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Välkommen till Örö!
Naturreservatet Misterhults skärgård är 
ett av länets största. Bland cirka 2000 
öar, holmar, skär, hällar och bådor kan 
du uppleva ett stycke otämjd skärgårds-
natur när den är som bäst. Örö är en av  
fyra bebyggda öar i naturreservatet. 

Skärgårdens utpost
Örö är en flack ö, bara några få punkter når 
högre än tio meter över havsytan. Ön är huvud
ön i den vidsträckta Öröarkipelagen, en utpost 
i det allra yttersta havsbandet öster om Gås
fjärden. I arkipelagen finns 300 öar och skär 
omgärdade av Öröfjärden i söder, Örödjupet i 
norr och Östersjön i öst. 

Bild: N. Forshed

Slåtterängen är en av våra mest artrika naturtyper. 
Ängarna på Örö har hävdats på traditionellt vis ända fram 
till våra dagar. 

Särpräglad ö
Örö är till stor del klädd med skog. Här regerar 
eken, till skillnad från på de flesta andra öarna i 
skärgården där tallskog dominerar. Tillsammans 
med lind, ask, oxel, asp, björk, rönn och idegran 
bildar eken en riktig lövskog. Men landskapet har 
sett annorlunda ut. Vid 1800talets början fanns 
buskrika ängar på öns västsida, medan den östra 
delen var mer eller mindre skogklädd. Sedan 
hävden upphörde i början av 1960talet har öns 
tidigare öppna karaktär drastiskt förändrats. 

”Äng är åkers moder”
Lövängarna hade en mycket viktig funktion i det 
gamla bondesamhället. Det var från lövängen 
bonden hämtade vinterfoder till kreaturen. Hur 
många djur man kunde stalla in under vintern 
berodde på hur mycket foder man kunde skörda 
från ängarna. Gödseln från de installade djuren 
spreds på åkrarna, därav det gamla talesättet: ”Äng 
är åkers moder”. 

Viktig skötsel
På Örö lever slåttertraditionen kvar. Två slåtter
ängar slås av byalaget, den östra ängen vid 
midsommar, den västra senare på sommaren. 
Till ängarnas rika flora hör örter som back
förgätmigej, backnejlika, brudbröd, gullviva, 
gökblomster, prästkrage, stor blåklocka, tulkört, 
tjärblomster och ängsviol. Ängarnas rika flora 
bidrar till att Örö är den ö i Misterhults skärgård 
som har det högsta antalet kärlväxter – över 
440 arter!

brudbröd
Filipendula vulgaris
Bild: N. Forshed

stor blåklocka
Campanula persicifolia
Bild: P. Larsson

tjärblomster
Viscaria vulgaris
Bild: N. Forshed

gullviva
Primula veris
Bild: C. Lindkvist
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Syftet med naturreservatet Misterhults skärgård är att bevara en 
förhållandevis orörd skärgård med de värdefulla livsmiljöerna 
grunda skyddade vikar, tångsamhällen, mjukbottnar, hårdbottnar, 
kala små holmar och skär, naturskogsartad tallskog, ekdominerad 
ädellövskog, betad skog samt ängsmark med tillhörande natur
värdeskvaliteter i form av strukturer och funktioner samt en rik 
biologisk mångfald. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten 
ska, med undantag för inom fågelskyddsområden under tillträ
desförbudstid, kunna bedrivas inom hela reservatet samtidigt som 
besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska arter och 
livsmiljöer.

Areal: 8450,5 ha (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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backnejlika
Dianthus deltoides
Bild: N. Forshed


