
NATURRESERVAT

Syftet med naturreservatet är att bibehålla en skärgårdsmiljö 
med sin mosaik av öppna marker, hag- och skogsmarker samt ut-
nyttjande av åker, ängs- och betesmarker för ett aktivt jordbruk. 
Syftet är också att med enkla anordningar underlätta allmänhetens 
friluftsliv.

Areal: 990 ha varav 300 ha landareal
Beslutsår: 1980
Markägare: Privata
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län, 
tel. 010-223 80 00, www.lansstyrelsen.se/kalmar

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 2000. Skylten är 
framtagen med ekonomiskt bidrag från Europeiska 
unionens finansiella instrument Life.
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Välkommen till Björkö!

borstnate
Stuckenia pectinata
Bild: F. Mörnerud (www.azote.se) 

Här är du

Information

Toalett 

Badplats

Soptunna

Brygga

Reservatsgräns

Fågelskyddsområde
(tillträdesförbud 1/4 - 10/7)

Betad skog

Betesmark

Åker

Väg

Stig

Hus

Fornlämning

ekoxe
Lucanus cervus
Bild: P. Larsson

Ekoxen kan bli över 8 cm lång och 
är därmed Europas största insekt. 
Den lever i miljöer där det finns 
gamla, solbelysta ekar.

blåstång
Fucus vesiculosus
Bild: R. Kautsky (www.azote.se) 

På Björkö möts Saltkråkan och Bullerbyn. 
Här kan du uppleva ett levande skär
gårdsjordbruk med blomsterrika betes
marker. Du kan också besöka ett torp 
och en stenhuggarkoja och lära dig mer 
om Björkös rika kulturhistoria.

Öbor
På Björkö har generationer av bönder nyttjat 
markerna för sin försörjning. Jordbruket 
har kompletterats med fiske och jakt. Under 
1900-talet sysselsatte ett stenbrott, båtbyggeri och 
sågverk också öborna. På södra delen av ön finns 
en gammal stenhuggarkoja. Här bodde en man 
i början av 1900-talet. På öns norra del ligger 
torpet Strömsvederna, där en familj bodde under 
andra hälften av 1800-talet. 

Växter...
I Björkös öppna kulturmarker finns en rik flora. 
Till de betesgynnade växterna hör kattfot, jung-
frulin och orkidén Adam och Eva. De skulle 
snart konkurreras ut av högresta växter om betet 
upphör eftersom markerna då växer igen. 

...och fåglar 
Innerskärgårdens vikar, fjärdar och öar är rika på 
fågel. Ejder, skäggdopping, grå- och havstrut är 
några av de arter du kan stöta på. Ibland seglar 
havsörn förbi i skyn. Tänk på att det är tillträdes-
förbud på några av småöarna i skärgården!

Under ytan
I reservatets skyddade havsvikar finns en 
variations rik växtlighet. På stenar och klippor 
växer blåstång och andra alger, på ler- och 
sandbottnarna ålgräs, borstnate och hårsärv. 
Under vattensängarna är hem, skafferi och 
barn kammare för småkryp och fiskar.

havsörn
Haliaeetus albicilla
Bild: N. Forshed

I de blomsterrika markerna trivs 
många olika fjärilar som hagtorns-
fjäril, silverblåvinge och sexfläckig 
bastardsvärmare

sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena filipendulae
Bild: E. Tinnert

Bevarat kulturlandskap 
Björkös landskap är präglat av århundraden av 
öbornas småskaliga brukande. Än idag brukas 
markerna. Här finns öppna åker- och betes marker 
och i skogen som tar vid bortom kultur markerna 
går kreatur på bete. I och kring de öppna 
markerna står gamla ekar och andra värdefulla 
ädellövträd.
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ejder
Somateria mollissima 
Bild: P. Nilsson


