
Stora Karlsö

Naturreservat i Gotlands län
Tillgänglighet
Du tar dig till Stora Karlsö med båt från Klintehamn. 
Till hamnläget kommer du enklast med lokaltrafikens 
buss 10, som stannar vid Konsum en dryg kilometer från 
hamnen, eller med bil. Där du tar dig ombord på färjan 
i Klintehamn är tillgängligheten god. Vid Norderhamn, 
där färjan lägger till på Stora Karlsö, finns betonglagda 
stigar som gör att du kan ta dig fram med barnvagn, 
rullstol eller rullator. Stigarna leder från båten upp till 
restaurangen och vandrarhemmet. Varför inte ta med 
fika och njuta av de storslagna klipporna och det rika 
fågellivet från Norderhamns badplats eller restaurangens 
uteservering? På vandrarhemmet kan du bo i ett 
tillgänglighetsanpassat rum med separat utrymme för 
personlig assistent.

Sillgrisslor (Uria aalge) 
I de branta klipporna häckar tusentals 
sillgrisslor och tordmular.   

Våradonis (Adonis vernalis) 
Tidigt på våren slår våradonisen ut 
sina stora gula blommar.    

En annorlunda ö
Ett besök på Stora Karlsö är en upplevelse utöver det 
vanliga. Med sina branta klintar reser sig ön 50 meter 
upp ur havet. Här häckar stora kolonier av sillgrisslor och 
tordmular. På våren blommar tusentals orkidéer i det 
öppna vackra landskapet. Upptäck en fantastisk natur och 
en spännande kulturhistoria. 

Hitta hit
Stora Karlsö ligger 15 km sydväst om Klintehamn och 
4,7 km från Lilla Karlsö. Under tiden 1 maj-30 augusti går 
regelbunden båttrafik till ön från Klintehamn. I 
båtbiljetten ingår en guidad tur.

Bokning av båt och boende: www.storakarlso.se

Med egen båt: Det är endast tillåtet att lägga till i 
Norderhamn. Ta kontakt med tillsynsmannen när du 
närmar dig eller kommit iland, på telefon 070-323 72 40. 
Hamn- och landstigningsavgift kan betalas kontant, med 
swish eller med kontokort.

Stora Karlsö ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000.
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Silvertärna (Sterna paradisaea)
Här häckar silvertärnor under sommar- 
månaderna, innan de flyger den långa vägen 
tillbaka till Antarktis för att övervintra. 

Krutbrännare (Orchis ustulata)
Denna lilla orkidé är mycket säll-
synt på fastlandet men du har stor 
chans att få se den på Gotland, 
speciellt här på Stora Karlsö. 

Adam och Eva (Dactylorhiza latifolia) 
Upplev orkidéernas blomsterprakt 
i slutet av maj och början av juni.
Adam och Eva blommar i tusental 
med sina två färgformer. 


