särskilt i 11c och 11d.
Bedömning och skötselförslag
Inga särskilda naturvärden finns i områdena idag men på sikt kan lövet utveckla naturvärden,
särskilt om en del gran gallras ur.
Områdena har påtagliga naturvärden.

12 – Övriga blandlövskogar
12a
Större område med lövrika blandskogar mellan fritidshusen norr om fiskeläget och Oxharen.
Biologiska värden
Ett av Limöns större lövbestånd ligger mellan fritidshusen norr om fiskeläget och söder
om Oxharen. Terrängen är flack och här fanns fordom inägor med åkrar och slåttermarker.
Österut övergår de fuktiga markerna i friskare mark och gråal, lönn, rönn och hägg lämnar
plats för gran, asp och björk. Mot norr bryter granbestånd av på friskare mark (se delområde
1) men längst i norr blir det åter flackare och en fuktig-blöt alsumpskog med äldre klibbalar
tar vid. Tillgången på död ved är god av främst gråal och sälg. Grova träd av björk, sälg
och klibbal förekommer. Områdets rika markflora med nästrot och sårläka skvallrar om hög
näringsrikedom.
Bedömning och skötselförslag
Om död ved fritt tillåts utvecklas kan lövskogens värde för vedsvampar bestå.
Buskrika bryn bör utvecklas i sydvänt läge mot den öppna gräsmarken.
Området har högt naturvärde.
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Lövrik blandskog söder om Oxharen. Foto Leif Andersson.

12b
Ett långsträckt område utmed stigen från Scoutplanen mot Landstormsudden.
Biologiska värden
En ganska ung lövsumpskog som sluttar svagt österut och övergår så småningom i äldre
blandbestånd med gran, klibbal och björk. Fuktigheten är hög. Träden står på socklar i öster.
Mossfloran är rik med bågpraktmossa och vågig sidenmossa.
Bedömning och skötselförslag
Inga skötselinsatser är nödvändiga för områdets naturvärden som är beroende av både löv och
gran.
Området har vissa naturvärden.
13 – Tallbestånd som är lämpliga för anläggningar för att främja friluftslivet
13a
Tallskog söder om caféet.
Sociala värden
Innanför Kalkudden har en grusås tömts på sitt material för att fylla ut hamnen i Gävle.
Grusgropen kläds nu av medelålders tall. Den del av gropen som ligger mellan Kalkudden
och närmast belägna fritidshus mot öster har helt plan, frisk mark. I norr finns lite lövinslag
innanför brynet mot den öppna gräsmarken. I strandzonen glesnar trädskiktet och ger
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utrymme för havtorn och gräsmark. På stranden växer ett smalt vassbälte på den steniga
botten. Närmast Kalkudden finns en större glänta som iordningsställts för grillning med
tillhörande bord och möjligheter till bad (delområde 20c). Området innanför stranden är
särskilt väl lämpad för camping då den ligger närmast hamnen och är en vacker plats med
utsikt mot havet där solen skapar ett behaglig eftermiddagsljus. Övriga stränder är privata på
denna del av Limön.
Bedömning och skötselförslag
Med små insatser kan denna plats bli en gästvänlig campingplats för kortvariga besökare.
Trädskiktet bör glesas ut, åtminstone hälften av stammarna bör gallras ur. Närmast gläntan
behöver röjas en del i buskskiktet för att ge bättre kontakt med stranden. Vassen slås
sommartid. Om stubbar och kvarstående vasstrån hålls så låga som möjligt från början
kommer uppföljande åtgärder bli överflödiga. Avverkade träd blir ved som kan nyttjas vid
grillplatsen och kan bli bränsle till en framtida bastu för campare och boende i fiskeläget.
Platsen är lämplig att använda för byggnader för friluftslivet som bastu, ytterligare stugor för
uthyrning m m.
Området har vissa naturvärden.

13b
Tallskog innanför Tärnviken.
Sociala värden
Innanför Tärnviken växer en gles tallskog på torr och plan mark. Genomsikten är god och
havet syns väl även långt ifrån stranden. Tärnviken är Limöns största badplats och har en
fin sandstrand. Vindskydd har nyligen ställts iordning för rastande och ger också plats för
övernattning och möjlighet att grilla. Tallskogen skulle också lämpa sig för camping för den
som vill övernatta i mindre sällskap eller helt ensam. I detta område skulle också en bastu
kunna anläggas.
Bedömning och skötselförslag
En smärre gallring skulle underlätta för campare att placera tält och samtidigt blir det ved till
grillningen och bränsle till en bastu som bör finnas för att ge också boende från fritidshusen
bättre möjligheter till dusch och tvagning. Sötvatten finns inom nära räckhåll i åsen närmast
västerut. Badplatsen behöver städas upp varje vår då skräp från båtar i farleden utanför driver
iland.
Området har vissa naturvärden.

14 – Gräsmarker (14a – 14f)
Ett antal gräsmarker av olika storlek i anslutning till bebyggelsen på Limöns östra sida.
Biologiska värden
Öppna gräsmarker har funnits på ön kring fiskeläget sedan lång tid. Dessa har delvis varit
uppodlade (delområde 14e) men merparten är naturlig gräsmark med artrik ängsflora.
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Brudsporre från de
torra gräsmarkerna
runt fiskeläget. Floran
är rikast i de norra
delarna. Foto Tomas
Fasth.

På övriga delar av västra Limön har funnits mer gräsmarker som vuxit igen till lövskog
(delområde 10 och 12). Odlade marker en bit ifrån fiskeläget har blivit fritidsboställen men
mellan husen finns kvarstående ängsväxter (delområde 21m). Kring många fritidshus, både i
fiskebyn och utanför denna, finns gräsmarksfläckar som hålls i hävd av stugägarna, även på
de mindre holmarna utanför huvudön (Mursrabben, delområde 21o m.fl.). Mellan fritidshusen
och Norrviken finns en ganska nyupptagen gräsmark som varit igenvuxen en längre tid
(delområde 14d).
Gräsmarkerna på Limön har skiftande hävd, merparten har för näravarande ingen hävd. En del
av markerna runt fiskeläget slås manuellt. Ett nyrestaurerat område (delområde 14d) betades
under ett antal år med får men betet har nu upphört. Stigarna mellan husen i fiskeläget klipps
med gräsklippare.
Viktigt för de torra markerna är tramp och detta är den enda hävden av Kalkuddens torrbacke
(delområde 14b) och är även för torrängen betydelsefull (delområde 14a).
Den rikaste floran finns på torrängarna i fiskeläget (framför allt 14a och 14b) men även i
den tidigare fårbetade marken finns en fin gradient från frisk ängsmark till fuktig strandäng.
Många kalkgynnade arter finns här på sina nordligaste förekomster i landet. Gräsmarkerna ger
möjligheter för många blombesökande insekter att finna föda. Närheten till lövbestånd med
rik tillgång på död ved är ett plus (delområde 10 och 12a). Brynen i övergångszonen skulle
lämpligen kunna förstärkas, om sly röjs bort och ger plats för blommande buskar och små
träd.
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Strandvegetation utanför Limöskaten. Foto Tomas Fasth.

Sociala värden
Gräsmarkerna runt fiskeläget används av besökare med barn för lek. Under ett par veckor på
högsommaren nyttjas den för kolloverksamheten. Midsommartid är den flitigast frekventerad.
Kontakten mellan den äldre bebyggelsen, gräsmarken och mötet med havet ger många
trivselpoäng och ger den helhetsupplevelse som utgör Limöns starkaste lockelse för besökare.
Bedömning och skötselförslag
Hävden måste bli bättre för att hejda igenväxningen och rädda den värdefulla floran.
Markerna är förhållandevis plana och stenfria och det vore lätt att slå av dem med en
handdriven slåtterbalk. Detta bör ske sent på torrängen då blommorna gått i frö men tidigare
på den friskare ängsmarken som domineras av gräs. Vissa delar (delområde 14e) kunde slås
redan före midsommar för att erbjuda lämpliga campingplatser för tillfälliga besökare med
större tält. Den tidigare fårbetade marken måste också skötas. I första hand bör även här
slåtter med balk användas. I detta fall bör stängslet tas ner. Att återgå till betesdrift, helst då
med både nöt och får är också en möjlighet. Får bör dock inte släppas på förrän i början av
juli med tanke på floran. Nöt kan börja betet en månad tidigare. Brynen i övergångszonen mot
lövskogen skulle genom röjning där sly växer idag kunna bli artrika och få ett värdefullare
inslag av blommande buskar och små träd. Torrbacken på Kalkudden kan öppnas upp
i anslutning till de havtornsbuskar som växer ett stycke från stranden för att ge de små
sällsyntheterna i floran större utrymme.
Vissa av gräsmarkerna har högsta naturvärde (14a och 14 b), andra har högt naturvärde.
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Strandvegetation på östsidan av Tärnharen. Foto Leif Andersson.

15 – Stränder, skär (15a – 15h)
Stränder på holmarna Oxharsrabben, Tärnharen, Tärnharsrabben och utmed Limön från
Tärviken till viken väster om Landstormsudden.
Biologiska värden
Runt större delen av Limön finns en smal naken zon där vågorna bryts mot stranden. De
öppna stränderna med sand och sten nyttjas av solälskande insekter och andra småkryp.
Här växer många kalkgynnade mossor och skorplavar. På den glest bevuxna marken mellan
stenarna trivs små konkurrenssvaga örter som sumpgentiana och det för Östersjön unika
gräset gultåtel. Övergången mot ett heltäckande växttäcke, naturlig havsstrandäng på
finkornigare jordart, sker gradvis. En smal strandängszon med speciell, källpåverkad flora
finns norr om Tärnviken (delområde 15c). Här växer bl.a. slåtterblomma och tagelsäv.
På de större öarna norr om Oxharen finns även storblockiga stränder som lämpar sig för
häckande vitfågel (delområdena 15a, b). Strandängarna är här mer vidsträckta än på huvudön
och lämpar sig också för häckande vadarfåglar som rödbena och drillsnäppa. Vitkindad gås
tillhör också häckfåglarna.
Sociala värden
Strandzonen lockar givetvis besökare, inte bara för bad, utan också för att möta havets vågor
som ger svallning på de många gånger välexponerade stränderna och skänker besökare vilsam
sinnesro.
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För båtburna besökare med mindre farkoster kan det vara lockande att lägga till vid de mindre
öarna, åtminstone då inte vitfåglarna är i sin mest intensiva omvårdnadsfas i häckningen. De
grunda vattnen runt dessa öar är ett bekymmer för den som inte färdas i kanot eller kajak. En
svårighet för båtburna besökare är att bryggorna är privata och de har också placerats där lite
djupare vatten når stranden. Oxharsrabbens norra del har en liten vik på sydsidan som torde
vara möjlig att nå land från även med viss mera djupgående köl.
Bedömning och skötselförslag
Strandzonen utgör en av Limöns lockelser för besökare och hit hittar de utan vägledning. En
hel del strandpartier är dock otillgängliga till följd av fritidshus, särskilt på sydsidan och hela
Oxharen. Dessa delar har därför lyfts ut från detta delområde (delområdena 21f, 21c, 26a).
Stränderna har höga naturvärden.

16 – Vassar
Vassområde söder om Oxharen.
Biologiska värden
Norr om Norrviken finns Limöns enda större vassbestånd. Vassen är tät och hög och kan
fungera som lämplig häckningsplats för vissa fågelarter.
Bedömning och skötselförslag
Bladvassen behöver inga skötselinsatser på denna plats.
Området har påtagliga naturvärden.

17 – Glänta öster om fyren
Öppet område ca 150 mONO om fyrarna.
Biologiska värden
En liten glänta finns något hundratal meter i ONO riktning från fyren. Marken är torr med
klappersten och med gott om liljekonvalj. En del rönnar står spridda på området.
Bedömning och skötselförslag
Från naturvårdssynpunkt är det gynnsamt om denna glänta kan hållas öppen.
Området har påtagliga naturvärden.

18 - Rikkärr
Ett litet område med rikkärr innanför viken ca 500 m V om Landstormsudden. Har i botaniska
sammanhang ibland benämnts ”Landstormskärret”.
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Kärrknipprot från
rikkärret 500 m V om
Landstormsudden. Foto
Tomas Fasth.

Biologiska värden
Strax innanför stranden på Limöns södra sida finns ett litet kalkpåverkat kärr med orkidéer
och andra kalkkrävande arter. Kärret är ganska tätt trädklätt, främst av klibbal och ask, och
det ger kärret mer karaktär av sumpskog. Någon glänta är det alltså inte men rikkärret är ändå
glesare trädklätt än omgivande sumpskogar där även gran tillkommer. Bland sumpskogens
särskilda invånare ingår små landsnäckor som bara förekommer i kalkpåverkade rikkärr.
Bedömning och skötselförslag
Rikkärret med dess sällsynta flora behöver vissa skötselinsatser för att värdena ska bestå
på sikt. Trädskiktet är så pass tätt att floran annars riskerar att utarmas. Det är viktigt att
trädskiktet öppnas med små röjningsinsatser för att minska risken för täta slyuppslag. För att
bibehålla sina värden behövs återkommande röjningar av buskar och uppkommande sly.
Området har högt naturvärde.
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19 – Grunda vattenområden (19a – 19d)
Grunda vattenområden runt hela ön utom ett område mellan Mursrabben och Kalkudden.
Biologiska värden
Runt hela Limön finns grunda vatten som utgör tillhåll för en rik undervattensflora av
grönalger och kransalger. Även vissa kärlväxter, såsom slingor, finns här och tillsammans
utgör undervattensängarna barnkammare för smådjur och fiskar. Dessa är inte närmare
inventerade i detta uppdrag.
För många andfåglar utgör de grunda vattnen viktiga häckplatser, dit mödrar drar med sina
täta följen av ungfåglar. Svarthakedopping uppträder i de flesta vikar med grundvatten.
I grundområdena mellan Limön och Römaren finns små gräsklädda holmar som utgör
häckningsplats för tärnor, andfåglar och doppingar.
Sociala värden
Grundområdenas rika fiskeliv borde vara en lockelse för fiskande besökare. Fiske med fasta
redskap är förbehållet arrendatorer enbart.
Bedömning och skötselförslag
De grunda vattnen med tillhörande holmar är betydelsefulla delar av Limöns mångfald.
Områdena har höga naturvärden.

20 – Bad- och rastplatser (20a – 20d)
Omfattar badplatserna Tärnviken (20a), Scoutviken (20b), Kalkudden (20c) samt rastplatsen
vid Limöskaten (20d).
Sociala värden
Badplatserna utgör alltid en särskild lockelse sommartid, inte minst för småbarnsfamiljer,
även om badvattnet inte uppnår en njutbar temperatur. Stränderna är sandiga och inbjudande
för solbad. Kringväxande tallskogar är glesa och skänker viss skugga. Bord och matplatser
finns. Vid Scoutviken i söder (delområde 20b) används en del av viken för båtar med
bryggplatser.
Bedömning och skötselförslag
För att förlänga badsäsongen och ge möjligheter för fritidsboende till tvagning föreslås att
bastu byggs vid badplatserna. Vid bastun ska även finnas duschmöjligheter med sötvatten. Det
borde gå att leda dit färskvatten från närbelägna källor eller grävda brunnar. Om vedeldade
bastuaggregat installeras bör något form av gnistskydd sörja för att glöd inte kan lämna
skorstenen och antända skogsmarkerna. Alternativet är att då eldningsförbud råder i markerna
stänga bastun. Vid Kalkudden som har mindre torr skogsmark i närheten är brandfaran
mindre. Här behöver också badplatsen rustas upp och förbättras, kanske med tillförsel av
sand.
Området har påtagliga naturvärden.
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Fritidshus på Tärnharen. Foto Leif Andersson.,

21 – Fritidshusbebyggelse med tillhörande arrendetomter eller friköpta tomter (21a – 21x)
Samtliga områden med tomtmark på Limön och omgivande holmar.
Biologiska värden
Bebyggelsen på Limön består dels av de hus som ligger i det gamla fiskeläget och som varit
permanentboendes bostäder under tidigare sekler, dels nybyggda hus som vuxit upp under
1900-talets senare hälft sedan de tillfälliga vikbara husen som monterats upp sommartid för
fritidsboende övergivits som bostäder. De permanentade fritidshusen placerades på öns västra
del där också fiskeläget är beläget, ofta i täta klungor, på varierande avstånd från stranden. På
flera platser byggdes husen där odlingsmarken hade övergivits eller i gläntor som hållits uppe
av betande djur tidigare. På så sätt kom en del av den ursprungliga floran att hamna inom
de tomter som omgav husen. Således finns ännu spår av den markhistoriken bevarad genom
husägarnas hävd, genom slåtter och röjning för att hålla tomten öppen och få huset solbelyst.
Några platser med särskilt välbevarad flora ska framhållas; delområdena 21b, 21d, 21m,
21n och 22d. Exempel på ängsväxter är slankstarr, gullviva, darrgräs, backglim och kattfot.
Inom delområde 21 m finns en hektar-stor fålla som har fårbetats under ett antal år. Här växer
exempelvis plattstarr, darrgräs, brudborste och ängsklocka. Strandängar som vårdas väl finns
vid delområdena 21o och 21f. Dessa har riklig förekomst av höskallra. Rödbenan är sannolikt
häckfågel. Ovan strandängen (område 21f), på resten av den bortgrävda grusåsen växer nära
ett av husen spåtistel, blodnäva och backglim.
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Östra delen av Oxharen sedd från Tärnharen. Foto Leif Andersson.

Till den äldre bebyggelsen hör Caféet och intilliggande ladugårdslängor. Kring dessa gjordes
ett återfynd av paddfot som varit försvunnen från ön sedan 1970-talet. Fröreserven i marken
hade aktiverats då man grävde runt en av längorna. Cafébyggnaden som har sliten träpanel är
bostad för humlor och vildbin.
Bedömning och skötselförslag
Med fortsatt extensiv hävd av tomtmarker med skärande redskap kommer ängsfloran att
kunna bevaras. Fårbetet kan ersättas av slåtterbalk. På strandängarna används liar. Växtplatsen
för paddfot bör störas genom tramp eller omgrävning för att inte växttäcket ska sluta sig.
Naturvärdena är mycket variabla i dessa bebyggda områden. De föreslås ej ingå i ett framtida
reservat.

22 – Hamnar, båtuppläggnings- och bryggplatser (22a – 22e)
Här ingår båthamnen vid Kalkudden (22e), bryggplatsernva vid fiskeläget (22d)ett par
områden väster om fritidshusen (22b o 22c) samt bryggorna på sydsidan av Oxharen (22a).
Sociala och biologiska värden
På Kalkudden finns bryggor för besökare med större båtar som gästar ön och önskar stanna
längre än en dag (delområde 22e). Här finns också den större bryggan för turbåten som
tillfälliga besökare kan ta sig till ön med sommartid. Bland buskar och träd står här ett antal
skottkärror som de boende använder för att transportera saker till sina fritidshus. Privata
bryggor som hör till fiskeläget ligger strax intill (delområde 22d). Här finns också rester efter
en gistvall, d.v.s. en anläggning för att torka och reparera fiskeredskap, vanligen nät. En del
höga trästolpar står fortfarande kvar. Dessa gamla trästolpar har blivit bevuxna av skorplavar,
bl.a. ladlav, troligtvis den hotade sydliga ladlaven (delområde 22d). Här sammanfaller alltså
biologiska och kulturhistoriska värden.
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Tidigare fårbetat område mellan fritidshusen norr om fiskeläget. Foto Tomas Fasth.

I Norrviken finns den största gemensamma bryggan för privata båtägare (delområdena 22a,
b). För båtarna finns plats för vinterförvaring på land närmast bryggorna.
Bedömning och skötselförslag
Gästplatserna är få men täcker det behov som finns för besökare till ön.
Områdena har påtagliga naturvärden.

23 – Grunda vattenområden (23a - 23c)
Här ingår ett område mellan Römaren och Limön (23b) samt ett mindre område söder om
Oxharsrabben (23a). Dessa ingår ej i de delar som föreslås ges reservatsskydd.
Biologiska värden
En skyddad vik på Oxharen har troligen skyddsvärd undervattensflora men denna har inte
inventerats närmare.
Bedömning och skötselförslag
Det finns inget underlag för att bedöma detta område från naturvårdssynpunkt.
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Limöns fiskeläge med bryggor och båthus sett från Mursrabben. Foto Tomas Fasth.

24 - Kalkuddens bryn och mindre halvöppet område på Oxharen (24a, 24b)
Busk- och trädklätt område på Kalkuddens sydvästspets (24a). Innefattar även ett litet område
inne bland fritidshusen på Oxharen (24b).
Biologiska värden
Yttre delen av Kalkudden är bevuxen av lövbryn där rönn och sälg bildar ett ungt trädskikt
vid sidan av havtornssnår. Häckande svärta konstaterades då platsen besöktes i mitten av juli.
Bedömning och skötselförslag
Spara skyddande tät havtornsbuskage som häckplats för andfåglar. Rönn och sälg kan gallras.
Området har påtagliga naturvärden.

25 – Landhöjningsskog (25 a – 25c)
Omfattar de landhöjningsskogar som ligger i den del av Limön som ej förslås ingå ett
reservat. Det är ett område på Oxharen östsida (25a), ett område några hundra meter Ö om
Scoutviken (25b) samt ett område på Oxharens sydöstsida.
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Turbåten lägger till vid båtkajen på Kalkudden. Foto Tomas Fasth.

Biologiska värden
Nordöstra delen av Oxharen har en smal zon med landhöjningsskog innan barrskogen tar över
inåt ön. Närmast stranden växer havtorn. Innanför buskbrynet tar en tät lövskog med mest
gråal överhanden. Även längre sydost finns sådan vegetation liksom några hundra meter öster
om Scoutviken.
Bedömning och skötselförslag
Inga särskilda skötselinsatser behövs utan lövskogen får utvecklas spontant.
Området har påtagliga naturvärden.

26 – Stenstrand, skär, buskbryn (26a – 26c)
Innefattar områden med stränder som ej förslås ingå i ett reservat. Samtliga ligger på Oxharen.
Biologiska värden
Yttersta delen av Oxharen är en blockrik strandängsremsa med ett havtornssnår innanför
(delområde 26a). Grundområdet utanför är fågelrikt med bl.a. häckande vitkindad gås, ejder,
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Gultåtel är en typisk växt
på stränderna runt Limön.
Foto Leif Andersson.

grågås och skäggdopping. Skräntärna, som häckar längre mot söder, strax utanför länsgränsen,
fiskar här sommartid.
Vid Oxharens sydspets finns likaså smärre buskbryn och ett sund har tidigare delat av
Oxharen i två olikstora öar. Sundet är idag i södra delen ett öppet kärr (delområde 26b). Här
växer bl.a. kärrvial.
Bedömning och skötselförslag
Strandängarna behöver ingen skötsel medan kärret i det tidigare sundet är i behov av
kontinuerlig röjning för att inte utvecklas till sumpskog.
Området har påtagliga naturvärden.
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Strandsnår med höga örter på Tärnharen. Foto Leif Andersson.

27 – Barrskog nära bebyggelse (27a – 27d)
Innefattar skogsområden nära bebyggelse som ej förslås ingå i ett framtida reservat. Tre av
dessa ligger på Oxharen (27a-27c) och ett mellan Scoutviken och Scoutplanen (27d).
Biologiska värden
Barrskogen på Oxharens östra del är tätvuxen med yngre gran och medelålders tall
(delområde 27b). Enstaka äldre tallar och lite löv förekommer spridda. I södra delen finns en
liten glänta som nyttjas som tennisbana. Den glesa markväxtligheten gör att kattfoten trivs.
Vanlig nattviol noterades.
På Oxharens södra del växer en glesare, äldre tallskog (delområde 27a). Graninslaget är litet
sedan stormfällningar blåst ner merparten. Längst i väster ingår en liten alsumpskog där ett
sund tidigare avskilde Oxharen från en mindre ö.
Sociala värden
Ett tredje barrbestånd på Oxharen är en ridå med tätvuxen medelålders gran (delområde 27c).
Mest används den av boende i bebyggelsen intill, som förvaringsplats och den fungerar också
som vindskydd mot havet.
Ett fjärde medelålders barrbestånd finns inom fritidshusbebyggelsen nära Scoutplanen
(delområde 27d). Här växer mest tall men också gran. För de närmast boende kan det ha viss
betydelse.
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Barrskog på Oxharens nordspets. Bilden tagen från Tärnharen. Foto Leif Andersson.

Bedömning och skötselförslag
De täta barrbestånden bör gallras för att öka genomsikten och möjligheten till rekreation.
Frihugg gärna de äldre tallarna på nordöstra Oxharen.
Områdena har påtagliga naturvärden.

28 – Blandskog S om fiskeläget
Biologiska värden
Grusåsen som för drygt 100 år sedan var intakt är här bortgrävd och istället ersatt av en
terrängsvacka där en lövskog växer, delvis sumpig. Trädslagsblandningen är stor; gråal, lönn,
rönn, sälg, hägg, björk, asp och gran bildar ett medelålders trädskikt. Närmast bebyggelsen
dominerar sälg. På ömse sidor om svackan finns medelålders ganska tätvuxen tallskog. Detta
delområde innefattar också en liten obebyggd arrenderad yta S om Oxharen.
Sociala värden
Skogen ligger helt omsluten av bebyggelse och är därför av visst värde för rekreation. Stigen
till Scoutviken tangerar beståndet i norr. Skötselinsatser är inte nödvändiga.

62

Scoutplanen. Foto Leif Andersson.

Bedömning och skötselförslag
Området har begränsade naturvärden och kan ses som ett resursområde för friluftsliv och
annan verksamhet på Limön.
Området har påtagliga naturvärden.

29 - Scoutplanen
Biologiska värden
Scoutplanen var i äldre tid en inäga – en mindre åker med hackslått i kanterna. 1921 så
anlades en stuga för scouterna som använde åkern som en lekplan. Denna är idag en större
gräsbevuxen plan. Den slås med gräsklippare.
Sociala värden
Denna plats hade under 1920-1930-talet stor betydelse för anordnande av olika
friluftsarrangemang. I dag är det en öppen plats för de som har fritidshusen i närheten.
Bedömning och skötselförslag
Scoutplanen bör även i fortsättningen hållas öppen. Den kan slås antingen med gräsklippare
eller med slåtterbalk.
Området har vissa naturvärden.
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7. Flora och vegetation
7.1. Allmänt om Limöns vegetation
Utforskandet av Limöns flora och vegetation sträcker sig långt tillbaka i tiden. När det gäller
kärlväxtfloran så kan denna sägas vara synnerligen väl utforskad och väl dokumenterad. Se
bilaga 9.
Limöns höga kalkhalt, det milda kustklimatet och förekomsten av kontinuerlig beteshävd
och odling sedan fiskarsamhällets tillkomst eller sedan ännu äldre tiders betesbruk har givit
upphov till en ovanligt rik flora.
Senaste tidens sämre hävd har ännu inte utarmat gräsmarkerna i sydväst eftersom
igenväxningen sker mycket långsamt i dessa torrängar. Skogsmarkens flora innehåller många
kalkgynnade arter och särskilt gäller detta lövbårdens landhöjningsskog innanför stranden.
Limöns vegetation kan grovt delas in i barrskog, lövskog, gräsmark, strandvegetation och
vattenvegetation. Nedan följer en genomgång av de skilda vegetationstyperna med några
exempel på karaktäristiska kärlväxter. Strandvegetationen vid sidan av ängsmark utgörs
dels av buskbryn, mer eller mindre taggiga snår, dels av stenklädda partier, block, sten, och
grus, dominerade av lavar och mossor vilka behandlas i ett senare nedanstående kapitel.
Vattenvegetationen har inte undersökts närmare.

7.2. Gräsmarker
Torrbackarna i den högre terrängen kring fiskeläget är mycket artrika med många kalkgynnade
växter där många arter uppträder på sin nordgräns i Sverige. Spåtisteln är en sådan art som
uppträder rikligt. Bland konkurrenssvaga arter märks den lilla ormbunken låsbräken. Friskare
gräsmark har ett frodigare men artfattigare fältskikt där mer högvuxna, konkurrensstarka örter
och gräs dominerar. Sibirisk björnloka är en vanlig art som man inte bör handskas med utan
skyddande klädsel då dess växtsaft kan orsaka eksem soliga dagar. Fuktängar finns dels i form
av strandängar på spridda håll runt ön, dels i gräsmarker även en bit från strandzonen. Bland
dess arter kan nämnas gökblomster och brudborste. Både torra och fuktiga ängar bjuder på
rikliga mängder rosettjungfrulin, älväxing, vildlin och slankstarr. Havsstrandängen som är mer
utbredd kring huvudön och även runt de mindre holmarna domineras av gräs och halvgräs
där arter som myskgräs, strandrödtoppa, gultåtel, agnsäv, blåsäv och östersjötåg förekommer.
Bland örterna kan nämnas ängsruta, höskallra, kustarun, slåtterblomma, ängsnycklar och
sumpgentiana. Kalkudden har en gles och lågvuxen torrängsvegetation där det finns gott om
ettåriga örter i floran med sällsynta inslag i fåtal som grådraba och sanddraba. Grådraba är en
fjällväxt som har få förekomster nedanför fjällkedjan. Det är notabelt att kalkskyende arter
som stagg och gökärt inte alls är noterade på Limön.
Runt i stort sett varje fritidshus finns en skött gräsplätt som också adderar värden till
gräsmarkerna på Limön. Dessa gräsytor är vanligen inte en gräsmatta med några få
kortklippta gräsarter utan innehåller ofta arter från naturliga gräsmarker.
Stora delar av gräsmarkerna är klassade som Natura 2000 naturtypen 6210 - Kalkgräsmarker
nedanför trädgränsen (Länsstyrelsen i Gävleborgs län 2006). Vi bedömer klassningen som
korrekt.
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Örtrik barrskog på Limön. Skogsfibblan förekommer ställvis i stora mängder i skogen. Foto
Tomas Fasth.

7.3. Barrskogar
Helt dominerande naturtyp på Limön är barrskogen där tall är det härskande trädslaget.
Under tallarna står yngre granar och markfloran domineras ofta av risväxter som blåbär men
med stort örtinslag. Knärot är vanlig. Bland sällsyntare risväxter märks pyrola-släktingen
ryl. Pyrola-arter är vanliga och de flesta arterna förekommer. I gles tallskog på västra delen
av ön bildar skogsfibblor utbredda bladmattor och ett heltäckande gult hav vid blomning.
Medelåldern hos tallskogen är förhållandevis hög jämfört med vardagslandskapet där hyggen
och ungskogar dominerar.
Granen bildar bitvis rena bestånd men dessa är mycket små och marginella och ofta unga, på
mark där odling tidigare förekommit. Äldre granar förekommer som inslag i lövsumpskog och
i smärre bestånd på friskare mark i närmaste omgivningen till fritidsbebyggelsen på södra ön.
Dessa har sannolikt inte varit kalhuggna utan har lång skoglig kontinuitet. Markfloran är artrik
med inslag av orkidéer som nästrot och tvåblad. Örterna dominerar men i ett bestånd nära
Scoutplanen är blåbärsris vanligt förekommande.
Till barrskogsträden hör också några inplanterade arter vilka dock inte bildar bestånd.
Douglasgranar står i en gles ridå utefter fyrstigen där också ädelgranen balsamgran (Abies
balsamea) planterats.
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Orkidéen knärot är ganska vanlig i Limöns barrskogar. Foto Tomas Fasth.

Anisspindlingen, Cortinarius odorifer, är en vanlig svamp i de kalkrika skogarna på Limön.
Foto Tomas Fasth.
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Två äldre barrskogar ovanför rikkärret väster om Landstormsudden är klassade som Natura
2000 naturtypen 9010 Västlig taiga. Detta är grandominerade kraftigt kalkpåverkade skogar
med rik marksvampflora och bör snarast klassas som 9050 Näringsrik granskog. Det finns
ytterligare kalkpåverkade, grandominerade skogar som uppfyller kriterierna för denna
naturtyp. En del tallbestånd med äldre tall kan däremot kvala in som Västlig taiga.

7.4. Lövskogar
Lövskogarna på Limön kan delas in i ett antal skilda typer beroende på trädslag,
markförhållanden och uppkomst.
Landhöjningsskog
Ovan strandzonen finns runt större delen av ön en smal lövbård innan barrskogen tar vid. Bäst
utvecklad är denna zon på södra sidan. Här finns gott om ädellövträd, bitvis dominerande, där
ask och lönn är vanligast. Dominerande art är annars gråal. Trädskiktet är övervägande ungt
med enstaka lite äldre träd. Bitvis finns här gott om död ved, mest klenved. Markfloran är
örtrik där utrymme så ges mellan block. Skogen har uppkommit som följd av landhöjningen,
och vandrat in efter att havtorn koloniserat den från högre vegetation fria stranden.
Denna zon tillsammans med strandsnåren har klassats som Natura 2000 naturtypen 9030
- Skogar på landhöjningskust. Detta är en bra klassning och Limön har synnerligen goda
exempel på sådan natur.
Gråalskog och andra lövskogar på frisk mark
På Limöns västra flacka sida finns ett stort lövområde som domineras av gråal. Halvliggande
hägg gör skogen bitvis svårframkomlig. Lövbeståndet har vuxit upp på tidigare öppen
mark som hävdats med slåtter och bete. Fältskiktet håller på att utvecklas till en lundflora.
Trädskiktet är ungt men med rikligt inslag av död ved. Gråal och hägg är träd som relativt
snabbt utvecklar död ved. I kantzonen sprider sig lövträd, främst asp, ut i den öppna
gräsmarken som utan skötsel på lång sikt helt skulle omgärda fiskarstugorna. Spridda små
lövdungar finns i anslutning till den öppna gräsmarken på flera håll, främst på öns sydvästra
del. Bland trädarterna märks björk, rönn och asp. Sälg växer enstaka och ibland i små bestånd
som i grusgropen nedanför caféet.
Skogen norr om fiskeläget är klassat som Natura 2000-typen 9030 - Skogar på
landhöjningskust. Med tanke på beståndets historia är detta en tveksam klassning men sett i
ett längre tidsperspektiv är det naturligtvis skog på en landhöjd yta. I vilket fall som helst är
detta ett mycket värdefullt skogsområde.
Lövsumpskog
Blöta partier i terrängsvackor är oftast klädda av lövsumpskog där klibbalen dominerar.
Björk är också vanlig, likaså gråal och även gran. På öns västra sida finns de största
lövsumpskogarna där även äldre, grova klibbalar förekommer. Här finns också en hel del död
ved. På friskare mark är bitvis asp dominerande. Klibbalen uppträder även i landhöjningsskog,
som pionjärträd såsom mellan Oxharens sydvästra hörn och övriga ön.
Flera av dessa lövskogar har klassats som Natura 2000 naturtypen 9030 - Skogar på
landhöjningskust.
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Havtornstickan, Phellinus
hippophaecola, är ej
sällsynt på grov havtorn
utmed Limöns stränder.
Foto Tomas Fasth.

7.5. Strandsnår
Av strandvegetationen ska här beskrivas de delar som är buskklädda med främst havtorn.
Denna taggiga buske bildar grova höga stammar om den tillåts växa fritt och utan
beskuggning från skogsträden som så småningom vandrar in i strandzonen i takt med
landhöjningen. I sällskap med havtorn uppträder ofta blåhallon med betydligt beskedligare
taggar, bildande lågvuxna snärjen. Bland de bärande buskarna finns även svarta vinbär. Där
havtornet röjts undan kring rastplatser finns utrymme för örter. Välutbildade strandbryn med
havtorn finns utmed Oxharen norr om Tärnviken, söder om Kalkudden, fläckvis längs Limöns
södra sida samt främst utmed Limöskaten där det närmast kalkskållan finns höga och breda
snår som utvecklat en hel del död ved.
Dessa strandsnår är till övervägande del klassade som Natura 2000 naturtypen 9030 - Skogar
på landhöjningskust. Detta är mycket representativa exempel på denna naturtyp.
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Kustarun och daggsvingel utmed
stränderna på Tärnharen. Foto
Leif Andersson.

7.6. Stränder
De steniga, grunda stränderna täcks av en vegetation typisk för Östersjön. Floran är här
särskilt artrik beroende på de kalkrika jordarna. Typiska inslag här är kustarun, gultåtel,
strandkrypa, sumpgentiana, strandrödtoppa, slåtterblomma, klapperögontröst tillsammans
med krypven och daggsvingel. Vegetationen är ute på skären ofta kortbetad av gäss.
Flera avsnitt är klassade som Natura 2000 naturtypen 1630 - Havsstrandängar av Östersjötyp.
På torrare, endast sällan översvämmad mark har Natura 2000 naturtypen 1220 - Perenn
vegetation på sten och grusvallar utpekats. Dessa klassningar bedöms vara rimliga, troligen är
arealerna något större än de som anges.

7.7. Våtmarker
Våtmarker på Limön är främst utvecklade i strandzonen där viken innanför Norrhamnsholmen
är den största och helt täckt av bladvass. Vassarna är för övrigt få kring ön vars stränder är
alltför utsatta för is, vågor och vind. Norr om Norrhamnsholmen fanns förr ett litet sund som
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Rikkärret 500 m V om Landstomrsudden i lövsprickningen. Foto Tomas Fasth.

skilde Oxharens sydvästra hörn från den övriga delen. Sundets södra del är idag ett kärr som
hålls öppet. Här växer kärrvial bland högvuxna gräs och halvgräs. På Limöns södra sida finns
resterna av ett rikkärr nästan övervuxet av lövsumpskog. Här växer kärrknipprot på sin enda
växtplats på ön. Här finns också slankstarr, ängsstarr och knagglestarr.
Kärret är klassat som Natura 2000 naturtypen 7230 – Rikkärr. Tillståndet för detta kärr måste
bedömas som ogynnsamt, förutsättningarna för restaurering är små.

7.8 Grunda brackvatten
Vattenområdena med sin submersa vegetation har ej inventerats under detta arbete. De utgör
en stor del av det område som avgränsats som intressant för bevarandeåtgårder.

7.9. Moss- och lavflora
Kännedomen om Limöns moss- och lavflora är dålig. Detta gäller också efter vår inventering.
Av lavar har endast några få insamlingar gjorts tidigare. Av epifyter finns endast någon
enstaka angivelse. Under detta arbete har inga studier av epifytfloran gjorts. Mossfloran är
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något bättre dokumenterad men den måste ändå betecknas som dåligt känd. Lövskogarnas
mossflora är särskilt dåligt dokumenterad.

7.9.1. Klipp- och stenmiljöer i strandzonen
Under inventeringen gjordes en särskild insamling av lavar i strandzonen. Syftet var främst
att studera lavfloran på fågelgödslade klippor samt lavsamhällen i strandzonen. Strandzonen
runt Limön är förhållandevis fattig på större block. Inga silikatstenshällar finns. Kalksten och
sandsten i fast klyft av lite storlek finns endast på Limöns nordöstkant. De flesta hällarna är
dessutom under vattenlinjen. Större strandstenar och samt sten och block av sandsten och
kalksten finns runt en del av holmarna omkring Limön, framför allt norr om ön. Därför valdes
Tärnharen ut som studieobjekt.
De ornitokoprofila samhällena (påverkade av fågelspillning) på större block av silikatsten
innehöll en ganska välutvecklad flora av kvävegynnade och ljuskrävande lavar. Här återfinns
en samling gula arter med parietin som lyser gult lång väg:
Caloplaca marina, strandorangelav

Caloplaca scopularis, klipporangelav

Caloplaca verruculifera, grynig orangelav

Xanthoria candelaris, ljuslav

Xanthoria parietina, vägglav

Utmed Tärnharens stränder finns gott om större block som är påverkade av fågelspillning.
Foto Leif Andersson.
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Vägglaven, Xanthoria parietina, är den mest iögonfallande arten på blocken påverkade av
fågelspillning. Foto Leif Andersson.

Av andra arter på dessa fågelklippor kan nämnas:
Phaeophyscia orbicularis, kranslav

Physcia dubia, mångformig rosettlav

Physcia caesia, stoftlav

Physcia tenella, finlav

På stenar och block i strandlinjen finns stora mörka partier av Verrucaria maura. Här finns
också de ovan nämnda gula orangelavarna (Caloplaca spp.). Men här finns också en del andra
skorplavar som tål stänk och temporär dränkning av salt vatten:
Amandinea coniops

Lecanora salina

Catillaria chalybeia

Lecidella effugiens

Lecanora helicopis

Rinodina gennarii

På kalksten på Limöns nordöstra del har tidigare gjorts en del intressanta fynd t.ex.
Sagiolechia protuberans, Clauzadea monticola, Bacidia bagliettoana, Caloplaca crenulatella
och Leptogium pulvinatum.

7.9.2. Övriga miljöer
I vårt uppdrag ingick att studera mossfloran i rikkärrsmiljöer. Det enda rikkärr som finns
i området ligger strax innanför stranden några hundra meter väster om Landstormsudden.
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Kärret är i stort sett helt igenväxt men här finns ändå en del intressanta kärlväxter. Mossfloran
är däremot mager och domineras av den skuggynnade arten spjutmossa Calliergonella
cuspidata. Några rikkärrsarter som bandpraktmossa Plagiomnium elatum och guldspärrmossa
Campylium stellatum noterades dock. Kärret övergår i en kalkpåverkad gransumpskog som
också har stora naturvärden. Marksvampfloran och kärlväxtfloran är kanske mest intressant.
Utöver de beskrivna miljöerna så kan noteras ett par rödlistade lavar på s.k. kulturlignum
(naken omålad ved i kulturlandskapet). I detta fall på gamla bryggor och andra träställningar i
fiskeläget.

7.10. Svampfloran
Svampfloran är ännu mer outforskad än lavar och mossor – det finns endast några få fynd
i Artportalen och i de offentliga herbarierna. Här finns säkert åtskilliga intressanta arter
att upptäcka. Trots en medelmåttigt bra svampsäsong och fokus framför allt på andra
organismgrupper gjordes en rad fina svampfynd under inventeringen 2012.
Under vår genomgång har vi funnit en rad rödlistade arter knutna till kalkrika barrskogar.
Även i lövskogarna noterades intressanta arter. Här hänvisas till listan över naturvårdsarter
och till bilaga 12.

En lång rad ovanliga marksvampar noterades eller samlades in under inventeringen på
Limön. Flera av dessa bildar mykorrhiza med gran. Bilden visar lilfotad fingersvamp, Ramaria
fennica. Foto Leif Andersson.
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8. Vertebratfaunan
8.1. Fågellivet
Fågelfaunan på och kring Limön måste bedömas vara väl känd. I Artportalen finns uppgifter
sen lång tid tillbaka. Särskilda sjöfågelinventeringar har gjorts (Aspenberg & Axbrink 2009).
Det finns också ornitologer med lokal kännedom – både vad gäller förhållanden för några
decennier sen och under senare år. Se bilaga 13.
Strand- och sjöfåglar
Vattnen och stränderna runt Limön hyser en representativ fauna typisk för Gästrikekusten.
För arter som vitkindad gås, skedand, snatterand och strandskata är Limöarkipelagen av
särskild vikt. Också svarthakedopping och rödbena har proportionellt goda förekomster här
men dessa har också goda förekomster på flera andra ställen (Aspenberg & Axbrink 2009).
Gästrike- och Hälsingekusten är ett av Sveriges viktigaste områden för svarthakedopping
(Aspenberg muntligen). Intressant är att svärta noterades häcka på Limön 2012. Kolonier av
silvertärna finns på småholmarna kring Limön. I dessa häckar många par med vigg, skrak och
andra änder. Strandzonen är häckplats för rödbena och drillsnäppa. En av öns karaktärsarter
är storskarv som har en mycket individrik koloni strax väster om Limön. Fisketillgången
lockar också hit arter som häger, fiskgjuse, skräntärna och havsörn. Den senare ses också ofta
i storskarvskolonin där den tar för sig av skarvungar. Söder om Limön i norra delen av Orarna

Svarthakedoppingen har sina största förekomster i Sverige utmed Gästriklands och
Hälsinglands kuster. Arten häckar med flera par runt Limön. Särskilt talrik är den mellan
Römaren och Limön. Foto Tomas Fasth.
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finns en viktig häcklokal för dvärgmås. Vi har dock inte funnit eller gjort några observationer
av denna art men den torde också röra sig i Limöarkipelagen.
Skogsfåglar
Limön är till större delen skogklädd varför de flesta arter är skogsfåglar av olika slag. De stora
arealerna tallskog gör naturligtvis att rödstjärten är en typisk sommarfågel på ön. Korsnäbbar
uppträder år med god fröproduktion. Skogen är dock inte tillräckligt stor för att göra tjäder
annat än till en mycket tillfällig gäst. Typiska skogsfåglar som rödhake, taltrast, rödvingetrast,
järnsparv, trädgårdssångare och lövsångare finns frekvent. De stora lövskogarna mellan
fiskeläget och Oxharen medför att en del lövskogsfåglar noterats på ön som härmsångare,
näktergal och mindre flugsnappare. Skogssnäppan häckar i sumpskog på ön.
Lärkfalken uppträdde under säsongen 2012 under omständigheter som tyder på häckning.
Havsörn använder ofta ön som vilo- och spaningsplats men häckar inte på ön.
Gräsmarks- och brynfåglar samt fåglar i kulturmarker
Strandbrynen med havtorn ligger ofta i anslutning till lövbestånd och gränsar i väster till de
öppna markerna kring Fiskeläget. Med flera förekommande biotoper och övergångszoner
mellan dem är artrikedomen särskilt stor. Många fåglar som häckar i skogen söker sig hit
för att söka föda. Under 2012 uppträdde hornuggla i fiskeläget men utan några tecken på
häckning. Brynens karaktärsart är törnsångaren. Till denna biotop hör också rosenfink som
hördes sjunga nära Kalkudden i maj och på högsommaren. Steglits uppträdde regelbundet i
par i fiskeläget. Fiskelägets främsta karaktärsart är ladusvalan.

8.2. Övrig vertebratfauna
Vertebratfaunan på Limön är, bortsett från jaktbart vilt, ganska dåligt utforskad.
Vi har inte haft uppdraget att inventera vertebratfaunan under 2012 därför ges bara en
beskrivning i allmänna drag. Uppgifter om det högre djurlivet har hämtats från tillgängliga
källor men också från egna observationer under sommaren 2012.
Däggdjuren på Limön är ganska få eftersom spridningsmöjligheterna från fastlandet begränsas
av öppet hav. Avståndet till Norrlandet är 2 km.
Tillfälligtvis, då isläget är gynnsamt, uppträder här en del däggdjur som är aktiva vintertid.
Älgar kan t.ex. simma hit. Rådjur är vanliga på ön och håller till här hela året. Minst lika
vanlig är grävling som dock är svårare att få syn på. Gryt finns på flera platser, bl.a. ett rävgryt
nordväst om fyren med färska spår 2012. Mink hittades av en lösgående katt på Oxharen i
juli och minken bör ha haft dukat bord bland de rika fågelskären under året. Skogshare och
smågnagare är vanliga, åtminstone vissa år. Ett gnagarrikt år fanns även hermelin på ön.
Gråsäl finns enligt Lena Ström vanligt runt Limön. Lämpliga viloskär finns både norr och
söder om ön.
Huggorm är vanlig på ön, främst i de kulturpräglade västra delarna. Här sågs också snok.
Uppgifter om amfibier saknas.
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9. Limöns insektsfauna
9.1. Allmänt
Insektsfaunan på Limön var tidigare i stort sett okänd. Några få uppgifter finns på Artportalen
och uppgifter om fjärilar (från Göran Sjöberg) finns i Frost 2000.
Vår inriktning var att göra ett antal nedslag i biotoper som antogs kunde vara av intresse
för naturvärdesbedömningen. Det var strandmiljöer, gräsmarker, gläntor i skogen och kärr.
Metodiken beskrivs i kapitel 2.
Det kan noteras att det återstår att studera insektsfaunan knuten till träd, död ved och
skogsmiljöer i stort. Såväl lövskogar som barrskogar kan antas ha intressant insektsfauna.

9.2. Strandmiljöer
Strandmiljöerna är mycket intressanta ur insektssynpunkt över nästan hela ön. Närmast havet
finns på många ställen högörtsängar med rik tillgång på nektar och pollen under hög- och
eftersommar samtidigt som det är gott om död ved i den lövskogsrika bård av ask, al och
sälg som står längre mot land; ofta med en krans av havtornsbuskage mot havssidan. Denna
undersökning har endast studerat marken och i viss mån de blommande högörtsängarna.
Ett studium där man också undersöker trädens och buskarnas fauna utmed strandzonen skulle
med all sannolikhet ge en hel del intressanta faunistiska iakttagelser.

Norra stranden/Limöskaten
Vid denna block- och grusstrand finns ett ganska glest fältskikt närmast havet där gultåtel
dominerar i de yttre delarna men längre in tillsammans med andra högvuxna gräs och örter
som strätta och fackelblomster. Floran är spännande med arter som östersjötåg, stortåg och
strandrödtoppa. Längre från stranden finns ett tätt buskskikt av framförallt havtorn med
uppväxande alar och sälgar.
Mellan blocken blommade rikligt med strätta och vänderot under besöket och några djur
handplockades på dessa. Här finns ett artrikt insektsliv där man kanske lättast lägger märke
till guldbaggar och stora ofta gulrandiga gräv- och parasitsteklar. Det övriga insektsmaterialet
insamlades genom några nergrävda burkar intill havtornbuskarna.
Inga mer anmärkningsvärda arter noterade men bladbaggen Sphaeroderma testaceum är här
funnen på en av sina nordligaste lokaler i landet. Den lever av tistlar.
Skalbaggar
Dyschirius globosus

Oxypoda longicornis

Syntomus truncatellus

Pterostichus oblongopunctatus

Bembidion saxatile

Pterostichus niger

Cantharis pellucida

Pterostichus streenus

Phyllotreta vittula

Negastrius pulchellus
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Anacaena limbata

Sphaeroderma testaceum

Lampyris noctilua

Psylliodes affinis

Carabus violaceus

Chaetocnema concinna

Phosphuga atrata

Aphthona euphorbiae

Gaddsteklar
Argyrogorytes mystaceus

Ectemnius lapidarius

Scoutviken
Vid denna vik finns en del sand men kring dessa relativt små fläckar sluter sig vegetationen
med högörter och vass innan en smal bård med alar tar vid. Upp mot semesterstugorna finns
en mer gles tallskog; delvis på sandunderlag. Vid stranden noterades några exemplar av vejde.
De marklevande skalbaggarna är delvis sådana som man annars finner på sandiga torrmarker
och typiska representanter för dem är Orthocerus clavicornis, Anthicus flavipes, Philorhizus
sigma, Harpalus affinis och Syntomus truncatellus.
I driftränderna med uppspolade vattenväxter finns en hel del smådjur och bland många arter
kan vi nämna Falagria sulcatula och Bledius longulus tillsamman med Carpelimus rivularis
och Oxytelus rugosus.
Snäckmurarbiet Osmia bicolor är utbredd och ganska vanlig på hela ön men är annars en
ganska sällsynt art. Eftersom den bygger sina bon i övergivna snäckskal är den mest påträffad
i kalkrika och blomsterrika betesmarker.
Det stora bladskärarbiet Megachile ligniseca var förr med på rödlistan. Det bygger sina bon i
dödved och samlar mest pollen på ärtväxter.
Skalbaggar
Carabus nemoralis

Anthicus flavipes

Calathus erraticus

Miarus campanulae

Harpalus affinis

Tytthaspis sedecimpunctata

Bembidion quadrimaculatum

Chrysolina polita

Syntomus truncatellus

Chrysolina staphylea

Philorhizus sigma

Pissodes pini

Hydraena britteni

Crepidodera aurita

Tasgius melanarius

Hylastes cunicularius

Falagria sulcatula

Orthoceris clavicornis

Gaddsteklar
Osmia bicolor

Megachile ligniseca
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Tärnviken
Tärnviken är en liten havsvik där den inre delen är en iordninggjord badplats med en liten
byggnad och marker som hålls öppna. I kanten finns relativt täta buskage av framförallt
havtorn.
I den lilla insamlingen som gjordes här fanns jordlöparen Stenolophus mixtus med, en art som
här befinner sig på en av sina nordligaste lokaler.
Skalbaggar
Carabus nemoralis

Stenus spp.

Bembidion quadrimaculatum

Falagria sulcatula

Pterostichus minor

Carpelimus rivulais

Pterostichus diligens

Hypnoides riparius

Stenolophus mixtus

Notaris aethiops

Staphylinus caesareus

Aphthona euphorbiae

Tasgius melanarius

Dyschirius globosus

9.3. Gräsmarker
Limöns gräsmarker är utomordentligt artrik på insekter som på olika sätt är beroende av den
artrika fältskiktsfloran i området
Runt husen och kring hamnplatsen på öns västligaste del finns en mycket artrik flora med
många mer kalkgynnade och sydliga arter. Markerna består till stor del av äldre åker- och
ängsmarker och de sköts delvis fortfarande med slåtter.
Gaddstekelfaunan är mycket artrik och för Norrland närmast unik. Hela 21 olika arter av
vildbin kunde konstateras här under denna inventering. På vår och försommar flyger de
storvuxna arterna trädgårdssandbi Andrena haemorrhoa, äppelsandbi Andrena helvola,
videsandbi Andrena clarkella, och vårsidenbiet Colletes cunicularius kring under soliga
dagar. De båda sistnämnda samlar pollen uteslutande från viden av olika slag.
Längre fram på sommaren ser man istället flera olika smalbin (Lasioglossum spp. och
Halictus spp.) och sidenbin (Colletes spp.) tillsammans med mosandbiet Andrena barbilabris.
Bland mer ovanliga högsommararter kan nämnas Colletes floralis och dess boparasit
Epoleus variegatus. Här noterades också solitärgetingarna Eumenes coronatus och flera olika
Ancistrocerus-arter (A. claripennis, A. parietinus och A. oviventris).
Här påträffades också flera sydliga skalbaggar på sina nordligaste utpostlokaler som
Anchomenus dorsalis, Astenus procerus, Oedemera femorata, Isomira murina och Cassida
panzeri.
Skalbaggar
Calathus erraticus

Thea 22-punctata

Calathus fuscipes

Spavius glabra
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Carabus nemoralis

Anthicus flavipes

Pterostichus niger

Miarus campanulae

Pterostichus versicolor

Oedemera femorata

Badister bullatus

Isomira murina

Harpalus affinis

Athonomus humeralis

Drusilla canaliculata

Cassida panzeri

Ampedus balteatus

Batophila rubi

Prosternon tesselatus

Longitarsus suturellus

Sericus brunneus

Chaetocnema concinna

Selatosomus aenus

Dryophilus pusillus

Agriotes obscurus

Gaddsteklar
Andrena haemorrhoa

Osmia caerulescens

Andrena helvola

Osmia bicolor

Andrena clarkella

Epioleus variegatus

Andrena barbilabris

Sphecodes geofrellus

Colletes cunicularius

Sphecodes ephippium

Colletes daviesanus

Sphecodes albilabris

Colletes floralis

Eumenes coronatus

Lasioglossum calceatum

Ancistrocerus oviventris

Lasioglossum albipes

Ancistrocerus parietina

Lasioglossum leucopus

Ancistrocerus trifasciatus

Lasioglossum fratellum

Ancistrocerus claripennis

Lasioglossum morio

Corizus hyoscyami

Halictus rubicundus

Hylaeus confusus

Megachile circumcincta

Flugor
Eristalinus sepulchralis

Cheilosia illustrata

Helophilus hybridus

Temnostoma vespiformis

Neoascia tenur

Xylota segnis

9.4. Rikkärr
På den södra delen av ön, öster om hamnområdet mot Landstormsudden finns det enda
rikkärret på Limön och tyvärr har igenväxningen gått mycket långt så kärret är idag närmast
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Blomflugan Temnostoma vespiformis noterades på gräsmarkerna vid fiskeläget. Foto Tomas
Fasth.

en igenvuxen alsumpskog.
Här finns fortfarande en del rikkärrsarter kvar som exempelvis kärrknipprot.
I fällorna noterades endast en del mer allmänna skogs- och havsstrandsarter. De strandlevande
arterna är delvis sådana som man annars finner vid eutrofa sjösträder och jordlöparen Oodes
helepoides är en sådan typisk representant. En intressant notering gjordes av den akvatiska
bladbaggen Macroplea mutica som är en endemisk art i Östersjöns brackvatten.
Skalbaggar
Carabus nemoralis

Lordithon trinotatus

Carabus hortensis

Staphylinus sp.

Pterostichus nigrita

Rhizophagus dispar

Pterostichus melanarius

Phosphuga atrata

Pterostichus streenus

Silpha tristis

Pterostichus oblongopunctatus

Anthicus flavipes

Oodes helepoides

Macroplea mutica

Hydraena britteni
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9.5. Skogen och skogsgläntor
Som undersökningsområde valdes en solig öppning i tallskogen lite SV om fyren i en gammal
blockrik strandvall. I denna stora skogsglänta växer dramatiska mängder med skogsfibblor
och här finns glest med delvis lite äldre tallar och en del stora rönnar.
Gaddstekelfaunan är artrik med många lite mer ovanliga arter. Det vanligaste vildbiet här var
snäckmurarbiet Osmia bicolor som tycks ha en stark population i området tillsammans med
blåbärssandbiet Andrena lapponica som samlar pollen från blåbär och lingon. Här noterades
också flera ex av bladskärarbiet Megachile versicolor med sin boparasit Coelioxys inermis.
De båda sistnämnda arterna har inte noterats i Gästrikland sedan det förra århundradet (Norén
i brev). Lokalen har också många småvuxna arter bland grävsteklarna som bygger sina bon
i den solexponerade dödveden här som Trypoxylon- och Passaloecus-arter. Här påträffades
också strandmånblomflugan Eumerus flavitarsus på en av sina nordligaste lokaler i landet.
Skalbaggar
Dasytes nigra

Dalopius marginatus

Dasytes obscura

Anaspis rufilabris

Gaddsteklar
Anoplius nigerrimus

Pemphedon inornata

Tropoxylon minus

Osmia bicolor

Ectemnius ruficornis

Andrena lapponica

Ectemnius continuus

Coelioyx inermis

Passaloecus turionum

Megachile versicolor

Flugor
Eumerus flavitarsis

9.6. Limöns värden från entomologisk synpunkt
Flera arter har på Limön sin nordligaste utpostlokal i Sverige och faunan påminner mycket
mer om den mellansvenska än den norrländska. Nordliga inslag saknas i det närmaste helt och
hållet.
Ängarna kring bebyggelsen på öns västra delar har en mycket intressant fauna av gaddsteklar
som humlor, vildbin, solitärgetingar, grävsteklar och vägsteklar. Här finns också många
fjärilar och skalbaggar som trivs i de solbelysta ängsmarkerna.
De blomsterika strandskogarna med sina gamla träd och täta buskage är en annan mycket
intressant och artrik insektsmiljö på Limön.
Endast de öppna markernas insektfauna har undersökts varför det insektsliv som är knutet till
träden på ön återstår att undersöka. En del av de gaddsteklar och skalbaggar som påträffades
vid och kring olika blommor ha dock andra delar av sin utvecklingscykel knutna till död ved
av olika slag.
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Några intressanta arter
SKALBAGGAR
Mörk göllöpare Stenolophus mixtus
En jordlöpare som tycks ha blivit vanligare på senare tid och utvidgat sitt utbredningsområde.
Detta fynd är det första i Gästrikland och Norrland.
Fläcklöpare Anchomenus dorsalis
Denna vackra jordlöpare befinner sig här på en av sina nordligaste lokaler i Sverige
Bledius longulus
En ovanlig och strandlevande kortvinge med spridda förekomster i främst Mellansverige.
Falagria sulcatula
En ovanlig och strandlevande kortvinge med spridda förekomster i främst Mellansverige.
Astenus procerus
Denna torrängslevande kortvinge är ny för Gästrikland och Norrland.
Dryophilus pusillus
En sydlig trägnagare med bara några få fynd tidigare i Norrland.

Oedemera femorata är en sydlig skalbagge som oftast påträffas i blomrik vegetation. Första
fyndet i Norrland och Gästrikland av denna sydliga art. Foto Tomas Fasth.
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Tytthaspis sedecimpunctata
Denna nyckelpiga är ganska vanlig vid södra Sveriges kustområden på sandmarker och
torrängar. Detta är första fyndet i Gästrikland och Norrland.
Oedemera femorata
En sydlig skalbagge som oftast påträffas i blomrik vegetation. Första fyndet i Norrland och
Gästrikland av denna sydliga art. Se foto!
Isomira murina
En sydlig skalbagge som man oftast påträffas i blomrik vegetation. Första fyndet i Gästrikland
av denna sydliga art.
Macroplea mutica
En vattenlevande bladbagge som tycks vara inskränkt till Östersjöns brackvatten.
Cassida panzeri
En sydlig sköldbagge med bara några få fynd tidigare i Norrland.
Sphaeroderma testaceum
Denna jordloppa lever av tistlar och det är det andra fyndet i Gästrikland. Hittades under 2011
också vid trakten av Gysinge.
Chaetocnema mannerheimii
Denna jordloppa var länge inskränkt till Öland och Gotland i Sverige. På senare år har den
dykt upp i ett begränsat område från Stockholmstrakten till de södra delarna av Gästrikland.
Chaetocnema aridula
Denna jordloppa är relativt sällsynt och detta är ett av de få Norrlandsfynden.

GADDSTEKLAR
Florsidenbi Colletes floralis
Florsidenbiet har en sydlig utbredning och detta är en av de nordligaste förekomsterna i
Sverige.
Ängsfiltbi Epeolus variegatus
Ett relativt sällsynt vildbi som lever som boparasit hos sidenbin.
Snäckmurarbi Osmia bicolor
Snäckmurarbiet Osmia bicolor är utbrett och ganska vanlig på hela ön men är annars en
ganska sällsynt art. Eftersom den bygger sina bon i övergivna snäckskal är den mest påträffad
i kalkrika och blomsterrika betesmarker.
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Trätapetserarbi Megachile ligniseca
Det stora bladskärarbiet Megachile ligniseca var förr med på rödlistan. Det bygger sina bon i
dödved och samlar mest pollen på ärtväxter.
Ängstapetserarbi Megachile versicolor
Ängstapetserarbiet har en sydlig utbredningsbild och detta är en av de nordligaste
förekomsterna i Sverige.
Smalkägelbi Coelioyx inermis
Smalkägelbiet har en sydlig utbredningsbild och detta är en av de nordligaste förekomsterna i
Sverige.
Flenörtsgeting Symmorphus gracilis
En solitärgeting med sydlig utbredningsbild och detta fynd är en av de nordligaste
förekomsterna i Sverige.

FLUGOR
Strandmånblomfluga Eumerus flavitarsis
Denna vackra och ganska sällsynta blomfluga påträffas främst i rika lövskogsmiljöer. Detta
tycks vara ett av de nordligaste fynden i Sverige.
Pudrad brynblomfluga Epistrophe olgae
En sällsynt blomfluga som tycks ha sin huvudsakliga utbredning i Sverige kring Stockholm
och Uppsala.
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10. Sammanfattning och diskussion kring bevarandevärden och förslag på mål
10.1. Naturvärden
10.1.1. Värdefulla biotoper i inventeringsområdet
De biotoper som har höga naturvärden på Limön är:
1) Kalkrika gräsmarker
För att ligga i denna del av Sverige och för att ha en så begränsad yta så har gräsmarkerna,
framför allt de torra, en synnerligen rik kalkgynnad flora.
2) Landhöjningsskogar
Stora delar av Limön kantas av snår av havtorn men också andra buskar samt högre upp
gråalsskog, på Limön med påfallande stort inslag av ädla lövträd, lönn, ask och alm. Limön
har mycket välutvecklade bestånd av denna naturtyp.
3) Kalkbarrskogar
Limöns kalk sätter också sin prägel på barrskogarna. De är påfallande örtrika med gott om
orkidéer som nästrot, skogsknipprot och skogsnycklar och andra kalkgynnade växter som
sårläka och vårärt. Här finns en påfallande rik marksvampflora, särskilt i grandominerade och
äldre bestånd.
4) Strandmiljöerna
Utefter Limöns grunda, klapperstensrika stränder finns en välutvecklad vegetation av typisk
Östersjötyp med stora bestånd av gultåtel.
5) Grunda vattenområden runt ön
De grunda vattenområdena med sina kobbar och skär har inte undersökts botaniskt men här
finns ett rikt fågelliv.
6) Rikkärr
På ön finns ett litet, sedan länge känt, rikkärr. Det är nu kraftigt igenväxt. Många av
rikkärrsväxterna finns kvar men kärrets litenhet gör att det är osäkert om naturvärdena går att
rädda med röjning.
I bevarandeplanen över Limön (Länsstyrelsen i Gävleborgs län 2006) pekas åtta olika Natura
2000 naturtyper ut i ett antal områden, främst utmed öns kanter. En revision av Natura 2000
områdena på ön 2012 resulterade i något ändrade klassningar och avgränsningar men antalet
olika Natura 2000 naturtyper är fortfarande åtta.
I den senaste skogsbruksplanen (2008) redovisas ett större lövskogsområde mellan fiskeläget
och Oxharen som nyckelbiotop.
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Orkidéen nästrot
förekommer frekvent
i Limöns skogar. Foto
Tomas Fasth.

10.1.2. Naturvårdsarter
Med naturvårdsarter menas här:
• Skyddade arter (dvs arter som omfattas av Artskyddsförordningen, föreslås av
Naturvårdsverket och beslutas av Sveriges Riksdag)
• Rödlistade arter (utarbetas av ArtDatabanken)
• Signalarter (dels de som Skogsstyrelsen utarbetat för skog men även arter som indikerar
biologisk mångfald i andra biotopgrupper än skog)
• Typiska arter (beslutas av EU-kommissionen för Natura 2000 naturtyper)
Här tas endast arter upp som i sen tid påträffats och kan antas finnas kvar
Arterna listas bara en gång – de som finns i en tabell högre upp kan alltså vara en
naturvårdsart även i en grupp längre ner.
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Skyddade – fridlysta arter
Kärlväxter
Coeloglossum viride, grönkulla
Dactylorhiza incarnata var. incarnata, ängsnycklar
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii, skogsnycklar
Epipactis helleborine, skogsknipprot
Epipactis palustris, kärrknipprot
Goodyera repens, knärot, NT
Gymnadenia conopsea, brudsporre
Neottia cordata, spindelblomster
Neottia nidus-avis, nästrot
Neottia ovata, tvåblad
Platanthera bifolia, nattviol

Mossor
Buxbaumia viridis, grön sköldmossa

Rödlistade arter
Kärlväxter
Asperugo procumbens, paddfot, NT
Blysmus compressus, plattsäv, NT
Botrychium lunaria, låsbräken, NT
Carex hostiana, ängsstarr, NT
Chimaphila umbellata, ryl, EN
Crepis praemorsa, klasefibbla, NT
Draba incana, grådraba, regionalt rödlistad
Draba nemorosa, sanddraba, EN
Fraxinus excelsior, ask, VU
Lithospermum officinale, stenfrö, NT
Ulmus glabra, alm, VU

Lavar
Cyphelium notarisii/tigillare, sydlig ladlav/ladlav, CR/NT
Lecanora orae-frigidae, bryggkantlav, VU
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Porslinsblå spindling, Cortinarius cumatilis, från kalkgranskog. Foto Leif Andersson.

Svampar
Albatrellus subrubescens, lammticka, VU
Bankera fuligineoalba, talltaggsvamp, NT
Bankera violascens, grantaggsvamp, NT
Clavariadelphus truncatus, flattoppad klubbsvamp, NT
Cortinarius cumatilis, porslinsblå spindling, VU
Cystolepiota adulterina, flockig puderskivling, VU
Geastrum quadrifidum, fyrflikig jordstjärna, NT
Hydnellum aurantiacum, orange taggsvamp, NT
Hydnellum auratile, brandtaggsvamp, VU
Hydnellum coeruleum, blå taggsvamp, NT
Onnia tomentosa, luddticka, NT
Phellinus chrysoloma, granticka, NT
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Den lilaköttiga taggsvampen, Sarcodon fuligineoviolaceus, är känd sedan tidigare från
Limön. Den hittades under 2012 på en ny lokal på öns norra sida. Foto Leif Andersson.

Phellinus pini, tallticka, NT
Phellodon melaleucus, svartvit taggsvamp, NT
Phellodon niger, svart taggsvamp, NT
Ramaria fennica, lilafotad fingersvamp, EN
Ramaria testaceoflava, gultoppig fingersvamp, NT
Russula anthracina, sotkremla, DD
Sarcodon fuligineoviolaceus, lilaköttig taggsvamp, EN

Fåglar
Actitis hypoleucos, drillsnäppa, NT
Carpodacus erythrinus, rosenfink, VU
Larus argentatus, gråtrut, NT
Larus fuscus, silltrut, NT
Melanitta fusca, svärta, NT
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Orange taggsvamp, Hydnellum aurantiacum, noterades på flera ställen i barrskogarna. Foto
Tomas Fasth.

Podiceps auritus, svarthakedopping, NT
Somateria mollissima, ejder, NT

Evertebrater
Inga rödlistade arter noterades

Signalarter (Nyckelbiotopsinventeringen)
Kärlväxter
Actaea spicata, trolldruva
Crepis paludosa, kärrfibbla
Daphne mezereum, tibast
Elymus caninus, lundelm
Hepatica nobilis, blåsippa
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Lathyrus vernus, vårärt
Monotropa hypopitys subsp. hypophegea, kal tallört
Paris quadrifolia, ormbär
Pyrola chlorantha, grönpyrola
Ribes nigrum, svarta vinbär
Sanicula europaea, sårläka
Viola mirabilis, underviol

Mossor
Herzogiella seligeri, stubbspretmossa
Plagiothecium undulatum, vågig sidenmossa
Tortella tortuosa, kruskalkmossa

Lavar
Bacidia rubella, lönnlav

Svampar
Cantharellus aurora, rödgul trumpetsvamp
Cortinarius odorifer, anisspindling

Flera arter jordstjärnor noterades under inventeringen. Bilden visar fransig jordstjärna,
Geastrum fimbriatum. Foto Tomas Fasth.
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Geastrum fimbriatum, fransig jordstjärna
Geastrum triplex, kragjordstjärna
Hydnellum concrescens, zontaggsvamp
Hydnellum peckii, skarp dropptaggsvamp
Phaeolus schweinitzii, grovticka
Ramaria gracilis, anisfingersvamp

Indikatorarter (Ängs- och hagmarksinventeringen och Ängs- och betesinventeringen)
Antennaria dioica, kattfot
Anthoxanthum odoratum, vårbrodd
Avenula pratensis, ängshavre
Briza media, darrgräs
Campanula patula, ängsklocka
Campanula persicifolia, stor blåklocka
Campanula rotundifolia, liten blåklocka
Carex panicea, hirsstarr
Carlina vulgaris, spåtistel
Centaurea jacea, rödklint
Centaurium littorale var. littorale, kustarun
Cirsium heterophyllum, brudborste
Danthonia decumbens, knägräs
Dianthus deltoides, backnejlika
Filipendula vulgaris, brudbröd
Galium verum, gulmåra
Gentianella uliginosa, sumpgentiana
Geranium sanguineum, blodnäva
Hypochaeris maculata, slåtterfibbla
Inula salicina, krissla
Leucanthemum vulgare, prästkrage
Linum catharticum, vildlin
Luzula multiflora, ängsfryle
Lychnis flos-cuculi, gökblomster
Parnassia palustris, slåtterblomma
Pimpinella saxifraga, bockrot
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Östersjömaskros. Foto
Tomas Fasth.

Pinguicula vulgaris, tätört
Plantago media, rödkämpar,
Polygala amarella, rosettjungfrulin
Potentilla crantzii, vårfingerört
Primula veris, gullviva
Pyrola media, klockpyrola
Ranunculus bulbosus, knölsmörblomma
Ranunculus polyanthemos, backsmörblomma
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus, äkta höskallra
Saxifraga granulata, mandelblomma
Selaginella selaginoides, dvärglummer
Succisa pratensis, ängsvädd
Taraxacum balticum, östersjömaskros
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Taraxacum sect. Erythrosperma, sandmaskrosor
Thalictrum simplex, backruta
Trifolium medium, skogsklöver
Triglochin maritima, havssälting
Triglochin palustris, kärrsälting
Veronica officinalis, ärenpris
Viola rupestris, sandviol

Typiska arter
1140 - Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten
-

1160 - Stora grunda vikar och sund
Ceratophyllum demersum, hornsärv
Myriophyllum spicatum, axslinga
Potamogeton perfoliatus, ålnate
Potamogeton pusillus, spädnate
Ranunculus circinatus, hjulmöja
Ranunculus peltatus subsp. baudotii, vitstjälksmöja
Zannichellia palustris, hårsärv

1220 - Perenn vegetation på sten och grusvallar
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon
Deschampsia bottnica, gultåtel
Euphrasia wettsteinii var. baltica, klapperögontröst
Hippophaë rhamnoides, havtorn
Isatis tinctoria, vejde
Tripolium pannonicum, strandaster

1630 - Havsstrandängar av Östersjötyp
Carex oederi var. pulchella, liten ärtstarr
Lysimachia maritima, strandkrypa
Lathyrus palustris, kärrvial
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Odontites litoralis, strandrödtoppa
Plantago maritima, gulkämpar

6210 - Kalkgräsmarker nedanför trädgränsen
Arabis hirsuta, lundtrav
Clinopodium acinos, harmynta
Lotus corniculatus, käringtand

7230 - Rikkärr
Carex flava, knagglestarr
Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa, näbbstarr
Eleocharis quinqueflora, tagelsäv
Eriophorum latifolium, gräsull
Plagiomnium elatum, bandpraktmossa

9010 - Västlig taiga
Linnaea borealis, linnea

9030 - Skogar på landhöjningskust
-

10.2. Sociala värden
Limöns sociala värden är starkt säsongsberoende. Sommarhalvåret finns här mycket liv och
rörelse medan det på vinterhalvåret i stort sett är utan mänskliga aktiviteter.
Midsommarfirandet är dagen då besöksantalet når sin absoluta topp på ön. Kolloverksamheten
för stadsbarn äger rum veckorna närmast därefter.
Början av hösten som erbjuder rika möjligheter att skörda svamp och bär i skogar och längs
stränderna är också en attraktiv tid av året. Vårens islossning gör alltid ön besvärligare att
nå för besökare men för den som vill uppleva tiden när flyttfåglarna anländer från söder och
sjöfågellivet är som intensivast är april-maj höjdpunkten på året.
Lättillgänglig kustmiljö
Att Limön lockar stora mängder besökare sommartid beror mycket på dess attraktionskraft
som ö i en skärgård med skyddade vikar där båtar kan förankras och dess tilltalande
kulturlandskap med äldre bebyggelse, ängsmarker och omgivande fritidsbebyggelse som vuxit
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fram. Närheten till Gävle är en förutsättning för öns tillgänglighet vare sig man använder egen
båt eller utnyttjar de dagliga turer som trafikerar ön sommartid.
Fritidshusboende
Att Gävle stad tidigt ordnat med en okonventionell lösning för fritidshus utan stora
kostnadskrav har gjort att många har kunnat tillbringa fritid på somrarna på Limön. Detta
fritidshusboende får närmast betraktas som en värdefull kulturtradition i sig.
Limöns besökare är främst de som har hus på ön. Husägarna upprätthåller i viss mån det
landskap som fanns före fritidsbebyggelsen och som en gång lockade hit semestrande
stadsbor. Samtidigt har bebyggelsen bidragit till att en del av naturupplevelsen gått förlorad
genom att strandområden gjorts otillgängliga i de fall de privatiserats eller då fritidshusen
ligger så tätt att framkomligheten upphört. Detta gäller inte enbart de tillfälliga besökare som
söker sig till Limön utan fritidshusbesökarna själva. Således är större delen av Oxharens
stränder otillgängliga med privata bryggor och tomtmarker upplevs som att de sträcker sig
fram till vattnet. De mindre holmarna utanför Oxharen är likaså mindre lämpade för friluftsliv
där lämpliga båtplatser enbart finns vid fritidshusen medan övriga delar är alltför grunda och
klipporna innanför behärskas av stora kolonier med vitfågel.
Annat boende - camping
Senaste året har kommunen iordningsställt några rum för uthyrning intill caféet. Caféet är ett
viktigt nav kring vilket det mesta på Limön kretsar. Vatten, mat, servering och annan service
erbjuds här. Varken här eller på annan plats på ön finns dock ordnat för de som vill tälta.
Bad
Grunda vikar som är iordningsställda för badgäster finns på norra och södra sidan av Limön.
Sandstranden vid Scoutviken lockar också till solbad. Tärnviken i norr har ett vindskydd.
Badmöjligheter ges på många andra platser, exempelvis från allmänna bryggor vid Kalkudden
och Norrviken.
Vandringar och naturturism
Större delen av Limöns stränder är obebyggda, liksom öns östra två tredjedelar och
tillgängligheten till dem har förbättrats genom att stigar underhålls runt hela ön och rastplatser
och vindskydd i anslutning till stranden har satts upp för övernattning under de senaste åren.
En särskild skyltad naturstig leder runt ön. Saknas gör däremot en iordningsställd plats för
tillfälliga besökare att tälta. Möjligheten att slå upp sitt tält någonstans i skogen finns förstås
men de attraktiva lägena nära stranden är få.
Fyren är ett givet besöksmål och den vige kan klättra upp i det gamla tornet för att studera
utsikten som numera delvis skyms av den uppväxande skogen.
På ön finns också goda möjligheter att plocka bär och svamp.
Båtliv
För besökande finns en större gästbrygga vid Kalkudden. Utmed öns västra delar finns ett
mycket stort antal bryggor som nyttjas av fritidshusens ägare. Dessa idkar alltså ett ganska
intensivt båtliv – men bryggorna behövs också för att de med egen båt ska kunna ta sig till
Limön på egen hand.
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Fiske
Fiske som friluftsverksamhet spelar en blygsam roll på Limön.
Evenemang
På Limön ordnas vid midsommar stora festligheter och då besöks ön av mer än tusen
personer för att delta. Även vid andra tillfällen ordnas festligheter och dans, och då kanske
fritidshusens nyttjare utgör en större del av besökarna.

10.3. Kulturhistoriska värden
De kulturhistoriska värdena är helt av förhållandevis unga datum. Fiskeläget är kanske
det som de flesta besökande kommer i kontakt med. Också den gamla fyren uppe på öns
högsta punkt är ett kulturminne. Till detta kommer gravar och minnesmonument från en
fartygsförlisning 1808.
Av fornminnen av lite mindre framträdande slag märks några skyttegravar, troligen från första
världskriget, samt en större igenvuxen grusgrop från början av 1900-talet då grus togs för
byggandet av Gävle moderna hamn vid Fredriksskans.

10.4. Naturvårdsmål
För att nå bästa möjliga samverkan mellan naturvårdsintressena och friluftlivsintressena så
bör ett antal övergripande principer tillämpas:
1) Fritidshus och andra större byggnationer för besökare bör fortsätta att vara förlagda till öns
västra tredjedel.
2) Målsättningen med skydd och skötsel bör vara inriktad på att optimeras så att
naturvårdsmålen sätts enligt det som respektive område har bäst förutsättningar för att bevara
och utveckla.
3) Stränderna ska i så stor utsträckning som möjligt vara allemansrättsligt tillgängliga.
4) Områdena med fritidshus och bebyggelse, inklusive hela Oxharen utelämnas från område
som föreslås skyddas.
Nedan listas några viktiga punkter som naturvårdsmål:
 Gräsmarkerna på ön ska hållas öppna och skötas med sen slåtter, i något fall tänkbart
med bete.
 Gräsmarkernas areal ska ökas genom avverkning/röjning i bestånden intill dessa.
 Granen ska hindras från att tränga in i tallskogarna och ta över.
 Vissa bestånd med äldre gran ska tillåtas åldras som granbestånd.
 Landhöjningsskogen med löv och strandsnår ska skyddas och lämnas utan åtgärder. I
något fall kan inträngande gran i de övre delarna tas bort.
 Ädellövinblandad alskog norr om fiskeläget ska skyddas – granen ska hindras från att
ta över genom avverkning av ung gran.
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Scoutplanen slås i olika omgångar. En del slås senare och det är här man finner den rikaste
floran. Foto Tomas Fasth.

 Skogsbestånden bör tillåtas utveckla gamla träd och död ved i långt högre utsträckning
än vad som nu är fallet.
 Vedhanteringen på ön för de som nyttjar fritidshusen ska regleras.
 En del gräsmarker inne bland bebyggelsen som är äldre åker och/eller inte hävdats
under senare år ska restaureras och tas i hävd.
 Douglasgranbeståndet ska avvecklas.
 Bebyggelse ska inte tränga in på naturliga gräsmarker.
 Rikkärret V om Landstormsudden kan röjas milt och en del lövskog mellan kärret och
stranden kan avverkas.
Likheterna mellan de naturvårdsmål som lades fast för Limön under slutet av 1960-talet
och slutsatserna i denna utredning är fler än skillnaderna. I ett avseende skiljer sig
utredningarna åt när det gäller bedömningen av granens förekomst på ön. Slutsatsen idag är
att kalkförekomsten i kombination med äldre gran ger förutsättningar för förekomst av hotade
mykorrhiza-svampar vilka är en viktig del av öns biologiska naturvärden. Granen är alltså inte
enbart negativ för naturvärdena på ön. Det ska dock påpekas att naturvärdena knutna till gran
är lokaliserade till ett mindre antal bestånd.
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10.5. Målsättning för friluftslivet och förslag till åtgärder
”Som fritidsområde bör ön stå till allmänhetens disposition och erbjuda en tilltalande miljö
med lockande utflyktsmål under sommarhalvåret”. Så formulerades det övergripande målet
för Limön då en inventering av vegetationstyper och vårdplan togs fram av Sven Rune
1967. Denna målsättning kan gälla än idag. Med allmänheten menas här också de hundratals
husägare till fritidshusen som vuxit upp det senaste dryga halvseklet.
Nedan listas ett antal punkter som är viktiga målsättningar och åtgärder för friluftslivet:
Fortsatt turbåttrafik från Gävle till Limön sommartid
Båttrafiken är en viktig förutsättning för att ta sig till Limön både för fritidshusägarna och
tillfälliga besökare.
Stigar och leder ska hållas i gott skick
Naturstigar av minst 5 km längd ska finnas tillgängliga för det rörliga friluftslivet runt hela
ön. Sträckorna från Kalkudden till Scoutviken och Tärnviken samt fyren ska vara möjliga
att ta sig fram på med en rullstol. Hela stignätet ska hållas fria från fallna träd och vissa
strandnära sträckor ska öppnas upp för att uppnå ögonkontakt med havet. Det senare gäller
framför allt mellan Tärnviken och Limöskaten. För att förstärka naturupplevelsen ska minst
15 upplysningstavlor på väl valda platser finnas utmed stigarna.
Strandområdet bör tydligare tillgängliggöras på Limöns västra delar för tillfälliga besökare.
Detta kan ske genom fler stigar och skyltar.
Informationen till besökande bör förbättras
Informationstavlor ska sättas upp. En enkel folder över Limön ska ges till alla besökare under
båtfärden.
Fortsatt och utökad service från Limö huvudgård
Caféet bör fortsatt hålla öppet sommartid och även erbjuda varm mat och enklare försäljning.
Utbyggnad av övernattningsmöjligheter för tillfälliga besökande (t.ex. i form av stugor).
Utbyggnad av sanitära anläggningar för besökande: Hus med dusch och diskmöjligheter bör
finnas för de som hyr rum eller tältar på ön. Fler toaletter bör ordnas på ön.
Utökad kapacitet på sophanteringen.
Förbättra möjligheterna för camping
Några områden bör särskilt avsättas där tält kan sättas upp även under längre tid.
Tillfälliga besökares möjligheter till övernattning bör förbättras genom att tältplatser
anordnas. Lämpliga platser som pekades ut redan 1967 skulle fungera även idag. Närmast
Kalkudden är den gamla grusgropen med tillhörande strandsträcka lämplig med dess närhet
till både båtbryggan och café. Platsen på Oxharen som föreslogs bör ersättas av Tärnviken
där det lättare går att få till en lämplig tältplats och läget nära badviken gör den mer attraktiv.
Vissa tält kan efter slåtter sättas upp norr om vägen mellan Kalkudden och caféet, strax intill
caféet. Det bör här betonas att standarden för tältplatserna blir låg. Bilburna campare är ju inte
attraherade av Limön.
99

En överraskning under inventeringen var att finna att så höga naturvärden var knutna till
granen på ön. Detta gäller särskilt marksvampfloran. Grantickan, Phellinus chrysoloma, visar
att även rödlistade vedsvampar knutna till gran förekommer. Foto Tomas Fasth.

Anläggande av minst två bastuhus för besökande och boende på ön
Både vid Scoutviken och Tärnviken bör enkla träbastu-byggnader anläggas för uthyrning.
Det är sannolikt ur brandsäkerhetssynpunkt bäst om dessa drivs med elkraft. Bastu kan också
anläggas nära Kalkudden – här kan vedeldad bastu övervägas.
Förbättra dricksvattentillgången
Tillgången till sött vatten är bristfällig på Limön. Ett antal nya vattentäkter bör tas upp för
att försörja fritidshus, duschhus, bastuhus m m. En undersökning av möjliga vattentäkter bör
därför göras. Nya vattentäkter är också nödvändiga för duschar m.m.
Bryggor
Fortsatt hållande av gästbrygga för båtar vid hamnen vid Kalkudden. Anläggande av nya
bryggor ska ske restriktivt – detta ska dock kunna ske genom tillstånd.
Nyttjande av gräsmarkerna
Det finns inget hinder för användning av gräsmarkerna för midsommararrangemang. De
gräsmarker som inte har höga botaniska värden kan slås före midsommar. De torra markerna
ovan och norr om caféet bör slås sent – ca 1 augusti.
Skötsel av marker för att gynna vandrare
Till de allmänna målen kan också tilläggas att merparten av barrskogen ska skötas så
friluftvärden gynnas
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Den förhållandevis ovanliga och rödlistade brandtaggsvampen, Hydnellum auratile, är också
knuten till gran. Foto Leif Andersson.

Något skogsbruk ska inte bedrivas på Limön. Däremot ska skogarna skötas så att de gynnar
naturvärdena och friluftslivets. Avverkning som missgynnar bär och svamp undviks medan
gallring av täta ungskogar ökar framkomligheten. Tallbestånd med tät underväxt av gran
gallras likaså. Nedfallna träd sparas dock för den biologiska mångfaldens skull. I flera fall
innebär detta också att flera skogsbestånd lämnas utan åtgärder.
Utveckla badplatserna
Två badvikar ska skötas med målsättningen att möjliggöra bad och stranden hållas fri från
högre vegetation. Närbelägen skog gallras för att skapa grövre solitära träd vid Tärnviken.
Badplatsen vid sydsidan av Kalkudden behöver förbättras genom avverkningar och eventuellt
genom att tillföra sand. Scoutviken och Tärnviken ska ej bebyggas utan hållas öppna för
allmänheten och bad

10.6. Mål för bevarande av kulturmiljöerna
Fiskeläget
Detta är den fornlämning (låt vara av relativt sent datum) som mest sätter sin prägel på
Limön. Det är viktigt att byggnader (fiskarnas bostäder, ekonomibyggnader, båthus, rökhus, m
m) hålls i gott och ursprungligt skick. Även ställningar för nät (gistvallen), bryggor och andra
anläggningar som hör ett fiskeläge till bör hållas i skick och förstärka bilden av gammalt
fiskeläge. Detta gäller särskilt gistvallen men även båthusen som behöver underhållas och i
något fall kompletteras med båthus som försvunnit under 1900-talets senare hälft.
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Fyren
Den gamla fyren bör underhållas och vara i gott skick. Undervåningen bör även
fortsättningsvis kunna hyras ut till intresserade. Markerna runt fyren bör hållas öppna. Detta
kan lämpligen ske med sen (ca 1 augusti) slåtter. En del rönnar kan lämnas kvar i kanterna
mot skogen.
Minnesstenen och graven för drunknade sjömän på Oxharen
Dessa båda lämningar bör hållas huvudsakligen fria från buskar. Sen slåtter (1 augusti) är
lämplig skötsel.
Övriga fornlämningar
De övriga fornlämningar som är registrerade på Limön fordrar ej särskilda skötselåtgärder.
Det gäller fyndplatser, öar och uddar med namn, skyttegravar och grustäkten.
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Bilaga 1: Karta över inventeringsområdet med viktiga namn

Oxharsrabben
Tärnharen
Tärnharsrabben
Oxharen

Limöskaten
Tärnviken
Naturstigen

Oxharsstigen
Norrhamnsholmen
Norrviken

Fyren

Badstigen

Naturstigen

Fyrstigen
Mursrabben

Landstormsuddden
Scoutplanen

Fiskeläget
Kalkudden

Caféet
Scoutviken

Kärret V om Landstornsudden

Bilaga 2 a: Karta över delområden

Bilaga 2 b: Karta över delområden

Bilaga 2 c: Karta över delområden

Bilaga 2 d: Karta över delområden

Bilaga 2 e: Karta över delområden

Bilaga 2 f: Karta över delområden

Bilaga 3: Karta över placering av
insektsfällor
G = guleskålar, F = Fallfällor

F

GF
F

G
GF
GF

F

F

G

G

Bilaga 4a: Karta över skog äldre än
105 år - enligt skogsbruksplan

F

Bilaga 4b: Karta över lövdominerad
skog - enligt skogsbruksplan

F

Bilaga 5: Karta över värdeområden nyckelbiotoper, hänsynsområden och
strandzoner - enligt skogsbruksplan

F

Bilaga 6a: Karta från 1880-1882 med
ägoslagsindelning

F

Bilaga 6b: Skogskarta från 1922

F

Bilaga 6c: Skogskarta från 1933

Bilaga 7: Karta över förslag till gräns
för område som bör ingå i
naturreservat

Bilaga 8a: Uppdaterad karta över
stigar och körvägar

Oxharen

Tärnviken
Naturstigen

Oxharsstigen

Badstigen

Fyrstigen

Naturstigen
Scoutplanen

Scoutstigen
Kakudden
Scoutviken

Limöskaten

Naturstigen
Naturstigen

Fyren
Fyrstigen

Landstormsudden
Naturstigen

Bilaga 8b: Uppdaterad karta över
stigar och körvägar

Bilaga 9: Lista över kärlväxter noterade på Limön och angränsande småöar (Tärnharen,
Oxharsrabben och Tärnharsrabben).
Listan är en sammanställning av samtliga arter av kärlväxter som är kända från Limön. För arter som är
vanliga på ön ges endast korta kommentarer oftast utan angivelse av observatör. För arter som har få
observationer på ön anges observatör(-er). Listan bygger i första hand på uppgifter från Gävleborgs
Botaniska Sällskap (GÄBS), från Artportalen och från våra egna observationer. Om endast årtalet 2012
anges är det egna observationer. I listan används en del förkortningar av källor från GÄBS material.
Dessa är:
WAR 1924b: Arnell, H.Wilhelm, 1924, Anteckningar om Gästriklands kärlväxter, Sv. Bot. Tidskrift.
FDA 1916: Dahlstedt, Fredrik, 1916, Bidrag till känndeomen om vegetationen i Gästrikland, Sv. Bot.
Tidskrift.
LER 1973a: Ericson, Lars, 1973, Vegetationen vid Gästrikekusten, Skärgårdsnatur i Gästrikland.
ELI 1979: Lindberg, Enar, 1979, Gästriklands kärlväxter, Naturvännernas För i Gävle.
SRU 1967: Rune, Sven, 1967, Preliminärt förslag till vårdplan för Limön grundat på en inventering av
vegetationstyper.

Abies alba, silvergran, ett fynd av en liten planta noterad. Källa Artportalen. Kan vara förväxling med balsamgran
eller douglasgran.
Abies balsamea, balsamgran, en notering av Peter Ståhl.
Acer platanoides, lönn, arten förekommer ganska frekvent i strandskogarna tillsammans med gråal och andra
lövträd.
Achillea millefolium, röllika, ej ovanlig på gräsmarkerna på Limön.
Actaea spicata, trolldruva, noterad främst i skogsmark på öns västra del.
Aegopodium podagraria, Kirskål, noterad en gång i ”Limöns centrum” under Svenska Botaniska Föreningens
botanikdagar 2001. Noterad 2012.
Agrimonia eupatoria, småborre, noterad två gånger på öns västra del av Peter Ståhl samt under
örtbacksinventeringen 2008.
Agrostis capillaris, rödven, noterad några gånger av Peter Ståhl, främst i gräsmarker.
Agrostis gigantea, storven, noterad två gånger av Peter Ståhl mest i övre delen av havsstranden.
Agrostis stolonifera, krypven, vanlig art på stränderna.
Alchemilla acutiloba, stjärndaggkåpa, noterad av Peter Ståhl på högvuxen gräsmark nära fiskeläget.
Alchemilla micans, glansdaggkåpa, noterad av Peter Ståhl på torr gräsmark ovanför fiskeläget.
Alchemilla monticola, betesdaggkåpa, noterad av Peter Ståhl nära stranden vid fiskeläget.
Alchemilla murbeckiana, njurdaggkåpa, noterad av Peter Ståhl på ett par ställen nära fiskeläget, gräsmarker.
Allium oleraceum, backlök, relativt frekvent både på gräsmarker och i lövskog närmare stranden.
Alnus glutinosa, klibbal, vanlig art i fuktiga strandskogar och i sänkor i skogen. Grov klibbal finns mellan
fiskeläget och Oxharen.
Alnus incana, gråal, karaktärsart i lövskogarna som kantar stranden.
Alopecurus pratensis, ängskavle, två noteringar av Peter Ståhl på gammal odlingsmark vid fiskeläget.
Anchusa arvensis, fårtunga, en gammal uppgift från 1896 (T. Arnell UPS). Borde vara utgången eftersom odlingen
helt upphört.
Anemone nemorosa, vitsippa, noterad av Peter Ståhl vid fyren.
Angelica sylvestris, strätta, typisk på övre delen av havstranden.
Antennaria dioica, kattfot, ett par noteringar av arten finns – dels vid Limöskaten utmed stigen (Peter Ståhl), dels
vid ”Limöns centrum” under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001. Noterad 2012 bl.a. NV
Scoutviken nära bebyggelse samt Oxharen vid tennisbanan.
Anthoxanthum odoratum, vårbrodd, en notering vid fiskeläget av Peter Ståhl.
Anthriscus sylvestris, hundkäx, ganska vanlig utmed havsstränder och vid fiskeläget.
Apera spica-venti, kösa, en gammal uppgift från 1876. Arten torde vara utgången.
Aquilegia vulgaris, akleja, noterad av Peter Ståhl vid Landstormsudden. Det finns även en gammal (Dahlstedt
1916) uppgift från södra stranden.
Arabidopsis thaliana, backtrav, det finns en gammal uppgift om denna art från 1973.
Arabis hirsuta, lundtrav, noterad på flera ställen på ön av Peter Ståhl. En art hemmahörande i kalkrika gräsmarker.
Noterad på gräsmarkerna norr om caféet 2012.

Arctium minus, Liten kardborre, en notering gjord under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001 vid
”Limöns centrum”. Noterad flerstädes 2012, bl.a. i fiskeläget och fårhagen innanför Norrviken.
Arctostaphylos uva-ursi, mjölon, ett par noteringar av Peter Ståhl i tallskogarna på öns nordöstsida.
Arenaria serpyllifolia, sandnarv, några noteringar vid skilda tillfällen och olika observatörer, främst på torra
gräsmarker.
Argentina anserina, gåsört, flera noteringar av olika observatörer, främst på havsstränder. Vanlig (2012) i övre
delen av steniga stränder.
Arrhenatherum elatius, knylhavre, förekommer frekvent på och runt den gamla odlingsmarken vid fiskeläget.
Artemisia absinthium, malört, flera noteringar av flera personer runt fiskeläget och vid hamnen där turbåtarna
lägger till. Även noterad 2012.
Artemisia campestris, fältmalört, en gammal uppgift från Hartman 1848 och en uppgift från 1973 (Ericson).
Artemisia vulgaris, gråbo, noterad av Peter Ståhl och Birgitta Hellström på ett par ställen i kulturmiljöer i öns norra
del – Oxharen och Tärnviken.
Asperugo procumbens, paddfot, arten är noterad några gånger från 1848 till 1979. År 1977 noterades den vid södra
ladväggen nära caféet. Sommaren 2012 noterades den på samma plats av Thomas Appelqvist. Här hade nyligen
skett en del grävningar vid reparationsarbeten som torde ha aktiverat fröbanken. Växten vissnade ner efter någon
månad men torde ha uppdaterat fröbanken.
Atriplex littoralis, strandmålla, noterad 2001 under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar på Limöns södra
strand. Fyndet har inte kunnat verifieras.
Atriplex longipes, brådmålla/skaftmålla, ett gammalt fynd föreligger från 1877 (Uppsala herbarium).
Atriplex longipes subsp. praecox, brådmålla, underarten (samma som ovan?) har noterats av Peter Ståhl.
Atriplex patula, vägmålla, noterad vid Tärnvikens badplats av Peter Ståhl.
Avenella flexuosa, kruståtel, ej ovanlig i torrare skogsmark.
Avenula pratensis, ängshavre, noterad vid flera tillfällen i gräsmarkerna, främst av Peter Ståhl. Viktig art i kalkrika
torrängar. Även noterad 2012 på torrängen.
Avenula pubescens, luddhavre, noterad vid flera tillfällen av flera observatörer, främst i gräsmarker.
Berberis vulgaris, berberis, noterad några gånger i strandskogar, av Peter Ståhl och under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar.
Bergenia cordifolia, hjärtbergenia, trädgårdsflykting.
Betula pendula, vårtbjörk, av någon anledning tidigare ej noterad på ön. Den växer bl.a. vid fiskeläget, på
tomtmark.
Betula pubescens, glasbjörk, av någon anledning tidigare ej noterad på ön. Den finns bl.a. strax öster om
grusgropen.
Blysmus compressus, plattsäv, noterad av flera observatörer, främst vid Landstormsudden och vid Scoutviken.
Botrychium lunaria, låsbräken, noterad vid ett flertal tillfällen, främst vid gräsmarkerna runt caféet. Noterad 2012.
Briza media, darrgräs, ej ovanlig (2012) på kalkrika torrängar runt fiskeläget.
Bromus hordeaceus, luddlosta, noterad av flera observatörer på torra marker runt fiskeläget.
Bunias orientalis, ryssgubbe, noterad framför allt av Peter Ståhl runt fiskeläget.
Calamagrostis arundinacea, piprör, viktig art i skogsmarkerna.
Calamagrostis epigejos, bergrör, en notering ONO om Landstormsudden av Peter Ståhl.
Callitriche hermaphroditica, höstlånke, en notering 2008 av Anders Jacobsson vid en båtbrygga i en vik på västra
sidan av ön.
Caltha palustris, kabbleka, noterad vid några tillfällen i våta sänkor på öns södra sida.
Calystegia sepium subsp. spectabilis, skär snårvinda, noterad vid gamla grustaget S om caféet av Peter Ståhl.
Campanula glomerata subsp. glomerata, ängstoppklocka, en gammal uppgift från 1806, Uppsala herbarium.
Campanula patula, ängsklocka, en gammal uppgift från 1916 på öns östra sida. Noterad 2012 i fårhagen innanför
Norrviken.
Campanula persicifolia, stor blåklocka, noterad på flera ställen i bryn och skogsmarker.
Campanula rotundifolia, liten blåklocka, ej ovanlig på gräsmarker.
Capsella bursa-pastoris, lomme, ett fynd vid fyren av Peter Ståhl.
Cardamine hirsuta, bergbräsma, ett gammalt fynd från 1916 (Dahlstedt) på norra stranden.
Cardamine pratensis, ängsbräsma, några noteringar, främst på södra stranden vid Landstormsudden av Peter Ståhl.
Carduus crispus, krustistel, en notering av detta ogräs är gjort av Peter Ståhl vid caféet.
Carex capillaris, hårstarr, noterad av flera observatörer främst på södra stranden i rikare våta miljöer.
Carex caryophyllea, vårstarr, noterad av flera observatörer på torra gräsmarker runt fiskeläget.
Carex cespitosa, tuvstarr, en gammal notering från 1916 (Dahlstedt) på norra stranden.
Carex diandra, trindstarr, noterad vid stranden vid Landstormsudden av Peter Ståhl. Det finns även ett fynd från
1979.
Carex digitata, vispstarr, påfallande vanlig på gräsmarkerna runt fiskeläget men också i torr skog.

Carex dioica, nålstarr, noterad vid Landstormsudden av Peter Ståhl och under Svenska Botaniska Föreningens
botanikdagar.
Carex disticha, plattstarr, noterad av Peter Ståhl på den södra stranden. Ytterligare några observationer föreligger
men de är oprecist angivna. 2012 noterad även i fårhagen i dike innanför Norrviken.
Carex elata, bunkestarr, noterad på några ställen utefter ön stränder av Peter Ståhl.
Carex extensa, segstarr, noterad av Peter Ståhl på Oxharen och Oxharsrabben.
Carex flacca, slankstarr, noterad på flera ställen på ön.
Carex flava, knagglestarr, noterad på några platser på öns södra strand av Peter Ståhl samt ytterligare någon
observatör. Noterad i Landstormskärret 2012.
Carex glareosa, klapperstarr, noterad 1967 på stranden söder om fiskeläget.
Carex hostiana, ängsstarr, noterad i rikkärr vid ön södra strand av flera observatörer. Noterad 2012 i
Landstormskärret.
Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa, näbbstarr, noterat på strand och kärrmark vid Landstormsudden. Flera
observatörer.
Carex leporina, harstarr, en gammal uppgift från 1833.
Carex limosa, dystarr, noterad vid Landstormsudden av Peter Ståhl.
Carex nigra, hundstarr, noterad av Peter Ståhl och under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar.
Carex oederi, ärtstarr, noterad på stranden vid Oxharen av Peter Ståhl.
Carex oederi var. pulchella, liten ärtstarr, noterad på flera ställen utefter stränderna.
Carex pairae, snårstarr, noterad på flera ställen både i gräsmarker och i skog av flera observatörer. Enligt Peter
Ståhl är det sannolikt en förväxling med Carex muricata, mörk snårstarr.
Carex panicea, hirsstarr, flera observationer av flera observatörer på öns sydsida, framför allt vid
Landstormsudden.
Carex pulicaris, loppstarr, en äldre uppgift från 1959 finns i Umeå herbarium.
Carlina vulgaris, spåtistel, finns framför allt (2012) i de norra delarna av gräsmamrkerna norr om caféet.
Carum carvi, kummin, en notering på Scoutplanen av Peter Ståhl.
Centaurea jacea, rödklint, frekvent (2012) i gräsmarkerna runt fiskeläget. Finns också i övre delen av
klapperstensstränder.
Centaurea scabiosa, väddklint, ej ovanlig (2012) runt caféet.
Centaurium littorale var. littorale, kustarun, finns på ett flertal stränder runt ön, rikligt t. ex. Tärnharen 2012.
Centaurium pulchellum, dvärgarun, en uppgift finns i Lunds herbarium utan tidsangivelse.
Cerastium fontanum, hönsarv, en notering av Peter Ståhl vid Tärnviken.
Cerastium semidecandrum, vårarv, ett flertal noteringar av olika observatörer på störd, torr mark vid fiskeläget.
Ceratophyllum demersum, hornsärv, en notering 2008 av Anders Jacobsson vid en båtbrygga i en vik på västra
sidan av ön.
Chamaenerion angustifolium, mjölke, endast ett par noteringar föreligger – en av Peter Ståhl och en gjord under
Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar.
Chimaphila umbellata, ryl, ganska många observationer är gjorda av denna art. De flesta noteringar är gjorda
utmed stigen på norra sidan av ön mellan Tärnviken och Limöskaten. Det var också där den noterades under
inventeringen 2012.
Cirsium arvense, åkertistel, några noteringar är gjorda i övre delen av stranden, framfäör allt på öns sydsida.
Cirsium heterophyllum, brudborste, en notering gjord av Peter Ståhl i en lucka i skogen ovanför
Landstormsudden.Även noterad 2012 En steril skogsförekomst, 200 m S Tärnviken. Ett större bestånd i kanten av
fårhagen innanför Norrviken.
Cirsium palustre, kärrtistel, några noteringar finns av denna art – dels utmed stigen mot Oxharsudden (Gunni
Hedkvist) samt vid Landstormsudden (Peter Ståhl).
Clinopodium acinos, harmynta, ett flertal noteringar är gjorda i de torra gräsmarkerna norr om caféet främst av
Peter Ståhl.
Clinopodium vulgare, bergmynta, det finns en gammal notering från 1833 och en modern från Kalkudden 2001
gjord under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar.
Coeloglossum viride, grönkulla, arten är noterad 1980 av Peter Ståhl utmed stigen mellan fiskeläget och Oxharen.
Den är även noterad året innan utan närmare lokalangivelse.
Convallaria majalis, liljekonvalj, noterad i skogsmark av flera observatörer. Växer (2012) rikligt runt fyren.
Corallorhiza trifida, korallrot, en äldre notering från 1863 utan närmare lokalangivelse (WAR 1924b).
Cota tinctoria, färgkulla, ett stort antal noteringar av olika personer runt fiskeläget, vid Kalkudden m m.
Cotoneaster scandinavicus (C. integerrimus), rött oxbär, noterad av ett flertal observatörer i gräsmarkerna norr om
caféet. Också noterad här under inventeringen 2012.
Crassula aquatica, fyrling, två noteringar finns av arten från 1800-talet (en kollekt på Riksmuséet och WAR
1924b).

Crepis paludosa, kärrfibbla, två noteringar finns som gjordes 2001 under Svenska Botaniska Föreningens
botanikdagar vid Landstormsudden i kärrmark.
Crepis praemorsa, klasefibbla, flera noteringar finns från torr gräsmark runt fiskeläget.
Cypripedium calceolus, guckusko, en kollekt av arten från 1919 finns på Riksmuséet.
Dactylis glomerata, hundäxing, spridd på ön.
Dactylorhiza incarnata var. incarnata, ängsnycklar, arten finns (2102) i rikkärret V om Landstormsudden. Det
finns ett flertal noteringar av arten från öns sydsida. Det finns gamla uppgifter (början av 1900-talet) från öns norra
strand. 2012 även noterad på Mursrabben.
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii, skogsnycklar, några noteringar finns från fuktig skogsmark på öns sydsida
nära Landstormsudden.
Danthonia decumbens, knägräs, en notering gjord nära hamnen för turbåtarna gjord av Gunni Hedkvist 2002.
Daphne mezereum, tibast, ett antal noteringar finns från lövskogsmarkerna ovanför stranden.
Deschampsia bottnica, gultåtel, karaktärsväxt på grunda stränder runt ön.
Deschampsia bottnica × cespitosa, gultåtel × tuvtåtel, noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar
2001.
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa, vanlig tuvtåtel, noterad under Svenska Botaniska Föreningens
botanikdagar 2001.
Descurainia sophia, stillfrö, en kollekt finns på Uppsala herbarium från 1896.
Dianthus deltoides, backnejlika, några noteringar finns runt fiskeläget.
Draba incana, grådraba, en sällsynt art i södra Sverige som främst noterats vid kalkudden genom åren. Den
noterades även 2012 på denna plats.
Draba nemorosa, sanddraba, ganska spridd i öppen störd mark runt fiskeläget men också inne bland fritidshusen
vid Scoutviken. Noterad tämligen rikligt 2012.
Draba verna, nagelört, främst noterad av Peter Ståhl på torr, störd mark på olika ställen runt fiskeläget.
Dryopteris carthusiana, skogsbräken, noterad av olika observatörer främst i lövskogsbården runt ön, även 2012.
Dryopteris filix-mas, träjon, två noteringar finns, samtliga i skog, av Peter Ståhl samt under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar.
Echium vulgare, blåeld, ett antal noteringar finns på störd mark runt fiskeläget.
Eleocharis acicularis, nålsäv, noterad på stranden vid Oxharen av Peter Ståhl. Även registrerad under Svenska
Botaniska Föreningens botanikdagar.
Eleocharis quinqueflora, tagelsäv, finns (2012) i rikkärret V om Landstormsudden. Känd sedan 1800-talet på ön.
Eleocharis uniglumis, agnsäv, noterad på flera ställen utefter öns stränder, även 2012.
Elymus caninus, lundelm, flera noteringar finns I övre delen av stränderna och i lövskogarna runt ön.
Elytrigia repens, kvickrot, noterad på kulturmarker vid fiskeläget.
Empetrum nigrum, sydkråkbär, finns främst på öns nordsida.
Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum, nordkråkbär, en notering gjord 2001 under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar.
Epilobium montanum, bergdunört, en gammal notering från 1916 i ett alsnår på sydsidan (FDA 1916).
Epipactis helleborine, skogsknipprot, flera noteringar i skogsmarker på ön finns av arten.
Epipactis palustris, kärrknipprot, arten finns (2012) i kärret V om Landstormskärret. Det finns ett stort antal
tidigare noteringar av arten därifrån men också från Scoutviken (Peter Ståhl).
Epipogium aphyllum, skogsfru, det finns några noteringar av arten från 1800-talet. Även herbarieexemplar.
Equisetum arvense, åkerfräken, noterad på stränder och kultmarker på ön.
Equisetum palustre, kärrfräken, flera noteringar, främst från kärrmarker på sydsidan vid Landstormsudden.
Equisetum variegatum, smalfräken, flera noteringar, främst från kärrmarker på sydsidan vid Landstormsudden.
Arten är känd sedan 1800-talet på ön.
Eriophorum latifolium, gräsull, flera noteringar i kärrmarker på öns sydsida väster vid Landstormsudden.
Erysimum strictum, bergkårel, flera noteringar på ön, mest i anslutning till kulturmarker.
Euphorbia cyparissias, vårtörel, trädsgårdsflykting.
Euphrasia nemorosa, grå ögontröst, flera noteringar på öns södra strand.
Euphrasia wettsteinii var. baltica, klapperögontröst, flera noteringar utefter öns stränder av flera observatörer.
Festuca ovina, fårsvingel, vanlig på torra gräsmarker.
Festuca rubra, rödsvingel, vanlig på gräsmarker på ön.
Festuca rubra subsp. juncea, daggsvingel, noterad på Tärnharen 2012.
Filipendula ulmaria, älggräs, frekvent på övre delen av öns stränder.
Filipendula vulgaris, brudbröd, spridd (2012) på torra gräsmareker runt fiskeläget.
Fragaria vesca, smultron, noterad (2012) på flera platser på ön i skogen, utmed stigar och på gräsmarker.
Fraxinus excelsior, ask, ej ovanlig i strandskogarna, särskilt i lövskogen norr om fiskeläget.
Fumaria officinalis, jordrök, noterad av Peter Ståhl vid fiskeläget.
Galium boreale, vitmåra, finns på gräsmarker på skilda ställen av ön.

Galium mollugo, stormåra, noterad av flera observatörer framför allt på kulturmarker runt fiskeläget.
Galium palustre, vattenmåra, flera noteringar finns från våta marker vid Landstormsudden, samtliga av Peter Ståhl.
Galium spurium subsp. vaillantii, småsnärjmåra, en notering finns från 1916 (FDA 1916.
Galium uliginosum, sumpmåra, en notering finns av Peter Ståhl från marker vid Landstormsudden. 2012 även
noterad i fårhagen innanför Norrviken.
Galium verum, gulmåra, ej ovanlig på torra gräsmarker.
Gentianella amarella, smalgentiana, tre äldre uppgifter finns, den senaste från 1928.
Gentianella campestris subsp. campestris, fältgentiana, två äldre uppgifter finns, den senaste från 1928.
Gentianella uliginosa, sumpgentiana, är noterad på stränder ett par gånger på öns nordsida (Oxharen, Tärnviken –
av Peter Ståhl) men också en gång på sydsstranden under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001. 2012
även noterad vid Nordostudden nedanför rastplats.
Geranium robertianum, stinknäva, noterad av Peter Ståhl vid gamla grustaget nära caféet.
Geranium sanguineum, blodnäva, finns (2012) spridd på torra marker norr om caféet men är även (Peter Ståhl)
noterad på andra delar av ön.
Geranium sylvaticum, midsommarblomster, noterad flera gånger av olika observatörer i ängsmarker och
skogsmarker på ön.
Geum rivale, humleblomster, några noteringa, främst av Peter Ståhl på marker runt fiskeläget och på öns sydsida.
Geum urbanum, nejlikrot, några spridda noteringar av olika observatörer runt bebyggelse och i skog.
Goodyera repens, knärot, ett antal noteringar har gjorts under inventeringen 2012. Arten är känd sen tidigare med
några fynd.
Gymnadenia conopsea, brudsporre, arten noterades 2012 på torrängen norr om caféet.Arten är känd sedan tidigare
på gräsmarkerna norr om caféet (Peter Ståhl).
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken, arten är noterad på ett par ställen på ön av Peter Ståhl och under Svenska
Botaniska Föreningens botanikdagar.
Hepatica nobilis, blåsippa, förekommer (2012) på flera ställen i skogen.
Heracleum sphondylium, björnloka, noterad på ett par ställen av Peter Ståhl.
Heracleum sphondylium subsp. sibiricum, sibirisk björnloka, noterad på några platser, de flesta noteringarna gjorda
av Peter Ståhl. Noterad 2012 spridd främst i fårhagen och kring husen i denna del.
Herminium monorchis, honungsblomster, det finns ett dussintal noteringar av denna art, alla från 1800-talet.
Hieracium sect. Hieracium, skogsfibblor, karaktärsväxt i skogarna på Limön.
Hieracium sect. Vulgata, hagfibblor, ett antal noteringar på skilda ställen på ön har gjorts av Peter Ståhl.
Hierochloë hirta subsp. hirta, älvmyskgräs, det finns en notering från öns södra strand från Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar 2001.
Hierochloë odorata, doftmyskgräs, en notering är gjord av Peter Ståhl vid Landstormsudden. Ytterligare ett par
äldre noteringar finns.
Hierochloë odorata subsp. baltica, strandmyskgräs, några noteringar gjordes under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar på öns södra stränder.
Hippophaë rhamnoides, havtorn, karaktärsväxt utmed stränderna på ön.
Hippuris x lanceolata, mellanhästsvans, en notering är gjord av Peter Ståhl på Oxharen.
Hypericum maculatum, fyrkantig johannesört, en notering finns vid fiskeläget av Peter Ståhl.
Hypericum perforatum, äkta johannesört, noterad på flera ställen på ön men främst på gräsmarkerna runt
fiskeläget.
Hypochaeris maculata, slåtterfibbla, noterad i torra gräsmarker av Peter Ståhl, under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar samt under inventeringen av örtbackar. Även noterad under inventeringen 2012.
Inula salicina, krissla, noterad vid Landstormsudden av Peter Ståhl. Även noterad under 1970-talet på öns
sydvästra del (LER 1973a).
Iris pseudacorus, svärdslilja, några noteringar av Peter Ståhl samt under Svenska Botaniska Föreningens
botanikdagar. I våta marker på öns sydsida.
Isatis tinctoria, vejde, känd sen länge på Limön. Noterad på några platser under sen tid, främst nära Oxharen vid
Tärnvikens badplats. Noterades där även under denna inventering 2012 liksom vid Scoutviken.
Juncus arcticus subsp. balticus, östersjötåg, vanlig (2012) art på stränderna.
Juncus articulatus, ryltåg, några få noteringar utmed stränderna, främst av Peter Ståhl.
Juncus articulatus var. hylandri, stortåg, noterad 2012 av Thomas Appelqvist på stranden vid Limöskaten.
Juncus capitatus, huvudtåg, ett fynd finns i Umeå herbarium från 1911.
Juncus compressus, stubbtåg, ett gammalt fynd finns från 1916 (FDA 1916).
Juncus gerardii, salttåg, ganska vanlig på stränderna runt ön.
Juniperus communis, en, spridd på ön.
Knautia arvensis, åkervädd, ett antal noteringar, främst runt bebyggelsen och främst av Peter Ståhl. Även noterad
2012.
Lactuca muralis, skogssallat, spridda noteringar på ön.

Lapsana communis, harkål, två noterinar gjorda – en vid Landstormsudden av Peter Ståhl och en vid Svenska
Botaniska Föreningens botanikdagar 2001 i skogen.
Lathyrus palustris, kärrvial, ett trevligt fynd som gjordes 2012 på Oxharsrabbens nordsida, Oxharen, f d sundet
mot sydvästudden.
Lathyrus pratensis, gulvial, några noteringar både i odlingslandskap och skog främst av Peter Ståhl.
Lathyrus vernus, vårärt, finns (2012) på några ställen i skogen, främst på nordsluttningen. Några tidigare
noteringar finns också.
Leucanthemum vulgare, prästkrage, några noteringar, främst runt fiskeläget och de flesta av Peter Ståhl. Vid fyren
fanns 2012 arten rikligt.
Leymus arenarius, strandråg, några noteringar, främst vid Oxharen.
Ligusticum scothicum, strandloka, några noteringar – t. ex. vid Tärnviken och Oxharen av Peter Ståhl och utmed
öns södra strand vid Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar.
Linaria vulgaris, gulsporre, några noteringar gjorda utmed stränderna.
Linnaea borealis, linnea, flera noteringar av olika personer i öns skogsmarker.
Linum catharticum, vildlin, frekvent i gräsmarkerna vid fiskeläget. Rikligt även 2012.
Lithospermum officinale, stenfrö, under sen tid främst noterad på öns norra del (Oxharen, sjömärket) men under
Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar även på sydsidan.
Lonicera xylosteum, skogstry, noterad av flera personer på skilda platser på ön. Även noterad 2012.
Lotus corniculatus, käringtand, ett par noteringar på gräsmarkerna vid fiskeläget.
Luzula campestris, knippfryle, noterad på Scoutplanen av Peter Ståhl.
Luzula multiflora, ängsfryle, en notering nära stranden vid fiskeläget av Peter Ståhl.
Luzula pilosa, vårfryle, ej ovanlig i skogsmark.
Lycopus europaeus, strandklo, några noterinar av Peter Ståhl utmed stränderna.
Lychnis flos-cuculi, gökblomster, noterad 2012 i fårhagen innanför Norrviken. Ny för ön.
Lysimachia europaea, skogsstjärna, en enda notering finns från ön vid öns östra ände av Peter Ståhl.
Lysimachia maritima, strandkrypa, karaktärsväxt på vissa stränder, rikligt på Tärnharen 2012.
Lysimachia thyrsiflora, topplösa. en notering på ön gjord av Peter Ståhl.
Lythrum salicaria, fackelblomster, några noteringar gjorda utmed stränderna, främst av Peter Ståhl. Noterad rikligt
på Tärnharen 2012.
Maianthemum bifolium, ekorrbär, några noteringar gjorda i skogsmark av Peter Ståhl.
Malus pumila, apel, en notering finns av Peter Ståhl utmed stigen mot Landstormsudden.
Matricaria discoidea, gatkamomill, en notering gjord av Gunni Hedkvist på hamnområdet där turbåtarna lägger
till.
Medicago lupulina, humlelusern, några noteringar är gjorda på markerna runt fiskeläget av Peter Ståhl och Gunni
Hedkvist.
Melampyrum nemorosum, natt och dag, noterad av flera observatörer i markerna runt fiskeläget.
Melampyrum sylvaticum, skogskovall, två noteringar finns av arten – av Peter Ståhl och under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar.
Melica nutans, bergslok, ett flertal noteringar finns från olika delar av ön.
Mentha aquatica subsp. litoralis, strandmynta, noterad av Peter Ståhl på Oxharen.
Menyanthes trifoliata, vattenklöver, noterad av Peter Ståhl väster om Landstormsudden. Även noterad 2012 i
kärret V om Landstormsudden.
Milium effusum, hässlebrodd, ett antal noteringar i skogsmarkerna, främst av Peter Ståhl.
Moehringia trinervia, skogsnarv, noterad i strandskog av Peter Ståhl och under Svenska Botaniska Föreningens
botanikdagar.
Molinia caerulea, blåtåtel, noterad på flera ställen utmed stränder av Peter Ståhl.
Monotropa hypopitys subsp. hypophegea, kal tallört, noterad på några ställen i tallskogarna. Även noterad 2012.
Myosotis ramosissima, backförgätmigej, två noteringar gjorda under 1970-talet (LER 1973a, ELI 1979)
Myosotis stricta, vårförgätmigej, två noteringar gjorda under 1970-talet (LER 1973a, ELI 1979)
Myriophyllum spicatum, axslinga, två noteringar av Peter Ståhl på Oxharsrabben och i Tärnviken.
Neottia cordata, spindelblomster, en notering finns av Gunnar Nyström.
Neottia nidus-avis, nästrot, arten är spridd i skogsmarkerna på frisk och fuktig mark.
Neottia ovata, tvåblad, noterad på flera ställen på ön, främst på fuktig mark. Även noterad 2012.
Noccaea caerulescens, backskärvfrö, en notering föreligger från Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar.
Odontites litoralis, strandrödtoppa, noterad av Thomas Appelqvist 2012 på stränderna vid Limöskaten.
Odontites vulgaris, rödtoppa, arten är noterad av Ove Lennström i Tärnviken.
Ophioglossum vulgatum, ormtunga, en gammal notering från öns norra strand finns (FDA 1916). Noterades rikligt
på Mursrabben 2012 av Tomas Fasth.
Origanum vulgare, kungsmynta, ett flertal noteringar från gräsmarkerna norr om fiskeläget.
Orthilia secunda, björkpyrola, några få fynd finns från skogsmark av Peter Ståhl och Gunni Hedkvist.

Oxalis acetosella, harsyra, en handfull noteringar finns från öns skogsmarker. Noterad 2012.
Paris quadrifolia, ormbär, ett antal noteringar i öns strandskogar.
Parnassia palustris, slåtterblomma, ett ganska stort antal noteringar utmed öns stränder. Även noterad under
inventeringen 2012, ganska rikligt på Tärnharen.
Persicaria lapathifolia, pilört, noterad av Peter Ståhl på Tärnvikens badplats.
Persicaria lapathifolia var. incana, fältpilört, noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar på öns
sydstrand.
Peucedanum palustre, kärrsilja, noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar på öns östra strand.
Phalaris arundinacea, rörflen, vanlig utefter stränderna.
Phleum pratense, timotej, en notering på Scoutplanen av Peter Ståhl.
Phragmites australis, vass, främst utmed öns södra stränder, men också på Tärnharen 2012.
Picea abies, gran, vanlig på ön.
Pilosella cymosa subsp. cymosa, kvastfibbla, en notering av Gunni Hedkvist vid hamnområdet där turbåtarna
lägger till.
Pilosella officinarum, gråfibbla, spridd på torra gräsmarker runt fiskeläget.
Pimpinella saxifraga, bockrot, vanlig på gräsmarkerna runt fiskeläget.
Pinguicula vulgaris, tätört, noterad vid Landstormsudden, de flesta noteringarna av Peter Ståhl.
Pinus sylvestris, tall, vanlig på ön.
Plantago lanceolata, svartkämpar, vanlig i kulturpåverkade gräsmarker.
Plantago major, groblad, några noteringar är gjorda utefter stigar av Peter Ståhl och Gunni Hedkvist.
Plantago maritima, gulkämpar, ej ovanlig utefter stränderna.
Plantago media, rödkämpar, ett flertal noteringar från gräsmarkerna runt fiskeläget. Även noterad här 2012.
Platanthera bifolia, nattviol, en notering från Oxharen av Peter Ståhls samt en äldre notering från 1916 (FDA
1916). Noterad under inventeringen 2012 på Oxharen, vid tennisbanan. Enligt boende på ön är arten inte ovanlig
men fåtalig 2012.
Poa alpina, fjällgröe, två noteringar vid fiskeläget är gjorda av Peter Ståhl.
Poa annua, vitgröe, ett antal noteringar på kulturmarkerna vid fiskeläget.
Poa compressa, berggröe, tre noteringar – vid fyren, på torr mark vid fiskeläget och på södra stranden. De två
förstnämnda av Peter Ståhl den sida gjord under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar.
Poa nemoralis, lundgröe, två noteringar i skogsmarker – av Peter Ståhl och under Svenska Botaniska Föreningens
botanikdagar.
Poa pratensis, ängsgröe, flera noteringar runt fiskeläget av Peter Ståhl.
Poa pratensis subsp. angustifolia, smalgröe, tre noteringar – två av Peter Ståhl och en under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar.
Polygala amarella, rosettjungfrulin, påfallande frekvent i gräsmarkerna norr om caféet – även 2012. En mängd
tidigare uppgifter.
Polygala vulgaris, jungfrulin, två gamla fynd finns i Riksmuseets samlingar.
Polygonatum odoratum, getrams, flera uppgifter från gräsmarkerna runt fiskläget men också från skogsmarker.
Polygonum aviculare, trampört, ett par noteringar är gjorda utefter öns stränder av Peter Ståhl.
Polygonum aviculare subsp. microspermum, bägartrampört, en notering är gjord under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar på öns södra strand.
Populus tremula, asp, inte ovanlig på ön, bl.a. vid lövsumpskogar.
Potamogeton perfoliatus, ålnate, ett antal noteringaer är gjorda i vattnen utanför ön.
Potamogeton pusillus, spädnate, noterad vid Oxharsrabben av Peter Ståhl.
Potentilla argentea, femfingerört, noterad på gräsmarker runt fiskeläget av Peter Ståhl och Gunni Hedkvist.
Potentilla crantzii, vårfingerört, några noteringar i gräsmarkerna runt fiskeläget av Peter Ståhl och Birgitta
Hellström. Även noterad under 2012 på samma platser.
Potentilla erecta, blodrot, ett antal noteringar på olika ställen av Peter Ståhl.
Potentilla thuringiaca, tysk fingerört, noterad av Peter Ståhl vid fiskelägets hamn.
Potentilla verna (P. tabernaemontani), småfingerört, ”återfunnen” vid örtbacksinventering 1999 av Daniel
Segerlind. Uppgiften är förvånande och troligen ej korrekt.
Primula farinosa, majviva, tre äldre uppgifter föreligger, det senaste från 1967 (SRU 1967).
Primula veris, gullviva, ej ovanlig på öns västra delar. Noterad även 2012.
Prunella vulgaris, brunört, en notering gjord av Gunni Hedkvist utmed stigen mot Oxharen.
Prunus padus, hägg, vanlig i strandskogarna.
Pseudotsuga menziesii, douglasgran, finns i en rad utmed stigen mot fyren. En viss föryngring pågår runt dessa
träd.
Pteridium aquilinum, örnbräken, noterad på några ställen på ön av Peter Ståhl.
Puccinellia capillaris, saltgräs, noterad på Oxharen och Landstormsudden av Peter Ståhl.
Puccinellia distans, grått saltgräs, en äldre uppgift föreligger från 1800-talet (WAR 1924b).

Pyrola chlorantha, grönpyrola, några fynd på öns norra sida finns av Peter Ståhl.
Pyrola media, klockpyrola, en notering finns av Gunni Hedkvist strax Ö om Tärnviken. Även noterad 2012 Ö om
Tärnviken.
Pyrola rotundifolia, vitpyrola, en notering vid Tärnvikens badplats av Peter Ståhl.
Ranunculus acris, smörblomma, några spridda fynd finns, främst av Peter Ståhl.
Ranunculus auricomus, majsmörblomma, en notering från fiskeläget vid stranden av Peter Ståhl.
Ranunculus bulbosus, knölsmörblomma, några noteringar på torra gräsmarker av Peter Ståhl.
Ranunculus circinatus, hjulmöja, noterad en gång var av Peter Ståhl och Anders Jacobsson.
Ranunculus peltatus subsp. baudotii, vitstjälksmöja, en notering vid Tärnviken av Peter Ståhl. Det finns även en
uppgift från 1979 (ELI 1979).
Ranunculus polyanthemos, backsmörblomma, ett par noteringar norr om caféet av Peter Ståhl – men det föreligger
också några äldre fynd.
Ranunculus repens, revsmörblomma, ett par noteringar vid Landstormsudden av Peter Ståhl.
Rhamnus cathartica, getapel, några fynd på olika ställen av ön finns, bl.a. av Peter Ståhl. Noterad 2012 vid.
minnesstenen på Oxharen och i fårhagen innanför Norrviken.
Rhinanthus angustifolius subsp. grandiflorus, äkta höskallra, noterad av flera observatörer på skilda platser på ön.
Ribes alpinum, måbär, spridd i strandskogarna runt ön.
Ribes nigrum, svarta vinbär, några moderna fynd i strandskogarna, bl.a. av Peter Ståhl.
Ribes rubrum, röda vinbär, noterad av Peter Ståhl vid Landstormsudden.
Ribes spicatum subsp. spicatum, skogsvinbär, noterad av Peter Ståhl utmed stigen upp mot fyren.
Ribes x pallidum, survinbär, noterad av Peter Ståhl.
Rorippa sylvestris, strandfräne, noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001.
Rosa canina, stenros, noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001.
Rosa dumalis, nyponros, ett antal noteringar, främst av Peter Ståhl.
Rosa dumalis subsp. coriifolia, hårig nyponros, noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001.
Rosa glauca, daggros, noterad av Peter Ståhl på Landstormsudden.
Rosa majalis var. majalis, äkta kanelros, noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001.
Rubus caesius, blåhallon, ett stort antal noteringar på olika ställen av ön.
Rubus caesius x idaeus, en äldre notering finns från 1973 (LER 1973a).
Rubus idaeus, hallon, en enda notering gjord av Peter Ståhl vid grustaget bakom caféet.
Rubus saxatilis, stenbär, ett stort antal noteringar i skogsmarker på ön.
Rumex acetosa, ängssyra, några noteringar av Peter Ståhl och Gunni Hedkvist på gräsmarker.
Rumex crispus var. crispus, vanlig krusskräppa, noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001.
Rumex longifolius, gårdsskräppa, ett par noteringar, en på Oxharen av Peter Ståhl och en under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar 2001.
Sagina nodosa, knutnarv, några få noteringar utmed stränderna av Peter Ståhl och under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar 2001.
Salix caprea, sälg, denna art är inte tidigare noterad på ön men är vanlig i strandskogarnas övre del.
.Salix cinerea, gråvide, noterad på Landstormsudden av Peter Ståhl.
Sanicula europaea, sårläka, noterad på flera ställen i skogsmarkerna på ön av flera observatörer. Noterad på flera
ställen under 2012.
Saxifraga granulata, mandelblomma, noterad på flera ställen runt bebyggelsen vid fiskeläget.
Schedonorus arundinaceus, rörsvingel, viktig art på stränderna.
Schedonorus pratensis, ängssvingel, en notering vid fiskeläget av Peter Ståhl.
Schoenoplectus tabernaemontani, blåsäv, noterad vid Oxharen och på södra stranden under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar 2001. Även noterad 2012 på södra stranden. Scorzoneroides autumnalis, höstfibbla,
några noteringar av Peter Ståhl på kulturmarker.
Scrophularia nodosa, flenört, några noteringar av Peter Ståhl i skogsmark.
Sedum acre, gul fetknopp, noterad på torra gräsmarker vid fiskeläget.
Sedum sexangulare, kantig fetknopp, noterad på torra gräsmarker vid fiskeläget – även 2012.
Selaginella selaginoides, dvärglummer, ett par noteringar V om Landstormsudden av Peter Ståhl. Ett äldre fynd
från 1916 föreligger (FDA 1916).
Senecio sarracenicus, parkstånds, en notering under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001.
Senecio sylvaticus, bergkorsört, en notering vid Oxharen av Gunni Hedkvist.
Senecio viscosus, klibbkorsört, några noteringar på kulturpåverkad mark av Peter Ståhl m fl.
Senecio vulgaris, korsört, en notering vid Tärnvikens badplats av Peter Ståhl.
Seseli libanotis, säfferot, noterad vid örtbacksinventering 1999. Uppgiften är förvånande och har inte kunnat
styrkas.
Sesleria uliginosa, älväxing, en mängd tidigare noteringar. Noterad även 2012 på gräsmarker.

Silene dioica, rödblära, noterad av Peter Ståhl nära Landstormsudden samt under Svenska Botaniska Föreningens
botanikdagar 2001.
Silene nutans, backglim, ett stort antal noteringar på gräsmarker på ön. Äcen noterad 2012.
Silene uniflora, strandglim, utöver ett antal äldre fynd så finns ett modernt av Gunni Hedkvist vid badplatsen på
Oxharen.
Solidago virgaurea, gullris, noterad på gräsmarker och skog av Peter Ståhl, Maria Danvind och Gunnar Nyström.
Sonchus arvensis, åkermolke, flera noteringar utmed stränderna främst av Peter Ståhl.
Sorbus aucuparia, rönn, ej ovanlig i bryn och skogsmark.
Sorbus intermedia, oxel, en notering gjord vid östra stranden av Peter Ståhl. Noterad i sluttningen söder om fyren
2012.
Sparganium natans, dvärgigelknopp, det finns en kollekt från 1911 i Umeå herbarium av denna art.
Stachys sylvatica, stinksyska, ett antal noteringar i strandskogar, främst av Peter Ståhl.
Stellaria media, våtarv, två noteringar på Oxharen av Peter Ståhl och Gunni Hedkvist.
Stuckenia filiformis, trådnate, noterad i Tärnviken av Peter Ståhl, dessutum finns ett äldre fynd.
Stuckenia pectinata, borstnate, ett antal noteringar, främst runt Oxharen men ett fynd också i väst om ön vid
båtbrygga.
Succisa pratensis, ängsvädd, noterad vid Landstormsudden samt Tärnviken av Peter Ståhl. Även noterad 2012 i
rikkärret V om Landstormsudden och rikligt på övre delen av stränderna på Tärnharen.
Symphytum x uplandicum, uppländsk vallört, noterad på Oxharen av Gunni Hedkvist.
Tanacetum vulgare, renfana, noterad på flera ställen runt bebyggelse och öppen mark. Finns (2012) också frekvent
i övre delen av klapperstensstränder.
Taraxacum balticum, östersjömaskros, noterad vid Landstormsudden av Peter Ståhl och under Svenska Botaniska
Föreningens botanikdagar. Noterad av Tomas Fasth 2012.
Taraxacum laetum, spädmaskros, noterad på Kalkudden av Peter Ståhl.
Taraxacum sect. Erythrosperma, sandmaskrosor, noterad på Kalkudden av Peter Ståhl och Birgitta Hellström och
på Scoutplanen av Peter Ståhl. Även noterad 2012 på åskrönet Limöhäll.
Taraxacum sect. Taraxacum, ogräsmaskrosor, endast noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar.
Taxus baccata, idegran, ett gammalt fynd från 1909 finns i Uppsala herbarium.
Thalictrum flavum, ängsruta, noterad vid Tärnviken av Peter Ståhl och Ove Lennström. Noterad nära stranden strax
utanför rikkärret V om Landstormsudden 2012.
Thalictrum simplex, backruta, ett fynd gjordes 2012 av Thomas Appelqvist vid Scoutplanen. Arten är ny för ön.
Thymus serpyllum, backtimjan, ett gammalt fynd finns på Riksmuséet från 1913.
Trifolium medium, skogsklöver, ett antal fynd främst från omgivningarna till fiskeläget – i de flesta fall angivna av
Peter Ståhl.
Trifolium pratense, rödklöver, ett flertal fynd på gräsmarker.
Trifolium repens, vitklöver, ett flertal fynd på gräsmarker.
Triglochin maritima, havssälting, några noteringar från havstranden på Oxharen och vid Landstormsudden.
Triglochin palustris, kärrsälting, en notering från Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar med något osäker
lägesangivelse.
Tripolium pannonicum, strandaster, noterad ett par gånger på Oxharen av Peter Ståhl men också noterad under
Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar 2001 på sydstranden.
Turritis glabra, rockentrav, en notering av Peter Ståhl mellan fiskeläget och Oxharen.
Tussilago farfara, hästhov, några noteringar från Tärnviken och öns södra strand.
Ulmus glabra, alm, noterad av Peter Ståhl vid Landstormsudden. Även noterad V Scoutviken 2012.
Urtica dioica, brännässla, några noteringar vid bebyggelse.
Vaccinium myrtillus, blåbär, här och där i skogen.
Vaccinium vitis-idaea, lingon, här och där i skogen – mest på öns nordsida.
Valeriana sambucifolia, flädervänderot, noterad vid Tärnviken av Peter Ståhl.
Valeriana sambucifolia subsp. salina, strandvänderot, noterad på flera ställen utmed stränderna av flera
observatörer.
Verbascum thapsus, ljust kungsljus, ett fynd föreligger från 1977 (ELI 1979).
Veronica chamaedrys, teveronika, några noteringar på gräsmarker och i skog av Peter Ståhl.
Veronica officinalis, ärenpris, noterad av Peter Ståhl och Maria Danvind på gräsmarkerna vid fiskeläget.
Viburnum opulus, olvon, några noteringar, främst i strandskogarna av Peter Ståhl och Gunnar Nyström.
Vicia cracca, kråkvicker, ett antal noteringar på gräsmarker och stränder, främst av Peter Ståhl.
Vicia hirsuta, duvvicker, en notering på ängarna vid fiskeläget av Peter Ståhl.
Vicia sepium, häckvicker, några noteringar på gräsmarker och i skog, de flesta noteringarna av Peter Ståhl.
Viola mirabilis, underviol, noterad under Svenska Botaniska Föreningens botanikdagar vid fiskeläget vid hamnen.
Det finns en gammal uppgift utan närmare lägesangivelse från 1904 (GB).Under inventeringen 2012 noterades den
rikligt i kanterna på gråals- och ädellövskogen strax norr om fiskeläget.

Viola riviniana, skogsviol, ett flertal noteringar i skogsmark, främst av Peter Ståhl.
Viola rupestris, sandviol, noterades sparsamt 2012 på torr mark bland spåtistlar m m norr om caféet. Ny för ön.
Zannichellia palustris, hårsärv, noterad vid Oxharsrabben och i Tärnviken av Peter Ståhl. Det finns ett antal äldre
fynd.
Zannichellia palustris var. pedicellata, skaftsärv, det finns en äldre notering från 1800-talet av detta taxon (WAR
1924b).

Bilaga 10: Lista över mossor noterade på Limön
För de olika arterna anges vem som är observatör och året för observationen. För Leif Andersson och
Tomas Fasth gäller att observationerna gjordes under arbetet 2012.
Abietinella abietina, gruskammossa, Leif Andersson, särskilt vanlig på torr mark vid fyren.
Amblystegium serpens, späd krypmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Aulacomnium androgynum, liten räffelmossa, Leif Andersson, död ved i sumpskogen ovanför rikkärret V om
Landstormsudden.
Aulacomnium palustre, räffelmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Barbula convoluta, liten neonmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Blepharostoma trichophyllum, hårfliksmossa, Leif Andersson, död ved.
Brachythecium albicans, blek gräsmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Brachythecium rivulare, källgräsmossa, Carina Frost, 1998.
Brachythecium rutabulum, stor gräsmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Bryum caespiticium, murbryum, Tomas Hallingbäck, 2008.
Bryum capillare, skruvbryum, Tomas Hallingbäck, 2008.
Buxbaumia viridis, grön sköldmossa, (fridlyst), Tomas Fasth.
Calliergonella cuspidata, spjutmossa, Leif Andersson, i rikkärret V om Landstormsudden.
Campylium protensum, sumpspärrmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Campylium stellatum, guldspärrmossa, Leif Andersson, rikkärret V om Landsstormsudden.
Ceratodon purpureus, brännmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Cirriphyllum piliferum, hårgräsmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Climacium dendroides, palmmossa, Leif Andersson, Tärnharen.
Dicranum brevifolium, kalkkvastmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Dicranum fuscescens, bergkvastmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Dicranum majus, stor kvastmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Dicranum montanum, stubbkvastmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Dicranum polysetum, vågig kvastmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Dicranum scoparium, kvastmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Dicranum undulatum, myrkvastmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Didymodon tophaceus, trubblansmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Distichium capillaceum, planmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Ditrichum flexicaule, plyschmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Encalypta streptocarpa, stor klockmossa, Tomas Fasth, även noterad av Tomas Hallingbäck, 2008.
Eurhynchium angustirete, hasselmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Fissidens adianthoides, stor fickmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Hedwigia ciliata, kakmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Hennediella heimii, salttuss, Tomas Hallingbäck, 2008.
Herzogiella seligeri, stubbspretmossa, S, noterad på lågor på några ställen i skogen av Tomas Fasth under 2012.
Hylocomium splendens, husmossa, Leif Andersson, vanlig skogsmossa.
Hypnum cupressiforme, cypressfläta, Leif Andersson.
Lepidozia reptans, fingermossa, Leif Andersson, på död ved.
Myurella julacea, trindmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Orthotrichum speciosum, trädhättemossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Oxyrrhynchium hians, lundsprötmossa, Leif Andersson, lövskogen N om fiskeläget.
Plagiomnium affine, skogspraktmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Plagiomnium elatum, bandpraktmossa, Leif Andersson, rikkärret V om Landstormsudden.
Plagiomnium medium, bågpraktmossa, Tomas Fasth.
Plagiomnium undulatum, vågig praktmossa, Leif Andersson.
Plagiothecium laetum, vedsidenmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Plagiothecium undulatum, vågig sidenmossa, S, Tomas Fasth.
Pleurozium schreberi, väggmossa, vanlig skogsmossa.
Ptilium crista-castrensis, kammossa, Leif Andersson.
Racomitrium heterostichum, bergraggmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Rhizomnium punctatum, bäckrundmossa, Leif Andersson, rikkärret V om Landstormsudden.
Rhytidiadelphus squarrosus, gräshakmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Rhytidiadelphus triquetrus, kransmossa, Leif Andersson, Karaktärsmossa på hela ön.
Riccardia latifrons, handbålmossa, Leif Andersson, på död ved i rikkärret V om Landstormsudden.

Sanionia uncinata, cirkelmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Sciuro-hypnum populeum, parkgräsmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Sciuro-hypnum reflexum, späd gräsmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Syntrichia ruralis, takmossa, Tomas Hallingbäck, 2008.
Tetraphis pellucida, fyrtandsmossa, Leif Andersson, död ved.
Thuidium tamariscinum, stor tujamossa, Leif Andersson.
Tortella fragilis, skör kalkmossa, Tomas Fasth.
Tortella tortuosa, kruskalkmossa, S, Tomas Fasth, även noterad av Tomas Hallingbäck, 2008.

Bilaga 11: Förteckning över lavar noterade på Limön
För varje art anges av vem och när observationen gjorts. För Leif Andersson och Tomas Fasth är
observationerna gjorda under inventeringen 2012.

Amandinea coniops, Leif Andersson, på strandblock av silikatsten, Tärnharen.
Bacida rubella, Lönnlav, S, noterad av Tomas Fasth.
Bacidia bagliettoana, Anders Nordin, på mossor, på sydväststsidan på Limön, 1985, (UPS).
Bacidia subincompta, Anders Nordin, på lönn, Limön i lövskogsområdet på V-sidan, 1985, (UPS).
Caloplaca crenulatella, Anders Nordin, på små klapperstenar av kalk, på torräng på västra delen av Limön, 1984,
(UPS).
Caloplaca marina, strandorangelav, Leif Andersson, strandblock av sandsten på Tärnharen.
Caloplaca scopularis, klipporangelav, Leif Andersson, strandblock av silikatsten på Tärnharen.
Caloplaca verruculifera, grynig orangelav, Leif Andersson, strandblock av silikatsten på Tärnharen.
Candelariella aurella, liten ägglav, Anders Nordin, på kustklippa i den nordvästra delen av Limön, 1984, (UPS).
Candelariella vitellina, ägglav, Leif Andersson, strandblock av sandsten på Tärnharen.
Catillaria chalybeia, strandkollav, Leif Andersson, strandblock av silikatsten på Tärnharen.
Cladonia pocillum, kalkbägarlav, noterad av Anders Nordin, 1985, (UPS) och Göran Odelvik , bland mossa på
marken, Limön, norra sidan, badplats i Tärnviken, 2001, (S).
Cladonia pyxidata, trattlav, Göran Odelvik , på marken på grus, Limöskaten, 2001, (S).
Cladonia symphycarpia, kalkhedslav, Göran Odelvik , på marken på humus på grusig mark, Limöskaten, 2001,
(S).
Clauzadea monticola, Anders Nordin, på klappersten av kalk vid stranden, på nordsidan ca 500 m Ö öm
Tärnviken, 1985, (UPS).
Collema bachmanianum, kransgelélav, Anders Nordin, Limön ca200 m Ö om fyren, 1985, (UPS).
Collema tenax, seg gelélav, Anders Nordin, på mossig mark, Limön i den sydvästra delen, 1985, (UPS).
Cyphelium notarisii/tigillare, sydlig ladlav/ladlav, CR/NT, noterad på gammal naken ved vid gistvallen vid
fiskeläget, Tomas Fasth.
Lecanora helicopis, saltkantlav, Leif Andersson, sandsten, Tärnharen och Anders Nordin, på silikatseten nära
stranden, på den nordvästra delen av ön, 1984, (UPS).
Lecanora orae-frigidae, bryggkantlav, Anders Nordin, på gammal träbrygga i den västra delen av Limön, 1984,
(UPS).
Lecanora salina, Leif Andersson, strandblock av silikatsten, Tärnharen.
Lecidea lapicida, molav/grå skivlav, Leif Andersson, strandblock av silikatsten, Tärnharen.
Lecidella effugiens, Leif Andersson, strandblock av silikatsten, Tärnharen.
Lecidella stigmatea, murlecidella, Anders Nordin, på klappersten av kalk på nordsidan av Limön, 1985, (UPS).
Leptogium pulvinatum, Anders Nordin, på mossor 25 m från stranden ca 500 m Ö om Tärnviken, 1985, (UPS).
Leptogium tenuissimum, späd skinnlav, Anders Nordin, på mossig mark på Limön i den sydvästra delen, 1985,
(UPS).
Mycobilimbia hypnorum, Anders Nordin, på mossa 25 m från stranden på öns nordsida ca 500 m Ö om Tärnviken,
1985, (UPS).
Peltigera didactyla, styverlav, Anders Nordin, på mossig mark i den sydvästra delen, 1985, (UPS).
Peltigera leucophlebia, ådrig torsklav, Göran Odelvik, barrskogsbryn, bland mossa på marken., Limön, 1200 m.
NO om bryggan, öst om Tärnviken, 2001, (S).
Peltigera polydactylon, nordlig trevarlav, Göran Odelvik, på marken på humus på grusig mark, Limöskaten, 2001,
(S).
Peltigera praetextata, fjällig filtlav, Göran Odelvik, alskog vid havsstranden, bland mossa på sten, Limöskaten,
2001, (S).
Phaeophyscia orbicularis, kranslav, Leif Andersson, fågelklippor, Tärnharen.
Physcia caesia, stoftlav, Leif Andersson, fågelklippor, Tärnharen.
Physcia dubia, mångformig rosettlav, Leif Andersson, strandblock av silikatsten, Tärnharen.
Physcia tenella, finlav, Leif Andersson, fågelklippor, Tärnharen.
Protoblastenia calva, brun guldskivlav, Anders Nordin, på klappersten av kalk på stranden I den nordöstra delen
av Limön, 1984, (UPS).
Psorotichia schaereri, Anders Nordin, på klappersten av kalk vid fyren, 1985, (UPS).
Rhizocarpon distinctum, Anders Nordin, på klappersten av silikat på stranden i den sydsvästra delen av ön, 1985,
(UPS).

Rinodina bischoffii, kalkkrimmerlav, Anders Nordin, på klappersten av kalk, nära hamnen för turbåtarna, 1985,
(UPS).
Rinodina gennarii, kustkrimmerlav, Leif Andersson, strandblock av silikatsten, Tärnharen.
Rinodina milvina, krimmerlav, Anders Nordin, på silikatsten vid stranden på öns nordvästra sida, 1985, (UPS).
Sagiolechia protuberans, liten svartstjärna, Anders Nordin, på klappersten av kalk vid stranden på öns nordöstra
sida, 1984, (UPS).
Scoliciosporum umbrinum, klippgrönelav, Anders Nordin, på strandklippa i den nordvästra delen av Limön, 1984,
(UPS).
Staurothele guestphalica, Anders Nordin, på klappersten av kalk på stranden på öns nordöstra sida, 1984, (UPS).
Verrucaria maura, saltlav, Leif Andersson, strandblock av sandsten, Tärnharen.
Verrucaria muralis, murvårtlav, Anders Nordin, på klappersten av kalk vid stranden, på Limöns västra sida, 1984,
(UPS).
Verrucaria nigrescens, brunsvart vårtlav, Anders Nordin, på klappersten av kalk på strandend på öns nordöstra
sida, 1984, (UPS).
Xanthoria candelaria, ljuslav, Leif Andersson, strandblock av silikatsten, Tärnharen.
Xanthoria parietina, vägglav, Leif Andersson, strandblock och fågelklippor av silikatsten som sandsten,
Tärnharen.

Bilaga 12: Lista över noterade svampar på Limön. Om ej annat anges så är
det observationer gjorda 2012 under inventeringen. Främst 18-20 augusti.
Om ej annat anges är observationerna gjorda av Leif Andersson och Tomas Fasth under inventeringen
2012.
Agaricus sylvaticus, skogschampinjon, noterad på ett par ställen.
Albatrellus confluens, brödticka, barrskog.
Albatrellus subrubescens, lammticka, VU, på flera ställen i skogen.
Amanita porphyria, svartringad flugsvamp, barrskog.
Bankera fuligineoalba, talltaggsvamp, NT, noterad av Tomas Fasth.
Bankera violascens, grantaggsvamp, NT, främst noterad norr om Fyrstigen.
Cantharellus aurora, rödgul trumpetsvamp, S, framför allt i sumpskogen ovanför rikkärret V om
Landstormsudden men även här och där på andra håll.
Chalciporus piperatus, pepparsopp, barrskog.
Chlorencoelia versiformis, olivskål, på grova, gamla lågor av gråal norr om fiskeläget.
Clavariadelphus truncatus, flattoppad klubbsvamp, NT, noterad på två platser i fuktig kalkrik granskog.
Cortinarius cumatilis, porslinsblå spindling, VU, noterad i den kalkrika granskogen SO om Scoutplanen.
Cortinarius odorifer, anisspindling, S, noterad på flera platser.
Cystolepiota adulterina, flockig puderskivling, VU, i den ädellövrika gråalskogen norr om fiskeläget.
Entoloma cetratum, skogsrödhätting, barrskog.
Entoloma undatum, bandad navelrödling, noterad på ett par platser, bl a på Tärnharsrabben.
Geastrum fimbriatum, fransig jordstjärna, S, noterad på ett par platser.
Geastrum quadrifidum, fyrflikig jordstjärna, NT, noterad av Tomas Fasth.
Geastrum triplex, kragjordstjärna, S, i kanten av den kalkrika sumpskogen ovanför rikkärret V om
Landstormsudden.
Gloeophyllum odoratum, luktticka, noterad på granstubbar.
Gymnopus peronatus, brännagelskivling, här och där.
Gyromitra gigas, blek stenmurkla, noterad av Tomas Fasth.
Hydnellum aurantiacum, orange taggsvamp, NT, noterad på flera platser i barrskogen.
Hydnellum auratile, brandtaggsvamp, VU, noterad på flera platser i barrskogen.
Hydnellum coeruleum, blå taggsvamp, NT,noterad av Tomas Fasth.
Hydnellum concrescens, zontaggsvamp, S, noterad på några platser.
Hydnellum peckii, skarp dropptaggsvamp, S, noterad på någon plats.
Hygrocybe acutoconica, spetsvaxskivling, noterad på gräsmattor bland fritidshusen.
Hygrocybe chlorophana, gul vaxskivling, noterad på gräsmattor bland fritidshusen.
Hygrocybe conica, toppvaxskivling, noterad på gräsmattor bland fritidshusen.
Hygrophorus erubescens s.l., besk vaxskivling, barrskog.
Ischnoderma benzoinum, sotticka, på granlåga.
Lepiota cristata, syrlig fjällskivling, i den ädellövrika gråalskogen norr om fiskeläget.
Marasmius wettsteinii, liten hjulbrosking, granskog.
Megacollybia platyphylla, strecknagelskivling, här och där.
Mycena galericulata, rynkhätta, på lågor i den ädellövrika gråalskogen N om fiskeläget.
Mycena haematopus, blodhätta, på lågor i den ädellövrika gråalskogen N om fiskeläget.
Onnia tomentosa, luddticka, NT, i sumpgranskogen ovanför rikkärret V om Landstormsudden.
Phaeolus schweinitzii, grovticka, S, noterad av Tomas Fasth.
Phellinus chrysoloma, granticka, NT, noterad av Tomas Fasth.
Phellinus contiguus, buskticka, på döda och döende havtorn, fr a noterad längst ut på Limöskaten. Arten är tidigare
hittad på Limön av Erik Sundström 1986 (UPS).
Phellinus hippophaecola, havtornsticka, på döda och döende havtorn, fr a noterad längst ut på Limöskaten. Arten
är tidigare känd från samma plats genom Göran Odelvik 2001(S).
Phellinus nigricans, svart eldticka, på död ved av asp.
Phellinus pini, tallticka, NT, noterad av Tomas Fasth.
Phellodon melaleucus, svartvit taggsvamp, NT, i den kalkrika barrblandskogen strax Ö om fiskeläget N om
Fyrstigen.
Phellodon niger, svart taggsvamp, NT, på flera ställen i skogen.
Ramaria fennica, lilafotad fingersvamp, EN, på flera ställen i skogen.
Ramaria gracilis, anisfingersvamp, S, på flera ställen i skogen.
Ramaria testaceoflava, gultoppig fingersvamp, NT, noterad på flera platser i barrskogen.

Russula anthracina, sotkremla, DD, insamlad av Tomas Fasth.
Sarcodon fuligineoviolaceus, lilaköttig taggsvamp, EN, utmed naturstigen på Limöns norra sida. Ett tidigare fynd
är gjort den 17 oktober 2008 av Göran Vesslén. Detta fynd är dock beläget på sydsidan av ön.
Sarcodon imbricatus, fjällig taggsvamp, barrskog.
Sarcodon ”pseudoglaucopus”, noterad på två platser, dels på Oxharen, dels i kalkrikbarrblandskog Ö om
fiskeläget N om Fyrstigen. Dessa kollekter har bestämts genom DNA-sekvensiering på Botaniska Institutionen i
Göteborg. Arten är ännu obeskriven men anses vara ett stabilt taxon som kunnat verifieras med DNA-studier.
Arten har förelagits det svenska namnet spricktaggsvamp.
Sterum subtomentosum, sammetsskinn, på gråallåga.
Tylopilus felleus, gallsopp, barrskog.

Bilaga 13: Förteckning över fåglar observerade på Limön.
Uppgifter har hämtats från Artportalen, egna anteckningar och från Frost 2000 (sammanställning av
äldre uppgifter från 1980-1990-talet gjord av Mats Westberg). För uppgifter där arten observerats endast
av Mats Westberg och/eller under vår inventering anges detta. I de fall inga uppgifter anges är arten
noterad i flera sammanhang.
Accipiter gentilis, duvhök.
Acrocephalus scirpaceus, rörsångare, Mats Westberg.
Actitis hypoleucos, drillsnäppa. Karaktärsfågel på steniga stränder kring öarna 2012.
Alca torda, tordmule.
Anas clypeata, skedand. En hane sågs i sundet mot Römaren 14/5 och ett par på samma ställe 17/5 2012.
Anas crecca, kricka.
Anas penelope, bläsand.
Anas platyrhynchos, gräsand.
Anas strepera, snatterand. Flera par sågs regelbundet i sundet mot Römaren och norr om Oxharen. Ett par sågs
även beta på torrbackarna intill Caféet 17/5 2012.
Anser anser, grågås. Häckar norr om Oxharen med minst 1 par 2012.
Anser erythropus, fjällgås.
Anthus petrosus, skärpiplärka.
Anthus pratensis, ängspiplärka, Mats Westberg.
Anthus trivialis, trädpiplärka, Mats Westberg.
Apus apus, tornseglare.
Ardea cinerea, gråhäger.
Asio otus, hornuggla. En fågel uppehöll sig i fiskeläget i maj 2012. Ej noterad tidigare.
Aythya fuligula, vigg. En koloni häckar på skäret utanför Norrviken 2012.
Branta bernicla, prutgås, Mats Westberg.
Branta canadensis, kanadagås.
Branta leucopsis, vitkindad gås. Häckar norr om Oxharen med minst 2 par 2012.
Bucephala clangula, knipa.
Carduelis carduelis, steglits. 1 par vid fiskeläget 16/5 2012. Ej noterad tidigare.
Carduelis chloris, grönfink.
Carduelis spinus, grönsiska.
Carpodacus erythrinus, rosenfink, Mats Westberg. En sjungande hane hördes från Kalkudden 13/6 2012. Den
uppehöll sig då på Römaren.
Cepphus grylle, tobisgrissla.
Certhia familiaris, trädkrypare.
Charadrius hiaticula, större strandpipare.
Chroicocephalus ridibundus, skrattmås.
Columba palumbus, ringduva.
Corvus corax, korp, Mats Westberg.
Corvus corone, kråka.
Corvus monedula, kaja, Mats Westberg.
Cuculus canorus, gök, Mats Westberg.
Cygnus cygnus, sångsvan.
Cygnus olor, knölsvan.
Delichon urbicum, hussvala.
Dendrocopos major, större hackspett.
Dryocopus martius, spillkråka.
Emberiza citrinella, gulsparv.
Erithacus rubecula, rödhake.
Falco subbuteo, lärkfalk. 1 par sågs på ön maj-aug och varnade intensivt vid ett förmodat bebott bo på Limöns
södra del, nära stugorna vid Scoutviken 2012.
Ficedula hypoleuca, svartvit flugsnappare.
Ficedula parva, mindre flugsnappare, Mats Westberg.
Fringilla coelebs, bofink.
Fringilla montifringilla, bergfink, Mats Westberg.
Gavia arctica, storlom, Mats Westberg.
Gavia stellata, smålom.

Haematopus ostralegus, strandskata.
Haliaeetus albicilla, havsörn. Uppträder regelbundet kring ön, både unga och gamla. Högresta tallar söder om
fyren är ofta uppehållsplats.
Hippolais icterina, härmsångare.
Hirundo rustica, ladusvala.
Hydroprogne caspia, skräntärna. Fiskar regelbundet i sundet mot Römaren sommartid. En gammal fågel i sällskap
med flygg unge sågs där 19/8 2012.
Larus argentatus, gråtrut.
Larus canus, fiskmås.
Larus fuscus, silltrut.
Larus marinus, havstrut.
Loxia curvirostra, mindre korsnäbb.
Loxia pytyopsittacus, större korsnäbb.
Luscinia luscinia, näktergal.
Luscinia svecica, blåhake.
Melanitta fusca, svärta. 2 par i sundet mot Römaren 14/5. Bo med 9 ägg under havtornssnår på Kalkudden 12/7.
Mergus merganser, storskrake.
Mergus serrator, småskrake. Häckfågel med många par på Limön 2012.
Motacilla alba, sädesärla.
Motacilla cinerea, forsärla, Mats Westberg.
Muscicapa striata, grå flugsnappare, Mats Westberg.
Numenius arquata, storspov, Tomas Fasth.
Numenius phaeopus, småspov, Tomas Fasth.
Oenanthe oenanthe, stenskvätta, Mats Westberg. Stenstranden kring ön besöktes av många rastande fåglar, även
parvis. Inga ungfåglar sågs vid sommarbesöken 2012.
Pandion haliaetus, fiskgjuse. Fiskar regelbundet i sundet mot Römaren 2012.
Parus ater, svartmes.
Parus caeruleus, blåmes.
Parus major, talgoxe.
Parus montanus, talltita, Mats Westberg.
Parus palustris, entita, Mats Westberg.
Phalacrocorax carbo, storskarv. Det finns en mycket stor koloni mellan Limön och Gävle. Fiskande fåglar
uppehåller sig kring öarna hela sommarhalvåret.
Phoenicurus phoenicurus, rödstjärt. Häckande i tallskogen på Limön 2012.
Phylloscopus collybita, gransångare, Mats Westberg, Tomas Fasth.
Phylloscopus inornatus, taigasångare, Mats Westberg.
Phylloscopus proregulus, kungsfågelsångare, Mats Westberg.
Phylloscopus sibilatrix, grönsångare.
Phylloscopus trochilus, lövsångare.
Pica pica, skata.
Podiceps auritus, svarthakedopping. Häckar med många par i grunda vikar kring både Limön och Oxharen. Vid
Kalkudden sågs 3 pulli i sällskap med förälder 12/7.
Podiceps cristatus, skäggdopping.
Prunella modularis, järnsparv.
Pyrrhula pyrrhula, domherre, Mats Westberg.
Regulus regulus, kungsfågel.
Scolopax rusticola, morkulla, Mats Westberg.
Sitta europaea, nötväcka, Mats Westberg.
Somateria mollissima, ejder. 5 honor och 15 pulli sågs vid Oxharsrabben 13/6 2012.
Stercorarius parasiticus, kustlabb.
Stercorarius parasiticus, kustlabb av mörk fas.
Sterna hirundo, fisktärna. Fåtaligare häckfågel på skär nära Limön 2012.
Sterna paradisaea, silvertärna. Talrik häckfågel på skären i sundet mot Römaren 2012.
Sterna sandvicensis, kentsk tärna.
Strix aluco, kattuggla, Mats Westberg.
Sturnus vulgaris, stare, Mats Westberg.
Sylvia atricapilla, svarthätta.
Sylvia borin, trädgårdssångare.
Sylvia communis, törnsångare.
Sylvia curruca, ärtsångare.

Tachybaptus ruficollis, smådopping, Mats Westberg.
Tetrao urogallus, tjäder, Mats Westberg.
Tringa nebularia, gluttsnäppa.
Tringa ochropus, skogssnäppa. Häckande vid sumpskogar på Limön 2012.
Tringa totanus, rödbena. Uppehåller sig regelbundet på strandängar och skär närmast Limön och är sannolikt
häckfågel inom inventeringsområdet 2012.
Troglodytes troglodytes, gärdsmyg.
Turdus iliacus, rödvingetrast.
Turdus merula, koltrast.
Turdus philomelos, taltrast.
Turdus pilaris, björktrast.
Turdus viscivorus, dubbeltrast.

Bilaga 14: Förteckning över noterade insekter på Limön.
Uppgifter från Artportalen, Göran Sjöberg (i Frost 2000) och egna fynd. Om ej annat anges är
uppgifterna från inventeringen 2012.

Skalbaggar
Coleoptera
Agriotes obscurus, mörk sädesknäppare, ängar kring fiskeläget.
Amara aulica , klumpig kornlöpare, ängar kring fiskeläget.
Ampedus balteatus, ängar kring fiskeläget.
Anacaena limbata, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Anaspis rufilabris, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Anchomenus dorsalis, fläcklöpare, ängar kring fiskeläget.
Anthicus flavipes, ängar kring fiskeläget.
Anthonomus humeralis, ängar kring fiskeläget.
Anthonomus rubi, hallonvivel, ängar kring fiskeläget.
Aphthona euphorbiae, större linjordloppa, Kalkudden, grus-blockstrand.
Aphthona lutescens, Tärnviken, sandstrand.
Apion apricans, ängar kring fiskeläget.
Apion cerdo, örtrik torräng på sand, Håkan Ljungberg, 2008-06-16.
Apion ebeninum, ängar kring fiskeläget.
Apion facetum, ängar kring fiskeläget.
Apion fulvipes, örtrik torräng på sand, Håkan Ljungberg, 2008-06-16.
Apion punctigerum, örtrik torräng på sand, Håkan Ljungberg, 2008-06-16.
Apion seniculus, ängar kring fiskeläget.
Apion violaceum, ängar kring fiskeläget.
Aspidiphorus orbiculatus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Astenus procerus, ängar kring fiskeläget.
Badister bullatus, hagbroklöpare, ängar kring fiskeläget.
Batophila rubi, hallonjordloppa, ängar kring fiskeläget.
Bembidion bipunctatum, kopparstrandlöpare, kalkstensklapper på fuktig lersand, gles vass, salttåg mm, flack
havsstrand, Håkan Ljungberg, 2008-06-16 .
Bembidion lampros, mässingslöpare, ängar kring fiskeläget, också noterad av Håkan Ljungberg, 2008-06-16 på
flack havsstrand på kalkstensklapper på fuktig lersand, gles vass, salttåg mm.
Bembidion quadrimaculatum, torvlöpare, Tärnviken, sandstrand.
Bembidion saxatile, stenstrandlöpare, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Bembidion virens, bronsstrandlöpare, kalkstensklapper på fuktig lersand, gles vass, salttåg mm, flack havsstrand,
Håkan Ljungberg, 2008-06-16.
Bledius longulus, Scoutviken, driftränder.
Brachonyx pineti, barrvivel, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Calathus erratus, ängsmarklöpare, ängar kring fiskeläget.
Calathus fuscipes, stor marklöpare, ängar kring fiskeläget.
Cantharis pellucida, Kalkudden, grus-blockstrand.
Carabus hortensis, trädgårdslöpare, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Carabus nemoralis, parklöpare, ängar kring fiskeläget.
Carabus violaceus, purpurlöpare, Kalkudden, grus-blockstrand.
Carpelimus rivularis, Tärnviken, sandstrand.
Carpophilus marginellus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Cassida panzeri, ängar kring fiskeläget.
Cetonia cuprea, olivgrön guldbagge, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Ceutorhynchus erysimi, Scoutviken, sandstrand.
Ceutorhynchus unguicularis, örtrik torräng på sand, Håkan Ljungberg, 2008-06-16.
Chaetocnema aridula, ängar kring fiskeläget.
Chaetocnema concinna, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Chaetocnema mannerheimii, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Chrysanthia nigricornis, gulgrön blombagge, ängar kring fiskeläget.
Chrysanthia viridissima, grön blombagge, ängar kring fiskeläget.

Chrysolina polita, Scoutviken, sandstrand.
Chrysolina staphylea, Scoutviken, sandstrand.
Crepidodera aurata, Scoutviken, sandstrand.
Dalopius marginatus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Dasytes niger, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Dasytes obscurus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Dolichosoma lineare, örtrik torräng på sand, Håkan Ljungberg, 2008-06-16.
Drusilla canaliculata, ängar kring fiskeläget.
Dryophilus pusillus, ängar kring fiskeläget.
Dryops ernesti, Kalkudden, grus-blockstrand.
Dyschirius globosus, dvärggrävare, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Ectemnius continuus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Ectemnius lapidarius, ängar kring fiskeläget.
Ectemnius ruficornis, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Falagria caesa, kalkstensklapper på fuktig lersand, gles vass, salttåg mm, flack havsstrand, Håkan Ljungberg,
2008-06-16.
Falagria sulcatula, Scoutviken, sandstrand.
Harpalus affinis, kameleontlöpare, ängar kring fiskeläget, .
Hister unicolor, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Hydraena britteni, Scoutviken, sandstrand.
Hylastes cunicularius, svart granbastborre, Scoutviken, sandstrand.
Hypnoidus riparius, Tärnviken, sandstrand.
Isomira murina, ängar kring fiskeläget.
Laccobius minutus, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Lagria hirta, ullbagge, ängar kring fiskeläget.
Lampyris noctiluca, stor lysmask, ängar kring fiskeläget.
Lathridius nodifer, ängar kring fiskeläget.
Leistus ferrugineus, roströd kindlöpare, ängar kring fiskeläget.
Lochmaea caprea, Scoutviken, sandstrand.
Longitarsus luridus, Tärnviken, sandstrand.
Longitarsus suturellus, ängar kring fiskeläget.
Lordithon trinotatus, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Lythraria salicariae, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Macroplea mutica, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Mecinus pascuorum, ängar kring fiskeläget.
Mecinus pascuorum, örtrik torräng på sand, Håkan Ljungberg, 2008-06-16.
Miarus campanulae, ängar kring fiskeläget, även noterad av Håkan Ljungberg 2008-06-16 på örtrik torräng på
sand.
Nedyus quadrimaculatus, Scoutviken, sandstrand.
Negastrius pulchellus, Kalkudden, grus-blockstrand.
Nephus bisignatus, ängar kring fiskeläget.
Nevraphes elongatulus, Scoutviken, sandstrand.
Nicrophorus vespilloides, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Notaris acridulus, Scoutviken, sandstrand.
Notaris aethiops, Tärnviken, sandstrand.
Ocalea picata, Scoutviken, sandstrand.
Oedemera femorata, ängar kring fiskeläget.
Oedemera virescens, ängar kring fiskeläget.
Oiceoptoma thoracicum, rödsköldad asbagge, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Oodes helopioides, bred dyklöpare, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Orthocerus clavicornis, Scoutviken, sandstrand.
Orthoperus improvisus, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Otiorhynchus ovatus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Oxypoda procerula, Kalkudden, grus-blockstrand.
Oxytelus rugosus, Scoutviken, sandstrand.
Pelenomus comari, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Philorhizus sigma, brokig gräslöpare, Scoutviken, sandstrand.
Phosphuga atrata, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Phyllotreta atra, Scoutviken, sandstrand.
Phyllotreta nigripes, sidenglänsande jordloppa, Scoutviken, sandstrand.

Phyllotreta vittula, kornjordloppa, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Pissodes pini, större tallvivel, Scoutviken, sandstrand.
Prosternon tessellatum, ängar kring fiskeläget.
Psammoecus bipunctatus, Scoutviken, sandstrand.
Pselaphus heisei, Scoutviken, sandstrand.
Psylliodes affinis, Kalkudden, grus-blockstrand.
Psylliodes crambicola, vejdebestånd intill buskar innanför sandstrand, Niklas Lönnell, 2008-06-16.
Pterostichus diligens, strandsvartlöpare, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Pterostichus melanarius, åkersvartlöpare, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Pterostichus minor, smal svartlöpare, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Pterostichus niger, stor svartlöpare, Kalkudden, grus-blockstrand.
Pterostichus nigrita, kärrsvartlöpare, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Pterostichus oblongopunctatus, skogssvartlöpare, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Pterostichus strenuus, lundsvartlöpare, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Pterostichus versicolor, vårsollöpare, ängar kring fiskeläget.
Rhagonycha atra, Scoutviken, sandstrand.
Rhagonycha nigriventris, Scoutviken, sandstrand.
Rhizophagus bipustulatus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Rhizophagus dispar, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Rhizophagus parvulus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Rhopalum coarctatum, ängar kring fiskeläget.
Rhynchites cupreus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Rhyncolus ater, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Rutidosoma globulus, ängar kring fiskeläget.
Rybaxis longicornis, Scoutviken, sandstrand.
Sciodrepoides watsoni, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Selatosomus aeneus, ängar kring fiskeläget.
Serica brunnea, brunborre, ängar kring fiskeläget.
Sericus brunneus, ängar kring fiskeläget.
Silpha tristis, havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Spavius glaber, ängar kring fiskeläget.
Sphaeroderma testaceum, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Staphylinus caesareus, Tärnviken, sandstrand.
Staphylinus sp., havsstrand vid södra kusten, eutrof havsstrand.
Stenolophus mixtus, mörk göllöpare, Tärnviken, sandstrand.
Stenus boops, kalkstensklapper på fuktig lersand, gles vass, salttåg mm, flack havsstrand, Håkan Ljungberg, 200806-16.
Stenus spp., Tärnviken, sandstrand.
Syntomus truncatellus, svart stumplöpare, ängar kring fiskeläget.
Tasgius melanarius, Tärnviken, sandstrand.
Thea vigintiduopunctata, tjugotvåprickig nyckelpiga, ängar kring fiskeläget.
Tytthaspis sedecimpunctata, Scoutviken, sandstrand.

Fjärilar
Lepidoptera
Aglais urticae, nässelfjäril, Göran Sjöberg.
Anthocharis cardamines, aurorafjäril, Göran Sjöberg.
Aphantopus hyperantus, luktgräsfjäril, Göran Sjöberg.
Aporia crataegi, hagtornsfjäril, Göran Sjöberg.
Argynnis adippe, skogspärlemorfjäril, Göran Sjöberg.
Argynnis aglaja, stor pärlemorfjäril, Göran Sjöberg.
Argynnis paphia, silverstreckad pärlemorfjäril, Göran Sjöberg.
Boloria euphrosyne, prydlig pärlemorfjäril, Göran Sjöberg.
Boloria selene, brunfläckig pärlemorfjäril, Göran Sjöberg.
Brenthis ino, älggräsfjäril, Göran Sjöberg.
Callophrys rubi, björnbärssnabbvinge, Göran Sjöberg.
Cauchas fibulella, Dvärgantennmal, örtrik torräng på sand, Håkan Ljungberg, 2008-06-16.
Celastrina argiolus, tosteblåvinge, Göran Sjöberg.

Coenonympha arcania, pärlgräsfjäril, Göran Sjöberg.
Cucullia lactucae, blågrått kapuschongfly, Göran Sjöberg, .
Cynthia cardui, Tistelfjäril, Strandäng, Tomas Troschke, 2009-08-14, även noterad av Göran Sjöberg.
Erebia ligea, skogsgräsfjäril, Göran Sjöberg.
Gonepteryx rhamni, citronfjäril, Göran Sjöberg.
Issoria lathonia, storfläckig pärlemorfjäril, Göran Sjöberg.
Lasiommata maera, vitgräsfjäril, Göran Sjöberg.
Lasiommata petropolitana, berggräsfjäril, Göran Sjöberg.
Leptidea sinapis, skogsvitvinge, Göran Sjöberg.
Lycaena phlaeas, liten guldvinge, Göran Sjöberg.
Lycaena virgaureae, vitfläckig guldvinge, Göran Sjöberg.
Nymphalis antiopa, sorgmantel, Göran Sjöberg.
Ochlodes sylvanus, stor ängssmygare, Göran Sjöberg.
Papilio machaon, makaonfjäril, Göran Sjöberg.
Pararge aegeria, kvickgräsfjäril, Göran Sjöberg.
Pieris brassicae, kålfjäril, Göran Sjöberg.
Pieris napi, rapsfjäril, Göran Sjöberg.
Plebejus argus, allmän blåvinge, Göran Sjöberg.
Plebejus idas, föränderlig blåvinge, Göran Sjöberg.
Polygonia c-album, vinbärsfuks, Göran Sjöberg.
Polyommatus amandus, silverfärgad blåvinge, Göran Sjöberg.
Polyommatus icarus, puktörneblåvinge, Göran Sjöberg.
Polyommatus semiargus, ängsblåvinge, Göran Sjöberg.
Pyrgus malvae, kattostvisslare, Göran Sjöberg.
Thymelicus lineola, tåtelsmygare, Göran Sjöberg.
Vanessa atalanta, amiral, Göran Sjöberg.

Halvvingar
Hemiptera
Corizus hyoscyami, ängar kring fiskeläget.

Tvåvingar
Diptera
Cheilosia illustrata, brokig örtblomfluga, ängar kring fiskeläget.
Epistrophe olgae, pudrad brynblomfluga, ängar kring fiskeläget Eristalinus sepulchralis, dyngslamfluga, ängar
kring fiskeläget.
Eumerus flavitarsis, silvermånblomfluga, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Helophilus hybridus, större kärrblomfluga, ängar kring fiskeläget.
Neoascia tenur, kärrdvärgblomfluga, ängar kring fiskeläget.
Platycheirus clypeatus, Ängsfotblomfluga, lövsnår invid torräng, Jan Edelsjö och Niklas Lönnell, 2008-06-16.
Platycheirus peltatus, Borstfotblomfluga, lövsnår invid torräng, Jan Edelsjö, 2008-06-16.
Sphaerophoria batava, Sandsländfluga, lövsnår invid torräng, Jan Edelsjö, 2008-06-16.
Sphaerophoria scripta, Taggsländfluga, lövsnår invid torräng, Jan Edelsjö och Niklas Lönnell, 2008-06-16.
Temnostoma vespiforme, getinglik tigerfluga, ängar kring fiskeläget.
Xylota segnis, lövvedblomfluga, ängar kring fiskeläget.

Steklar
Hymenoptera
Agenioideus cinctellus, bergvägstekel, ängar kring fiskeläget.
Ancistrocerus claripennis, sexbandad murargeting, ängar kring fiskeläget.
Ancistrocerus oviventris, rödbent murargeting, ängar kring fiskeläget.
Ancistrocerus parietinus, väggmurargeting, ängar kring fiskeläget.

Andrena barbilabris, mosandbi, ängar kring fiskeläget.
Andrena clarkella, videsandbi, ängar kring fiskeläget.
Andrena haemorrhoa, trädgårdssandbi, ängar kring fiskeläget.
Andrena helvola, äppelsandbi, ängar kring fiskeläget.
Andrena lapponica, blåbärssandbi, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Anoplius nigerrimus, skogsvägstekel, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Arachnospila fumipennis, åsvägstekel, ängar kring fiskeläget.
Arachnospila spissa, krokvägstekel, ängar kring fiskeläget.
Argogorytes mystaceus, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Coelioxys inermis, smalkägelbi, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Colletes cunicularius, vårsidenbi, ängar kring fiskeläget.
Colletes daviesanus, väggsidenbi, ängar kring fiskeläget.
Colletes floralis, florsidenbi, ängar kring fiskeläget.
Epeolus variegatus, ängsfiltbi, ängar kring fiskeläget.
Eumenes coronatus, hårig krukmakargeting, ängar kring fiskeläget.
Halictus rubicundus, skogsbandbi, ängar kring fiskeläget.
Halictus tumulorum, ängsbandbi, ängar kring fiskeläget.
Hylaeus communis, gårdscitronbi, Kalkudden, eutrof havsstrand.
Hylaeus confusus, ängscitronbi, ängar kring fiskeläget.
Lasioglossum albipes, ängssmalbi, ängar kring fiskeläget.
Lasioglossum calceatum, mysksmalbi, ängar kring fiskeläget.
Lasioglossum fratellum, svartsmalbi, ängar kring fiskeläget.
Lasioglossum leucopus, bronssmalbi, ängar kring fiskeläget.
Lasioglossum morio, metallsmalbi, ängar kring fiskeläget.
Megachile circumcincta, ärttapetserarbi, ängar kring fiskeläget.
Megachile ligniseca, trätapetserarbi, Scoutviken, sandstrand.
Megachile versicolor, ängstapetserarbi, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Nysson distinguendus, ängar kring fiskeläget.
Osmia bicolor, snäckmurarbi, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Osmia caerulescens, blåmurarbi, ängar kring fiskeläget.
Passaloecus singularis, ängar kring fiskeläget.
Passaloecus turionum, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Pemphredon inornata, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
Priocnemis exaltata, höstvägstekel, ängar kring fiskeläget.
Sphecodes albilabris, storblodbi, ängar kring fiskeläget.
Sphecodes ephippius, mellanblodbi, ängar kring fiskeläget.
Sphecodes ferruginatus, rostblodbi, ängar kring fiskeläget.
Sphecodes geofrellus, småblodbi, ängar kring fiskeläget.
Symmorphus gracilis, flenörtsgeting, ängar kring fiskeläget.
Trichrysis cyanea, ängar kring fiskeläget.
Trypoxylon minus, glänta V fyren, skogsglänta med mycket fibblor.
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Bilaga 16. Karta med fredningsområde för fisk samt arrenden för fasta fiskeredskap
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