Skatöns naturreservat

Utsikt från Skatberget

Naturreservat i Söderhamns kommun
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• Hundar eller andra husdjur måste vara kopplade.
• Stör inte djurlivet på något sätt.
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Markägare och Naturvårdsförvaltare:
Söderhamns kommun
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen
826 80 Söderhamn

Med följande länkar kan du hitta mer information om
Skatön, växter och fåglar.

Med denna guide kan du gå på egen
jakt efter växter och leta dig ut till en
av Söderhamns bättre
fågelskådarplatser -Skatrevet.
Du kommer att få en härlig upplevelse
med lugn och harmoni i en unik skärgårdsmiljö.

Tel: 0270-75 000 växel
Hemsida: www.soderhamn.se

Tips

Upplevelseguide

Åsbacka
Ålsjön

Från
Gävle

Från Söderhamn kör man Utviksvägen mot Utvik där
allmän väg slutar och där ändhållplatsen för busstrafik
finns. Härifrån är det sedan 2 km skyltad bilväg fram till
parkeringsplatsen vid Svartsundsrännan. Stigarna på
Skatön är tydligt markerade och huvudstigen ut till
Skatrevet är i början bred och tillrättalagd men ej
handikappanpassad.
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• Ta med dig ditt eget skräp hem.

Stenåker
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Stålnäset

Silläng
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Söderhamn

• Gör inte åverkan på mark, växtlighet eller torrträd
• Kör inte med terrängfordon i reservatet.

Skatön

Forsbacka

• Gör inte upp eld på annat än särskilt anvisad plats.

Tillgänglighet

http://www.fritidsguiden.nu
http://linnaeus.nrm.se/flora/
http://www.silvertarna.se/

Skenstaviken

Sö

Naturreservatet avsattes 1994 och är i första hand av
betydelse för friluftslivet.
Skatberget är med sina 32 m.ö.h. öns högsta punkt.
Härifrån har man en vidsträckt utsikt över de norra
delarna av kommunens skärgård.
Stora klapperstensfält kännetecknar öns hela nordsida
och centrala del. Vackert utformade strandvallar finns på
flera ställen, särskilt på öns nordsluttning.
Skatöns växtlighet är tydligt uppdelad från strandens
salttåliga havsstrandväxter med ormtunga, strandråg och
strandloka via en lövbård av framförallt gråal till den
orörda barrskogens bärris och knärot. Klapperstensfälten
intas i huvudsak av lavar, som i de högre delarna övergår
i mattor av mjölon och gles tallskog.
Vackra artrika havsstrandängar återfinns längs Skatöns
södra och östra stränder. I övrigt är Skatöns stränder och
de omgivande småöarna dominerade av storblockig
morän. Mellan blockstränderna finns sandstränder på
några ställen, särskilt utmed Skatöns södra strand och i
synnerhet vid Skathamnen.

Teckningar av Jonas Lundin
Produktion i Söderhamns kommun 2007
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1. Från Skatberget, där det växer vitmossa och skvattram i
hällkaren, har du en vacker utsikt över den omgivande
skärgården.
2. Vid badplatsen finns en allmän brygga, grillplats och
miljötoa som allt sköts av Söderhamns kommun. På stranden
växer bl.a. strandråg, strandglim, strandkrypa och kärleksört.
3. Längs stigen ut till Skatrevet finns fina bestånd av kransmossa samt trolldruva och nästrot som är en orkidé.
4. På strandängen växer framförallt ängsnycklar, men även
andra karaktärsarter som kärrspira, havssälting, kärrsälting,
slåtterblomma och gåsört. I zonen där strandängen övergår
till vass återfinns den lågväxta strandmyntan.
5. Här är ett väl utformat klapperstensfält med tydliga
strandvallar som visar var havsytan tidigare låg.
6. Strandlokan har här en av sina växtplatser utefter den
norra stranden. Smula sönder frökapseln och du känner en
behaglig citrusdoft.
7. Här går stigen genom ett klapperstensfält.
8. På den här platsen återfinns öns enda gråalsbestånd. I
övrigt finns klibbal längs stranden på ön.
9. Direkt intill stigen finns en samling nattviol som är en
väldoftande, tre decimeter hög, orkidé med vitaktiga blommor. Fornminnet består av tomtningar, (stenhägnader) och
båtlänningar.
10. Skatrevet är inte fågelskyddat men bör ej beträdas under
häckningsperioden som varar från början av april till och
med augusti. Här kan man se en hel del sträckande fågel
under vår och höst, såsom vadare, gäss och änder. Storskarven är en ny art längs stränderna och havsörn ses regelbundet
året om.
11. Ute på strandrevet kan effekterna av landhöjningen
studeras med nybildade strandvallar.
12. I driftvallen av tång finns mer näringskrävande arter
såsom strandlysing och spjutmålla.
13. På de lite mer torra markerna växer röd och vit kustarun.
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