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Vinö & Boskär
Misterhults skärgård

http://www.iwers.nu
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ETT KULTURARV ATT VÅRDA OCH FÖRVALTA NU OCH FÖR FRAMTIDA GENERATIONER - MED 
ANOR SOM KAN HÄRLEDAS ÄNDA TILLBAKA TILL MEDELTIDEN

Totalt ca 60 hektar skog och ängsmark med enastående jakt på klövvilt, småvilt och sjöfågel som sker 
på en mängd egna öar kring Vinö. Eget fiskevatten och dessutom andel i Vinö fisk- och jaktvådsområ-
den samt del i Boskär med sin jaktstuga. 

FÖRSÄLJNINGEN AVSER DE TVÅ FASTIGHETERNA

I BOSKÄR 1:1 (1/8-del av) – 14,5 hektar plus ej uppmätt vattenområde och med skärgårdens kanske 
mest omtalade jaktstuga där celebriteter av alla de slag, inklusive kungligheter, övernattat

VINÖ 1:11 – ca 60 hektar mark plus ej uppmätt vattenområde. Består av en mängd öar och holmar. 

På huvudön Vinö finns åtta gårdar som var och en äger sin del av det område som alltsedan historisk 
tid förvaltas gemensamt av gårdarna genom Vinö fiske- och jaktvårdsområdensföreningar. Området 
har delats in i åtta skilda geografiska områden där nyttjandet roterar mellan gårdarna efter ett förbe-
stämt system. Så får samtliga gårdar, den första april varje år, ett ”nytt” fiskevatten bestående av ett 
fjällfiskevatten inomskärs, ett i mellanholmarna och ett i yttre skärgården. Dessutom tilldelas särskilt 
ålfiskevatten och strömmingsfiskevatten. Byte av fiskevattenslotter äger rum årligen den 1 april kl 
12.00. Vart åttonde år får således varje enskild gårdsägare samma vatten åter. Systemet är smått 
unikt för Sverige och går långt tillbaka i tiden. Jakten på sjöfågel följer fiskevattnet. I övrigt gäller ge-
mensam jakt.

Med ägandet av Vinö 1:11 ingår alltså del i Vinö jakt- och fiskevårdsområden som utgör en betydande 
del av MISTERHULTS NATURRESERVAT – se karta längre fram i prospektet. Övriga andelar innehavs av 
övriga sju gårdar på Vinö. Mycket gemytlig och trevlig atmosfär råder gårdarna emellan.

BÅTPLATS och privat parkering finns på fastlandet i Klintemåla.
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BOSKÄR 1:1 - 1/8-del

14,5 hektar plus ej uppmätt vattenområde och med skärgårdens kanske mest omtalade jaktstuga där 
åtskilliga celebriteter övernattat.
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VINÖ 1:11 

Fastigheten är välskött och ligger mycket vackert ca 50 km norr om Oskarshamn. Den består dels av 
en del av huvudön Vinö samt dessutom av en mängd öar och holmar i Misterhults skärgårdsreservat. 
För att ta sig ut till fastigheten måste man åka båt. Eller så klart sjöflyg. Båtplats och privat bilparke-
ring finns på fastlandet i Klintemåla. 

Fastigheten omfattar totalt ca 60 hektar varav 38,4 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är 
uppskattat till ca 6 380 m3sk (enligt skogsbruksplan). Skogen är lite svårinventerad då det ofta är 
olikåldrigt och ojämnt. Boniteten är inte så hög då det är skärgårdsskog som står på öarna. Vägnätet 
är i stort sätt obefintligt dock finns det fina små vägar där man kör fyrhjuling och traktor. Och så klart 
flakmoped.

Huvudön Vinö är ca 3,3 km lång och 0,8 km bred. Vid besök till ön slås man av den genuina bystruktu-
ren. Här lever ännu många traditioner vidare och idag bor ett 10-tal personer permanent, varav några 
ännu livnär sig på fisket. Tidigare bedrevs aktivt jordbruk på den brukningsbara mark som finns. Nu-
mera sker det högst sparsamt. 

Ett mycket intressant art- och individrikt fågelliv finns på öarna såsom ejder, vigg, grågås, skäggdop-
ping och många fler. Med lite tur kan man även få syn på tordmule, havsörn och berguv. Här finns även 
älg, rådjur och vildsvin. Bara för att nämna några arter. Vilka arter vi hittar under vattenyta, vet nog 
varje inbiten fiskare redan.

ÖVERGRIPANDE NATURVÄRDESBESKRIVNING

Totalt har ca 20 hektar avsatts för naturvård vilket motsvarar 54 % av den produktiva arealen. Na-
turvården består av Skärgårdsöar med gamla tallskogar på mager mark och mycket berghällar som 
är artrika och lummiga och hyser därför ett rikt insektsliv och en hel del fina blommor och svampar. 
Berghällarna är öppna med martallar på sina ställen. Inga särskilda naturvärden eller nyckelbiotoper 
finns registrerade på fastigheten. Två fornminnen finns registrerade på fastigheten. Det är gravar från 
Bronsåldern. Det finns många gamla stengärdesgårdar som skall skyddas så dessa inte raseras. Vatt-
net runt ön ingår i Misterhults skärgårdsreservat.
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De gårdar som ingår i 
Vinö fiske- och jakt-
vårdsområde är:

Vinö 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 
1:10, 1:11 samt 1:27 
som alla har vardera 
1/8-del. 
Samt Vinö 1:28 och 
1:29 som tillsammans 
har 1/8-del.

UPPGIFTER ENLIGT TAXERING

FASTIGHET OSKARSHAMN VINÖ 1:11
Taxeringsenhet: lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad.
Tomt mark totalt: 58,7 ha plus ej uppmätt vattenområde.
Taxering (år 2014):
Skog värde: 1 221 kkr. Areal: 22 ha.
Skogsimpediment värde: 85 kkr. Areal 28 ha.
Har andel i Klintemåla Ga:3 och Ga:4 samt i Vinö S:1, S:2 och S:3 (se nedan).

FASTIGHET OSKARSHAMN BOSKÄR 1:1 (andel i)
Tomt mark totalt: 14,5 ha.
Taxering (år 2014):
Ekonomibyggnad värde: 15 kkr. Byggnadsyta 117 m².
Besväras inte av några inteckningar.
Samtaxerad med:
Oskarshamn Vinö 1:6 (385 604 m²)
Oskarshamn Vinö 1:8 (392 952 m²)
Oskarshamn Vinö 1:10 (429 605 m²)
Oskarshamn Vinö 1:11 (587 185 m²)
Oskarshamn Vinö 1:13 (780 m²)
Oskarshamn Vinö 1:22
Oskarshamn Vinö 1:23
Oskarshamn Vinö 1:27 (563 500 m²)
Oskarshamn Vinö 1:29 (245 000 m²)

SAMFÄLLIGHET OSKARSHAMN VINÖ S:1
Ändamål: Vägar.
Delägande fastigheter: Vinö 1:10-1:11.
Areal land: 4 850 m².

SAMFÄLLIGHET OSKARSHAMN VINÖ S:2
Ändamål: Grustag.
Delägande fastigheter: Vinö 1:10-1:11.
Areal land: 4 250 m².

SAMFÄLLIGHET OSKARSHAMN VINÖ S:3
Ändamål: Lastageplats.
Delägande fastigheter: Vinö 1:10-1:11.
Areal land: 200 m².

GEMENSAMHETSANLÄGGNING OSKARSHAMN KLINTEMÅLA GA:3
Ändamål: Vinö/strupöbryggan, fiskarebryggan&parkering.
Delägande fastigheter: Strupö 1:3, 1:6-1:9, 1:11, 1:13-1:15, 1:17-1:21, 1:25-1:27, 1:31, Vinö 1:6-
1:8, 1:10-1:11, 1:14-1:17, 1:20, 1:24-1:27, 1:30-1:36.
Förvaltning: Vinö/strupö samfällighetsförening.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING OSKARSHAMN KLINTEMÅLA GA: 4
Ändamål: Brygga, skärgårdens hus&båtramp
Delägande fastigheter: Hökhult 1:8, Klintemåla 1:4-1:28, 1:30-1:33, Strupö 1:3, 1:6-1:11, 1:13-1:15, 
1:17-1:18, 1:20-1:21, 1:25-1:27, 1:31, Vinö 1:6-1:8, 1:10-1:11, 1:14-1:17, 1:20, 1:24-1:27, 1:30-
1:36
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NATURRESERVAT

Syftet med naturreservatet är att bevara en förhållandevis orörd skärgård med de värdefulla livsmiljöerna grunda skyddade vikar, tång
samhällen, mjukbottnar, hårdbottnar, kala små holmar och skär, naturskogsartad tallskog, ekdominerad ädellövskog, betad skog samt 
ängsmark med tillhörande naturvärdeskvaliteter i form av strukturer och funktioner samt en rik biologisk mångfald. Reservatet ska bidra 
till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska regionen för förekommande arter och habitat. Reservatet ska också bidra till att hotade, 
sällsynta och missgynnade arter bevaras och helst ökar för att långsiktigt kunna fortleva inom sitt naturliga utbredningsområde. Reservatet 
ska även bevara områdets karaktär av orördhet i skogs och havsmiljö och dess ostörda och tysta prägel. Friluftsliv som grundar sig på 
allemans rätten ska, med undantag för inom fågelskyddsområden under tillträdesförbudstid, kunna bedrivas inom hela reservatet samtidigt 
som besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska arter och livsmiljöer.

Areal: 8450,5 ha varav 1559,2 ha land.
Beslutsår: 2013.
Markägare: Enskilda ägare.
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län, tel. 010223 80 00, 
www.lansstyrelsen.se/kalmar.
Området ingår i EU:s nätverk av skyddade naturområden, Natura 2000.
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Välkommen till Misterhults skärgård!
Misterhults skärgård är ett av länets största naturreservat. Bland cirka 2000 öar, 
holmar, skär, hällar och bådor kan du uppleva ett stycke skärgårdsnatur när den 
är som bäst. Här finns kalspolade urbergshällar med häckande sjöfågel, öar med 
gamla bykärnor och florarika marker samt skogsklädda öar där ovanliga arter 
knutna till död ved har en fristad. I den skyddade skärgården leker många olika 
fiskarter och i ytterskärgården trivs grå- och knubbsäl. 
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Här är du!

Informationsskylt

Toalett

Soptunna

Reservatsgräns

Skog

Öppen mark

Hällmark

Vatten

Vägar

Fågelskyddsområde
Tillrädesförbud 1/4 - 10/7 

Fågelskyddsområde 
Tillträdesförbud 1/4 - 31/7 

Sälskyddsområde
Tillträdesförbud 1/1 - 15/9

havsörn
Haliaeetus albicilla
Bild: N. Forshed

ejder
Somateria mollissima
Bild: P. Nilsson

tordmule
Alca torda
Bild: P. Larsson

I Misterhults skärgård har du chans att se både gråsäl och 
knubbsäl. Under pälsömsningen på sommaren ligger sälarna 
ofta och vilar på kobbar och skär. När sälarna nyfiket tittar 
upp ovan ytan är grå sälens raka silhuett ganska lätt att skilja 
från knubbsälens mer rundade huvudform.

gråsäl
Halichoerus grypus

knubbsäl
Phoca vitulina

Bild: Bild: N. Forshed

Välkommen ut i naturen
Genuina fiskelägen, djupa tallskogar, lummiga lövskogar och ett rikt växt- och djurliv så väl 
ovan som under ytan – Misterhults skärgård bjuder på en skärgårdsupplevelse utöver det vanliga.
Det finns ingen reguljär båttrafik, så för att ta sig ut i skärgården krävs att man har egen båt. 
Eller kajak, skärgården är populära paddelvatten. För att skydda häckande fåglar och sälar när 
de föder sina ungar finns ett antal områden i Misterhults skärgård som är fågel- och sälskydds-
områden. Var områdena ligger samt vilken tid på året det går att besöka områdena framgår av 
reservatskartan här intill. Handredskapsfisket är fritt men du får inte fiska med fasta redskap 
som nät eller bottengarn.

Värdefulla kulturmiljöer
Människan har levt och verkat i skärgården sedan bronsåldern. På flera håll finns ansenliga 
rösen och andra gravformer. I ytterskärgården finns tomtningar från 1000-1300-talet, rester 
efter enkla byggnader som fiskarna övernattade i när de var på fiske. Skärgården befolkades 
av bofasta under slutet av medeltiden. Generationer av skärgårds bönder har sedan dess nyttjat 
markerna och havet för sin försörjning. Jord bruket har varit huvud näringen men fiske och jakt har 
också varit betydelsefullt. Idag finns nästan inga levande skärgårdsjordbruk kvar men flera öar 
har kvar sin genuina bystruktur. På Örö och Marsö slår man fortfarande ängarna och på Älö går 
det betesdjur.

Rikt på fågel
Misterhults vidsträckta skärgård är en utmärkt miljö för sjö
fågel. Här trivs ejder, vigg, grågås, skäggdopping och många 
fler. Till de mindre vanliga arterna hör labb och tordmule. 
Havsörn är återigen en vanlig syn, efter att nästan varit utrotad 
under 1970 och 80talen. Även berguv har återhämtat sig och 
ses regelbundet.

Under ytan
Tre fjärdedelar av reservatets yta är vatten. Under ytan 
döljer sig rika marina miljöer med tångbälten, 
mussel bankar och ålgräsängar. Den skyddade 
skärgården erbjuder viktiga lekplatser 
för strömming, sik, abborre, gädda och 
många andra fiskarter. De marina grund
områdena är också värdefulla för många 
olika sjöfåglar, som har alltifrån små kräft
djur till fisk på menyn. 

Toner från havet
Efter en kraftig nedgång av antalet gråsälar 
under 1980talet är gråsälen åter en karaktärs
art i skärgården. I norra delen av reservatet ligger sälskyddsområdet Örö sankor där sälarna 
uppehåller sig stor del av året och också föder sina ungar. Vindstilla dagar kan man ha turen att 
få höra deras säregna sång. Även knubbsäl förekommer i skärgården.

strömming
Clupea harengus
Bild: C. Bollner

blåmussla
Mytilus edulis
Bild: C. Bollner

blåstång
Fucus vesiculosus
Bild: C. Bollner

paddfot
Asperugo procumbens
Bild: N. Forshed

lunglav
Lobaria pulmonaria
Bild: N. Forhed

läderbagge
Osmoderma eremita
Bild: P. Larsson

apollofjäril
Parnassius apollo
Bild: M. Holmer

Rikt växt- och djurliv
På naturreservatets öar finns många olika naturtyper, alltifrån kala hällar i ytterskärgården 
till lummig lövskog, betade hagar och mager tallskog i de mellersta och inre delarna. För den 
botaniskt intresserade är ett besök på Örö ett måste. Med sina drygt 400 arter är ön skärgårdens 
mest artrika när det gäller kärlväxter. Byns slåtterängar står för en stor del av artrikedomen, här 
växer bland annat tjärblomster, gullviva, ljus solvända, blodnäva och tulkört.
   På flera av reservatets öar finns värdefulla hällmarkskogar, lövrika barrskogar och lövlundar. 
I skogarna finns gott om döda träd, såväl stående (torrakor) som liggande (lågor), och hålträd. 
På och i den döda veden lever många lavar, svampar och insekter. I anslutning till de gamla 
odlings markerna finns träd som nyttjats för lövtäkt (hamlade träd). Också dessa träd är viktiga 
för många arter, särskilt skalbaggar och lavar.
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Ansvarig fastighetsmäklare 
Bengt Lindström

Tfn 070 - 467 30 00
bengt@iwers.nu

Informationen i denna beskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt material. För felak-
tigheter, nuvarande eller kommande i detta material ansvaras ej. Ej heller ansvaras för händelser som ägaren 
eller Iwers Mäklarbyrå icke kunnat förutse eller påverka, vilket ändrar givna förutsättningar. Ägaren och Iwers 
Mäklarbyrå förbehåller sig även rättan att ändra beskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån 
de anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Iwers Mäklarbyrå
Fridhem, SE 610 31 Vikbolandet

Tfn 0125-611 00
svar@iwers.nu

www.iwers.nu

Iwers Mäklarbyrå använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansva-
rige fastighetsmäklaren, som redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Budgivningslistan 
lämnas med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare. Säljaren har alltid fri prövningsrätt 
och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter 
har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan 
köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om 
budet skall beaktas.

VISNING
Visning av fastigheten sker efter överenskommelse med fastighetsmäklaren.

TILLTRÄDE
Tillträde efter överenskommelse.

FÖRSÄLJNING - FÖRFARANDE
Fastigheten bjuds ut till försäljning genom öppen anbudsgivning. Detta innebär att intressenter som 
inkommit med skriftligt anbud får veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud. Anbud skall 
inges skriftligen via e-mail eller post, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella 
villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning 
mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som inkommit med anbud och önskar deltaga.

ANBUDSDAG
Skriftligt anbud skall vara Iwers Mäklarbyrå tillhanda senast dag som anges separat.

FRI PRÖVNINGSRÄTT
Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång 
avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat anbud på fast egendom 
är inte bindande. Köpet är bindande först då både köpare och säljare undertecknat köpehandling.

BUDFÖRTECKNING
En förteckning över anbudsgivarna och samtliga lämnade anbud kommer att överlämnas till den slut-
lige köparen.

VILLKOR
Förutsättningarna för försäljningen framgår av denna beskrivning samt eventuell tilläggsinformation. 
Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB. 
10 % av köpeskillingen erläggs som handpenning vid kontraktstecknandet. Resterande belopp er-
läggs på tillträdesdagen.

UNDERSÖKNINGSPLIKT - BESIKTNING
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa 
sig om fastighetens skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före 
köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. 
Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens 
egen undersökning av fastigheten. 

KONKRET FEL
Har fastigheten lägre standard än köparen har rätt att kräva föreligger ett fel i fastigheten. Standar-
den kan framgå av en konkret klausul i avtalet. Konkret fel kan föreligga även då säljaren, muntligen 
eller på annat sätt utanför kontraktet, lämnat uppgifter om fastigheten som köparen tagit intryck av. 
Lämpligt är att sådana uppgifter dokumenteras i en klausul i köpekontraktet.

NORMAL FÖRSLITNING
Att avgöra vad som är normal standard får betraktas som godtyckligt men en köpare måste räkna 
med att en byggnad utsätts för både normal förslitning och normala åldersförändringar. Först när 
byggnaden är i betydligt sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med - då föreligger ett 
fel i rättslig mening.

KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Säljaren ansvarar inte för ett fel, om det är upptäckbart. Det innebär att köparen har undersöknings-
plikt. Om en normalt begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka 
felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart; då får köparen själv stå för det. 
Om denne tillräckligt kunnige lekman inte skulle ha kunnat upptäcka felet är det dolt; då ansvarar 
säljaren.

HAR SÄLJAREN UPPLYSNINGSPLIKT?
Om felet varit dolt vid köpet svarar säljaren för konsekvenserna. Om felet varit upptäckbart får kö-
paren stå för det själv. Säljarens vetskap har i princip ingen självständig betydelse för felansvaret. 
Även om säljaren inte måste tala om vad han vet om fastigheten, kan det ändå rekommenderas att 
han lämnar upplysningar. Mäklaren ska verka för att säljaren lämnar upplysningar som kan lämnas i 
en separat frågelista eller skrivas in i köpekontraktet för bevisningens skull.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer inforamtion och visning.
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