9 Spikarna
Pittoreskt fiskeläge på sydöstra Alnö. Ströva
på småvägarna ute på Skorven med sin vackra
bebyggelse och Spikarö kapell. Här kan man
fiska (havsfiske är fritt om man följer regler för
minimimått), titta på fåglar och studera stenar
och vackra lavar. På östra sidan av Skorven
stupar klipporna brant ner i havet och utsikten mot horisonten är vidunderlig. Mitt på ön
finns en ljungrik blåbärsskog, fuktiga sänkor
samt tallhällmark. På södra delen av Skorven
finns ett klapperstensfält. Berggrunden består
av urgranit som på den södra delen är omkristalliserad och förgnejsad.

Växter
Speciellt vacker är lavfloran på klippor och
stenblock. Det är inte rikedomen av arter
eller individer som fascinerar här, utan den
kraft som finns hos de få som överlever i denna utsatta miljö. Stanna till vid kärleksörten
eller vid de nejlikor, fibblor, gräs och vialer
som kämpar i klippornas skrovligheter i såväl
storm som brännande solgass. De är värda att
beundras, för sin skönhet och uthållighet.
Djur
Under den isfria perioden är här en ständig
trafik av fåglar knutna till havsbandet. Under vintern finns goda chanser att se havsörn.
På Gråfläsjan, utanför Skorven, finns en stor
trutkoloni (framför allt silltrut).
Geologi
På norra spetsen finns en 10 m bred gång av
porfyr från Rödökomplexet, centimeterstora
runda kristaller av mineralet kalifältspat i en
finkornig rödbrun till mörk grundmassa med
mindre kvartskorn. Rapakivimantling är vanlig: en bård runt kristallerna av en mer basisk
fältspat. Vid nordöstra stranden finns centimeterbreda gångar av magmatisk kalk från
Alnövulkanen.

Vid rondellen på Alnö är det skyltat till Spik
arna. I Spikarna håll höger där vägen delar
sig mot Spikarö kapell och Lotsstation, och
strax är du framme vid parkeringen, där
finns det bord och bänkar samt dass. Här
ifrån kan man promenera ut på Skorven.

Sydost om lotstornet löper en 8 m bred
och 3 m djup bergsskreva med en porfyrgång
som har utsatts för en stor horisontell förkastning. Den yttre delen har rört sig 10 m norrut
efter en 30 cm bred diabasgång. Förkastningen skedde troligen när diabasgången bildades
för 1200 miljoner år sedan.

Kulturmiljö
Det är ett fiskeläge med gamla anor. 1683
omtalas det att samtliga Alnöbönder deltog i
fisket vid Spikarna. Spåren av mänsklig aktivitet kan spåras ännu längre tillbaka och på
Skorvens högsta del finns ett röse från bronsåldern.
Annat i närheten
Hamnstugan där du kan fika och Tranvikens
havsbad se under Kultur & Fritid på www.
sundsvall.se
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