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4  Hörningsholm

På norra sidan av Alnö ligger Hörningsholm. 
Här finns skyddsvärda strandängar och grun-
da havsbottnar, som gör området till en popu-
lär rastplats för änder och vadare. Under våren 
finns stora mängder fåglar, både till art- och 
individantal. 

Även ur botanisk synpunkt är området 
intressant. Vid olika inventeringar av albård 
och strandängar har noterats 126 olika arter 
av kärlväxter. 

Området är ett av länsstyrelsens natur-
vårdsobjekt och klassat med högsta natur-
värde. I Hörningsholm finns också vackra häl-
lar med ovanliga alnöbergarter som sövit och 
pyroxen.

Växter
Gråalskog med smånunneört, gullpudra, des-
meknopp och nordisk stormhatt. Strandäng 
med bladvass, blåsäv, kabbleka, bred- och 
smalkaveldun, kråkklöver, ryltåg, sprängört, 
sjöfräken, hundstarr och vattenstäkra. Även 
den rödlistade lilla orkidén knottblomster är 
funnen i området.

Fåglar
Vid islossningen rastar stora mängder simän-
der, framför allt kricka och bläsand, och har 
man tur kan man en dag räkna in samtliga 
häckande simandsarter i Sverige. En intres-
sant rastare bland dykänderna är salskraken. 
I början av maj rastar många vadare här, men 
även rovfåglar som blå kärrhök kan ses. Min-
dre hackspett är vanlig i området. Under för-
sommaren kan man höra nattsjungande arter. 
Hornuggla häckar i området. Går man österut 
till Brännäs brygga kan man rikta kikaren mot 
Långharsholmen och få se den ovanliga vit-
kindade gåsen.

Geologi
I Hörningsholm finns vackra hällar med de 
ovanliga alnöbergarterna.  Vid stranden syd-

väst om bryggan finns en stor häll med slirig 
sövit, där man kan se hur magman runnit fram 
i en tandkrämsliknande konsistens. I kontakt 
med söviten finns även pyroxen. I ängen mot 
söder, bakom skjulet, finns en mindre blott-
ning av en mycket grovkornig sövitpegmatit, 
där flera centimeter långa kristaller av vit sö-
vit och svart pyroxen omväxlande ligger mot 
varandra.

Kulturmiljö
I Hörningsholm finns den märkliga Tors Lokal 
som byggdes 1896 och är skyddad som bygg-
nadsminne. Det handlar om det första Folkets 
Hus som byggdes i Sverige på landsbygden.

Annat i närheten
Flera fina fågellokaler, med tillhörande strand-
ängar, finns i stort sett hela vägen från Nacka 
till Stornäsets naturreservat och Aldernäset.

Veta mer
Läs mer om Hörningsholm och gästande 
fåglar på hemsidan www.mof-medelpad.nu 

Sväng vänster i rondellen mot Eriksdal/Alnö 
kyrka, sväng höger mot Hörningsholm och 
fortsätt rakt fram tills du når havet.


