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Område T1 

 

BESKRIVNING 

Mot vägen rundhällar, vilka delvis ligger på tomtmark. I vägkanten annars en ängsvegetation av 

refugiekaraktär som delvis är trimrad. Längs vägen finns också en del björk, ek, tall och asp samt ungt 

lövsly. I östra änden finns ett 20-tal aspar. 

NATURVÄRDEN 

Floran i vägkanten är relativt artrik med bland annat blåklockor, gulmåra, vitmåra, blodrot, backlök, 

ängsfryle, gåsört och liljekonvalj.  

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Lövslyet bör hållas efter. Ett aspbestånd med ett 20-tal aspar står trångt och bör glesas ut till cirka 

50% för att främja tillväxt så att de kvarstående träden kan utvecklas till hålaspar viktiga för 

hålbyggande fåglar. 

 

 

 

 

 



Område T2 

 

BESKRIVNING 

Närmast vägen finns ett flerskiktat bryn med klibbal, hägg och rikfruktiga hallonbuskar. Innanför 

växer i en tät dunge en hel del hägg med inslag av klibbal och vildapel. I buskskiktet finns även asksly 

och röda vinbär. Jorden är näringsrik och kvävegynnade arter som stinksyska och nejlikrot är vanliga, 

men i slutna partier ligger marken sommartid nästan bar. I området finns inslag av död ved. Dungen 

gränsar i söder till en betad strandäng. 

NATURVÄRDEN 

Lundpartiet har genom sin förtätade grönska en viss betydelse för fågellivet. Även ett par stora, 

mångstammiga rönnar med rik fruktsättning är viktiga i detta avseende. Död ved finns i viss 

omfattning. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

En viss utglesning av lundpartiet, framför allt av hägg, bör göras. Klibbal gallras till ungefär 30%. 

Därigenom bildas en lund med en rikare markvegetation. De stora rönnarna bör frihuggas för att 

kunna leverera frukter till fåglarna under sensommar och höst. 

 

 

 



Område T3 

 

BESKRIVNING 

Området utgörs av en mycket smal zon mellan tomterna vid Tjuvholmsvägen och intilliggande 

strandäng. Här växer en tunn bård med klibbal, sälg och högörter, främst vass, älggräs och 

strandlysing. Av övriga arter kan nämnas rosendunört, madrör, rörsvingel, blåsäv, svärdslilja, 

slokstarr, plattstarr, kärrspira, ängsull och agnsäv, i nordvästra delen på något torrare mark även 

ängsväxter som darrgräs, gulmåra, vildlin, rödklint, käringtand och småborre. 

NATURVÄRDEN 

Brynet är relativt artrikt, men även högörterna är viktiga för bland annat insekter.  

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

I norra delen av området växer en del alsly och det är viktigt att viss slåtter bedrivs här så inte 

alskotten växer upp till alskog.  

 

 

 

 

 



Område T4 

 

BESKRIVNING 

I vägdelningen mellan Tjuvholmsvägen och Enholmsvägen finns en älggräsdominerad högörtäng med 

inslag av lågväxta träd och buskar. Träden har tidigare beskurits. I norra delen av ytan är det mer 

ängsartat med förekomst av örter som blodrot, blåtåtel, brudbröd, gulmåra, luddhavre, småborre 

och fyrkantig johannesört. 

NATURVÄRDEN 

Norra delen av ytan är örtrik med en varierad flora. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Slåtter bör ske av älggräsbeståndet. Marken ligger nära vägen och har betydelse för vägmiljön. I 

norra delen av ytan finns torrängsvegation som kan utvecklas vid höga ljusinsläpp. De tidigare 

beskurna träden och bärande buskarna kan lämnas, då de står relativt glest och har betydelse för 

fågellivet. 

 

 

 

 



Område T5 

 

BESKRIVNING 

Vid Tjuvholmsvägen nedanför Enholmsvägen finns ett vägbryn med blandad vegetation. Här står 30-

åriga tallar och några äldre björkar tillsammans med ett yngre träd- och buskskikt av hägg och 

getapel av igenväxningskaraktär. En liten berghäll når fram till vägen. Runt denna växer en 

torrängsflora med mycket fårsvingel. I övrigt märks i floran arter som gulmåra, backlök, blåtåtel, 

blodrot, getrams och kärleksört. 

NATURVÄRDEN 

Partier med torrängsflora i vägbryn. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Vägbrynet bör slås så slyet försvinner och så mer ljus når marken. Alarna bör avverkas. Ett par tallar 

och de fina, välväxta björkarna bör sparas liksom buskar av nypon, brakved och getapel. 

 

 

 

 

 



Område T6 

 

BESKRIVNING 

Närmast Tjuvholmsvägen finns ett slånsnår och en mäktig björk med fint hängande grenar. Brynet 

mot vägen är totalt igenväxt med al, hägg, slån, getapel och enbuskar. I örtfloran uppträder arter 

som småborre, backlök och späddaggkåpa. Här fanns också hårig stenros, tidigare ej funnen i 

Nyköpingstrakten. Åt nordost växer på sydvästsluttningen en aspskog. Asparna har en ålder av 25 ς 

40 år och har ännu inte nått den ålder att de utvecklat kvisthål av värde för hålbyggande fågelarter. 

Nära vägen finns ett par aspar som fallit omkull. I aspskogen växer rödblära, hässlebrodd, hartsros, 

hårig stenros och hassel. 

NATURVÄRDEN 

Aspskogen är tämligen artrik och har potential att på sikt bli en fin biotop för lavar och hålbyggande 

fåglar. Fyndet av hårig stenros är det första i Nyköpingstrakten. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Träd och buskar i brynet mot vägen bildar en sentida igenväxningsgeneration och bör tas bort. Den 

stora björken bör sparas. Lövdungen med asp bör sparas då det är en framtida viktig biotop för 

fåglar, lavar och insekter. De döda asparna närmast vägen bör få ligga kvar. I skogsdungen finns en rik 

föryngring av ädelgran, Abies alba. Skotten har sitt ursprung från två planterade ädelgranar i krönet 

på berget. Dessa är cirka 40 cm grova och är belägna på tomtmark. Föryngringen av ädelgran hålls 

under uppsikt och skotten kan på sikt behöva tas bort. 

 



Område T7 

 

BESKRIVNING 

Norr om Tjuvholmsbergets parkering finns mot vägen en brynzon med en igenväxande lövskog av 

klibbal, hägg, björk, rönn m.fl. I brynet växer högörter som älggräs, strandlysing, svärdslilja och 

blåtåtel samt darrgräs, svarta vinbär, gulmåra och backlök. 

NATURVÄRDEN 

En fin björk står vid Tjuvholmsbergets infart. Relativt artrik vegetation i vägkanten. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Skötseln bör gå ut på att ta bort all igenväxningsvegetation och skapa ett öppet soligt bryn mot 

vägen, vilket innebär att brynet behöver slås årligen. Träd som bör sparas är en stor björk, någon tall 

och olvonbuskarna. 

 

 

 

 

 

 



Område T8 

 

BESKRIVNING 

Mot Tjuvholmsberget finns en liten parkeringsficka med bryn mot betesmarkerna av ung klibbal, 

hägg och älggräs. I anslutning till parkeringen finns en alskog med stora björkar, vilken kan ses som 

en utlöpare till lundvegetationen längs Tjuvholmsberget. Här finns lundvegetation med inslag av 

sloknunneört, skogsviol, jordreva, vitsippa, rödblära 

NATURVÄRDEN 

Lundmiljö som ansluter till den lummiga skogen vid Tjuvholmsberget.  

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Det lilla lundområdet undantas från avverkning, då den kan ses som en utlöpare av lövskogen vid 

berget. Brynen med igenväxningsvegetation bör skötas så att ung och al hägg tas bort och 

högörtvegetationen slås. 

 

 

 

 

 



Område T9 

 

BESKRIVNING 

Mellan Tjuvholmsberget och Strandrågstigen finns mot vägen en bård med en artrik buskvegetation. 

Mot Strandrågstigen finns några högresta tallar och granar, i övriga delar högväxta buskar eller låga 

träd av en och rönn. Flera av enarna är höga och välväxta. Mot strandängen finns en örtrik vägkant. 

Området är förhållandevis artrikt med brudbröd, gulmåra, backlök, småborre, darrgräs, vitmåra, 

blodrot, daggkåpor, knägräs, backnejlika, svinrot, rödklint och ängsviol. I brynet hittades en 

gallbildning på ek från gallstekeln Andricus curvator, en art med bara 7 kända fynd från Sverige. 

NATURVÄRDEN 

Örtrik vägkant mot strandängen med typisk, hävdgynnad ängsflora. Höga, välväxta enbuskar. Sällsynt 

gallstekel på ek. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Enarna är viktiga för landskapsbilden, rönnen viktig för fåglar och insekter. I övrigt råder en 

igenväxningssituation där den artrika torrängsvegetationen riskeras att gå förlorad genom 

beskuggning till följd av ohävd. Hela brynet samt vägkanten bör därför slås årligen. De stora tallarna 

bör få stå kvar, medan granarna kan avverkas och riset forslas bort. En grövre getapel, cirka 4 m från 

vägen, bör skonas. 

 

 



Område T10 

FOTO 

 

BESKRIVNING 

Längs vägen mot Tjuvholmens hamn finns artrika vägbryn och vägdiken. Brynen finns på båda sidor 

om vägbanan. Mot husen i norr finns en del lövsly. Floran är intressant genom en stor förekomst av 

den rödlistade hartmanstarren, Carex hartmanii, med över 100 axbärande strån i det grunda diket på 

vägens norra sida samt även några strån på södra sidan. I övrigt påträffades gulmåra, blodrot, 

ängsfryle, småborre, kanelros, knägräs, darrgräs, vindaggkåpa, sammetsdaggkåpa och vitmåra. 

NATURVÄRDEN 

Artrik flora med förekomst av den rödlistade arten hartmanstarr i vägkant. 

FÖRSLAG TILL SKÖTSEL 

Floran i vägkanterna är skyddsvärd. Den är hävdgynnad och ljuskrävande och försvinner vid 

igenväxning. Brynen bör röjas på sly och därefter trimras/slås. Beståndet med hartmansstarr bör 

helst slås sent på säsongen så att den hinner sätta frö. Arten behöver också följas upp och beståndets 

storlek och livskraft dokumenteras för att se om skötseln gynnar arten. 

 

 

 


