Tvären – ett meteoritnedslag
Ett dopp i Tvären för tankarna till en drygt 100 meter stor
meteorit som kom farande mot jordklotet för 460 miljoner
år sedan. Vid nedslaget bildades en krater och meteoriten
förgasades. Kratern är idag en nästan cirkulär fjärd med
ett imponerande djup, 80 meter. Det som avslöjat Tvärens
spännande ursprung är formen, djupet och att bergarterna i
de centrala delarna är betydligt yngre än urberget. Har du tur
kan du se säl som irrat in i Tvären på jakt efter strömming,
lokalt kallad tvärströmming.

Naturupplevelsen
Är du växtintresserad har du hittat rätt. Här finns ett 250-tal
olika växter, från våra vanligaste gräs till vackra orkidéer och
rariteter som fältgentiana.
I reservatet finns både strama produktionsskogar och ”gammelskogar”, äldre skogar som lämnats att utvecklas på egen
hand . Här blir träden till allt starkare karaktärer och hem
för tusentals individer. Träden kan vara grova med ut-spärrade grenar eller små förtvinade. Allt beror på närings-värdet i
jorden och om de haft utrymme att breda ut sig. I kärva
miljöer, som på torra berghällar och sumpiga mossar, är de
knotiga och småväxta.
I reservatet dominerar barrskog, främst gran, men även
tall. På marken ligger kringströdda stenblock, på träden vajar
hänglavar för vinden och hela världen tycks inbäddad i mossa. Spännande tallskogar finner du vid Orrberget i väster och
Vargakärret i öster. En tur till den gamla tallskogen på Mummerberget är mödan värd.
Tidigare halvöppna beteshagar och lövängar utmed kusten
är idag ett av länets största områden med lövskog. Här finns
lundar med hasselbuskar, lundslok och lundviol. Titta noga
på hasselbuskens bark och upptäck skogens hemliga tecken,
svarta prickar och streck kallade skriftlav.
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På medeltiden låg godset på ett näs och vattnet utgjorde en
viktig transportväg. Även under senare tid har närheten till
östersjön varit en viktig del i människornas liv. Fisket och
transporten av bland annat timmer var värdefullt. Passagerarbåtar mellan Nyköping och Stockholm stannade vid
Nynäs brygga.
Förutom jord- och skogsbruk drev man kvarnar, sågverk, bränneri och kalkbruk. År 1885 krävde verksamheten
dagsverken motsvarande 40 heltids-anställda/år. I början av
1900-talet hade det minskat till 20–25. På 1950-talet fanns
endast nio anställda kvar. Hushållspersonalen i huset borträknad.
För den som vill läsa mer om Nynäs historia rekommenderas boken ”Nynäs – godset” som ges ut av Sörmlands Museum och finns att köpa i slottet.

Tvären

Sjöar och mossar

Djurlivet

Möjligheter

Området är rikt på sjöar och
vattendrag. Var och en med
sin särprägel och charm. Sjön
Björken är med sitt klara vatten
och siktdjup på över sex meter
något utöver det vanliga.
Lusten att upptäcka mossoch myrmarkens karga miljö
mättas av ett besök vid Frillingmossen. Strax intill finns
ett igenväxande brandfält att
studera.

Området är rikt på vilt och chansen för minnesvärda möten med
dem är stor. I gryning och skymning kan du betrakta vildsvin
och flockar med kronhjort. Klippande öron avslöjar det skygga
rådjuret. Nattetid rör sig räven och grävlingen över markerna.
Förutom vanlig insjöfisk som gädda, abborre, mört och ål
finns nors. Nors planterades längre tillbaks i tiden i sjön Björken. Arten hör hemma i arktiska hav men har anpassat sig och
lever i vissa svenska sjöar. Tidigare var stekt nors en rätt som
serverades på finare restauranger. I Sörmland ansågs fisken vara
bra grismat.
Under vår och försommar hörs märkliga läten från damm
ar och gölar. Smygande kan du upptäcka ett myller av
kärleks kranka individer. Sagovärldens prinsar, grodorna,
håller konsert. Ser du några vackert blå, är det åkergrodan
klädd i parningsdräkt.
Insektslivet är rikt och utmed vägkanter och vid torra backar
ses ofta olika fjärilar.
Från ängsmarker utmed kusten och vid Långmaren kan du
under sensommaren höra ljudet från en ovanlig musikant.
Trumgräshoppan har fått sitt namn av det trummande läte den
förför sin tillkommande med. Den är betydligt större än andra
hoppor och finns på fem platser i Sörmland. Arten är rödlistad
vilket innebär att den riskerar att försvinna i Sverige.

I Nynäs naturreservat finns förutsättningarna för naturnära
upplevelser. Markerade strövstigar leder dig raka vägen ut
i naturen, och tillbaka igen.
Allt från kortare promenader
till en tremilavandring längs
Sörmlandsleden. Vackra och
intressanta sevärdheter finns
utmed stigarna.
Packa upp din matsäck vid
ett rastbord, gör upp eld vid
en anvisad grillplats eller besök Restaurang Nynäs som är Sedan 2008 har det arbetats med att
återställa köksträdgården vid slottet.
öppet under sommarsäsongen.
En guidad tur på Nynäs slott är en resa i tid och rum.
Se slottets påkostade stucktak från 1680-tal, ett komplett
herrskapshem med salonger, rum för tjänstefolk och köksavdelning. Besök slottspark, utställningar eller delta vid något sommarevenemang. Njut av närheten till sjö och hav.
Bada, fiska, cykla, vandra eller ta en tur med båt eller kanot.
Fiske med handredskap från stranden är fritt. Undantaget
sjön Björken.
Vill du stanna längre finns flera alternativ. Välj mellan
vandrarhemmet Bränneriet, tältplats, Sandviks camping eller
övernattningsstuga.
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Fågellivet

Den variationsrika miljön lock- Klevuddens förtrollade värld.
ar till sig en mängd olika fågelarter. Speciellt Trobbofjärden bjuder på fina livsmiljöer för
fåglar och upplevelser för fågelintresserade. Från mars till slutet av sommaren sjuder det av liv. Här finns sjöfågel som vigg,
knipa, stor- och småskrake. Här kan man få se skärgårdens
stolthet, havsörnen, segla över fjärden eller skarven anlända
till Skärjö för att häcka. Från vassen kan man höra sävsparv.
Betrakta dem från fågeltornet på Furholmen.
Närmast Nynäs slott, invid bäcken, finns strömstare,
häger och den färgsprakande kungsfiskaren. Där det finns
gott om gamla och döda träd trivs hackspett. En bra plats
att upptäcka gröngöling,
större hackspett och spillkråka är i skogen invid
Nynäs brygga. För att
uppleva orrspel rekommenderas en vårpromenad
till Stora Frillingen. Här
trivs även tjäder. När dagsljuset tonat bort klingar
storlommens ödesmättade
rop över Gisesjön.
BILD: C LARSSON

BILD: P CARLWEITZ

Upptäck reservatets fina ängar och hagar. Vid Långmaren brukas de på ålderdomligt vis.

Vattnet, kraften och berget

Adelsmännens domäner
Under medeltiden lade adelsmännen sina styrande händer
över området. Godset Nynäs finns omnämnt i ett brev från
1328. Egendomen införlivades med Riksdrotsen Bo Jonsson
Grips jordinnehav. Han sägs
ha ägt två tredjedelar av all
jord i 1380-talets Sverige.
Under årens lopp har ett
antal godsägare levt invid foten
av Mummerberget.
Godsets huvudgårdar var
Brevik, Skälsnäs, Skratthälla,
Hundshälla och Fröda. Fler
gårdar och torp tillkom efterhand. Bönder och torpare
betalade arrende med dagsverk. Det innebar att de arbetade ett visst antal dagar per år
Allén vid Skälsnäs
åt godset. Under 1820-talet

Skulpterad av inlandsisen
Den senaste istiden inleddes för 115 000 år sedan. Ismassan,
upp till 2000 meter tjock, täckte så småningom hela Skandinavien. Isen bröt stenblock ur berget, plockade upp löst
material, krossade och blandade. Landisens rörelser syns på
rundade hällar och räfflor i berget utmed kusten.
För 18 000 år sedan började den sin reträtt och förvandlades till isälvar. Efterhand sjönk stenblock, grus och sand till
botten på den tidens hav och bildade jordtäcket av morän.

började man anställa statare, kvinnor och män som fick lön i
natura, ”stat”. De fick husrum, mat och ved.
Godset var som en egen värld där människor föddes, levde
och dog. Här fanns tryggheten. Närheten till andra var påtaglig och grannsämjan viktig. Statarbostäderna är idag uthyrda
som fritidshus.

Växtligheten sydost om Rundbosjön, från Grosselkärrsmon och söderut, påverkas av
kalken i berget. Här trivs orkidéer som Adam och Eva.
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En kollision mellan två kontinenter, för knappt två miljarder år sedan, skapade bergskedjan som utgör grunden i det
svenska landskapet. Det vi ser och går på är roten till detta
nednötta berg.
Berggrunden har pressats samman, smält och stelnat i nya
formationer. I Nynäs naturreservat består den av gnejs, granit,
marmor och diabas. Gnejs känns igen på att den skiktar sig
och granit är ljus till färgen. Marmor, även kallad urkalksten,
finns utmed Rundbosjöns östra kant och söderut. En bred
gång med stelnad magma, diabas, löper mellan Evedal och
Vretstugan och den nästan svarta bergarten är synlig på flera
ställen.
Förutsättningarna för den sörmländska skärgården upp
kom då marken rämnade och landskapet sprack upp. Sprickor och förkastningar blev dalgångar, vikar och höjder och
jordskorpan försköts kraftigt.

”Stan” med statarbostäder, brännvinsbränneriet i förgrunden.

Marken i naturreservatet har sedan länge varit grunden för
människornas överlevnad. Man kan se spår efter tidigare
brukande i hela området. Storgodsets moderna och storskaliga jordbruk har verkat sida vid sida med arrendatorernas
småskaliga.
Trots små åkerlappar och
rikligt med svårtillgänglig
terräng var jordbruket den
viktigaste inkomstkällan.
För att behålla det vackra kulturlandskapet öppet Avelstjurar vid Nynäs Gård
och levande bedrivs ett
aktivt ekologiskt jordbruk vid Nynäs Gård. Man odlar vall
och spannmål på 270 hektar åker. Betesmarkerna på 180 ha
hävdas av kor och får.
Skogsbruket var ursprungligen inriktat på att tillgodose
godsets behov av ved och virke. Enligt skogvaktmästaren
1948, Harald Wieslander, ”sköttes skogen som ett trädgårdsland”. På 1950-talet började man modernisera, sälja timmer
och massaved och skogsbruket blev en allt viktigare del av
gårdens ekonomi. Idag bedrivs ett aktivt skogsbruk inom
vissa områden medan andra tillåts vara orörda. I dessa
utvecklas höga naturvärden och vissa partier klassas som
nyckelbiotoper.
I en nyckelbiotop finns känsliga, ofta sällsynta, växter och
djur som är beroende av den speciella miljön. Många av dessa
arter kan inte överleva i våra moderna och likåldriga skogar. I
Nynäs naturreservat finns gott om nyckelbiotoper, en bråkdel
av dem är markerade på kartan.

Nynäs naturreservat avsattes 1971 och är
3824 ha stort, varav 3058 är land och 766 är
vatten. Det sköts av Sörmlands Naturbruk,
en del av Landstinget Sörmland. Nynäs slott
ägs nu av Landstinget Sörmland och dess
inventarier av Nationalmuseum.

I Nynäs naturreservat finns avskildheten,
det finstämda och möjligheterna till naturnära
upplevelser. Du kommer nära skärgårdslandskapet,
vackra hagmarker, karga berghällar och fuktiga
mossmarker. Upptäck den kulturhistoriska skatt
som finns här. Ett välbevarat godslandskap med
Nynäs slott som områdets pärla. Bada, fiska,
cykla, vandra eller paddla. Övernatta eller
delta vid något sommarevenemang.
0155-26 15 05, infocenter 0155-26 15 40
e-mail: nynasslott@nynasslott.se
www.nynasslott.se
Se vad som händer på vår Facebooksida:
»Nynäs slott och naturreservat«

Stockholm
Göteborg
Malmö

Ytterligare information:
Länsstyrelsen i Sörmlands län
611 86 NYKÖPING www.lst.se
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Landskapets födelse

Människan i antågande
Fynd och gravar från brons- och järnåldern avslöjar den
forntida människans närvaro. Det var tillgången på vatten,
fisk, bytesdjur och odlingsbar mark som förde henne hit.
Rundbosjön var en vik av Östersjön och man slog sig ner
invid stranden. Vid Nyckelby finns ett sevärt gravfält och
en fornåker. Den välvda åkern har formats då plogens vändskiva arbetat mot ytans mitt.
Man behöver inte resa långt från Nynäs för att hitta
järnålderns mest fantasieggande monument, fornborgen.
På Vittse berget, som gränsar till nordöstra delen av reservatet, finns vallar från en 3,5 ha stor anläggning. Sörmland
har flest fornborgar i landet.

BILD: C LARSSON

Landskap.

Vid Nyckelby finner du intressanta fornlämningar och växter.

BILD: JAN ELMHAG

BILD: ANNIE HEDBERG

När marken befriades från
isens tyngd började landet höjas. Idag är landhöjningen 3040 cm per sekel. När havet nådde som högst (154 m ö h) låg
områdets högsta punkt, Orrberget, under vatten.
I takt med att landet höjs förändras vattenlinjen. Under
vikingatiden sträckte sig havet i smala flikar förbi Litselby,
Nyckelby och Fjällen. På 1300-talet kunde man ta sig med
båt fram till godset. Spår efter tidigare stränder finns på flera
ställen. På klapperstensfälten, i Nynäs kallade Stengärde, har
stenarna nötts av havets vågor.

BILD: A LARSSON

Formad av havet

Jorden och Skogen
BILD: P WIESLANDER

På Mummerberget och utmed strövstigen Unnekroken finns fina jättegryt or. Dessa håligheter bildades av
forsande vatten och roterande stenar.

Trumgräshoppa.

Vandrarhemmet Bränneriet är öppet året om.

Tryckt av Joma GP 2016.
Ursprunglig produktion 2006 Skogssällskapet för Länsstyrelsen i Sörmlands län och
Landstinget Sörmland. Inventering: F Pettersson, P Wieslander. Text: C Larsson.
Layout: R Hansson. Foto: Pontus Carlweitz, Annie Hedberg, Stephan Gäfvert, C Larsson,
Jan Elmhag, F Pettersson, P Wieslander. Kronbild på omslag: Kenneth Schulze

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.
Det innebär att Du inte får skada vare sig mark,
växter eller djur.
Den som rider eller cyklar bör följa anvisade leder
eller vägar där känslig mark inte kan skadas. Det är
inte tillåtet att köra med motorfordon i terrängen.
Gå inte över tomtmark och planteringar och var noga
med att stänga grindar efter Dig när Du passerar
genom betesmark.
Skogens alla invånare, både människor och djur, har
rätt till hemfrid. Har Du hunden med Dig måste Du
ha den i koppel. Under tiden 1 mars–20 augusti, då
skogens djur föder upp sina ungar, bör Du visa extra
hänsyn.
Tälta, ställ upp husvagn, förtöj båt och tänd lägereld endast på hänvisade platser. Elda inte om det
är fara för brand.
Plocka gärna blommor men kom ihåg att vissa är
fridlysta. Det är heller inte tillåtet att gräva upp
växter eller plocka för försäljning.
Skräpa inte ner eller gör åverkan på anordnade
leder och sevärdheter.
Inom Nynäs naturreservat är fiske från stranden
med handredskap fritt, med undantag av sjön
Björken.

”Kom ihåg att
du är gäst i naturen”
En varsam gäst är alltid välkommen tillbaka!
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Röstensberget

Sandviksgärdet

Sommarstugeområde

Vid Koudden växer ett bestånd med idegran.
Gisekvarn
Idegranen är en buske eller litet träd med långa
mjuka barr. På hösten pryds den av klarröda
fröhöljen, den saknar nämligen kottar. Den var
populär redan under förhistorisk tid eftersom
träets seghet var utmärkt till pilbågar. Idegranen kan bli mycket gammal, över tusen
år. Den är giftig och fridlyst i Sörmland.

BILD: ANNIE HEDBERG

Vid museigården
Långmaren kan du gå på
upptäcksfärd och fundera
över 219 livet som arrendator. Här finns välhållna byggnader med boningshus,
ladugård, höns-, gris- och fårhus. Ett cirkelformat spår
i marken visar oxarnas vandring, där kraften drev ett
tröskverk. Långmaren brukades med skiftesbruk, där
åkrarna tidvis lades i träda, och oxar som dragdjur ända
fram tills den siste brukaren flyttade ut på 1980-talet.

”Gammelskog”
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Skogsområden med äldre
träd finns utspridda i hela
reservatet. Somliga är flera
hundra år gamla. Äldre
lövskog med lind, ek,
asp och det krävande
trädslaget ask finns
närmast kusten.
Norrut breder barrskogen ut sig.
Intensivt trummande
Fjällens
intag
avslöjar närvaron
av hackspettar
Pärluggla fotograferad vid Gisesjön
och i de äldre
barrskogarna kan
du hitta vackra
hänglavar,
Vargkärret
Kvarnkärret
gammelgranslav och den
musselformade svampen
tallticka.
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En vacker död tall finns norr
om Röstensviken. Den solbelysta stammen är i sig en
egen biotop. Den har på sin
ålders höst fått ett nytt uppdrag, att förvandlas till stubbe
och förse svampar, lavar och
insekter med livsrum.
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Vid Gisesjön spanar fiskgjusen,
sjöarnas storfiskare och Sörmlands landskapsfågel.
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BILD: STEPHAN GÄFVERT

Den ståtliga byggnaden Karlfors kvarn stod färdig 1829.
Vattnet i Kvarnstugebäcken dämdes upp och drev tre par
kvarnstenar. Mjölnaren var arrendator under Nynäs gods.
Följ Mjölnarstigen, den väg mjölnaren fick gå för att reglera
vattenflödet. I södra delen slingrar bäcken genom en trång
ravin. Här samsas gamla alar med strutbräken, Sveriges
största ormbunke, svart trolldruva och blåsippa. Den norra
delen är påverkad av stormskador och avverkningar.

är en mäktig urgröpning i
bergväggen. Här syns tydliga
spår efter hur en isälv störtat ner
och bringat rotation bland
löparstenar och ”borrat” sig
genom berget. Älvgrytan är
1½ meter bred.

Älvgrytan vid Tegelkällan

Bråfalls såg tillhörde Nynäs gods. Virke sågades i första
hand för gårdens eget behov. Vattnet leddes in via en ränna,
drev ett 5 meter stort vattenhjul som i sin tur satte fart på
ett cirkelsågverk. Det lilla vattendraget orkade inte driva
sågverket mer än kring snösmältning, då vattenflödet var
större. Sågen lades ner på 1940-talet.
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BILD: PONTUS CARLWEITZ
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Kalkugn vid Evedal

Det bröts marmor, kallad urkalksten,
i berget under 1900-talets första hälft.
Denna omkristalliserade kalksten är mer
än 1500 milj år gammal. Jämför med den
gotländska kalkstenen som bildades för
500 milj år sedan.

Bäverhyddor

Höjdkurva
Näckrosleden/
Sverigeleden (Cykelled)

Utsiktstorn

v udd
Kle

ke n

Vid Litselby, Långmaren och Sandvik finns
exklusiva ängar och naturbetesmarker. Under
århundraden har de utarmats på näring. Lien
och mulen har tuktat växtligheten till förmån
för fältgentiana, slåtterblomma och kattfot.
På Klevudden finns rester efter övergivna
lövängar där gräs och löv blev foder till
djuren. Idag står de hamlade lindarna kvar
med grova och knotiga stammar.
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Stammar på kors och tvärs invid Skolhusgraven och
Kanalen avslöjar djurrikets mest effektive skogsarbetare,
bävern. I en bäverhydda finns matförråd med kapade
stammar och sovkammare. Undervattenstunnlar leder
in i boet. Bävern behöver konstant vattennivå och rikligt
med ungträd för att trivas. Den kan flytta mellan olika
hyddor, beroende på var det finns lämpliga träd att äta
och arbeta med.

Sörmlandsleden 100 mil
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Besök Furholmen och upptäck ett annorlunda landskap med
grov vildapel och hagtornsträd. Här finns nigande blåsippor om
våren, ett hav av blommande träd under försommaren och fällar
av mossor som lyser upp vintertid. Flera av mossorna,
som fällmossa och den guldglänsande guldlockmossan, är
ovanliga. Är du uppmärksam kan du se den sällsynta orkidén
skogsknipprot. På Herrängsplogen växer nattvioler och på
Stäksö Adam och Eva.
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BILD: F PETTERSSON

Teckenförklaring

Gröna udden 0,6 km

Toalett

Botanisk sevärdhet

Lilla Frillingstigen 1,6 km
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BILD: C LARSSON

0

Teckenförklaring

Skala 1:20 000

Barrskog

Unnekroken 1 km
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Lövskog

Röstenleden 1,5 km
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Bete med djur

Furholmen
0,9 + 2,5 km

Grillplats med skydd

Åker

Mjölnarstigen 1,5 km
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Klevudden 1,3 km
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Kärr- och mossmark

Månstigen 1 km
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