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”Sveriges artrika gammelskogar 
kommer i stora delar vara utslagna 
inom 20 år, och med dem försvinner 
tusentals arter som är beroende av 
gamla skogsekosystem.”

Alec Forss, The Ecologist, februari 2015
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Antal skyddade och skyddsvärda djur, 
växter och svampar funna hittills*)

*) Dessa siffror gäller naturvårdsarter funna t.o.m. november 2018.

 3 Globalt hotade och rödlistade arter

 44 Svenska hotade och rödlistade arter

 1 Naturvårdsverkets åtgärdsprogram (EU)

 22 Skyddade enligt Art- och habitatdirektivet (EU)

 14 Skyddade enligt Fågeldirektivet (EU)

 12 Skyddade enligt EuroBats (EU)

 62 Skyddade enligt Bernkonventionen (EU)

 23 Skyddade enligt Bonnkonventionen (FN)

 3 Skyddade enligt AEWA-avtalet (FN)

 32 Signalarter

 26 Prioriterade fågelarter

 70 Skyddade och fridlysta i Sverige

  = totalt 111 Naturvårdsarter 
	 	 (flertalet	arter	är	skyddade	enligt	flera	klassningar)
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Så skapas framtidens gammelskog

Bevara området  
som ett gemensamt  
natur- och kultur-
skyddat område
Det är kombinationen av naturskog och 
kulturminnen som gör området unikt!  
Alla åtgärder ska skydda naturvårdsarterna i området, i synnerhet rödlistade arter, 
samt alla kulturminnen som t.ex. Engelska parken och resterna från stenbrytningen.

Gör tillgängligt
– Varsam friläggning av kulturminnen 

från stenepoken

– Ta fram gamla stigar och promenadvägar i Engelska parken

– Frilägg de gamla och grova träden

– Ta vara på skogen som levande resurs i förskola och skola

– Informationsskyltar om naturen och kulturen

– Spångad led genom alkärret

Återställ och restaurera värdefulla miljöer
– Återställ och restaurera alkärret vid Våneviksmararna

– Håll kulturskapade ytor öppna

– Återskapa en strandäng vid havsviken

– Skapa ett Naturum i anslutning  
till badplatsen

Visioner
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Därför ska Våneviks gammelskog 
bli ett gemensamt natur- och 
kulturskyddat område

 Skogen i Vånevik kan betraktas som gammelskog. Det är ett 
vedertaget begrepp för en skog som varit orörd länge och återfått sin naturliga 
livscykel. Den har en markant andel gamla träd, ofta med ett stort inslag av död 
ved. En gammelskog har avgörande betydelse för den hotade och sällsynta delen av 
skogens flora och fauna. Att en skog har dessa kvaliteter kan bland annat avläsas på 
mängden signalarter – arter som är beroende av lång kontinuitet för att överleva. 
Inte mindre än 32 signalarter har hittills påträffats i Våneviks gammelskog!

Enligt Naturvårdsverket är nu mindre än 2 procent av skogen i södra Sverige 
gammelskog.

 Området är värdefullt med rika och omväxlande biotoper med 
rödlistade arter av både djur och växter. Skogen har inte varit avverkad 
på länge och många träd har inte bara blivit resliga och grova utan också hem för 
en mängd olika fåglar och insekter. De inventeringar som gjorts under 2014 – 2017 
bekräftar att området har höga naturvärden. 

 Området rymmer kulturhistoriska lämningar från 1870-talet 
fram till stenindustriepokens slut 1940. Därefter har det varit i princip orört, 
och de lämningar som finns ligger nu inbäddade i grönska. Med tiden har natur- och 
kulturvärdena smält samman. Området ingår i riksintresse för kulturmiljövård och 
Stenvillan är byggnadsminne sedan 1985. Länsstyrelsen har föreslagit att området ska 
ingå i ett kulturreservat.
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 Området ger besökaren en rofylld känsla och stimulerar 
alla sinnen. Det är en miljö som lämpar sig för rekreation och åter hämtning 
och uppfyller kriterierna för rekreationsskog. SLU har uppmärksammat skogens 
rehabiliterande värden i forskning. De nyckelord som långtidssjukskrivna människor 
valde för att beskriva sina ”återhämtningsskogar” var rofylldhet, vildhet, rymd, 
artrikedom och kultur. Det måste inte vara ett stort område, men det ska finnas 
möjlighet att sitta ned och vila i avskildhet. Aktuell forskning visar att vistelse i 
återhämtningsskog stärker immunförsvaret, sänker stressnivåer och blodtryck 
och gör oss minde aggressiva och deprimerade. ”Skogsbad” är en terapiform mot 
stressjukdomar som används med framgång i sjukvården i bl a Japan, USA och 
Finland.

 Området är tätortsnära. Detta ger den ett starkt skyddsvärde 
enligt kommunens egen skogspolicy, som slår fast: ”De sociala, biologiska och 
kulturhistoriska värdena ska vara styrande för dessa skogars skötsel.” Skogens läge i 
Våneviks och Påskallaviks fritidsområde, med många stigar och en populär badplats, 
gör att den har mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet för både boende och 
besökare i kommunen.

 Området har potential att främja landsbygdsutvecklingen.  
2017 skriver Claes Svedlindh, Naturvårdsverket: ”När värdefull natur görs mer 
tillgänglig skapar det i sin tur ytterligare sysselsättning. Företag inom besöksnäringen, 
som till exempel driver boende, guidning, turridning eller kajakpaddling, etableras 
ofta i anslutning till nationalparker, naturreservat eller annan värdefull natur.” 
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Orörda naturområden är viktiga idag och kommer att vara ännu 
viktigare i framtiden. Eftersom kusten kring Oskarshamn till stora 
delar redan är exploaterad är det av stor betydelse att bevara Våneviks 
gammelskog. Genom att skydda den kan natur- och kulturvärdena förbli 
tillgängliga även för kommande generationer.

Den här visionen har utformats av  
de föreningar som står bakom  
Vi som värnar om Vånevik:

Föreningen Våneviks gammelskog

Skogsgruppen i Oskarshamn

Döderhults Naturskyddsförening

Biologiska Sällskapet i Oskarshamn

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Naturskyddsföreningen i Kalmar län

Östra Smålands Ornitologiska Förening

Karta från oskarshamn.se
Det gröna området visar Våneviks gammelskog.
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Bevara som  
ett gemensamt 
natur- och 
kulturskyddat 
område
Gör Våneviks gammelskog till ett 
naturreservat där även kulturminnena 
visas särskilda hänsyn – eller tvärtom. 
Det viktiga är att både natur och kultur 
bevaras som en helhet.

Riksantikvarieämbetet skriver i 
”Beslut om kulturreservat” att ”Båda 
reservatsformerna kan tillämpas 
för att bevara såväl natur- som 
kulturmiljövärden...” oavsett vilken 
beteckning man väljer för ett område. 
Det innebär att det är möjligt att skydda 
både natur och kultur inom ramen för 
båda reservatsformerna. 
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Varsam friläggning av de 
kulturminnen som finns efter 
stenindustrin
I området finns många lämningar som till exempel krutkällare, smedjor, broar, 
fundament och stenbrott. Länsstyrelsen har beskrivit området som ”av omistligt värde 
för förståelsen av stenidustrins framväxt i Kalmar län”.

De kulturhistoriska lämningarna i naturen är det som gör området unikt i ett större 
perspektiv, men de är också en viktig del av vår egen historia. Många boende i Våne-
vik med omnejd har släktingar som varit stenarbetare i generationer. Berättelsen om 
Våneviks historia är fortfarande levande genom att allt finns kvar där det en gång upp-
stod. Området är intakt, endast påverkat av den tid som förflutit. Det är betydelsefullt 
för kommande generationers förankring och förståelse av både dåtid och samtid.
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Ta fram gamla 
stigar och 
promenadvägar i 
Engelska parken
I gammelskogen finns många promenad-
stigar, ridvägar och rallvägar. Vissa är 
fortfarande mycket framträdande,  
andra mer igenväxta och svårfunna.  
De stenkantade promenadstigarna i den 
engelska parken som anlades i slutet på 
1800-talet kan restaureras. Parken visar 
på det klassamhälle som rådde under 
denna tid och kan delvis återställas i ett 
område nära Stenvillan och lusthuset.

Genom att utnyttja de över hundraåriga 
kommunikationsstråken blir stigarna i 
sig själva en del av det ursprungliga. Att 
bokstavligen få gå i tidigare generationers 
fotspår ger ytterligare en dimension åt 
besöket i gammelskogen.
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Frilägg de gamla  
och grova träden
Gamla träd är unika ekosystem av djur, 
växter och svampar. SLU:s kartläggning 
av 1.500 av skogslandskapets rödlistade 
arter, som hotar att försvinna från Sverige 
på kortare eller längre sikt, visar att  
70 procent av dem är beroende av 
gamla och döda träd. De gamla trädens 
betydelse för den biologiska mångfalden 
kan inte överskattas och därför bör 
de inventeras. Genom att ge dem rätt 
betingelser kan de gynnas att leva mycket 
länge och med en försiktig röjning kring 
en del av dem blir de ännu tydligare för 
besökare.

En annan viktig aspekt är deras betydelse 
för upplevelsen av skogen. De gamla 
och stora träden har alltid haft en viktig 
plats i människors medvetande. De är 
vördnadsbjudande med sin storlek och 
det faktum att de överlever oss med 
generationer. Inför dem upplever vi en 
känsla av kontinuitet och kontakt med 
naturen och vårt eget ursprung. Något 
som blir mer och mer betydelsefullt i 
dagens fragmenterade och urbaniserade 
samhälle.
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Gamla träd berättar – den här tallen har överlevt ett blixtnedslag.
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Informations-
skyltar om  
naturen och  
kulturen
I samarbete med traktens natur- och 
kulturföreningar kan skyltar med bilder 
på arter och kartor över området skapas. 
Skyltarna placeras på platser som redan 
är naturliga ingångar till skogen, som 
till exempel vid badplatsen, 
båtklubben och Sjöhagen i 
södra delen av området. 

När det gäller kulturminnen 
kan bilder från tiden 
stenindustrin var i drift 
komplettera den bild nutiden 
ger. Något som förstärker 
upplevelsen och gör historien 
än mer närvarande.
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Återställ och  
restaurera alkärret 
vid Våneviks-
mararna
I Enviroplannings naturvärdes-
inventering 2014 pekades det särskilt på 
värdet av att återställa alkärret genom 
vattenståndshöjning. Detta gynnar 
vattenlevande arter som groddjur och 
vissa kräldjur, liksom till exempel fåglar 
och fladdermöss som är beroende av god 
tillgång på insekter. 

Alsumpskogar är en hotad naturtyp och 
kan klassas som ett skyddsvärt Natura 
2000-område inom EU. Denna biotop 
har ofta väl utbildade socklar som härrör 
från flera trädgenerationer. Skogen i 
Vånevik är gammal, vilket de påtagligt 
stora alsocklarna visar.
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Spångad led  
genom alkärret
Alkärret kan göras tillgängligt genom 
att bygga en spångad led. Alsumpskog 
är en naturtyp som de flesta människor 
aldrig sett på grund av att den är 
svårframkomlig. Den är ett spännande 
och fascinerande besöksmål året 
runt. Här är en intensiv fågelsång på 
vårarna, en nästan regnskogsliknande 
grönska sommartid, en mosaik av 
mossor, gula löv och vattenspeglar på 
hösten och vintertid ett fascinerande 
landskap av stammar, grenar och torra 
ormbunksblad.

Alsumpskogar är mycket artrika 
både vad gäller växter och djur. Här 
i Vånevik häckar exempelvis den 
sällsynta mindre hackspetten. Den större 
vattensalamandern och flera arter av 
fladdermöss trivs också här. En spångad 
led tar små och stora besökare rakt in i en 
naturtyp som är så nära en djungel man 
kan komma i Sverige!
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Ta vara på skogen som levande 
resurs i förskola och skola
I en allt mer virtuell värld behöver barn även upplevelser från den verkliga och 
naturliga världen. I den kan de upptäcka med alla sinnen, lära sig om samspelet 
mellan djur och växter och lära sig att vara rädd om naturen. Dessutom får de både 
motion och motorisk träning. 

Låt barnen upptäcka skogens värden och lära om naturen och framtidens hållbara 
samhälle genom Föreningen Skogens koncept ”Skogen i skolan”. Våneviks gammel-
skog är lättillgänglig och rikt varierad vilket gör den idealisk för utomhuspedagogik.

”Skogen i Skolans” idé bygger på att koppla samman teori och praktik för att öka 
lärares och elevers intresse och kunskap om skog. Konceptet innehåller många 
övningar kopplade till teknik, matematik och naturvetenskap, men också till skolans 
andra ämnen. 

Påskallaviksskolan har redan ”Grön Flagg” – ingår i ett skolnätverk 
för hållbar utveckling – och var dessutom den första skolan i 
kommunen som fick rätt att hissa den. Våneviks gammelskog 
kan ”adopteras” som skolskog och vara både ett självklart och 
spännande utflyktsmål och en plats för livsviktigt lärande.

Fo
to

: M
ar

it 
St

ig
sd

ot
te

r



181122  |  Våneviks gammelskog – framtidens skog
https://vaneviksgammelskog.wordpress.com
https://sv-se.facebook.com/varnaomvanevik

16

Håll kultur-
skapade ytor 
öppna
Våneviks gammelskog bär spår av 
människors liv och verksamhet. Inte bara 
i form av den dominerande stenindustrin 
utan också av tidigare generationers 
odling och betesmark. Genom varsam 
röjning kan dessa ytor förbli de öppna, 
ljusa gläntor som bidrar till den rika och 
omväxlande miljön. 

Ett exempel är den gamla frukt-
trädgårdens öppna ängsyta som är en 
viktig biotop för vissa orkidéer och flera 
fjärilar, som exempelvis bastardsvärmare, 
blåvinge och makaonfjäril. Det finns 
fortfarande flera levande fruktträd kvar 
och här kan en sortimentsträdgård med 
gamla sorter skapas.
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Ta fram 
strandängen
Genom att slå delar av vassviken utanför 
Våneviksmararna kan en strandäng 
skapas och ge förutsättningar för olika 
växter och djur. Dels skulle det gynna 
arter som redan finns i området, som 
drillsnäppa, kustarun, ormtunga och 
spikblad, dels göra det möjligt för nya 
att kolonisera. Strandängen är också en 
viktig biotop för olika fåglar. Sånglärka 
och rosenfink lockas dit, liksom många 
vadare. En öppen strandäng blir en fin 
plats att njuta av havsvikens fågelliv ifrån.
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Skapa ett Naturum  
i anslutning till  
badplatsen
Ett Naturum fungerar som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i 
synnerhet. De är intressanta, uppskattade besöksmål och finns över hela Sverige, men 
ännu finns inget på hela den 25 mil långa kuststräckan mellan Västervik och Ronneby. 

Våneviks gammelskog är en lämplig plats för ett Naturum. Den har många olika 
biotoper och flera artgrupper har nyligen inventerats. Inventeringarna visar på ett 
anmärkningsvärt stort antal skyddsvärda arter av både växter och djur. Flera av dem 
är skyddade enligt både nationella och internationella åtgärdsprogram och direktiv. 
Här finns till och med två mycket ovanliga fladdermusarter,  dammfladdermus och 
barbastell, som är globalt rödlistade och hotas av utrotning i hela världen.

Visioner

Ett Naturum kan förverkligas i anslutning till Våneviks badplats. (Bilden är ett montage.)
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I Våneviks gammelskog finns också en mängd 
kulturhistoriska lämningar från förra sekelskiftets 
stenindustri, en epok som alltjämt är av stor 
betydelse i vår kommuns historia. Området 
är lättillgängligt och det finns sedan sommaren 2015 en uppmärkt kulturstig som 
museiföreingen Hård Klang står bakom med stöd från Länsstyrelsen. Oskarshamn är 
en utpräglad kustkommun och här har kommunen chansen att  locka besökare till ett 
Naturum i Vånevik som beskriver kustens speciella flora,  fauna och geologi.

Själva byggnaden kan samspela med naturen och miljön omkring. En naturlig 
placering är vid badplatsen, där det tidigare stod ett utemuseum över stenindustrin. 
Det är lätt att ta sig dit via befintlig bilväg och parkering. Platsen har inga 
nivåskillnader och kräver ingen särskild tillgänglighetsanpassning. Läget vid havet 
är tilltalande och gammelskogen finns precis i anslutning till platsen. Vånevik är en 
naturlig placering för ett Naturum som kan bli porten till den fantastiska kustnaturen.  
Här finns något för alla besökare att uppleva.

Visioner
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Gammelskogen länkar samman 
andra värdefulla naturtyper i 
omgivningen
Skogsområdet mellan Vånevik och Påskallavik är av intresse för naturvården på ett 
regionalt plan genom sitt läge mellan naturreservaten Storö i nordost och Emån i 
sydväst. Gammelskogen fungerar som en brygga mellan karg skärgårdsnatur på öarna 
i nordost och våtmarker med lövskog längre inåt landet i sydväst.

Ett Naturum placerat i Vånevik blir en port till den rika och omväxlande natur som 
finns i regionen. Genom sitt läge ett stenkast från E22 finns möjlighet att locka många 
besökare att upptäcka flera delar av vår kommun.

Våneviks gammelskog

Vånevik samhälle

Storö naturreservat

Fo
to

: H
an

s 
Ra

ne
st

ål



181122  |  Våneviks gammelskog – framtidens skog
https://vaneviksgammelskog.wordpress.com
https://sv-se.facebook.com/varnaomvanevik

21

Hitta till Våneviks gammelskog

Oskarshamn

Våneviks  
gammelskog

Stockholm

Vånevik ligger ca. 10 km söder om Oskarshamn. 
Gammelskogen nås lättast från Våneviks 
badplats, där det också finns goda parkerings-
möjligheter.

Våneviks gammelskog sträcker sig från södra 
Vånevik till norra Påskallavik.

Våneviks badplats

100 m
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Vi står bakom Rädda Våneviks gammelskog
Föreningen Våneviks Gammelskog
vaneviksgammelskog@gmail.com

Skogsgruppen i Oskarshamn
www.skogsgruppen.se

Döderhults Naturskyddsförening
http://doderhult.naturskyddsforeningen.se

Biologiska Sällskapet i Oskarshamn
www.bimon.se

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
http://forening.oskarshamn.se/forening/visa.aspx?id=OBF

Naturskyddsföreningen Kalmar län
http://kalmar-lan.naturskyddsforeningen.se

Östra Smålands Ornitologiska Förening
http://birdlife.se/start-1.0.5493.1/

Döderhult

Kalmar län

Kampanjen Rädda Våneviks gammelskog
Facebook Vi som värnar om Vånevik
https://sv-se.facebook.com/varnaomvanevik

Blogg Våneviks Gammelskog
https://vaneviksgammelskog.wordpress.com

Kontakt
vaneviksgammelskog@gmail.com
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 VÅNEVIKS GAMMELSKOG

Hasselmusen bor i gammelskogen
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