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På Kopparholmarna 
kan du uppleva skärgårds naturen 
endast tio minuters båtfärd från Arkösund. 
Solbada på släta klipphällar vid vattnet, 
upptäck skärgårdens fågelliv, 
plocka solmogna björnbär och � ska. 
En vandringsled tar dig runt öarna. 
I den gamla sommarbostaden 
� nns en utställning 
om bland annat skeppsvrak. Badholmar

Naturreservatet utgörs av typisk skärgårdsnatur med 
tallskogsbevuxna öar, kala skär och grunda vatten. 
Kopparholmarna är de största öarna i reservatet och 
dit de � esta besökare beger sig. Under mellankrigs-
tiden anordnades badut� ykter hit, men e� er andra 
världskriget var Kopparholmarna militärt område.

Klippor och buskmarker
På hällmarker och torrängar där solljuset når 
ner till marken � nns en rik � ora och ett myll-
rande insektsliv. På magra hällmarker domine-
rar ljung, medan rikare torrängspartier har en 
påfallande artrikedom. Här blommar orkidén 
Adam och Eva på våren, medan blodnäva och 
backnejlika hör sommaren till. Andra arter du 
kan hitta på torrängen är bergmynta, kungs-
mynta, tulkört, harklöver och brudbröd. 

Bete, malm och kanoner
Kopparholmarna har som andra öar i skärgår-
den utnyttjats som betesmark. På Östra Koppar-
holmen � nns också spår av hamling på några 
äldre askar, alltså skörd av löv till vinterfoder. 

Namnet tyder på att det brutits koppar på öarna 
och det � nns spår av malmbrytning. Om man 
hittade någon koppar av betydelse är inte känt. 

När försvarsmakten använde Kopparholmarna 
fanns fasta kanoner placerade på öarna. Kanon-
värnen är idag rivna men rester av fundamenten 
� nns kvar. 

Sandgräsfjäril
(Hipparchia semele)

I reservatet finns stora grundområden 
med frodig undervattens vegetation. 

Grundområdena är viktiga 
uppväxt miljöer för fiskyngel.

Här hittar sjöfåglarna gott om föda 
som gråsuggor, märlkräftor, 

snäckor och musslor. 

Sandgräsfjäril är en karaktärsart 
för Kopparholmarnas hällmarker. 

Den flyger upp framför dina fötter, 
men landar snart igen. 

När den slår ihop vingarna 
är den nästan osynlig 

mot de lavklädda berghällarna.

Welcome to 
Kopparholmarna Nature Reserve
On the Kopparholmarna islands, you can enjoy the natural world of 
the archipelago, only ten minute’s boat ride from Arkösund. Sunba-
the by the water on smooth rock slabs, discover the archipelago’s bird-
life, pick sun-ripened blackberries, and � sh. A trail takes you around 
the islands. In the old summer residence, there is an exhibition about 
shipwrecks, among other topics. 

� e nature reserve comprises nature that is typical of the archipelago, 
with forested islands and small, bare skerries. Most visitors make their 
way to the Kopparholmarna islands, which are the largest islands in 
the reserve. 

� e reserve has large, shallow waters with lush underwater vege-
tation. � ese shallows are an important nursery for fry, and seabirds 
� nd plenty of food here.  

Välkommen till Kopparholmarna
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För allas trivsel och för att reservatets värden 
ska bestå, är det viktigt att alla besökare visar 

hänsyn. Förutom de generella regler som gäller 
vid vistelse i skog och mark, är det inom reservatet 
förbjudet att: 

• På ett störande sätt köra med motordrivna farkoster.
• Tälta eller förtöja båt längre tid än två dygn i följd 

på samma plats.
• Medföra okopplad hund eller annat lösgående 

 husdjur.
• På ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, 

musikinstrument eller dylikt.
• Förstöra eller skada fast naturföremål eller 

 ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, 
hacka eller måla.

• Göra upp eld annat än på anvisad plats. 
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Storspigg
(Gasterosteus aculeatus)

Törnsångare
(Sylvia communis)

Björnbär
(Rubus fruticosus)

Axslinga 
(Myriophyllum spicatum)

Borstnate 
(Potamogeton pectinatus)

Bandtång (ålgräs) 
(Zostera marina)

Ålnate 
(Potamogeton perfoliatus)
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