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Vid Rå uddars klippor väntar en magnifik utsikt 
över Vättern. Här övergår gles tallskog och häll-
mark mot granskog inåt land. Tack vare den kalk-
rika berggrunden finns en artrik svampflora och 
många spännande växter i reservatet.

Unik kust
Rå uddar är en del av den egenartade naturen längs Vät-
tern. Sjön är djup och stränderna utsätts ständigt för 
vind och vågor. Här växer mossor och lavar som van-
ligtvis bara trivs i fjällen, då den enorma vattenmassan 
har en kylande effekt.

Kungsholmens kalkklippor
På Kungsholmen växer blodnäva, harmynta och grus-
bräcka. Hela ön är uppbyggd av urbergskalk, vilket 
präglar floran. Som den enda platsen i Örebro län växer 
här kungsmynta, som är en vild form av oregano.
Längs stränderna har vattnet mejslat ut fantasifulla 
mönster i den lättvittrade kalkstenen. På våren blommar 
blåsippa, vårärt och tandrot i de kalkrika stråken. Om 
hösten finns det gott om svamp.

Gammal bondeskog
Granskogen har stått orörd länge och börjar likna en 
urskog. Den är olikåldrig med gott om gamla och döda 
träd. Men skogen har inte alltid sett ut som idag. Förr 
gick betesdjur i den då glesare och mer ljusöppna sko-
gen. Troligen högg man också ved och virke till hus-
behov. Blommorna erbjuder ett skafferi av pollen och 
nektar för fjärilar, bin och andra småkryp. Höskörd och 

betande mular är förklaringen till de öppna markernas 
mångfald. Utan slåtter och bete skulle artrikedomen 
utarmas och ersättas av en ensartad flora av högväxta 
växter och sly.

Fiskdagis
Norra Vätterns skyddade vikar med grunda sandbott-
nar är en ideal uppväxtplats för bland annat gädda och 
aborre. Undervattensväxter förser ynglena med skydd 
och näring. Växtligheten är även den beroende av den 
specifika miljön. Här trivs till exempel den sällsynta 
skaftslamkrypan.
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I naturreservatet är det förbjudet att:
• bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
• att göra upp eld.

Markerade stigar
I Rå uddar kan du vandra på flera markerade stigar. Från parke-
ringen leder en 400 meter lång stig fram till den första rundsling-
an som är 1,8 km. Från den utgår ytterligare två rundslingor: 
Mellanudden 1,1 km och Norrudden 1 km.

Vägbeskrivning
Reservatet ligger ca 20 km söder om Askersund, 
nära länsgränsen mot Östergötland. Kör RV 50 sö-
derut från Askersund. Vid vägskylt mot Råå gård/
Hulta svänger du av på den lilla vägen åt mot-
satt håll (västerut) mot Gamlegården. Reservatets 
parkering ligger sedan direkt på höger sida. Från 
parkeringen leder en 400 meter lång stig fram till 
reservatet.
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