
Hitta rätt: Rågö naturreservat ligger i Tjust skärgård söder om Lofta-
hammar. 
Koordinater, Rågö byhamn (RT90):  X: 6415622, Y: 1554613.

Området ingår i EU’s ekologiska 
nätverk av skyddade områden, 
Natura 2000.

Produktion: Naturcentrum AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län 2012. 

Foto: Länsstyrelsen i Kalmar län.
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Besök Rågö!
Till Rågö kan du ta dig med egen båt eller med passagerarbå-
tar. Under högsäsong går båtarna enligt fast turlista. Övriga 
delar av säsongen går båtarna efter beställning. 
På huvudön Rågö finns både servering och vandrarhem som 
drivs av familjen Hultberg. I hamnen finns gästbrygga med 
torrdass. För mer information vänd dig till Turistbyrån i 
Loftahammar, tfn: 0493-681 65 eller till familjen Hultberg, 
tfn: 070-584 30 02.
Besök gärna vår hemsida: www.rago.nu

Ytterligare information
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 KALMAR
010-223 80 00
www.lansstyrelsen.se/kalmar

Tänk på...
... att det i naturreservatet är förbjudet att:

§ vistas eller färdas inom fågelskyddsområden under tiden 1 april till och 
med 10 juli,

§ framföra motorfordon annat än på befintliga vägar, 

§ ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt 
anvisad plats,

§ framföra vattenskoter, svävare, hydrokopter eller liknande farkost annat än 

i mitt av markerad allmän farledssträckning nr 349. 

§ åka vattenskidor

§ tälta annat än på särskilt anvisade platser,

§ förtöja eller ankra båt mer än högst två dygn på samma ställe, 

§ framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost, 

§ framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig,

§ klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på an-
nat sätt medvetet skada eller störa djurlivet,

§ medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

§ göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser eller i medhavd grill 
eller friluftskök, 

§ plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar,

§ gräva eller dra upp kärlväxter,

§ skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar 
eller ris. 

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

§ Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

§ Utföra undersökning av eller forskning om djur- och växtarter samt 
mark- och vattenförhållanden.

Rågö förr och nu
Rågö bys historia börjar sannolikt i samband med befolk-
ningsökningarna i slutet av 1400-talet och början av 1500-
talet. Fastlandets brist på brukbar jord förde då människor 
till skärgården för att bryta ny mark. Som mest fanns tre 
gårdar i Rågö by. Öborna levde som de flesta skärgårdsbor av 
kreatursskötsel och fiske. Kalvö och Horsö var Rågöbornas 
huvudsakliga betes- och slåttermarker under flera hundra år. 
   Sedan 50 år tillbaka finns inga bofasta på Rågö. Men 
bebyggelsen är ännu så gott som intakt i den lilla byn och 
under sommarhalvåret är servering och vandrarhem öppna. 
   På Rågö finns en utställning som berättar mer om livet i 
Tjustskärgården förr i tiden och om båtbyggare och fiskare 
som levt och verkat på Rågö. I byn finns också en båtverk-
stad där Tjust Allmogebåtar renoverar och visar gamla 
båttyper från Tjust. Rågödagen, en årlig festdag med olika 
aktiviteter, anordnas i juli. 
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Välkommen!
Rågö är en riktig skärgårdsidyll! Här kan du vandra genom 

djupa tallskogar mot sammetslena hällar 

invid havet. Den välbevarade lilla byn på Rågö 

lockar besökaren med vandrarhem, servering och 

utställningar. 

I reservatet ingår också öarna Horsö och Kalvö och ett 

myller av fågelrika kobbar och skär. 

 
Övandringar
På Rågö finns vandringsleder som utgår från byhamnen. 
Lederna tar dig genom grönskande hagmarker och lövlun-
dar till solvarma klippor och blomsterrika strandängar. Från 
Näsudden kan du blicka ut mot en obruten horisont. Är du 
badsugen finns både badklippor och en sandstrand att välja 
mellan. 
   På Horsö och Kalvö möts du av ljusa tallskogar. Tallarna 
invid havet är uråldriga och krumma. Inne i skogen dämpas 
ljudet från havet av mjuka mossmattor som för tankarna till 

Smålands djupa skogar. 

Skärgårdens örter och fåglar
På Rågös strandängar kan du botanisera bland gulkämpar, 
havs- och kärrsälting, bunge och vildlin. Där inte djuren 
betar breder vass, havs- och blåsäv ut sig; ett hav av grönt 
med inslag av det intensivt mörkrosa fackelblomstret. 
  I skärgården finns också ett rikt fågelliv. Dykande fisktärnor, 
stolta skäggdoppingar och småspringande strandskator är en 
vanlig syn. Har du tur kommer den majestätiska havsörnen 

skäggdopping
Podiceps cristatus
Bild: P. Larsson
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glidande på breda vingar. I tallskogen kan du hålla ögonen 
öppna efter spillkråka, göktyta och mindre hackspett.  
Horsö – paradis för blomster- och fjärilsälskare
På Horsö finns en frodigare och mer artrik vegetation än på 
övriga öar, tack vare en mer näringsrik bergart. Betande djur 
bidrar ytterligare till mångfalden av örter och gör att vi här 
kan njuta av både gullviva och kattfot. 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 bastads-
svärmare lever också i Horsös betesmarker. 
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apollofjäril
Parnassius apollo
Bild: P. Larsson
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Haematopus 
ostralegus
Bild: P. Larsson

gulkämpar
Plantago maritima
Bild: N. Forshed
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      Rågö byhamn. Lediga 
platser kan nyttjas för kortare 
dagsbesök. Övernattande gäs-
ter hänvisas till gästhamnen i 
Alviken.

      Janssonsgården från 
mitten av 1800-talet är namn-
given efter den siste fiskaren 
på ön, Henrik. Ingår idag i 
byns gästboende. 

      Rågöbyns servering. 
I mor Annas hus från 1848 
serveras allt från kaffe med 
hembakat till läckra fiskrätter 
från egen fångst och rök. 

      Ladugården är en av de 
större i skärgården och vittnar 
om ett en gång välbärgat 

jordbruk. På logen finns en ut-
ställning om livet i skärgården 
förr i tiden.

      Wilhelmssonska gården 
är med sina fem rum, kök och 
glasveranda den största och 
yngsta av gårdarna. Ingår i 
byns gästboende.
 
      Båtverkstaden Här bedri-
ver föreningen Tjust Allmoge-
båtar sin verksamhet med att 
bygga och renovera nya och 
gamla allmogebåtar från Tjust 
Skärgård.
 
      Gästhamn Alviken. Här 
finns sopmaja och torrdass. 
Från hamnen leder en stig till 
byn. Gratis plats ett dygn.
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fisktärna
Sterna hirundo
Bild: P. Elfman
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