
                                     

§ Glöm inte att Du är gäst i naturen

Som gäst i naturen är det viktigt att Du tar ansvar och 
visar hänsyn.

Huvudregeln är; inte störa och inte förstöra.
 
Därför är det förbjudet att inom reservatet:

*	 Bryta	kvistar,	fälla	eller	på	annat	sätt	skada	levande	eller	
döda	stående	och	omkullfallna	träd	och	buskar.

*	 Fånga	 och	 insamla	 ryggradslösa	 djur	 på	 sådant	 sätt	
att	 deras	 biotoper	 eller	 reproduktionsmiljöer	 skadas	 eller	
förstörs.

*	 Förstöra	eller	skada	berg,	jord	eller	sten	genom	att	borra,	
rista,	gräva,	hacka,	spränga,	måla	eller	liknande.

*	 Skada,	 plocka	 eller	 samla	 in	 växter	 eller	 växtdelar.	
Bär,	 matsvamp	 och	 blomplockning	 för	 eget	 behov	 är	 dock	
tillåtet.

*	 Sätta	upp	tavla,	plakat,	affisch,	skylt	eller	göra	inskrift.

*	 Anordna	 tävlingar	 eller	 bedriva	 lägerverksamhet	 utan	
Oxelösunds	kommuns	tillstånd

*	 Tälta,	ställa	upp	husvagnar	och	husbilar.

*	 Göra	 upp	 eld	 på	 annan	 än	 iordningställd	 plats	 som	 är	
utmärkt	i	fastställd	skötselplan.

*	 Medföra	okopplad	hund	eller	annat	husdjur	i	de	trädklädda	
betesmarkerna,	med	undantag	för	den	tid	det	inte	finns	några	
betesdjur	i	hagarna.

I övrigt gäller att stor hänsyn skall visas till de boende på 
Femöre. Respektera hemfriden, observera att reservats-
gränserna ej syns i terrängen. Av kartan framgår att viss ar-
renderad mark undantagits från reservatet.

En varsam gäst är alltid välkommen tillbaka!

Fyren
Det vilar alltid en viss stämning över en fyrplats, få andra platser utövar samma fascination på oss och förmår att sätta vår fantasi i rörelse. 
Varje fyrplats har sin historia och sina hjältar. Ofta finns spännande berättelser nedtecknade i fyrvaktarens böcker men mycket sitter även i 
väggarna. Ofta presenteras fyrar med tekniska uppgifter om linselement och ljusstyrkor. En kort faktatext finns även här men stämningen och 
känslan för fyrplatsen måste du själv känna in. 

Ta dig tid att sitta en stund vid fyren, blicka ut över havet och tänk dig 100 år tillbaka i tiden. Frammana bilder av den tidens sjömän, utan 
radar, telekommunikation eller andra moderna navigationshjälpmedel, frammana bilder av storm, dimma och mörker och den trygghet åsy-
nen av fyrljuset eller ljudet från misten kunde ge.

Fyren på Femörehuvud byggdes år 1867 för inomskärsleden mellan Södertälje och Bråviken. Fyrvaktarehuset var rött med ett vertikalt vitt 
fält på långsidan, huset förlängdes 1922 och långsidan ut mot havet målades vit 1924. Den ursprungliga fyren var placerad i en utbyggnad på 
själva huset och var utrustad med en rovoljelampa. I slutet av 1800-talet ersattes rovoljelampan av en fotogenlampa med veke. Den fristå-
ende betongfyr som står här idag byggdes 1955 och utrustades med en AGA gaslykta. År 1870 började man mistsignalera med en gånggång 
som år 1922 ersattes med en klockstapel. År 1940 ersattes mistklockan med en tyfon men klockan behölls alltid som reserv.

Fyren var i drift till 1955 då den avbemannades och släcktes. Idag är det Föreningen Femörefortet som driver och bevarar fyrplatsen.

Mot öppet hav
Från fyrplatsen och från många andra ställen har du en härlig utsikt 
ut över öppet hav. Området utanför Femöre heter Ramnöflagan och 
strax söder om den ligger Bråvikens mynning. Femörehuvud är den 
sydliga utposten av Sörmlands skärgård. Sörmlands skärgård omfat-
tar cirka 4000 öar, holmar och skär. Den sammanlagda kuststräckan är 
cirka 50 mil lång. 
Denna skärgård 
skiljer sig från de 
i norr och söder 
genom att den 
är relativt smal.  
Den skogsklädda 
innerskärgården 
övergår här direkt 
till ytterskärgård 
med dess kala öar. 
Mellanskärgård 
saknas nästan 
helt. Sörmlands 
skärgård är en ut-
präglad urbergs-
skärgård med en-
dast tunna jord-
lager på öarna. 
Skärgården är till 
stora delar oex-
ploaterad.

Tips för en aktiv fritid
Femöre naturreservat har länge varit ett populärt utflyktsmål med sin 
dramatiska natur och närhet till havet. I reservatet finns flera markerade 
strövstigar som du kan följa. Sörmlandsleden som går genom området 
leder dig bl a ut till och runt Femörehuvud. Här finns skyltar uppsatta 
vid de synliga delarna av Femörefortet. Föreningen Femörefortet 
erbjuder också guidade turer i fortets spännande gångar.

Sommartid inbjuder de fina klippstränderna på Västra Femöre och 
Femörehuvud till bad. Vill du bo över i området kan logi erbjudas i 
fyrvaktarbostaden eller intilliggande hus. Samma klippor kanske 
lockar till fiske under andra tider på året. Reservatet utgör den sydliga 
utposten i Sörmlands fina skärgård som är kanotisternas paradis. Nära 
Femörekanalen finns möjlighet att hyra kanot och även följa med på en 
guidad tur. Från fyrplatsen har du en strålande utsikt över mer öppna 
vatten. Härifrån kan du bland annat se Hävringe fyrplats i sydost.

När magen börjar kurra finns det många inbjudande ställen där du 
kan avnjuta din medhavda matsäck. Vill du göra upp en eld och grilla 
så finns det iordningställda grillplatser som väntar dig, ingen mat 
smakar ju bättre än den man själv burit med sig. Vid gästhamnen 
finns stugor att hyra och även en trevlig restaurang med sjöutsikt där 

du kan äta och smälta intrycken från dagen. Vid gästhamnen får du 
inte missa det trevliga rökeriet och vid gamla barnkolonin finns 

ett café. Från handikapp P-platsen vid Söder Femöre leder 
en grusad stig ner till den vackert belägna grillplatsen 

vid strandstugan med fina vyer ut över havet. 
Här finns även en tillgänglighetsanpassad 

toalett.

Med kajak kan du upptäcka Femöre från sjösidan och även besöka den vackra sörmländska skär-
gården. Kajakvana och gott omdöme krävs dock då sjön kan bli mycket grov. Har du ingen egen 
kajak så finns möjlighet att hyra kajaker vid Oxelösunds kanotklubb nära Femörekanalen.

Fyren, ett välkänt landmärke

Sörmlandsledens orangefärgade markeringar visar vägen.

Produktion: Skogssällskapet för Länsstyrelsen i Sörmlands län och Oxelösunds kommun. 
Inventering: P Wieslander. Text K Landås. Layout: R Hansson. 
Tryckt med miljövänlig tryckteknik av AM Tryck & Reklam i Hässleholm år 2007.

Faktaruta
Femöre naturreservat är ett kommunalt naturreservat bildat 
år 2006. Reservatet är 235 hektar stort och sköts av Oxelö-
sunds kommun. Området klassades 1991 som mycket högt 
värde för naturvården och friluftslivet enligt Länsstyrelsens 
naturvårdsprogram.

Femörehuvud är ett Natura 2000-objekt. Natura 2000 är ett 
nätverk av värdefulla naturområden som EU-länderna byggt 
upp för att säkra unionens biologiska mångfald och värna na-
turtyper och livsmiljöer för arter som EU-länderna anser vara 
av gemensamt intresse. Femörehuvud är en ”västlig taiga”, en 
av de högst prioriterade naturtyperna inom EU. Definitionen 
för västlig taiga är: naturliga, gamla skogar som bibehållit en 
stor del av den naturliga skogens artsammansättning, ålder-
svariation och ekologiska funktion. Skogarna hyser hotade ar-
ter, där flera är beroende av död ved. Det finns en skötselplan 
för reservatet som bl. a. noga reglerar hur skogen skall skötas.

Ytterligare information:
Oxelösunds kommun tfn: 0155-380 00 
www.oxelosund.se

Välkommen till Femöre naturreservat
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Oxelösund förknippas i allmänhet med kust och hav. Allt detta möter du här på Femöre men området har även andra naturtyper att visa 
upp. Trolska barrskogar och ljusa ekhagar med betande får bildar en skarp kontrast mot de bitvis karga kuststräckorna. När vinden lig-
ger på kan du här hitta lä. Du förnimmer kustens närhet genom ljudet av det rytande havet eller genom åsynen av en havsörn som rider 
på vindarna. Andra dagar ligger havet spegelblankt och inbjuder till bad eller att bara strosa på klipporna och njuta av stillheten och de 
fria vidderna. Förutom en vidunderlig natur finns Femörefortets underjordiska hemligheter att utforska och den vackra fyrplatsen på 
Femörehuvud. Reservatets alla stigar väntar på dig och dina öppna sinnen. Välkommen in!

Femörefortet
Besöker du Femörehuvud kan du inte undgå att se spår av den militära aktivitet 
som har funnits här. Det du ser på ytan är dock bara toppen av ett isberg, eller sna-
rare toppen av ett ihåligt berg. 

Oxelösund hade länge varit en viktig hamn för Sverige men den saknade ett bra 
militärt skydd. Under åren 1960– 1975, den oroliga tidsepoken i Europas histo-
ria som brukar benämnas ”kalla kriget”, byggdes 30 stycken kustartilleribatterier 
längs Sveriges kust. Denna anläggning blev färdig 1964 och var i bruk till 1998. 

Kustartilleribatteri OD eller Femörefortet som det populärt kallas är en anlägg-
ning på 3300 kvadratmeter med 450 meter långa gångar som ligger 30 meter ner 
i berget. Anläggningen byggdes för att klara anfall av kemiska stridsmedel eller en 
närträff av en atombomb i Hiroshimastorlek. Berget hyste förläggningar, sjukstuga, 
matsal, bageri och mässar mm. Här skulle 70 soldater kunna vara självförsörjande 
med luft, elström, mat och vatten i minst 30 dygn. Fortet var bestyckat med 3 stycken 7,5 centimeters radarledda kanoner med en räckvidd 
på 13 kilometer och med kapacitet att skjuta upp till 25 granater i minuten.

Sista gången friden bröts av fortets kanoner var 1990. Kanske har vi den militära närvaron att tacka för att Femörehuvud klarat sig från ex-
ploatering på ytan. Från att ha varit en topphemlig militär anläggning har den nu blivit ett populärt turistmål. Det är föreningen Femörefortet 
som sköter anläggningen och även har guidade visningar.

Den svenska ”gråstenen”
Vår svenska berggrund är mycket gammal, 2 miljarder år stämmer 
bra in på större delen av det svenska urberget. De äldsta bergarterna 
man kan se spår av i området är före detta lerstenar, sandstenar och 
lavor. Genom veckningar i jordskorpan för knappt 2 miljarder år se-
dan, trycktes de ner under jordskorpan där de utsattes för höga tryck 
och temperaturer, knådades och bakades till nästan oigenkännlighet, 
de blev gnejser. Samtidigt trängde smält berg in underifrån och stel-
nade så småningom till graniter. Den väldiga bergskedja som bildades 
då jordskorpan veckades var flera kilometer tjock, men har genom 
årmiljonerna nötts ner genom olika processer. Det urberg vi ser här i 
området idag är bara rötterna av dessa höga berg. Urberget har också 
genom årmiljonerna påverkats av rörelser och spänningar i jordskor-
pan. Dessa rörelser har skapat det sprick- och förkastningslandskap vi nu befinner oss i. 

Berggrunden i reservatet består helt av urberg, i huvudsak av gnejs och granit, det vi i dagligt tal kallar gråsten. Det är på ganska få ställen 
i världen man kan se så gamla partier av jordskorpan i dagen som man kan i det svenska urberget. Största delen av Europa (och även övriga 
kontinenter) är täckt av lagrade, yngre bergarter, såsom kalkstenar och sandstenar. Vår svenska ”gråsten” är faktisk en geologisk sevärdhet 
som vi nog sällan reflekterar över.

Isens påverkan
Ett flertal inlandsisar har i omgångar täckt vårt land. Den senaste stora nedisningen inleddes för cirka 115 000 år sedan och varade i cirka 100 
000 år, med kortare avbrott. Den väldiga isen täckte hela Skandinavien. Som mest var isen cirka 2 kilometer tjock. Isen gled fram över land-
skapet, hyvlade av, jämnade till, krossade och blandade om, dock var isens påverkan inte så dramatisk för landskapet som vi tidigare antagit. 

Idag kan vi ”läsa” om isen genom att studera bergets ytformer. Isens rörelseriktning kan vi se i de mjuka slipade formationer som bildats på 
stötsidan, och i de tvärare kanter som bildats på läsidan. Isräfflor i berget avslöjar isens rörelseriktning, från NNV.   

Landet stiger sakta ur havet
Isen började dra sig tillbaka för cirka 18 000 år sedan och löst material som isen fört med sig bildade den jordart vi idag kallar morän. Hela 
Sörmanland befann sig under vatten när isen smälte bort för cirka 10 000 år sedan och den så kallade högsta kustlinjen låg cirka 150 meter 
över dagens havsyta. När jordskorpan befriats från isens tyngd började landet sakta höja sig. Denna process pågår fortfarande och Sörmland 
stiger upp ur havet med 3-4 mm per år. Jordtäcket i området är förhållandevis tunt. Här finns sparsamt med morän men i sänkor har lersedi-
ment lagrats.

Namnet Femöre kommer troligen av att området på 1500-talet bestod av fem steniga holmar, ”ör” betyder just sten eller grus. Landhöj-
ningen har därefter förändrat kartbilden och språket har också förändrats.

Människorna på Femöre
För 4000 år sedan var det bara de allra högsta partierna som stack upp ovan 
havsytan. De första människorna som levde och vistades på Femöre kom därför 
hit relativt sent. Inga fasta fornfynd har gjorts här men en stenyxa av båtyxtyp 
hittades i en åker vid Södra Femöre på 1920-talet. Yxan är daterad från yngre 
stenåldern. Första gången som Femöre nämns i skrift är år 1444 då Kristoffer 
av Bayern bekräftade att Femöre donerats till Nyköpings borgerskap. Det skulle 
dröja ända till år 1970 innan Oxelösunds kommun köpte tillbaka Femöre från Ny-
köping.

I början av 1600-talet uppfördes ett saltsjuderi på Femöre. På den tiden var salt 
en åtråvärd vara. Salt utvanns ur Östersjön i områden där salthalten var extra 
hög.

I mantalslängderna från 1670-talet står att läsa om Henning och Mårten som 
var bofasta här, det är de första skriftliga dokumenten som visar att det fanns bo-
fasta här på Femöre. Uppgifterna därefter är knapphändiga men i noteringar från 
år 1734 nämns tre gårdar vilka torde ha varit Söder, Öster och Väster Femöre.

Av de tre gårdarna på Femöre anses huset på Öster Femöre vara äldst. Huset 
tros vara från 1700-talet. Alla tre gårdar tillhörde för Oxelösund kända skärgårds-

släkten. Till exempel var det släkten Åhlström som kom att bosätta sig på Väster Femöre. Det berättas om ett guldbröllop på gården år 1852 
mellan kofferdikaptenen Erik Åhlberg och hans maka Katarina Oxelgen. Brudgummen var då 72 år och bruden 71. Med på festen var 7 barn, 14 
barnbarn och 3 barnbarnsbarn. Tio år senare firade de diamantbröllop och hade då 5 barn, 14 barnbarn och 7 barnbarnsbarn kvar i livet.

Torparna som bodde här livnärde sig på sina små jordplättar. De hade några hästar och några kor och bedrev även fiske. De hade i en del 
fall också inkomster utanför gårdarna. Ett exempel på detta är dykeriuppsyningsman Jöns Åhlström som bodde på Söder Femöre under åren 
1818-1868. Som dykeriuppsyningsman hade Jöns bland annat till uppgift att ta hand om fartyg som förlist och strandat ut efter kusten.

I slutet av 1800 talet hade Stora Brevik bytt namn till Oxelösund, järnvägen och hamnen hade kommit till trakten. År 1881 blev landsekre-
teraren Gustaf Nordeman den första att skriva kontrakt på Femöre som fritidsboende. Gustaf arrenderade Ekudden som låg vid nuvarande 
fiskehamnen. Avtalet skrevs på 50 år och årsarrendet var 40 kronor. Fritidsboendet blev allt vanligare i och med att folk fick mer ledighet, på 
1930-talet tillkom ett 30-tal fritidshus och idag finns här ett 80-tal.

I början av 1900-talet startades en skollovskoloni på Femöre. På 1950-talet var det två kullar barn per säsong som säkert fick uppleva en hel 
del äventyr här under sommarloven.

Som nödhjälpsarbete grävdes under åren 1921–1922 Femörekanalen. Kanalen gjorde att fiskebåtarna som kom söderifrån, vid hårt väder 
slapp runda Femörehuvud för att nå den skyddade hamnen. Den nuvarande fiskehamnen blev klar 1959.

Djurhävdad mark
På västra och södra Femöre finns två vackra ekhagar väl värda ett besök kanske speciellt under försommaren då floran här är som allra vack-
rast. Ekarna har ursprungligen vuxit i inägornas gräsmarker och platserna har slagits med lie eller betats och på det sätt hållits öppna. När 
jordbruket upphörde började hagarna växa igen. Nu har hagarna röjts från sly. För att hagarna inte skall växa igen på nytt har de hägnats in 
och betesdjur hävdar marken. I hagen kan du 
nu finna växter som nattviol, gökärt och liten 
blåklocka. Dessa växter är hävdgynnade, vil-
ket betyder att de trivs och mår bra på betade 
marker. 

Djuren som betar i hagen är mest gutefår, 
går du in i hagen så passa dig för baggarna, 
de kan ibland gilla att stångas. Alla får du ser 
med horn är dock inte baggar, hos gutefåren 
har nämligen även tackorna horn. I början av 
1900-talet fanns det inte många gutefår kvar. 
Man hann dock i tid rädda kvar arten och idag 
är dessa trevliga, hornprydda får vanliga i hela 
landet.

Edit Sundström  mjölkar “krusa” på V Femöre.

Trolska barrskogar
Skogarna på Femöre domineras av barrskog, främst tall. Här 
finns hällmarksskogar ut mot havet, öppna luftiga tallhedar 
och mossgröna trolska blåbärsbarrskogar. Vissa områden är 
strövvänliga medan andra är kraftigt kuperade och besvär-
liga att ta sig fram i.

Områdets största äldre barrnaturskog finner du på Femör-
ehuvud. Här finns även en del gammal gran men det är tallen 
som dominerar. Tallarna här har en medelålder på cirka 200 
år men det finns enstaka träd som troligen är mer än 400 år 
gamla. Här finns områden med högt blåbärsris, en mängd 
hålträd och på grenarna växer hänglav. Terrängen på Femö-
rehuvud är bitvis mycket kuperad med smala långsträckta 
bergsryggar. Från Sörmlandsleden är området dock relativt 
lättåtkomligt. Här finns mycket spännande att upptäcka.

På norra Femöre, söder om småbåtshamnen, finns häll-
marksskogar med en ålder på 200-300 år. Många av tal-
larna här har en kraftig förgrening och stammarna är grova 
och med kraftig bark, så kallad pansarbark. Kring Sörvik och 
Insjön hittar du vindpinade krokiga tallar som verkar växa 
direkt på urberget. Trots att många av dessa tallar är ganska 
småvuxna kan de ha en ålder upp mot 300 år. Öster om In-
sjön finner du en vacker barrnaturskog med ett stort inslag 
av gran och även enstaka ekar.

Tack vare att vissa områden är mycket kuperade har de 
undgått skogsbruk i större omfattning. Skogen har fått skö-
ta sig själv och utvecklats till vackra artrika naturskogar. Miljön har blivit urskogsliknande med grova senvuxna stammar och död ved i form 
av torrträd och lågor. I området kan du hitta många ovanliga trädsvampar och lavar som är beroende av gamla tallskogar för att kunna leva. 
Nästlav, tallticka, och granticka är så kallade signalarter som indikerar gammal skog och som allmänt förekommer i området. Även den ovan-
liga och rödlistade svampen vintertagging har påträffats.

Lövskogar
Det finns även lövskog i området, främst då 
på igenväxande ängsmarker men även några 
sumpskogar med al och björk. Ädellövskog i 
form av ek finns på västra och södra Femöre. 
Dessa ekområden har glesats ut och marken 
hävdas av betande djur, främst får. Ekarna är 
drygt 160 år gamla de är senväxta och vidgre-
nade. Ekarna är beroende av mycket ljus för att 
må bra och kunna utvecklas och därför avstöter ekarna vissa år en del 
grenar, så kallad självgallring. Död ved i form av grenar och lågor får 
ligga kvar på marken och långsamt brytas ner vilket gynnar en mängd 
olika insekter och svampar. De rödlistade lavarna gul dropplav, bly-
ertslav, sönderfallslav, gammelekslav och ekspik har påträffats här. 
Gammelekslav och ekspik är mycket sällsynta i länet.
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Djurlivet
Ute bland skärgårdens kobbar och skär finns ett antal sälskyddsområden och det händer att säl observeras från land. Vandrar du längs strän-
derna kan du stöta på mink. I skogarna har även mård setts men det finns nog inte så många och de är dessutom väldigt svåra att få syn på. 
Räv och grävling borde ha lätt att hitta gryt och lyor i den kuperade terrängen men det är ändå inte så ofta de syns till, inte heller älgen är 
vanlig här. Däremot är chansen att du stöter på rådjur ganska stor, det är mycket gott om rådjur i området. I övriga landet och framför allt i 
Sörmland har ju vildsvin blivit allt vanligare och det är nog bara en tidsfråga innan de även letat sig ut till Femöre.
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Fågellivet
Fågellivet i området är mycket varierande och rikt. Regelbundet häckar här flera olika tättingar. Har du ögonen med dig och lite tur kanske du 
kan få syn på en kattuggla i någon av områdets gamla ihåliga ekar. Kattuggla häckar regelbundet här och då de är nattaktiva sitter de ofta hela 
dagarna och spanar lojt ut över nejden. Större 
och mindre hackspett, spillkråka och gröngö-
ling är andra häckande fåglar du kan stöta på 
i gammelskogen.  I den lilla insjön på västra 
Femöre kan du i vassen få höra och kanske 
även få syn på några av dess skygga invånare, 
till exempel rörsångaren. 

Från den 10 meter höga fyrklippan på Fem-
örehuvud kan under flyttningstider ejder och 
alfågelsträcken komma nära. Här har man 
sett rariteter som vitnäbbad islom och prak-
tejder. Vattnen och vikarna runt Femöre är 
viktiga året runt för många sjöfågelarter som 
till exempel vigg, ejder, knipa och storskrake. 
Uppgifter finns som visar att tättingar vid 
hård vind under sin flyttning mot norr söker 
skydd och rastar på Femörehuvud efter att 
de tagit sig över Bråviken.

Under vinterhalvåret samlas ofta stora flockar med bland annat salskrake, alfågel och trutar i det isfria hamninloppet.  Dessa flockar lockar till 
sig havsörn och nästan årligen ses här även kungsörn. Mer sporadiska vintergäster är brunand, bergand, smådopping, småskrake och tordmule. 

Långt in på sommaren ses ejderungar med honor runt Femöres kust vilket indikerar häckning på fastlandet. Dessa är troligen en av de sista 
ejderhäckningarna längs Södermanlands fastlandskust.
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Flygande ejder.

Isslipade hällar vid Sörvik.
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Skräntärna
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Illustration: Peter Elfman


