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Förslag till ny skötselplan för Örens naturreservat, 
Nynäshamns kommun 
 
Denna skötselplan har utarbetats av Nynäshamns kommun i samband med revidering av 
reservatsbeslutet för Örens naturreservat. 
 
Skötselplanen är indelad i en beskrivning av området och en plan för reservatets skötsel. 
Skötselplanen, som är en bilaga till reservatsbeslutet, fastställs samtidigt som revideringen av 
reservatsföreskrifter och övriga bilagor beslutas. Naturreservatets syfte, reservatsföreskrifter samt 
grunden för reservatet återfinns i reservatsbeslutet.  
Till skötselplanen finns en skötselkarta (bilaga 3). I samrådet ingår även en karta med förslag till 
nya anordningar (bilaga 4), vilka beskrivs i skötselplanen under avsnittet Åtgärder och anordningar 
för friluftslivet. 
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1. Beskrivning av reservatet 
 

Översikt 
Naturreservatet utgörs av en talldominerad skog på udden Ören på sydvästra Torö. Skogen har 
brukats under lång tid och består av flera områden med relativt likåldrig skog; från ung tallskog och 
mogen granskog till områden med stort antal senvuxna och gamla träd och som betecknas som 
nyckelbiotoper. Det är främst i nyckelbiotoperna som skogen är flerskiktad, har förekomst av död 
ved och en blandning av olika trädslag. Skogen omges av klapperstensstränder i söder och 
sandstrand i väster och norr. Reservatet omfattar cirka 117,3 hektar (107,1 ha land och 10,3 ha 
vatten). 
 

Läge och avgränsning 
Ören ligger som en udde på sydvästra Torö och bildar länets sydligaste utpost på fastlandssidan. 
Udden är cirka 200 hektar stor och ligger ungefär 14 kilometer sydväst om Nynäshamn. Reservatets 
avgränsning baseras på tidigare reservatsbeslut (med skillnaden att gränserna i kartmaterialet har 
justerats efter fastighetsgränserna). Cirka 60 fastigheter med permanent- och fritidsbebyggelse 
angränsar till reservatet och ger det ett flikigt utseende. En grusväg som går runt halvön löper 
genom reservatet.  
 

Naturtyper 
Naturreservatets landareal har delats in i följande naturtyper (tabell 1) 
Arealerna är ungefärliga, varför de kan skilja sig något från andra karteringar. 
 
Tabell 1. Naturtyper i Örens naturreservat. Data från Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur (2020-10-
20) 

Marktäckedata NMD2018 Areal, hektar 
Tallskog utanför våtmark 75,9 
Granskog utanför våtmark 11,2 
Barrblandskog utanför våtmark 8,2 
Lövblandad barrskog utanför våtmark 1,4 
Övrig öppen mark utan vegetation 2 
Övrig öppen mark med vegetation 2 
Exploaterad mark, ej byggnad eller väg 0,1 
Exploaterad mark, väg 6,3 
Hav 10,2 
Totalt 117,3 

 
Av reservatets cirka 97 hektar skogsmark har 10,7 hektar klassats som nyckelbiotoper och 2,1 
hektar som naturvärdesobjekt. De är sedan tidigare reservatsbeslut undantagna från skogsbruk.  
Förslag är att ytterligare 28 hektar av den kommunägda skogsmarken undantas från skogsbruk. 
Denna skog är avsatt som NO respektive NS i kommunens skogsbruksplan och varierar mellan drygt 
hundra år till närmare två hundra år. Skogen har både natur- och friluftsvärden. 
Målsättningen för kommunens övriga skogsmark, 18,1 hektar relativt ung skog (se skötselområde 
4), är att fortsätta bedriva ett naturvårdsinriktat kontinuitetsskogsbruk för att på sikt få skog som 
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både är attraktiv för friluftslivet och har de höga naturvärden som är knutna till kontinuerligt 
skogbevuxen mark. 
 

Natura 2000 
Inom naturreservatet ingår en del av Natura 2000-området Reveln-Kolguskär (SE0110082). I tabell 
2 anges de livsmiljöer som har pekats ut i Natura 2000-området enligt EU:s art- och habitatdirektiv 
(92/43/EEG). Inga Natura 2000-arter är rapporterade från området.  
 

Tabell 2. Livsmiljöer i Natura 2000-området. 

Livsmiljökod  Livsmiljöns namn  Areal (hektar)  
1210  Driftvallar  0,05  
1630  *Strandängar vid Östersjön  1,1  
1640  Sandstränder vid Östersjön  0,9  
4030  Torra hedar  0,1  
6510  Slåtterängar i låglandet  2,3  
 
I Örens naturreservat finns livsmiljöerna Driftvallar och Sandstränder vid Östersjön. Övriga 
livsmiljöer ligger inom Reveluddes naturreservat. 

Naturförhållanden 

Geologi och topografi 
Ören består av en stor flack isälvsavlagring och är en del av den mellansvenska randmoränzonen 
som troligen bildades mellan 8900 och 8300 år f. Kr. Isräfflor på berghällar visar att isrörelsen har 
skett från nordväst. När inlandsisen sedan smälte undan kvarlämnades stora mängder morän på 
Ören. Moränavlagringen på Ören är ganska flack och högsta punkten når knappt 20 meter över 
havet. Berggrunden i området utgörs i huvudsak av sura urbergsgraniter. Som namnet Ören 
antyder, utgörs jordlagren i markytan huvudsakligen av stenigt grus och på södra delen finns 
klappersten. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ör grovt grus, grusbank, revel, holme.  
 
I norr är stranden långgrund och huvudsakligen sandig. I väster övergår sanden till grus för att i 
söder utgöras av rundade klapperstenar. Det är det exponerade läget i söder som har medfört att 
moränavlagringens ursprungliga form har förändrats helt genom svallning och klapper har bildats 
genom att grus och sand sköljts ur. Örens ryggar och strandhak har troligen bildats senare när 
området på grund av landhöjningen steg ur havet. De bäst bildade strandhaken finns på Örens 
norra sida och är 4 till 5 meter höga. Parkeringsplatsen i nordost, vid strandavsnitt H, ligger precis 
söder om ett långt strandhak som sträcker sig i nordost-västlig riktning genom skogen (se karta i 
bilaga 4). Ryggarna, som är maximalt 3 till 5 meter höga, är sannolikt strandvallar. 
Mäktigheten av sand och grus i området varierar mellan 5 och 25 meter. Sand- och grusavlagringar i 
anslutning till skärgård förekommer mycket sparsamt inom länet. 

Vegetation 
Vegetationen i reservatet består till större delen av sandhed med tallskog, där inslaget av martallar 
är påfallande närmast stränderna. På klapperstränderna finns sällsynta strandväxter såsom 
strandkål, marviol och strandärt. Högre upp från stranden mot strandtallskogen växer ljung och 
stora sammanhängande gröna mattor av mjölon. 
Den inre delen av Ören består av tall- och barrblandskog där skogsbruk bedrivits och fortfarande 
pågår i mindre skala. Spåren efter en brand 1955 syns genom att de västligaste delarna av skogen 
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utgörs av likåldrig tallplantering. Fältskiktet domineras av torr hedartad risvegetation med blåbär och 
lingon. Bland kärlväxterna återfinns bland annat linnéa och orkidén knärot. Inom området finns även 
fuktigare svackor med löv- eller blandskog.  
 

Fågelliv 
Ören är en mycket känd sträckfågellokal som regelbundet besöks av ett stort antal ornitologer från 
såväl Nynäshamns kommun som hela Stockholms län.  
När det gäller att se rovfåglars höstflyttning är sydvästra delen av Torö den bästa sträckfågellokalen 
i Stockholms län. Det beror på att de stora flyttfågelskaror (bland annat ringduva, bo- och bergfink) 
som kommer norrifrån ogärna flyger över öppet vatten. De trängs då ihop på den avsmalnande 
Södertörnshalvön och Ören blir den sydvästligaste utposten där de tvingas lämna land på sin färd 
söderut. Vissa höstar invaderas udden av t.ex. tallbit och bändelkorsnäbb från de stora 
taigaskogarna i öst och sträcker förbi Ören i tusental. Vintertid rastar stora skaror alfågel, vigg och 
knipa utanför udden och under tidig vår är ejdersträcket förbi Ören en stor naturupplevelse. 

Rödlistade arter och signalarter 
I tabell 3 nedan anges signalarter och rödlistade arter som registrerats från området i Artportalen. 
Inga Natura 2000-arter har rapporterats från området. Inga riktade inventeringar har genomförts 
inom reservatet varför ytterligare värdefulla arter kan finnas i reservatet. 
 
Tabell 3. Rödlistade arter och signalarter som registrerats i naturreservatet. Rödlistekategori följer 
ArtDatabanken (2020); CR = akuthotad, EN = starkt hotad, VU = sårbar, NT = nära hotad. S = signalart enligt 
Skogsstyrelsen. 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistad/Signalart 
Kärlväxter   
Knärot Goodyera repens VU, S 
Luddvicker Vicia villosa VU 
Paddfot Asperugo procumbens NT 
Ask Fraxinus excelsior EN 
Backtimjan Thymus serpyllum NT 
Klasefibbla Crepis praemorsa NT 
Idegran Taxus baccata S 
Blåsippa Hepatica nobilis S 
Grönpyrola Pyrola chlorantha S 
Svampar   
Tallticka  Phellinus pini  NT, S 
Stor aspticka Phellinus populicola S 
Talltaggsvamp Bankera fuligineoalba NT 
Orange taggsvamp Hydnellum aurantiacum NT, S 
Svart taggsvamp Phellodon niger NT, S 
Koppartaggsvamp Sarcodon lundellii VU, S 
Zontaggsvamp Hydnellum concrescens S 
Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum S 
Skarp dropptaggsvamp Hydnellum peckii S 
Kamjordstjärna Geastrum pectinatum S 
Luddticka Onnia tomentosa S 
Fjällig taggsvamp s. str. Sarcodon imbricatus  s. str. S 
Insekter   
 Rhinusa pilosa NT 
Becksvart kamklobagge Prionychus melanarius VU 
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Silversmygare Hesperia comma NT 
Klocksäckspinnare Bacotia claustrella NT 
Svart praktbagge Anthaxia similis S    
Fåglar       
Årta Anas querquedula EN 
Stjärtand Anas acuta VU 
Brunand Aythya ferina EN 
Bergand Aythya marila EN 
Ejder Somateria mollissima EN 
Svärta Melanitta fusca VU 
Smålom Gavia stellata NT 
Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis EN 
Kungsörn Aquila chrysaetos NT 
Duvhök Accipiter gentilis NT 
Blå kärrhök Circus cyaneus NT 
Ängshök Circus pygargus EN 
Brun glada Milvus migrans EN 
Havsörn Haliaeetus albicilla NT 
Fjällvråk Buteo lagopus NT 
Storspov Numenius arquata EN 
Myrspov Limosa lapponica VU 
Rödspov Limosa limosa EN 
Roskarl Arenaria interpres EN 
Brushane Calidris pugnax VU 
Tretåig mås Rissa tridactyla EN 
Gråtrut Larus argentatus VU 
Skräntärna Hydroprogne caspia NT 
Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis NT 
Småtärna Sternula albifrons NT 
Svarttärna Chlidonias niger VU 
Kustlabb Stercorarius parasiticus NT 
Tobisgrissla Cepphus grylle NT 
Berguv Bubo bubo VU 
Tornseglare Apus apus EN 
Kungsfiskare Alcedo atthis VU 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus NT 
Mindre hackspett Dendrocopos minor NT 
Spillkråka Dryocopus martius NT 
Jaktfalk Falco rusticolus VU 
Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT 
Nötkråka Nucifraga caryocatactes NT 
Berglärka Eremophila alpestris VU 
Backsvala Riparia riparia VU 
Hussvala Delichon urbicum VU 
Stare Sturnus vulgaris VU 
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros NT 
Buskskvätta Saxicola rubetra NT 
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus VU 
Rosenfink Carpodacus erythrinus NT 
Vinterhämpling Linaria flavirostris VU 
Gulsparv Emberiza citrinella NT 
Ortolansparv Emberiza hortulana CR 
Videsparv Emberiza rustica NT 



 
 8(34) 
  
  
  
 

 

Sävsparv Emberiza schoeniclus NT 
Lappsparv Calcarius lapponicus VU 

 

Friluftsliv 
Ören är ett mycket naturskönt område och en av få platser på Södertörns fastland där man har 
utsikt över havet och den öppna horisonten. Områden besöks därför av många flanörer som vandrar 
längs stränderna och vill uppleva den fantastiska utsikten. Som nämnts ovan är området även 
mycket populärt bland ornitologer. Örens stränder är attraktiva för bad, speciellt den långgrunda 
sandstranden på områdets norra sida. Även fritidsfiskare söker sig till Ören. Ören är dessutom en 
utmärkt plats för surfing, se nedan. 

Surfing 
Havet kring Ören utnyttjas flitigt av vind-, våg- som kitesurfare på grund av de utmärkta vind- och 
vågförhållandena som råder vid viss väderlek. Vid stor vindstyrka blir vågorna flera meter höga och 
Ören anses därför vara ett av Sveriges absolut bästa surfställen. Sedan cirka 25 år tillbaka 
arrangeras tävlingar i vågsurfing här. 
Vågsurfingen bedrivs huvudsakligen längs Stenstranden men det förekommer också att man nyttjar 
den sydvästra udden (Örudden som ligger utanför naturreservatet). Vind- och kitesurfare utgår ofta 
från den nordvästra delen av Örudden och Natura 2000-stranden. Numera pågår surfing under stora 
delar av året, ungefär mellan april till december.  
 

Historisk markanvändning  
Av generalstabskartan från 1873, samt häradskartan från 1900-talets början framgår att Ören i 
huvudsak utgjordes av obebyggd skogsmark. Endast en gård, Örentorp, fanns på nordvästra delen 
av halvön. 

Fornlämningar och rösen 
Cirka 50 meter söder om vägen finns i strandavsnitt C två registrerade fornlämningar. De är 
sannolikt uppförda under 1940-talet som skyttevärn. Fler lämningar av samma karaktär finns i 
området. Fornlämningar är skyddade enligt lag och får inte skadas på något sätt. 
 
Cirka 100 meter sydost om den stora parkeringen i väster (P5 i bilaga 4) finns två stenrösen. De är 
ca 8,5–9,5 meter i diameter och drygt 1 meter höga. De är byggda av rundade strandstenar 0,1–0,3 
meter stora. Båda rösena har mittgrop. Rösena ser ut som gravar från bronsåldern (ca 1500 f. Kr.–
500 f. Kr.) men de ligger bara cirka 6 meter över havets nivå. Man räknar med att land som numera 
ligger cirka 15 meter över havet var strandkant under bronsåldern. Rösena kan vara så kallade 
farledsgravar för avlidna sjömän från 1000-talet och framåt. Det finns också en annan teori om 
gravarnas ursprung. På en sjömätningskarta från 1700-talet finns det utskrivet ”Tornet på Thorö 
udd” på den plats där rösena är belägna. På en karta från 1745 finns ”linea på Landsort” och ”linea 
på Röko” dragna mot en punkt på Örudden som verkar stämma överens med rösenas läge. Man kan 
alltså tänka sig att det på rösena stått någon form av torn, troligtvis i trä, som använts vid 
sjömätningarna som gjordes på 1700-talet. 
Dessa rösen är inte registrerade som fornlämningar. 

Tidigare exploateringsplaner på Ören 
Det fanns stora och visionära planer för Ören vid slutet av 1800-talet. År 1899 presenterade 
dåvarande ägaren till Herrhamra gods, Carl Nissen, ett förslag till exploatering av Örudden, 
”Hafsbad- och kuranstalten ÖRN”. Det var ett storskaligt projekt som presenterades i ett häfte med 
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mycket lyrisk och poetisk text. Man skulle ansluta till Nynäsbanan, som då var under byggnad, med 
en 1,8 mil lång järnväg ner till Ören. Inom området, som omfattade cirka 200 hektar, skulle det 
uppföras hotell, restaurang, badhus, cirka 150 bostäder, idrottsplats och parkanläggning. Runt 
området skulle det anläggas en spårväg. Projektet genomfördes aldrig. Planerna finns avbildade i 
häradsekonomiska kartan. 
1937–38 inleddes avstyckningarna på Stenstranden och ett flertal tomter bildades. Ytterligare några 
avstyckningar gjordes sedan under 1940- och 50-talet. Dåvarande ägaren till Herrhamra gods 
ansökte sedan hos länsstyrelsen att få en avstyckningsplan med cirka 50 tomter. 
Avstyckningsplanen fastställdes 1939. Samtliga tomter inom avstyckningsplanen fastighetsbildades 
och det fanns inga hinder för att bygga. Det blev dock endast ett fåtal tomter som såldes och 
bebyggdes. Skälet till detta var att Herrhamra gods bytte ägare kort därefter och den nye ägaren 
genomförde inte planerna. Avstyckningarna kan ses i ekonomiska kartan från 1951. 
I slutet på 1970-talet togs diskussioner upp med Björn Stampe, ägare till Herrhamra gods, att 
upphäva avstyckningsplanen mot att det bildades en detaljplan för 14 fritidshus samt att lägga ut 
området som naturvårdsområde. Länsstyrelsen beslutade 1982 att upphäva den gamla 
avstyckningsplanen, fastställa den nya byggnadsplanen och bilda ett naturvårdsområde.  
 

Planer och förordnanden som gäller på Ören 
(Avser hela Ören, det vill säga även områden som ligger utanför Örens naturreservat)  

Detaljplan 
En byggnadsplan med 14 byggrätter för fritidshus fastställdes 1982. Samtidigt upphävdes den 
avstyckningsplan som funnits sedan 1939. Byggnadsplanens planbestämmelser ändrades 1988 
beträffande exploateringsgraden för uthus. Efter plan- och bygglagens införande 1987 har 
begreppet byggnadsplan utgått och ersatts av detaljplan.  
 

Strandskydd 
För hela Ören gäller utökat strandskydd på 300 meter. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
växt- och djurlivet.  
Enligt miljöbalkens 7 kapitel 15 § gäller: 
 
Inom ett strandskyddsområde får inte 
1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532). 
 

Allemansrätten 
Enligt regeringsformen framgår att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten. Vad 
allemansrätten innebär eller omfattar har dock inte angetts i någon lagtext.  
Allemansrätten är en förmån som inte finns i många andra länder. Den kan beskrivas som en 
befogenhet för var och en att i viss utsträckning, och med vederbörlig hänsyn, nyttja annans 
fastighet. Denna begränsade rätt att använda annans fastighet kräver både ansvar och omdöme. 
Nyttjandet får alltså inte gå så långt att ägaren - eller annan med särskild rätt till fastigheten - 
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tillfogas nämnvärd olägenhet eller skada. Den grundläggande innebörden av denna befogenhet är 
att var och en fritt kan färdas över annans mark, framför allt till fots, samt under kortare tid 
uppehålla sig där och även plocka blommor, bär och svamp. 
En central roll för tolkningen av begreppet allemansrätt är definitionen av tomtens storlek och hur 
långt fastighetsägarens hemfridsintresse kan anses gå. Ordet ”tomt” ger uttryck för att man inte 
utan lov får vistas så nära bostadshus att man är störande för de boende. Vad som skall anses 
utgöra tomten är inte alltid lätt att avgöra. Ibland finns staket, som naturligtvis är avsett att utvisa 
tomtgränsen. Men staketets placering är inte avgörande. Ägaren till en fastighet kan alltså inte 
anlägga ett tomtstängsel långt ut i terrängen med krav på att marken innanför skall godtas som 
tomt där tillträde är förbjudet. I tveksamma fall måste bedömningen bli beroende av flera 
omständigheter, såsom bostadshusets belägenhet, den kringliggande terrängens utseende, med 
mera. 
 
En stor del av halvön Ören upptas av Örens naturreservat, dit allmänheten har tillträde med de 
restriktioner som följer av naturreservatsbestämmelserna. På Ören finns också ett stort antal privata 
tomter där det råder allemansrättsliga principer. På de privata fastigheterna krävs att områdets 
besökare visar hänsyn och respekterar den så kallade hemfridszonen. 
 

Reveluddens naturreservat 
På Ören finns ytterligare ett naturreservat som bildades 1966. Det är Reveluddens naturreservat 
som omfattar den nordvästra udden på Ören. Ändamålet med reservatet är att bevara ett vackert 
och intressant strandområde som är ovanligt för länet och som är av betydelse ur 
naturvårdssynpunkt, särskilt för fågellivet och den skyddsvärda floran.  
 

Natura 2000 
Länsstyrelsen fastställde 2007 en bevarandeplan för Natura 2000-området Reveln-Kolguskär (SE 
0110082) som ligger inom både Reveluddens och Örens naturreservat. Bevarandeplanen 
reviderades 2016. Inom Örens naturreservat finns naturtyperna ”Driftvallar (1210)” och 
”Sandstränder vid Östersjön (1640)”. Dessa naturtyper finns längs stranden vid Årtlöt på västra 
sidan av Ören. Inom Reveluddens reservat är de utpekade naturtyperna ”Driftvallar (1210)”, 
”Slåtterängar (6510)”, ”Strandängar vid Östersjön (1630)” samt ”Torra hedar (4030)”. 
 
 

Slitage- och störningskänslighet 

Slitage 
Inom reservatet finns områden som är särskilt känsliga för slitage. Nedan beskrivs dessa områden 
och vilka åtgärder som föreslås för att minska slitaget. 
 
De mattor av mjölon och till viss del även ljung som växer på de torra markerna nära stränderna 
trampas lätt sönder. Även den särpräglade strandvegetationen på stränderna är känsliga för tramp. 
I dagsläget förekommer denna typ av slitage mest vid den stora södra allmänningen vid 
Stenstranden (B).  
Om behov uppstår föreslås besökare kanaliseras till redan upptrampade stigar för att minska slitaget 
på vegetationen. Även spänger kan behöva uppföras. 
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Nära stränderna växer många martallar. Det händer att martallarna skadas av klättring samt genom 
att grenar bryts för att användas som bränsle vid eldning (trots nuvarande eldningsförbud i hela 
reservatet). Vid eldning uppstår även risk för att sten, block och hällar skadas. 
För att motverka slitage på vegetation och mark samt tillgodose önskemålet att kunna elda och 
grilla i reservatet föreslås detta tillåtas på anordnade platser. Se förslag under avsnittet Eld-
/grillplatser under kapitlet Åtgärder och anordningar för friluftslivet. 
 
I reservatet förekommer även att besökare bygger olika typer av konstruktioner av klapperstenen 
längs stenstranden. Det kan vara torn, men även större formationer, exempelvis eldstäder, 
”värn”/vindskydd med mera. Detta gör att upplevelsen av att besöka ett naturligt format landskap 
försvinner. Det kan också ha negativ inverkan på vissa växter och djur. Föreskriften som förbjuder 
besökare att plocka stenar har därför kompletteras med ytterligare förbud mot att flytta, föra bort, 
och bygga torn eller liknande av stenar. För att tydliggöra detta bör skyltning om detta förbud 
utökas. 
 
I reservatet förekommer även ett periodvis omfattande slitage utmed vägen då det stundtals är 
mycket högt besökstryck i reservatet. Detta sker främst i samband med bra våg- och 
vindförhållanden och/eller tävlingar då hundratals surfare kan söka sig till Ören. När 
parkeringsplatserna är fulla väljer ofta besökarna att parkera i terrängen, dels på plan mark som 
idag upplevs som parkeringsplatser (ett 30-tal bilplatser) samt utmed vägen, främst i söder. Det 
förekommer även att fyrhjulingar eller andra motordrivna fordon körs ner på stränderna vilket 
medför slitage på mark och vegetation.  
För att tillgodose syftet med reservatet samt för att förhindra markslitage i terrängen föreslås därför 
C-föreskrifterna kompletteras med förbud att framföra motordrivet fordon utanför befintlig väg på 
såväl snötäckt mark som barmark (C8). Vidare föreslås att parkering i terräng längs vägen 
förhindras genom att B-föreskrifterna kompletteras med en föreskrift (B4) som möjliggör att placera 
ut fysiska hinder, till exempel stockar, natursten och annan avhållande anordning, utanför 
vägområdet. Stockarna kan då även fylla en funktion som faunadepå för att gynna bland annat 
insekter. Detta bedöms vara relevant främst på den kommunägda marken (Ören 1:110). Det 
bedöms även finnas behov av att utöka antalet parkeringsplatser. Föreslag på nya parkeringar 
presenteras under avsnittet Parkeringsplatser under kapitlet Åtgärder och anordningar för 
friluftslivet. 
 
Slitage på känslig mark och vegetation bör uppmärksammas av reservatsförvaltaren så att åtgärder 
kan vidtas för att förhindra ytterligare skador.  
 
För att minimera slitage från besökare förväntas arrangörer för aktiviteter med fler än tio deltagare 
kontakta reservatsförvaltaren för dialog om genomförande. Detta anges under avsnittet Övriga 
upplysningar i reservatsföreskrifterna. 
 

Störning 
En stor del av halvön Ören upptas av Örens naturreservat, dit allmänheten har tillträde med de 
restriktioner som följer av naturreservatsbestämmelserna. På Ören finns också ett stort antal privata 
fastigheter där det råder allemansrättsliga principer. På de privata fastigheterna krävs att områdets 
besökare visar hänsyn och respekterar den så kallade hemfridszonen. För att tydliggöra var de 
privata fastigheterna är belägna bör reservatsgränserna markeras ut även på stränderna, se 
avsnittet ”Skyltar samt utmärkning av reservatets gränser” under kapitlet Åtgärder och anordningar 
för friluftslivet. Läs mer om allemansrätten under avsnittet Planer och förordnanden som gäller på 
Ören. 
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Invasiva arter 
På ett par platser har invasiva arter uppmärksammats i reservatet. Det rör sig om ett litet bestånd 
av parkslide (strandavsnitt D) och vresros (strandavsnitt G och H). Det har även uppmärksammats 
att trädgårdsväxter planterats inom reservatsområdet (längs vägen mellan strandavsnitt C och B). 
Samtliga invasiva arter och inplanterade växter ska avlägsnas från reservatsmarken. Platserna för de 
invasiva arterna måste hållas under uppsikt så att bekämpningen ger fullgott resultat. 
Reservatsföreskrifterna föreslås kompletterats med en föreskrift som förbjuder införande och 
utsättning av för trakten främmande växt- och djurarter i reservatet (A9). 
  

2. Plan för reservatets skötsel 
Övergripande mål för reservatets skötsel 
Den skötsel som planeras i reservatet syftar till att uppnå ändamålet med reservatet. Av beslutet 
framgår att syftet med naturreservatet är att bevara ett område av stor betydelse för friluftslivet 
samt att skydda områdets geologiska värden och den speciella floran och faunan. 
Skyddet av området ska även bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter 
från EU:s art- och habitatdirektiv som är utpekade i området. 
 
Syftet ska uppnås genom att 

• reservatet vårdas så att nuvarande naturmiljö bevaras och förstärker naturvärdena i skogen 
till exempel genom veteranisering av träd och tillskapande av död ved,  

• gran som konkurrerar med tall röjs bort, 
• särskilt skyddsvärda arter ges goda förutsättningar att finnas kvar och utvecklas,  
• skogsbruk bedrivs med stor hänsyn till naturvårdens och friluftslivets intressen, 
• reservatsförvaltaren uppmärksammar eventuella problem med slitage inom reservatet 

genom regelbunden översyn samt tillser att information om tillkommande stängsel, skyltar 
och andra anordningar som hindrar allmänhetens framkomlighet förs vidare till berörd 
myndighet, 

• förutsättningarna för det rörliga friluftslivet stärks genom anordningar såsom rast- och 
grillplatser, informationsskyltar, torrtoaletter och utökning av befintliga parkeringsplatser. 

 

Skötselområden 
Reservatet är indelat i 8 skötselområden. Indelningen baseras på ägoförhållanden, naturtyp och 
nyckelbiotoper. Områdena redovisas på skötselplanskartan, bilaga 4, samt som delkartor vid 
beskrivningen för respektive område. 

Allmänt om skogsskötseln  
Skogen på Ören har höga värden med en för länet ovanlig naturtyp. Skogsmarken är strövvänlig 
vilket bidrar till de höga rekreationsvärdena. Skogsbruksåtgärder bör därför anpassas till detta. Vid 
avverkningar och röjningar skall hänsyn tas till hålbyggande och andra fåglar, samt andra djur, 
genom att lämna kvar ihåliga eller andra boträd, samt fruktbärande träd och buskar. Skogsåtgärder 
ska utföras utanför häckningstid. Död ved lämnas kvar i viss mängd för att gynna bland annat 
vedlevande insekter, lavar och svampar. 
 
Kommunen kommer att på sin fastighet bedriva ett natur- och friluftslivsinriktat skogsbruk utan 
slutavverkningar. Skogen brukas genom så kallat kontinuitetsskogsbruk, en form av försiktig 
blädning och plockhuggning. Skogen sköts så att de höga naturvärdena bibehålls och så att det 
växt- och djurliv som är knutet till skogarna har förutsättningar att leva kvar. Inga fler 
skogsbruksvägar tas upp. Virkestransport sker på redan befintliga körvägar. Skogsmaskiner tar 
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största möjliga hänsyn så att strandhaken som löper över Ören bevaras. Eventuella avverkningar 
och transporter inom området sker på tjälad eller torr mark. Träd som utgör fara för besökare, t.ex. 
rotvältor eller hängande träd avverkas. 
 
Nedan anges preciseringar för de olika skötselområdena. 
 
 

Skötselområde 1: Strandskog i söder 

 

Områdesbeskrivning 
Området är cirka 9,0 hektar. Skogen utgörs av en vindpinad tallskog med ljung, lingonris och mjölon 
som undervegetation. Träden tjänar som skydd för innanför liggande områden. Den hedtallskog som 
under lång tid fått utvecklas fritt längs med Örens kust har mycket höga entomologiska värden. 
Tack vare de speciella lokalklimatiska förhållandena är de partier med grov tallskog som bildar kant 
mot stränderna de allra mest intressanta. 2020 uppmärksammades ett litet bestånd av parkslide 
inom nyckelbiotopen (strandavsnitt C).  
I skötselområdet finns två nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen.  
Nyckelbiotop N180-2007, som utgör halva skogen vid den stora allmänningen, består av senvuxen 
talldominerad sandbarrskog på grusig småstenig mark. Här finns inslag av gammal senvuxen gran 
och enstaka inslag av en, bland annat två gamla grova enar i nordöstra delen. Den ena med en 
brösthöjdsdiameter på 22 cm. En av enarna har skadats på senare tid. Närmast havsstranden är 
träden lågvuxna och vindpinade. Frekvensen av död ved är sparsam. Naturvärdena är främst knutna 
till den gamla senvuxna tallskogen i kombination med torr grusig mark och enstaka förekomst av 
död ved. Kläckhål av obestämda skalbaggar har observerats på såväl gammal levande tall som 
gammal grov tallåga.  
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Nyckelbiotop N 1812–2006 utgörs av två allmänningar samt av skog på insidan av den skarpa 
kurvan i väster. Även denna nyckelbiotop är en sandbarrskog med gammal senvuxen tall som 
dominerande trädslag. 

Bevarandemål 
• Bibehålla arealen av gammal skog. 
• Gynnsamt tillstånd råder då områdets skogsmark är skogbevuxen och skogens ålder i 

genomsnitt överstiger 100 år. 

Skötsel 
I området finns mycket gammal tall som i kombination med solbelysta sandiga miljöer är intressant 
för vissa insekter. Skogsmarken avsätts för naturvårdsändamål och lämnas i huvudsak för fri 
utveckling. Punktinsatser kan behöva göras för att bibehålla områdets naturvärden. Särskilt ska de 
entomologiska värdena beaktas och förekomsten av död ved i olika nedbrytningsstadier ska finnas. 
Gamla tallar bör friställas från konkurrerande yngre träd. Detta kan ske genom ringbarkning för att 
öka förekomsten av död ved. För att gynna tillväxten och kronutvecklingen av ung tall är det viktigt 
att röjning av självföryngrad tall sker. Besökare kan behöva kanaliseras till vissa stigar för att 
undvika slitage. Detta gäller framförallt den stora allmänningen vid Stenstranden. Insatser kan 
behöva göras för att behålla framkomlighet. Beståndet av parkslide bör bekämpas och hållas under 
uppsikt. 
 
 

Skötselområde 2: Äldre barrskog 

 

Områdesbeskrivning:  
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Området är cirka 28,1 hektar stort och består av äldre barrskog, främst tall, i den inre delen av 
reservatet och vidare upp mot nordväst. På sina håll är skogen urskogslik, orörd och med stor andel 
senvuxna och mycket gamla träd. Naturvärdena är främst kopplade till gammal skog på sandig-
grusig mark. Bitvis är underväxten av självföryngrad tall stor och på flera håll saknas död ved.  
Två nyckelbiotoper och ett naturvärde utpekade av Skogsstyrelsen ingår i skötselområdet. 
Nyckelbiotopen (N 179–2007) ligger i reservatets östra del och består av en äldre sandbarrskog 
dominerad av tall men med inslag av olikåldrig gran. I den norra delen av nyckelbiotopen finns en 
skarp höjdskillnad i form av en krönrygg. 
Nyckelbiotop N 1804–2006 finns i nordvästra delen av reservatet och utgörs av en sandbarrskog där 
naturvärdena främst är knutna till kontinuitet av gammal barrblandskog i kombination med sandig-
grusig mark med intressant marksvampflora. 
Naturvärdet (N 1850–2006) i reservatets sydvästra del består av en äldre barrblandskog på sandig 
mark. Beståndet är olikåldrigt och flerskiktat. Bitvis är området mycket tätbevuxet. 
Övrig skog är sådan som är avsatt som NO respektive NS i kommunens skogsbruksplan. Denna skog 
varierar mellan drygt hundra år till närmare två hundra år.  

Bevarandemål 
• att bevara kontinuiteten av gammal skog 
• gynnsamt tillstånd råder då områdets skogsmark är skogbevuxen och skogens ålder i 

genomsnitt överstiger 100 år  
 

Skötsel 
I skötselområdet finns mycket gammal tall som i kombination med solbelysta sandiga miljöer är 
intressant för vissa insekter. Skogsmarken avsätts för naturvårdsändamål och lämnas i huvudsak för 
fri utveckling. Punktinsatser kan dock behöva göras med tanke på områdets flora- och faunavärden. 
För att bevara och höja befintliga naturvärden i området kan det vara positivt med en försiktig 
successiv plockhuggning och blädning. I första hand bör konkurrerande underväxt av gran och på 
sina håll även tall tas bort för att gynna olikåldrig tall. Gamla granar bör dock inte avverkas. Stående 
och liggande död ved ska bevaras och tillskapas. Insatser kan behöva göras för framkomlighet. 
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Skötselområde 3: Aspskog öster om Stensvik, nyckelbiotop N 1806–2006 

 

Områdesbeskrivning 
Området (1,1 hektar) ingår i ett större område som sträcker sig utanför reservatet och är utpekat av 
Skogsstyrelsen som nyckelbiotop och utgörs av en gammal aspdominerad skog på tidigare 
beteshävdad mark. Ungefär en tredjedel av nyckelbiotopen ligger inom naturreservatet, medan 
resterande del ligger på privat mark. Av den del som ligger inom reservatet finns hög förekomst av 
gamla aspar, men få efterträdare. Det finns även en hel del björk och uppkommande gran. 
Naturvärdena är främst knutna till gammal asp, buskbryn och intressant vedsvampflora och värdefull 
kryptogamflora.  

Bevarandemål 
• att bevara kontinuiteten av gammal asp och andra äldre/grövre lövträd 

 
• gynnsamt tillstånd råder då områdets skogsmark är skogbevuxen och skogens ålder i 

genomsnitt överstiger 100 år 

Skötsel 
Avverka och kontinuerligt gallra bort konkurrerande gran. Enstaka gamla risiga granar bör sparas till 
skydd för fåglar. Viss mängd död ved, både liggande som stående lämnas kvar för att gynna 
vedsvampar och insekter.  
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Skötselområde 4: Yngre barrskog  

 

Områdesbeskrivning 
Skogen är cirka 18 hektar och består av tallplantering och talldominerad barrblandskog. Skogen 
består främst av en mosaik av olika likåldriga skogspartier med ett åldersspann från cirka 30 år till 
cirka 70 år. Delar av skogen brann på 50-talet. Skogen är strövvänlig med blåbär och lingon i 
fältskiktet. Död ved och äldre träd förekommer sparsamt. 
 

Bevarandemål 
• Skogen ska utvecklas mot en äldre barrskog med i huvudsak kontinuerlig kronutveckling 

 

Skötsel 
Området sköts genom ett natur- och friluftslivsinriktat skogsbruk utan slutavverkningar. Skogen 
brukas genom så kallat kontinuitetsskogsbruk, en form av försiktig blädning och plock-
/luckhuggning. Skogen sköts så att de höga naturvärdena bibehålls och så att det växt- och djurliv 
som är knutet till skogarna har förutsättningar att leva kvar. Inga fler skogsbruksvägar tas upp. 
Virkestransport sker på redan befintliga körvägar. Skogsmaskiner tar största möjliga hänsyn så att 
strandhaken som löper över Ören bevaras, se bilaga 3. Eventuella avverkningar och transporter 
inom området sker på tjälad eller torr mark.  
  



 
 18(34) 
  
  
  
 

 

Den privatägda skogen - riktlinjer 
 
Inför åtgärder i reservatsområdets privatägda del sker samråd med reservatsförvaltaren om 
planerade åtgärder. Det är viktigt att kommunen får denna information i förväg för att dels kunna 
svara på frågor från allmänheten, dels för att kunna ta ställning till om eventuellt tillstånd behövs. 
På huvuddelen av skogsmarken bedrivs skogsbruk. Planeras skogsbruksåtgärder som avviker från 
nedan beskrivna riktlinjer i skötselområde 5 skall tillstånd sökas hos Nynäshamns kommun 
(reservatsförvaltaren) enligt reservatsbeslutet (föreskrift A15). I områden som Skogsstyrelsen pekat 
ut som nyckelbiotoper och naturvärden får inget skogsbruk bedrivas enligt reservatsbeslutet 
(föreskrift A8). Föreskrift D2 möjliggör skötsel av skogsmarken. Föreskriften har kompletterats med 
skötsel av skog eftersom det även föreslås en ny C-föreskrift (C8) som förbjuder körning med 
motorfordon utanför befintlig väg på såväl snötäckt mark som barmark. 
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Skötselområde 5: Privatägd barrskog  

 

Områdesbeskrivning 
Arealen är cirka 47,9 hektar.  
Skogen består av tidigare gallrad tallskog på sandig-grusig mark. Skogen är enskiktad och välsluten. 
Åldern på träden varierar mellan cirka 40-130 år. Trädåldrarna är koncentrerade i likåldriga bestånd 
i olika åldersgrupper. I den dominerande arealen, cirka 70%, är träden i åldern 110-130 år.  
Medelboniteten är ganska låg, cirka T20- T22, vilket innebär att trädens höjd vid 
slutavverkningsmogen ålder når en höjd av 20-22 meter.  
Förekomsten av gran är sparsam. Det finns ett mindre bestånd med gran i 60-årsåldern strax öster 
om nyckelbiotopen (N 179-2007 som ingår i skötselområde 2). Detta område är delvis stormskadat. 
I anslutning till nyckelbiotopens östra del finns ett litet fuktdråg med inslag av al. I övrigt saknas 
inslag av lövträd.  
Cirka 200 meter öster om nyckelbiotopen finns två hopväxta gamla grova idegranar samt någon 
yngre individ. De bör gynnas genom frihuggning. 
Markvegetationen domineras av blåbär- och lingonris. Områdets naturvärden bedöms inte uppfylla 
kriterierna för nyckelbiotopstatus eller objekt med höga naturvärden men området betingar ändå 
vissa naturvärden knutna till den allt mer ovanliga och säregna biotoptypen sandbarrskog. Med 
stigande ålder och bevarande av trädkontinuitet kommer områdets naturkvalitéer stiga avsevärt. 
Många ovanliga och krävande marksvampar är beroende av gammal barrskog i kombination med 
sandig-grusig mark. 
 

Bevarandemål 
• Område med skogsbruk. 
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Skötsel 
Skall naturvärdena förstärkas är målet att inte bryta den skogliga kontinuiteten genom 
kalavverkning. Den skogliga skötseln bör därför ske genom kontinuitetsskogsbruk. Viktiga faktorer 
är att alltid bevara ett tillräckligt antal gamla träd inom området och att föryngring kan ske genom 
självföryngring. 
 
Utöver skogsvårdslagens principer bör följande iakttas:  
(Riktlinjerna är hämtade från länsstyrelsens beslut om naturvårdsområde daterat 22 februari 1982 
och finns även med i nuvarande reservatsbeslut.) 
 
Vid avverkningar begränsas hyggesarealen till cirka 2 hektar. Lövträd och lövdungar sparas. 
Avverkning och drivning av virke ska ske under årstid då risk för körskador är minimala. Uppstår 
ändå skador ska dessa lagas. Ris, toppar och grenar ska tas bort från stigar och utsiktspunkter. 
Avverkade områden självföryngras genom att ställa fröträd, cirka 100 per hektar. Ingen 
markberedning eller stubbrytning görs i området. 
 
Hyggesareal, markberedning, stubbrytning och föryngring har förts in i föreskriften A15 för att 
förtydliga nuvarande besluts föreskrift A14 som kräver kommunens tillstånd för att ”avverka eller 
utföra andra skogliga åtgärder utöver vad som framgår av bifogad skötselplan.” 
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Skötselområde 6: Natura 2000-området Reveln-Kolguskär (SE 0110082) 

 
 
 
Områdesbeskrivning  
En del av Natura 2000-området Reveln-Kolguskär finns i den västra delen av Örens naturreservat. 
Området är ett strandparti med naturtyperna ”Driftvallar (1210)” och ”Sandstränder vid Östersjön 
(1640)”. Länsstyrelsen har fastställt en bevarandeplan för området. Enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv ska bevarandeplanen skydda dessa två livsmiljöer. Driftvallarna finns längst i söder av 
stranden och utgörs av tångvallar som sköljts upp på stranden. Här växer den för livsmiljön typiska 
arten marviol och olika arter av mållor. Resterande del av området utgörs av ”Sandstränder vid 
Östersjön”. Här växer de för livsmiljön typiska arterna strandvial och marviol men även strandråg 
och saltarv. Längs stranden finns rester av anordningar för båtupptagning, fiskeverksamhet, båtar 
samt picknickbord och utemöbler. Inget av föremålen är ditplacerat av kommunen. 
 
Bevarandemål (från bevarandeplanen) 
 
Driftvallar (1210) 

• Arealen driftvallar ska bibehållas. 
• Det sker kontinuerligt tillskott av driftmaterial i form av blåstång och säv samt annat 

organiskt material. 
• Driftvallarna hyser samhällen av kvävegynnade, annuella växter, och vegetationen varierar 

med åldern på driftvallarna. 
• Driftvallarna hyser en rik insektsfauna samt vissa kräftdjur. 
• Välutvecklade driftvallar är en viktig miljö för näringssökande, rastande vadare. 
• De för livsmiljön typiska arterna, till exempel marviol, ska finnas i livskraftiga bestånd. 

 
 



 
 22(34) 
  
  
  
 

 

Sandstränder vid Östersjön (1640) 
• Arealen sandstränder vid Östersjön ska bibehållas. 
• Intakt markvegetation. 
• Måttligt slitage från rörligt friluftsliv. 
• Rik insektsfauna. 
• Ingen förekomst av onormala mängder tång och alger. 
• De för livsmiljön typiska arterna, till exempel marviol, ska finnas i livskraftiga bestånd. 

 
I bevarandeplanen (2016) anges att det råder gynnsamt bevarandetillstånd för båda naturtyperna.  

Skötsel 
Området kräver ingen aktiv skötsel. Bevarandeplanen anger att naturvärdena i de båda 
naturtyperna är beroende av att tångvallarna som drivit upp på stranden inte städas bort. En 
regelbunden översyn krävs för att säkerställa tångvallarnas kontinuitet. 
 
 

Skötselområde 7: Stenstranden 

 

Områdesbeskrivning  
Stenstranden är det som de flesta anser kännetecknar Ören och utgörs av hela den södra och de 
sydvästra delarna av halvöns strandlinje. Stranden består av klappersten och på vissa platser kan 
man se tydliga strandvallar en bra bit upp på land som bevarats när området lyfts genom 
landhöjningen.  
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Bevarandemål 
• Gynnsamt tillstånd råder då stranden har ett naturligt utseende. 

Skötsel 
Rivning av stentorn eller andra byggnationer av stenarna på stranden. 
 
 

Skötselområde 8: Övrig strand 

 

Områdesbeskrivning  
Inom reservatet finns tre mindre strandområden med i huvudsak sandstrand.  
 
I väster finns en mindre strandyta (cirka 0,2 hektar) som ligger mellan ett litet villaområde och 
Natura 2000-området. Ytan har liknande vegetation som resterande delar av Natura 2000-området. 
 
Stranden i nordväst (strandavsnitt G, cirka 0,05 hektar) har en fiskehistoria och här finns fortfarande 
mindre fiskebodar och ställningar för att hänga nät på. Här finns även flera anläggningar som gör 
att området upplevs som privat, bland annat en brygga, en grillplats och ett trädäck med stolar. 
Området är dåligt utmärkt i terrängen (gränsmarkeringar) och saknar både skyltning och parkering. 
Från denna strand kan man följa vattenlinjen och bort till Reveluddens naturreservat i väster. Vid 
den östra sidan av området växer ett större buskage av vresros. 
 
Stranden i nordost (strandavsnitt H, cirka 0,1 hektar) är den strand som flest besöker för bad under 
sommaren eftersom vind- och bottenförhållandena är mest angenäma där och området passar bra 
för små barn. Längs gränsen åt väster finns ett buskage av vresros som har börjat sprida sig in på 
reservatsmarken. 
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Bevarandemål 
• Gynnsamt tillstånd råder då stränderna har ett naturligt utseende och är fria från invasiva 

arter 
• Stränderna ska upplevas som allmänt tillgängliga 

Skötsel 
Områdena kräver liten aktiv skötsel.  
Västra stranden: Röj bort eventuell uppkommande trädvegetation. 
 
Nordvästra stranden (G): Håll uppsikt över beståndet av vresros. Avlägsna alla plantor som växer 
upp inom reservatsområdet. För dialog med båt-, bodägare och bryggägare om utformning av 
området så att det inte upplevs privatiserat. 
 
Nordöstra stranden (H): Håll uppsikt över beståndet av vresros. Avlägsna alla plantor som växer upp 
inom reservatsområdet. 
 
 

Jakt och fiske 
Jakten är förbehållen jakträttsinnehavarna och får ske enligt gällande jaktlagstiftning. Markägaren 
till Ören 1:90 har jakträtten inom hela reservatet. För kommunens mark (Ören 1:110) gäller ett 
arrendeavtal som löper till och med år 2031. En ny C-föreskrift (C8) har föreslagits vilken förbjuder 
framförandet av motordrivet fordon utanför befintlig väg på såväl snötäckt som bar mark. Vidare 
föreslås en undantagsföreskrift att detta inte gäller för jakträttsinnehavaren (D3), varför jakt 
fortsättningsvis kan fortgå som tidigare. Vid uttransport av fällt vilt bör dock inte tyngre fordon än 
terrängskoter (enligt lagen 2001:559 om vägtrafikdefinitioner), till exempel så kallad fyrhjuling, 
användas. Det är angeläget att uttransporten görs så att minsta möjliga skada på mark och 
vegetation uppstår. 
 
Fiske regleras inte i reservatsföreskrifterna. 
 
 

Åtgärder och anordningar för friluftslivet 

Mål  
• Reservatet ska vara tillgängligt för allmänheten enligt allemansrättsliga principer, men med 

de begränsningar som följer av reservatsföreskrifterna, 
• reservatets gränsmarkering ska vara i gott skick, 
• områdets friluftslivsanläggningar ska vara i gott skick och förhöja upplevelsen av området. 

Målet ska uppnås genom att: 
• Informationsskyltar och vägvisare sätts upp,  
• områdets tillgänglighet vara väl beskriven på kommunens webbsida,  
• fler parkeringsplatser anläggs, 
• gränsmarkeringar ses över regelbundet, 
• rastplatser och eld-/grillplatser anordnas. 
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Friluftsliv och tillgänglighet 
Örens naturreservat nås enklast med bil från väg 528 (Torövägen). Från Norsbol är det cirka 1,5 
mils körning på Torövägen. Till höger direkt efter bokallén vid Herrhamra gård finns en grusväg  till 
höger där det är skyltat naturreservat. Reservatsgränsen ligger en knapp kilometer in på vägen där 
denna delar sig i en Y-korsning. Örenvägen och Stenstrand heter vägarna som tillsammans löper i 
en rundslinga genom hela naturreservatet. Parkering finns på flera markerade platser längs vägen. 
 
Närmaste busshållplats heter Herrhamra och ligger utmed Torövägen strax söder om vägskälet till 
reservatet. Hållplatsen trafikeras av buss 852 som går mellan Nynäshamns station och Ankarudden.  
 
Några mindre stigar leder genom reservatet. Dessa bör märkas upp för att göra området mer 
tillgängligt. 
 
Vid vägkröken i sydvästra delen av naturreservatet finns en parkeringsplats för rörelsehindrade och 
en tillgänglighetsanpassad stig ner mot stranden (strandavsnitt E). 
  

Skyltar samt utmärkning av reservatets gränser 

Informationsskyltar 
I reservatet finns stora skyltställ med informationsskyltar på fem platser. Dessa är placerade vid 
vägskälet vid reservatets entré, intill parkeringen vid den största allmänningen vid Stenstranden 
(P21), vid allmänningen i sydväst (P4/strandavsnitt E), vid den stora parkeringen i väster (P5) och 
vid den nordöstra parkeringen nära badstranden (P8). Ytterligare skyltar sätts upp vid parkeringen 
(P6) och nordvästra stranden (F6), se bilaga 4. 
Skyltarna uppdateras och skyltställ renoveras vid behov.  
Informationstavlorna ska förutom att informera om vad som finns i reservatet, även förtydliga hur 
besökare ska förhålla sig till naturen och vilka rättigheter och skyldigheter en har enligt 
allemansrätten. Se även rubriken Förbudsskyltar nedan. 
 
En enkel folder med information bör tas fram. Foldern föreslås finnas vid vägskälet där man kommer 
in i reservatsområdet, vid parkeringen vid Stenstrandens största allmänning (P2) och på den stora 
parkeringsplatsen i väster (P5). 

Förbudsskyltar  
På flera platser i reservatet finns skyltar om eldningsförbud. Förslag är nu att tillåta eldning på vissa 
anvisade eld-/grillplatser. Det medför att de befintliga skyltarna kan tas bort. Skyltningen på 
informationstavlorna förtydligas med var det är tillåtet att elda/grilla. 
 
Förslagsvis skyltas förbudet att bygga t.ex. torn och annat av stenar även på informationsskyltarna. 
 

Vägvisningar inom reservatet 
Skyltar som visar vägen till olika delar i reservatet placeras ut. Exempelvis vägvisning till stigarna 
som går in i skogen, Stenstranden (strandavsnitt A-E), Natura 2000-området (strandavsnitt F) och 
badstranden (strandavsnitt H). 
  

                                            
1 Bokstavsmarkering hänvisar till numreringen av parkeringsplatser i kartan Förslag till nya anordningar, bilaga 
4. 



 
 26(34) 
  
  
  
 

 

Reservatets gränser 
Reservatets gränser ska vara väl utmärkta. Markering ska ske enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. På 
vissa ställen behöver gränsen märkas ut ytterligare jämfört med tidigare. Detta gäller till exempel 
längs vägen i söder, vid den nordvästra delen av reservatet samt vid samtliga strandavsnitt, särskilt 
längs stenstranden. Delar av reservatsgränsen går i vatten och markeras inte. Gränsmarkeringarna 
bör ses över vart 5:e år. 
 
Gränsmarkeringar på stränder föreslås utföras på stolpe i vegetationsgränsens närhet. Stolparna 
förses med skyltar samt pilar som markerar på vilken sida om gränsmarkeringen/stolpen reservatet 
ligger, se bild nedan. Normalt sett markeras naturreservat med skylt alternativt vitt band och stjärna 
från utsidan av reservatet. Det gör att besökaren vet att hen går in i reservatet när markeringen 
passeras. På Stenstranden (strandavsnitt A-E) blir detta mer problematiskt eftersom ett stort antal 
privata fastigheter samsas med reservatet och stranden i huvudsak är fri att promenera på längs 
hela strandsträckan. Det finns därför risk att skyltningen leder till motsatt effekt om reservatsskylten 
sitter på privatsidan av gränsstolparna och förvirring kan uppstå för besökarna. Därav föreslås 
lösningen nedan och att skyltarna endast sätts på stolpens sjösida och eventuellt även på 
skogssidan. Vid behov kan även ett utsnitt ur reservatskartan med en Här-är-du-prick komplettera 
gränsskyltningen. Gränsmarkeringen kan behöva förklaras på separata skyltar som placeras uppe i 
vegetationszonen vid stigar som leder ner mot vattnet, alternativt på informationsskyltar där så är 
lämpligt (till exempel vid strandavsnitt E). Gränsmarkeringarna ska föregås av en 
gränskontroll/utstakning. 

 
Figur 1. Gränsmarkering på stolpe sett från sjösidan. Pilar markerar på vilken sida om stolpen som reservatet 
ligger. Dessa stolpar avses att användas längs stenstranden (skötselområde 7 (strandavsnitt A-E)) där 
gränserna är mest svårtolkade för besökare idag. 
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Renhållning och torrtoalett 
På tre platser i reservatet finns tillgänglighetsanpassade torrtoaletter som är kombinerade med 
sopkärl. Dessa är placerade intill parkeringen vid den största allmänningen vid Stenstranden (P1), 
vid den stora parkeringen i väster P5) och vid den nordöstra parkeringen nära badstranden P8).  
Vid parkeringen (P6) föreslås en ny torrtoalett uppföras. 
Föreslagen och befintliga torrtoaletter är markerade på kartan Förslag till nya anordningar (bilaga 
4). Befintliga torrtoaletter finns även i skötselplanskartan (bilaga 3). 
 
 

Parkeringsplatser 
På Ören finns det redan idag många parkeringsplatser för att vara ett naturreservat, cirka 55 platser 
uppdelat på åtta ytor i området. Fyra parkeringsplatser är avsedda för funktionsvarierade. Redan 
när naturvårdsområdet bildades 1982 föreslogs 50 parkeringsplatser uppdelat på tre ytor. Sedan 
dess har besökstrycket ökat markant, i huvudsak på grund av ökat intresse för surfing.  
 
Följande parkeringsplatser finns i reservatet idag. Dessa är markerade på skötselplanskartan (bilaga 
3) samt på kartan Förslag till nya anordningar (bilaga 4). 
 
P1: Norr om den stora allmänningen vid Stenstranden (B), norr om vägen. Parkering med ca 3 
platser varav 1 plats för funktionsvarierade.  
P2: Strax söder om vägen och P1. Cirka 8 platser.  
P3: 60 meter västerut från P2 finns en parkeringsyta med cirka 8 platser söder om vägen.  
P4: I kurvan i sydväst (E). 2 parkeringsplatser för funktionsvarierade. 
P5: ”Stora parkeringen” i väster. Cirka 17 platser samt 1 plats för funktionsvarierade. 
P6: Parkering i nordväst där stig löper västerut mot Natura 2000-området. Cirka 6 platser. 
P7: Parkering vid badplatsen i norra delen av reservatet. Cirka 12 platser + 1 plats för 
funktionsvarierade. 
P8: En parkering med 2-3 platser i nordväst (P till Reveluddens reservat) 
 
Utöver ovan redovisade platser uppskattas förekomst av ett 30-tal platser där det parkeras frekvent 
i terrängen, merparten kring P1-P3. Dessutom är det vanligt förekommande att besökare parkerar 
utmed vägen, främst i söder.  
 
Nedan anges sju förslag till nya parkeringsplatser. Förslagen utgår från att befintliga parkeringar 
utökas eller att platser i terrängen där det frekvent förekommer parkering görs om till platser där 
parkering tillåts. För samtliga platser är naturvärdena låga, delvis på grund av slitage, men även för 
att skogen är relativt ung och inte har utvecklat höga värden ännu. Eftersom Ören är en plats dit 
besökare reser för att utöva fritidsintressen med relativt skrymmande och/eller tung utrustning har 
parkering vid reservatets entré eller utanför reservatet inte bedömts relevant. 
 

F1. En befintlig liten grusig yta ligger strax öster om parkering P1 och har plats för 2 bilar. På 
denna yta föreslås att parkering tillåts, men marken iordningställs inte mer än nuvarande skick. 

 
F2. Ny parkeringsyta föreslås norr om vägen mellan parkeringsyta P1 och F3 med plats för 20 till 
maximalt 40 bilar. Parkeringen placeras bakom en trädridå cirka 35 meter från vägen. 
Parkeringsplatserna skulle då hamna längs en befintlig gångstig där vegetationen är relativt 
öppen redan, i planterad skog med låga naturvärden, samt cirka två meter lägre jämfört med 
övriga parkeringar vid vägen. På så vis hamnar den nya parkeringsytan relativt undanskymt för 
omgivande bebyggelse och från vägen. Skogsmarken är relativt gles vilket gör att minimalt antal 
träd behöver fällas för att ge plats. Närmast vägen växer några grova björkar som bör sparas. 
Om möjligt sparas de grövre granarna nära F3 för att behålla trädridån mot vägen. Detta måste 
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dock vägas mot risken att granarna kan stormfällas om de får stå kvar. Vid behov av fällning ska 
en yta sparas för att vegetation med tiden ska kunna växa upp och avskärma parkeringen från 
vägen. 

 
F3. Norr om parkering P3 finns en yta i terrängen som idag används frekvent för parkering. Här 
föreslås att parkering i terrängen blir tillåten på en yta som motsvarar cirka 10 platser. Slitaget 
på ytan är idag tillräckligt lågt för att vegetationen inte nöts bort helt. Marken iordningställs inte 
med grus för att undvika en situation där vägen kantas av grusade parkeringsytor på båda 
sidor. Några enstaka klena träd behöver tas bort. Två större tallar bevaras och förses med 
stamskydd. Alternativ avverkas träden och stockarna kan användas om 
parkeringsräcke/faunadepå. Om behov uppstår kan ytan grusas.  

 
F4. Parkeringsytan P5 längst västerut i reservatet kan utökas åt öster med cirka 23 platser. 
Skogen som behöver tas i anspråk utgörs av planterad och relativt ung tallskog med låga 
naturvärden. Marken är redan förhållandevis plan och att utöka parkeringsytan kan göras utan 
stora ingrepp i marken. En trädridå kan sparas för att visuellt avskärma den nya ytan från 
befintlig parkering och väg. 

 
F5. Vid parkeringsyta P6 kan cirka 7 parkeringsplatser samt 1 parkeringsplats för 
rörelsehindrade tillskapas på östra sidan om vägen. Ytan är relativt plan, men behöver jämnas 
ut. Ytan grusas inte utan kortvuxen vegetation ska kunna återkolonisera ytan efter anläggning. 

 
F6. I nordvästra delen av reservatet (öster om Örentorp) finns en yta i slutet av vägen (västra 
sidan) som frekvent används för parkering. Den rymmer cirka 5 platser. Här föreslås att 
parkering tillåts i terrängen motsvarande 2 parkeringsplatser samt 1 plats för 
funktionsvarierade. Ytan är delvis grusad idag. 

 
F7. Vid badstranden i norr (parkering P8) effektiviseras ytan med cirka 7 nya platser. Flera av 
dessa används troligtvis redan idag eftersom ytan är grusad, men skyltningen förbjuder 
parkering på delar av den. Enstaka träd behöver tas bort. Flera av dem har stamskador idag. 
Stockarna kan användas om parkeringsräcke/faunadepå. 
  

Befintliga och föreslagna parkeringsytor pekas ut i bilaga 4 (Förslag till nya anordningar). 
 
För att effektivisera parkeringsytorna i reservatet föreslås parkeringsräcken sättas upp på samtliga 
parkeringar. Räckena bör ha markörer för varje parkeringsplats. Parkeringsräckena kan med fördel 
bestå av stockar från de träd som behöver avverkas för att ge plats åt nya parkeringsplatser.  
 
Om samtliga förslag genomförs skulle det innebära att cirka 100 parkeringsplatser tillkommer i 
reservatet uppdelat på 6 ytor. Vid en avvägning mellan behovet av parkeringsplatser och ingrepp i 
naturen bedömer kommunen att cirka 50 platser behöver tillskapas för att undvika det slitage som 
idag uppkommer på känslig terräng. Vidare behövs åtgärder vidtas så att terrängparkering 
förhindras. 
På de platser där terrängparkering förekommer frekvent föreslås hinder sättas ut i form av stockar, 
naturstenar eller annan avhållande anordning utanför vägområdet. 
 
 

Stigar 
Inom reservatet finns flera upptrampade stigar. Vid strandavsnitt E finns en kortare 
tillgänglighetsanpassad stig. Skyltar föreslås sättas upp för att peka ut stigarna och dess 
målpunkter. 
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Rastplatser 
Inom reservatet kan med fördel ett antal rastplatser, det vill säga bord och bänkar, tillkomma. 
Förslagsvis placeras dessa på lämplig plan yta vid allmänningarna vid strandavsnitt B, E och H.  
 

Eld-/grillplatser 
I reservatet förekommer otillåten eldning trots tydlig skyltning om att detta inte är tillåtet. Det 
händer att bränslet utgörs av grenar som bryts från levande träd och av torr liggande ved, särskilt 
vid den stora allmänningen vid Stenstranden (strandavsnitt B).  
På Ören är marken torr och brandrisken stor, vidare kan sten, block och hällar ta skada av eldning. 
För att motverka slitage på vegetation och mark samt tillgodose önskemålet att kunna elda och 
grilla i reservatet föreslås detta tillåtas på anordnade platser, förslagsvis vid allmänningarna vid 
strandavsnitt B, E, F, G och H.  
 

Vägar och ledningsnät 

Väg 
Vägen som finns i reservatet är en allmän väg som sköts av en vägförening där Nynäshamns 
kommun ingår med tre andelar. 
Reservatsföreskrifterna utgör inte hinder för underhåll av vägen, till exempel skötsel av vägkanter, 
dikning och röjning av vegetation inom vägområdet. Vägområdet är inte fastställt i den 
vägförrättning som finns, vilket gör det angeläget att en omförrättning genomförs för att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan kommun och vägförening. I nuläget förekommer periodvis 
dikesparkering, framförallt längs den södra vägen. Det oklart om det är kommunen eller 
vägföreningen som kan vidta åtgärder för att motverka detta när vägområdet inte är definierat. 
 
Det är viktigt att vägförening och reservatsförvaltaren för dialog kring aktiviteter som utförs längs 
vägen då många synpunkter kring detta kommer in till kommunen.  
Vägföreningen ska kontinuerligt skicka inbjudan till kommunen till föreningens möten och skicka 
protokoll från årsmöten. 
 
Anläggande av ny väg och parkeringsplatser kräver kommunens tillstånd (A13), utöver de 
parkeringsplatser inklusive infarter som föreslås i denna skötselplan.  
 

Ledningar 
Ledningar för el och tele finns i området. Reservatsföreskrifterna utgör inte hinder för underhåll av 
ledningsgator (föreskrift D2). Anläggande av ny ledning i luft, mark eller vatten är tillståndspliktigt, 
(föreskrift A16). 
 

Byggnader och anläggningar 
Inom reservatet finns tre tillgänglighetsanpassade torrdass kombinerade med sopkärl. Dessa är 
placerade vid parkeringsplatserna P1, P5 och P8, se bilaga 4.  
 
Genom reservatet löper en kraftledning.  
 
Ett militärtorn som numera är i privat ägo ligger inom reservatet (Ören 1:94). Tornet användes 
bland annat för övernattning under andra världskriget. 
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På norra delen av Ören, vid strandavsnitt G, finns ett tidigare fiskeläge bestående av ett mindre 
antal fiskebodar och upphängningsplatser för fiskenät, upplagda båtar med mera. Sedan mitten av 
1930-talet har upp till tre yrkesfiskare utgått från platsen och i området runt Ören fiskat framförallt 
strömming, men även flundra. Allt yrkesfiske upphörde under 1960-talet och platsen används idag 
som uppläggningsplats för ett antal mindre fritidsbåtar. I denna del av naturreservatet finns även en 
privat brygga.  
 
Strax öster om Ören 1:89 finns en teknikbod för vattenuttag tillhörande en 
gemensamhetsanläggning samt en elstation. 
 

Reservatsförvaltning och tillsyn 

Förvaltare 
Reservatsförvaltare är Nynäshamns kommun. Vid tidpunkten för reservatets revidering innebär det 
mark- och exploateringsenheten på kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen innebär ett 
övergripande ansvar för att syftet med reservatet uppnås och omfattar ansvar för bland annat 
naturvårdsåtgärder, informationstavlor och annan skyltning samt kontakt med markägare och andra 
berörda.  
 

Övervakning och tillsyn 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Tillsynen omfattar 
att reservatsföreskrifterna upprätthålls. 
 
Området kan övervakas av reservatsförvaltaren eller en särskilt anlitad naturbevakare. 
Övervakningen ska omfatta att föreskrifterna följs. Anteckningar om tillsyn och övrig 
naturvårdsförvaltning ska kontinuerligt föras av reservatsförvaltaren eller uppdragstagaren.  
 

Naturvårdsförvaltningens ekonomi 
Finansiering av naturvårdsförvaltningen sker inom budget för kommunens markförvaltning. 
Förvaltningskostnaderna utgörs av gränsmarkering, informationsskyltning, anläggande och underhåll 
av anordningar för friluftslivet, naturvårdsåtgärder, övervakning samt dokumentation och 
uppföljning.  

Dokumentation och uppföljning 

Befintlig dokumentation 
Vid Skogsstyrelsens inventeringar har fem nyckelbiotoper om sammanlagt 10,7 hektar, samt ett 
naturvärde om 2,1 hektar avgränsats inom reservatsområdet, varvid enstaka artfynd har 
dokumenterats.  
Några övriga inventeringar har inte genomförts. 
 

Kommande dokumentation 
Reservatet bör dokumenteras ytterligare för att öka kunskapen om områdets naturvärden. 
Undersökningar som kommunen låter genomföra i syfte att dokumentera reservatsområdet eller 
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skapa underlag för skötselåtgärder får ske utan hinder av reservatsföreskrifterna. Exempelvis kan 
växter och djur behöva samlas in för artbestämning. 
 
Uppföljning av naturvärdena och skogstillståndet kan på sikt leda till att ytterligare skötselåtgärder 
blir aktuella, med syfte att bibehålla och förstärka reservatets naturvärden. Skötselplanen får i så fall 
ses över eller kompletteras.  
 
Dokumentation och uppföljning av naturvärden bör ske när det gäller områdets nyckelbiotoper och 
annan skyddsvärd skog. Även slitage på känslig vegetation bör dokumenteras vid återkommande 
översyn så att åtgärder kan vidtas för att förhindra ytterligare skador. 
 

Uppföljning av genomförda skötselåtgärder 
Kommunen ansvarar för dokumentation och uppföljning av genomförda skötselåtgärder. En 
uppföljning av förändringar i naturtillståndet och naturvärdena som följd av de naturliga förloppen 
bör göras om cirka 10 år för att då bedöma behovet av en revidering av skötselplanen. 

Uppföljning av bevarandemål och gynnsamt tillstånd i Natura2000-området  
Kommunen ansvarar för att uppföljning av skötselplanens bevarandemål genomförs. Länsstyrelsen 
ansvarar för bevarandemål och gynnsamt tillstånd i Natura2000-området. 
Kommunen kan efter skötselplanens fastställande komplettera med parametrar och mätmetoder för 
att följa upp och utvärdera uppsatta bevarandemål.  
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Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder  
Denna tabell utgör underlag och stöd för förvaltaren vid planering av åtgärder i naturreservat. De 
ekonomiska resurserna utgör en begränsande faktor för verksamheten, vilket innebär att förvaltaren 
måste prioritera mellan åtgärder. 
 

Åtgärdstyp Skötselåtgärd m.m. 
Tidpunkt 
efter beslut Skötselområde Prioritet 

Friluftsliv 
Gränskontroll och nya 
gränsmarkeringar inom 1 år  7 1 

Friluftsliv Anlägga parkering Inom 1 år 
Anges efter 
samrådet 1 

Friluftsliv Översyn gränsmarkeringar 

inom 1 år, 
sedan vart 5:e 
år hela reservatet 2 

Friluftsliv 
Informationsskyltar byts ut + 2 
nya Inom 1 år 

Vid infart, P2, 
P4/E, P5, P6, G, 
P8 3 

Friluftsliv Anläggning av eld-/grillplatser Inom 3 år  B, E, F, G, H 1 

Friluftsliv Folder Inom 3 år  

Ska finnas vid 
entrén/vägskälet
, P2, P5 2 

Friluftsliv Ny torrtoalett Inom 3 år  P6 3 
Friluftsliv Bord och bänkar placeras ut Inom 5 år  B, E, F, H 2 
Friluftsliv Skyltar mot målpunkter/stigar Inom 5 år  hela reservatet 3 

Naturskötsel 
ta bort konkurrerande 
vegetation Vid behov 

1, 2, 3, 8 (västra 
stranden) 1 

Naturskötsel 
Ta bort nedfallna eller 
hängande träd Vid behov 1, 2, 3, 4, 5 1 

Naturskötsel Åtgärder mot invasiva arter Vid behov 1, G, H 1 

Friluftsliv 
Skyltar som förklarar 
gränsmarkeringar på stranden Vid behov 1 1 

Naturskötsel skapa död ved Vid behov 1, 2, 3 2 
Naturskötsel friställa träd Vid behov 1, 2 2 

Friluftsliv 
Hinder/spänger för att 
motverka slitage Vid behov 

Hela reservatet, 
men 
företrädesvis 
längs 
stenstranden 2 

Naturskötsel Blädning-plockhugg Vid behov 2, 4 3 
Naturskötsel Riva stentorn Vid behov 7 3 
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Ordlista 
 
 
Artportalen Artportalen är en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och 

svampar. Artportalen utvecklas och drivs av SLU Artdatabanken vid Sveriges 
lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket. 
https://www.artportalen.se/ 

 
Bonitet Skogsmarks bördighet. 
 
Blädning Skogsbruksmetod som går ut på att hugga bort de grövsta och största 

träden med ett tidsintervall mellan gångerna som beror av bonitet och 
allmäntillstånd i skogen. När tillräckligt många träd vuxit in i dimension och 
volym gallras bort de största träden bort. Nya plantor kommer upp hela 
tiden och tillåts att växa i de gläntor som skapas. 

 
Faunadepå En faunadepå innebär kvarlämnad död ved vars syfte är att öka den 

biologiska mångfalden för bland annat vedlevande arter. Faunadepåerna 
kan utgöras av stockar, stubbar, rishögar eller liknande. 

 
Fuktdråg Ett markavsnitt som är fuktpåverkat genom mer eller mindre tillfälliga 

översvämningar eller periodvis högt grundvattenstånd. 
 
Klappersten Mindre stenar som fått sin rundade form genom rullning och nötning mot 

varandra av havsvågor eller strömmande och forsande vatten. 
 
NO Målklass i skogsbruksplan. Beteckningen betyder ”naturvård, orört” och ska 

lämnas för fri utveckling. 
 
NS Målklass i skogsbruksplan. Beteckningen betyder ”naturvård med skötsel”. 

Miljövärdena väger tyngst men kan behöva förstärkas eller bevaras med 
naturvårdande skötsel. 

 
Plockhuggning Avverkning av spridda träd i bestånd utan gallring av mellanliggande 

partier. 
 
Rygg/krönrygg   Krönet av en ås eller moränrygg som svallats av havet. 
 
Rödlistan Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda 

arters risk att dö ut i Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. 
Rödlistan delar in arterna i kategorierna LC = livskraftig, DD = 
Kunskapsbrist, NT = nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = akut 
hotad och RE = Nationellt utöd. 

 
Strandvall/-terrass  Valliknande bildning som främst består av platta stenar och grus som 

transporterats upp av vågsvall eller vinteris ovanför och parallellt med 
strandlinjen. Strandvallar förekommer ofta flera stycken ovanför varandra (i 
succession) och vittnar då ofta om tidigare vattennivåer.  

 
Strandhak  Inskärning vid högvattenytan på branta stränder med stark vågverkan. 

Strandhak kan utvidgas till terrasser eller undermineras av vågornas erosion 
så att strandgrottor eller abrasionsbranter (klintar eller brinkar) bildas. 
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Veteranisering Att veteranisera ett träd betyder att man åldrar trädet i förtid. Ibland görs 
det som en naturvårdsinsats på yngre träd för att snabbare få dem att likna 
äldre träd, som ofta är mer attraktiva som boplats och föda för andra arter. 
Det kan till exempel vara att hål sågas ut, att bark avlägsnas från genar 
eller annan skada tillfogas trädet. 
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