NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Norra Vätterns skärgård

Foto: Bergslagsbild AB

Vätterns norra del skiljer sig på flera sätt från
sjöns övriga delar. Här finns en utpräglad skärgård
med många uddar och öar som för tankarna till
havet. Inom reservatet finns ett 50-tal öar.
Många karga öar
Berggrunden här i norra Vätterns skärgård består av
granit. Den typiska växtligheten på öarna är hällmarkstallskog med framför allt tall, ljung och renlavar. Träd
och ris kan bara växa i sprickorna där jord samlats under lång tid. På de större öarna är marken bördigare och
där växer även träd som gran, asp och björk. På några
av de större öarna finns även lundvegetation med hassel, vätteros, trolldruva, tandrot och dvärghäxört. En del
av den bördigare marken på öarna har tidigare använts
som betesmark.
Bland fåglar, fiskar och kräftor
Fågellivet är rikt med bland annat häckande småskrake,
fisktärna, fiskgjuse, storlom och andra sjöfågelarter. Det
finns gott om fisk, främst gädda, abborre och gös. Under årtiondena kring sekelskiftet 2000 har beståndet av
signalkräfta ökat kraftigt. Vattendjupet överstiger sällan
20 meter inom skärgården men bara 3 kilometer söderut
finns djup på mer än 90 meter.
Visa hänsyn
Var observant på öarna; ser du fåglar som verkar irriterade eller spelar skadade har de ägg eller ungar i närheten. Gå då därifrån! Hundar måste vara kopplade.

Tillgänglighet
Naturreservatet går endast att nå över vattnet. Det finns
serviceanläggningar i form av sopmajor och torrtoaletter på flera av öarna, men det bästa är att du tar med dig
skräpet hem. Under 1 maj–1 oktober får du enbart elda
på anvisade platser (se karta). Tänk på att du enbart får
elda med tillhandahållen eller medhavd ved. På Grönön
finns anlägningar med hög tillgänglighet och möjlighet
att ta emot lite större passagerarbåtar.

Reservatsfakta
Bildat år: 1973, utökat 1974, 1986 samt 2008
Areal: 2 544 hektar (varav 679 land, 1 865 vatten)
Markägare: Sveaskog AB samt enskilda
Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk för
skyddad natur
Reservatförvaltare: Länsstyrelsen i Örebro län
Telefon: 010-224 80 00, lansstyrelsen.se/orebro
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Reservatsgräns
Båthamn
Eldplats
Rastplats
Hög tillgänglighet
Dass
Tältplats

§

§

Fågelskydd: landstigning
förbjuden 15/4-15/7

I naturreservatet är det förbjudet att:

•

uppföra mur, plank, stängsel, brygga eller liknande

Inom den norra delen av reservatet (1):

•

Sätta upp tavla, plakat, affisch eller liknande

•

•

tälta, förutom på öarna Kungsholmen, Björkholmen,
Grönön, Stora Krokholmen, Brottsjöholmen samt
Stora Hjortholmen, där du får tälta under högst två
nätter i rad

bortföra eller skada döda träd eller träddelar

Inom den södra delen av reservatet (2):
•

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning

•

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande
eller döda träd och buskar

•

medvetet störa djurlivet

•

ha hunden okopplad

•

göra upp eld annat än på anvisade platser under
tiden 1/5-1/10

•

stiga i land på ön Skjortpilten under tiden 15/4-15/7

För information om fisk, fiske och gällande fiskebestämmelser, se Vätternvårdsförbundets hemsida www.vattern.
org
Vägbeskrivning
Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund.

KONTAKT: Länsstyrelsen i Örebro län • 010-224 80 00 • orebro@lansstyrelsen.se • www.lansstyrelsen.se/orebro/naturreservat

