
NATURRESERVAT

Syftet med naturreservatet Rågö är att bevara en innerskärgård av urbergstyp med de värdefulla 
livsmiljöerna grunda skyddade vikar, tångsamhällen, mjukbottnar, hårdbottnar, kala små holmar och 
skär, naturskogsartad tall- och blandskog, ekdominerad ädellövskog, betad skog samt betade hag-
marker med tillhörande naturvärdeskvaliteter i form av strukturer och funktioner samt en rik biolo-
gisk 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 missgynna-
de arter bevaras och helst ökar för att långsiktigt kunna fortleva inom sitt naturliga utbredningsom-
råde. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten 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: 870,3 ha varav 244,3 ha land.
Beslutsår: 2013.
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket.
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län, 
tel. 010-223 80 00, www.lansstyrelsen.se/kalmar.
Hemsida: www.rago.nu
Området ingår i EU:s nätverk av skyddade 
naturområden, Natura 2000.
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Välkommen till Rågö!

N

Bråtvik

Rågö

Kalvö
Horsö

Grundemar

Alviken

Bredakrok

Rågödjup

Vassviken

skäggdopping
Podiceps cristatus
Bild: P. Elfman

kattfot
Antennaria dioica
Bild: N. Forshed

gullviva
Primula veris
Bild: C. Lindkvist

fisktärna
Sterna hirundo
Bild: P. Elfman

havsörn
Haliaeetus albicilla
Bild: P. Elfman

silversmygare
Hesperia comma
Bild: M. Holmer

hedpärlemorfjäril
Argynnis niobe
Bild: M. Holmer

blåstång
Fucus vesiculosus
Bild: C. Bollner

ejder
Somateria mollissima
Bild: P. Elfman

ål
Anguilla anguilla
Bild: T. Johannesson

Skärgårdsnatur
Reservatets öar domineras av magra hällmarker med tallskog. 
Utmed öppna marker och strandängar, där jordmånen är djupare, 
växer lövskog med främst ek och björk. Rågö och Kalvö är 
uppbyggda av Lofthammargranit. Horsö är uppbyggd av en 
mer närings rik bergart, gabbro, vilket gör att vegetationen är 
frodigare och mer artrik på denna ö. 

Blomsterrikt
Skärgårdens öar uppvisar en rik flora. På Rågös strandängar kan 
du botanisera bland gulkämpar, havs- och kärrsälting, bunge och 
vildlin. En av Horsös karaktärsarter är tulkört och i ekskogarna 
på öns norra del växer gulvial, gullviva, tandrot, sårläka samt 
den hotade korskovallen. Marker som historiskt nyttjats som 
betes- eller slåttermark och som idag hålls öppna av betande djur 
har en speciell flora med arter som blåsuga, darrgräs, jungfrulin, 
kattfot och vildlin.

Vingprydda invånare
I skärgården finns också ett rikt fågelliv. Dykande fisktärnor, 
stolta skäggdoppingar och småspringande strandskator är en 
vanlig syn. Har du tur kommer den majestätiska havs örnen 
glidande på breda vingar. I tallskogen kan du hålla ögonen 
öppna efter spillkråka, göktyta och mindre hackspett.  

Fjärilseldorado
Färggranna fjärilar fladdrar över de blomsterrika markerna 
soliga sommardagar. En av de mer sällsynta är den stora och 
vackra apollo fjärilen. Silversmygare, hedpärlemorfjäril och olika 
arter av bastard svärmare lever också i Horsös betesmarker. 

Under ytan
I lugna vikar och sund bildar ålgräs och olika natingarter under-
vattensängar och på klippbottnar växer blåstång och andra alger. 
I växtligheten kan uppväxande fisk söka skydd. Här finns också 
gott om smådjur som snäckor, musslor och tånglöss – ett smör-
gåsbord för såväl fåglar som fiskar.

Naturreservatet Rågö är en av Tjustskärgårdens 
många pärlor. I den vackra innerskärgården finns 
vikar, fjärdar och ett myller av kobbar och skär. 
Vandra i djupa tallskogar, ta ett bad från sammets-
lena klippor eller besök Rågös pittoreska by med 
sina klassiska skärgårdshus!

Övandringar
Flera vandringsleder utgår från hamnen i Rågö by. Lederna tar 
dig genom grönskande hagmarker och lövlundar till solvarma 
klippor och blomsterrika strandängar. Är du badsugen finns 
både badklippor och en sandstrand att välja mellan. Även Rågö 
by är värt ett besök, med välbevarad bebyggelse från slutet av 
1800-talet. Under sommarhalvåret är servering och vandrar hem 
öppna. I byn finns också en utställning som berättar mer om 
livet i Tjustskärgården förr i tiden och om båtbyggare och fiskare 
som levt och verkat på Rågö.

apollofjäril
Parnassius apollo
Bild: M. Holmer

spillkråka
Dryocopus martius
Bild: N. Forshed

Här är du!

Informationsskylt

Parkering

Vandrarhem

Restaurang

Brygga

Gästhamn

Tältplats

Toalett

Soptunna

Badplats

Utsiktsplats

Reservatsgräns

Öppen mark

Hällmarkstallskog

Lövskog

Våtmark

Vatten

Väg

Stig

Bebyggelse i reservatet

Fågelskyddsområde
Tillträdesförbud 1/4 - 10/7

mot 
Loftahammar
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