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Bakgrund 
 

Strax söder om Arkösund ligger detta naturreservat, som förutom Kopparholmarna bl a består av 

Lilla och Stora Kuggen, Kuggskären och Lilla och Stora Viskär. Totala arealen är 273 ha varav 

246 ha är vatten. Kopparholmarna ingick förr i kustförsvaret, men för några år sedan togs 

landstigningsförbudet bort. 
 

Den största landarealen består av klippmarker med gles vegetation. Främst fårsvingel och ljung, 

men också låga träd och buskar. Här finns gödselpåverkade fågelklippor med en varierad lavflora. 

På de större holmarna förekommer äldre barrskog, triviallövskog och en askdominerad ädellövlund 

samt artrika betesmarker. En mindre areal utgörs av strandäng. 

På Östra Kopparholmen finns två byggnader som används av Fortifikationsverket. 
 

Cirka en tredjedel av vattenområdet består av grunda bottnar. Djupet är här mindre än 6 meter. 

Bottnarna delas in i hård- och mjukbottnar. De första består av hällar och block, de senare av 

finkornigt material som lera och organiskt material. Vegetationen på hårdbottnarna domineras av 

alger medan mjukbottnarna även är klädda med en hel del kärlväxter. 

Djupare bottnar domineras av sand, grus och sten med inslag av större block. Här och var täcks 

botten av blåmusslor. 
 

Vattenmiljön inom reservatet är på sina ställen väldokumenterad, med ett antal inventeringar 

genomförda. Även landmiljöerna är inventerade, i första hand genom en nyckelbiotopsinventering, 

men också genom inventering av lövträdsmiljöer samt ängs- och hagmarksmiljöer. 
 

Länsstyrelsen motiverar reservatsbeslutet med: ”Den finskurna Östgötaskärgården med en mosaik 

av vatten- och landmiljöer är unik. Skärgårdens mångformighet skapar underlag för ett rikt och 

omväxlande växt- och djurliv. Kopparholmarnas naturreservat utgör en värdefull del av skärgården 

med mycket höga natur- och friluftsvärden. ............ De grunda havsbottnarna inom reservatet är 

frodigt bevuxna med ett artrikt samhälle bestående av kärlväxter och alger. Grundområdena är 

viktiga för smådjur, fisk och fågel.” 
 

Reservatet ligger inom riksintresset Östergötlands skärgård, utpekat som riksintresse både för 

naturvården och friluftslivet. 
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Våra synpunkter 
 

Naturskyddsföreningen Norrköping delar Länsstyrelsens syn på Östergötlands skärgård: att den är 

unik och saknar egentliga motsvarigheter. Vidare att reservatsområdet vid Kopparholmarna är 

biologiskt rikt och innehåller en mängd olika naturtyper. 
 

Föreningen stödjer Länsstyrelsens och kommunens beslut att bilda naturreservatet 

Kopparholmarna. 
 

Vi ställer oss också bakom reservatets föreskrifter. Möjligtvis skall man komplettera föreskrifterna 

med punkten: Toalettutsläpp från fritidsbåtar är inte tillåtet. 
 

Vi anser att skötselplanen för Kopparholmarnas naturreservat beskriver området på ett grundligt 

och intressant sätt. Även den marina miljön beskrivs ingående. 

I detta sammanhang vill vi passa på att förmedla en åsikt från Naturvårdsverket: man anser att 

Östergötlands län ligger väl framme när det gäller inventering och dokumentation av marina 

miljöer! 

En redaktionell synpunkt: på sidan 2 i skötselplanen tror vi att två områden fallit bort under 

rubriken ”Övriga naturtyper land”. Områdena är Ask / Ädellövlund 1,2 ha och Sumpskog 0,6 ha. 
 

Skötselplanens avsnitt ”Disposition och skötsel av mark” är, så vitt vi kan se, väl avvägt. 
 

Slutligen är det vår förhoppning att byggnaderna på Östra Kopparholmen förblir i statens ägo, eller 

att kommunen tar över dem. Det är önskvärt att byggnader inklusive delar av ön inte privatiseras. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Göran Esbjörnsson 

Naturskyddsföreningen Norrköping 
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Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 

www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping 

http://www.naturskyddsforeningen.se/norrkoping

