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NATURRESERVAT
Välkommen till Rågö naturreservat
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Havsörn (Haliaeetus albicilla) är den största
av Nordeuropas rovfåglar med ett vingspann
på 200-245 centimeter. Havsörnen äter fisk,
sjöfågel och kadaver. Boet byggs ofta uppe i
kronan på en stor tall.
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Ängsskallra (Rhinanthus
minor) växer i ängs- och
hagmarker och blommar
från juni till augusti.
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Rastplats

Skärgårdshemman. På huvudön ligger ett genuint skärgårdshemman, en gammal välbevarad gård där människor levt och
försörjt sig genom jord- och skogsbruk samt fiske. På gården bor nu en familj som driver jordbruk och håller markerna öppna
med hjälp av betesdjur. En vandringsled gör det lätt att promenera i området runt gården på huvudön.
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Stora delar av huvudön är kuperad och klädd med barrskog. På hällmarkerna växer grova knotiga tallar, i låglänta
delar är det fuktigare med kärr och sumpskogar. Förr var

Den stora arkipelagen har ett mycket rikt fågelliv med
många sjöfåglar som rödbena, silvertärna, tobisgrissla och
gravand. Om du har ögonen med dig är chansen stor att
du får se en fiskgjuse eller havsörn segla ovanför dig.
Delar av Rågö naturreservat samt större delen av ytterskärgården är fågelskyddsområden med tillträdesförbud
under våren och sommaren (se kartan).
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Var rädd om naturen!

A walking trail makes it easy to explore various parts
of the main island. The landscape gives an impression
of bygone times, its pretty brooks, small patches of
cropland, flowering meadows and open pastures. On
the eastern tip of the island is a pilgrims’ cross from
the Middle Ages, the only one of its kind in Sweden.
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Utöver generella regler vid vistelse i skog
och mark är det i reservatet förbjudet att:
§ förstöra eller skada fasta naturföremål eller
ytbildningar genom att borra, rista, spränga
eller måla;
§ på ett störande sätt använda musikinstrument,
bandspelare, musikanläggning eller dyligt;
§ störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd,
eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur;
§ medföra hund eller annat husdjur som inte är
kopplat eller förvarat i bur;
§ göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerad med skylt;
§ bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada
levande eller döda träd och buskar, samt att
skada vegetationen i övrigt genom att gräva
upp växter såsom ris, örter, mossor och lavar;
§ för längre tid än två dygn i följd förankra båt
vid samma strand;
§ tälta längre tid än två dygn på samma plats
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(tältningsförbud råder, dock inom Sanda
Holme, Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Persö och på
fastlandsdelen och öarna norr om den inre
skärgårdsleden i Stendörrens naturreservat);
§ anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;
§ färdas med, parkera eller ställa upp husvagn;
§ landa med luftfarkost;
§ färdas med motordrivet fordon eller hydrokopter
(motorfordonstrafik är tillåten på anvisade vägar
i Rågö och Stendörrens naturreservat);
§ släppa ut avloppsvatten, olja eller andra kemiska
ämnen som kan skada naturmiljön.
Det är inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
§ bedriva försäljning eller annan verksamhet i
kommersiellt syfte;
§ utföra sådan vetenskaplig undersökning som
kan leda till skada eller annan negativ påverkan
på växt- eller djurlivet.
(Föreskrifterna är gemensamma för naturreservaten i Södermanlands skärgård.)

Fakta om Rågö

Kommun: Nyköping Skyddat år: 1978
Areal: cirka 1 560 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
i Södermanlands län
Mer information:
tel 010-223 40 00
www.lansstyrelsen.se/
sodermanland
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trivs i det öppna odlingslandskapet.

Rågö is a large nature reserve which extends
from the mainland to the outer region of
an archipelago. Located on the main island is a wellpreserved old farm have long dwelt and supported
themselves with farming, forestry and fishing. Still
today, the island is home to a family that runs a farm
and keeps the landscape open with grazing animals.
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Stångskär

Slåttergräsfjäril (Maniola jurtina)

Welcome to Rågö
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•

tt vandra längs den slingrande körvägen nära
gården på huvudön känns som att förflytta sig
långt tillbaka i tiden. Landskapet ger ett ålderdomligt intryck med sina fina backar, små åkertegar, blomstrande ängar och öppna beteshagar. Många
växter trivs i det gamla odlingslandskapet, till exempel
kattfot, jungfrulin och ängsskallra. Här är det också gott
om fjärilar som slåttergräsfjäril, streckfly och den sällsynta
bastardpärlemorfjärilen
I backarna växer en, hassel och björnbärssnår, men även
körsbärsträd som fåglarna hjälpt till att sprida.

decimeter hög och växer på öppen kvävefattig
mark som gräsbackar och naturbetesmarker.

Life Coast Benefit
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Öster om den nuvarande gårdsmiljön vittnar flera husgrunder om ytterligare en bebyggelse på ön. Här kan du
också se resterna av en bråkgrop för lintillverkning.
På öns ostligaste udde finns en fornlämning i form av ett
stenlagt kors och ett gränsröse. Här ska den helige Botvid
ha slagits ihjäl år 1120. Korset är sannolikt ett medeltida
pilgrimskors, det enda i sitt slag i Sverige. Platsen ligger i
det norra fågelskyddsområdet.

Kattfot (Antennaria dioica) kan bli upp till två

•

det vanligt att djuren betade i skogen, som då var öppnare
och ljusare. I takt med att skogsbetet upphört har skogen
tätnat, men fortfarande går det att hitta ljusa ”sagoskogar”
med både barrträd och lövträd i olika åldrar. Här och var
ligger stora stenblock klädda med mossor och den lilla
vintergröna ormbunken stensöta.

Rågö naturreservat ingår i EU:s nätverk av särskild skyddsvärd
natur, Natura 2000. Skylten är producerad med ekonomiskt stöd
från Europeiska unionens finansiella instrument Life.

PRODUKTION : JG MEDIA 21

Rågö är ett stort naturreservat som sträcker
sig från fastlandet och ut till den yttre delen
av skärgården. Förutom huvudön ingår ett
hundratal mindre öar och skär i reservatet.
Fågellivet i den stora arkipelagen är rikt och
runt Rågö leker både strömming och sik.
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