
Välkommen till Kalvö  With almost 22 000 islands and islets, Vänern forms an un-
paralleled landscape. The freshwater archipelagos are certainly not 
common in the world. Kalvö skärgård Nature Reserve is a part of 
this treasure.

The flat, bare islets are the Kalvö islands’ main attraction. The is-
lets attract large numbers of seabirds, which come to breed. Lesser 
black-backed gulls and arctic terns are two of the more special vari-
eties.

On the larger islands, pine trees dominate, even if there are patches 
of deciduous woodlands and wetlands. The islands also offer sev-
eral easily accessible paths, for the enjoyment of those who wish to 
explore more.

The Kalvö islands, like a number of other islands in the Vänern ar-
chipelagos, are home to two beautiful birds of prey. Both the majes-
tic osprey and the swift hobby thrive in this environment.

People have left little impact on the islands, but farthest north, in 
beautiful Fällholmen, lighthouses, buildings and impressive stone 
walls remain from life in the 1800s and first half of the 1900s. 

Welcome!
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NATURRESERVAT

§  FÖRESKRIFTER
Inom resevatet är det inte tillåtet att...
…på land framföra motordrivet fordon 

annat än i samband med uttransport 
av fällt vilt med så kallad älgdragare 
eller motsvarande.

…förtöja båt mer än tre dygn i följd på 
samma plats.

…bryta kvistar, fälla eller på annat sätt 
skada levande eller döda, stående 
eller omkullfallna träd och buskar.

…utplantera växt- eller djurart.
…samla in insekter, lavar eller mossor.
…elda annat än på anvisade platser.
…på ett störande sätt använda radio 

eller musikanläggning.
Det är vidare förbjudet att utan Läns-
styrelsens tillstånd…
…anordna idrottstävlingar eller andra 

arrangemang för fler än 200 perso-
ner.

§  REGULATIONS
In the reserve it is forbidden to …
…on land, operate a motor vehicle for 

purposes other than the transportation of 
game with a trailer or equivalent appara-
tus.

...moor a boat in the same place for more 
than three days in a row.

…break branches, fell, or otherwise damage 
living or dead, standing or fallen trees 
and bushes.

…introduce any plants or animals.
...collect insects, lichens, liverworts or 

mosses.
…light a fire anywhere other than in the 

indicated areas.
...use a radio or other audio device in an 

unsociable manner.
It is also forbidden, without permission 
from the County Administrative Board, to…
…arrange an event, sporting or otherwise, 

for more than 200 people.

LÄNSSTYRELSEN

Det är med fåglar som med människor. En del har 
nära till jobbet, andra får pendla.

Här, i Kalvö skärgårds naturreservat, bor en riktig 
långpendlare.

Den vackra och sirliga silvertärnan flyttar i princip 
mellan polerna. Från vår vinters sommar i vattnen 
runt Antarktis till häckningsplatserna på 
norra halvklotet.

Med närmare 22 000 öar, holmar och skär bildar Vänern 
ett landskap med få motsvarigheter. Sötvattensskärgårdar 
är sannerligen inte vardagsmat i världen.

Kalvöarna må vara en liten del av denna rikedom, men det 
är ingen spillra som skäms för sig. Naturreservatet Kalvö 
skärgård är, som västgöten brukar säga, nästan onödigt 
vackert.

Bland tallar och skär
Den magra, sandiga och bergiga marken på öarna är 
naturligtvis en svårartad frestelse för tallen. Och mycket 
riktigt. Tallen är det dominerande trädslaget, även om löv-
skogar och våtmarker gör sina försök till inbrytningar.

Men det är skären som är Kalvöarnas stora dragplåster. 
De platta och kala skären lockar mängder av sjöfåglar – 
tärnor, måsar och trutar – att slå sig ner och häcka i en 
grannsämja som, med tanke på de trångbodda omständig-
heterna, är rätt imponerande. Silvertärna och silltrut är två 
av specialiteterna i området.

Sköna flygkonster
Klipporna och stränderna lockar dig kanske till en stunds 
ryggläge. Gör gärna så, men glöm inte att samtidigt vila 
ögonen i skyn. Belöningen kan bli betydande. Du har goda 
chanser att få se den majestätiska fiskgjusen dra förbi, i 
jakt på en gädda eller abborre.

Eller kanske får du se luftrummets verkliga vessla  
– den vackra och vindsnabba lärkfalken – 
jaga trollsländor och annat smaskigt.

Fiskgjusen och lärkfalken trivs 
båda utomordentligt väl i Vänerns 
skärgårdsmiljöer – och Kalvöarna 
är inget undantag från denna gyl-
lene regel.

Påminnelser från förr
De svårtillgängliga öarna har inte lockat 
särdeles många människor att bosätta sig 
genom åren. En mindre gård på Hemön bru-
kades en bit in på 1960-talet. Huset finns kvar 
än idag. Däremot är det gamla torpet Blåhallen, på 
Österön, borta.

Det kulturhistoriskt mest intressanta området ligger i 
norr, på Fällholmen. Här påminner fyrar, byggnader och 

imponerande stenmurar om människans slit för såväl 
brödföda som sjöfart under 1800-talet 
och 1900-talets första hälft.

Mest vatten
Kalvö skärgård består givetvis mest av vatten. Ändå bjuder 
naturreservatet goda möjligheter att sträcka på benen. Det 
finns flera lättvandrade stigar på öarna.

Med naturreservatet Kalvö skärgård vill vi bevara en miljö 
som är representativ för Vänern, och viktig för såväl natur-
vården som friluftslivet. Vi vill slå vakt om och utveckla 
områdets naturliga skogsmarker och våtmarker. Gamla, 
döda och brända träd ska få samsas om vartannat, huller 
om buller, allt efter naturens eget behag.

Kalvö skärgård ingår i det europeiska nätverket av skyd-
dade områden. Nätverket kallas Natura 2000. Reservatet 
är 2 417 hektar stort.

Välkommen!

Lärkfalken 
trivs i Vänerns 
skärgårdslandskap.

Storlom

Fyren på Fällholmen, i 
naturreservatets norra del.
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