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områdeTs KArAKTÄr
Kuststräckan mellan Södvik och 
Östra Vässby skiljer sig markant från 
övriga delar av sjömarkerna. Kus-
ten är här långgrund och betydligt 
flikigare än vanligt. Ute i viken finns 
många små öar och grund.  Det som 
idag är land låg länge under havets 
yta. Den extremt flacka kusten med-
för att havsstrandängarna är ovanligt 
breda och variationsrika. Sjömar-
kerna har formats av människan som 
under årtusenden låtit sina kor och 
får gå här och beta. Området utgörs 
idag av fyra naturreservat: Södvik, 
Hjälmstad, Marsjö och Östra Vässby.

VÄrdefullA fågelmArKer
Södviken är en klassisk fågellokal 
som årligen lockar stora skaror av 
fågelskådare. Många flyttfåglar rastar 
här, framförallt under hösten 
t.ex. kustsnäppa, småsnäppa, kustpi-
pare och prutgås. Exempel på häck-
ande vadarfåglar i området är kärr-
snäppa, tofsvipa, större strandpipare 
och rödbena. Sjömarkerna erbjuder 
också boplatser åt skärfläcka och 
rödspov. När skärfläckan kom till-
baka till Öland på 1940-talet var det 
just vid Södviken som den började 
häcka även om antalet par minskat 
på senare år. 

Längs Södviken på nordöstra Öland finns några av landskapets 
vackraste och värdefullaste havsstrandängar skapade genom 

årtusenden av beteshävd. Området är en fågellokal av internatio-
nell klass. 

11 södviks sjömarker
– unika havsstrandängar

Foton  fr v majviva och betande kor vid Östra Vässby.
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fAKTA
storlek: Östra Vässby 222 ha, Marsjö 
140 ha, Hjälmstad 35 ha, Södvik 79 ha
beslutsår: 2000 och 2001
syfte: att bevara betestraditionen och 
livsmiljön för sjömarkernas flora och 
fauna. Området ingår i EU:s ekologiska 
nätverk av skyddade områden 
Natura 2000.
 
hiTTA hiT
Sväng från väg 136 på norra Öland av vid 
Södvik. Kör på en liten väg mo SÖ 
c:a 2 km till du kommer till parkerings
plats och information vid Södviken. 

sPår AV mÄnnisKor före oss
Fornlämningar i form av hägnadsres-
ter och gravfält fi nns framförallt i de 
västra delarna av området som tidigt 
steg ur havet. Sjömarkernas rika gå-
vor var framförallt ved och gott bete 
liksom vilt och fi sk. 

beTesVÄxTer
I områdena närmast 
havet växer t.ex. smult-
ronklöver, gåsört, kusta-
run och strandkrypa. På 
lite högläntare betesmark 
trivs majviva, älväxing, 
backtimjan och backklöver. 
I partier av strandängen som 
ibland torkar ut växer den en-
demiska arten baltisk strandmal-
ört. Strandnål, glasört och saltört 
är andra inslag. 

Skärfl äckor. 

Kustarun. Strandkrypa.
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