
Vrångö-
skärgården

Välkommen till Vrångöskärgården
Vrångö naturreservat utgör en ca 50 km2 stor arkipelag i 
Göteborgs södra skärgård från Yttre Tistlarna i söder till 
Vrångö norra udde i norr. Området omfattar ett stort antal 
öar och skär och är på sommaren ett mycket uppskattat ut
flyktsmål.Denvackraskärgårdsmiljönikombinationmed
den rika och varierade växtligheten och det fantastiska 
fågel livet, gör Vrångöskärgården till en av traktens 
verkliga pärlor.

Sedan fyrplatsen på Tistlarna automatiserades 1969, är 
Vrångö den enda ön inom reservatet som bebos året om. 
Vrångös nordligaste udde kallas Hollända Skepp. Enligt 
sägnen förliste holländaren Wrangel här, och bosatte sig 
där efter på ön. Wrangels ö blev så med tiden Vrångö. 
Idagborhärca.380människor.PåVrångöfinnsbl.a.
affär,kioskmedfik,pizzeriaochdetkollektivaprojektet
Vrångöhuset som hyser bl.a. post, skola, dagis liksom 
matsal och tvättstuga för båtgäster.

Vrångö tar form
När den senaste landisen dragit sig tillbaka, för ca. 12 
000 år sedan, låg Vrångö helt under havsytan. Spår efter 
isensframfartärsynligaiformavrundhällar,isräffloroch
jättegrytor.Demoränlagersomisenavsattesköljdesurav
havets vågor, så att bara de blocksamlingar som vi idag 
kansepånorraochsödraVrångöblevkvar.Detfinare
materialetsköljdesneridalarochsänkor,ochgjordedär
marken bördigare.

Iforntidenochändaframtillbörjanav1700-talet,växte
detgottomekpåVrångö.Ekenutnyttjadeshårtav
skepps  byggare, så väl under vik inga   tiden som medeltiden. 
Undersillperiodernaunderslutetav1700-taletbehövdes
också mycket ved för att hålla trankokeriernas grytor kok
andesåibörjanav1800-taletvarekskogarnanästanhelt
ersattaavljunghedar.

FyndhargjortspåVrångöavbl.a.redskapavflinta,som
visar att sten ålders  folk troligen vistades här redan för 4000 
årsedan.Dessamänniskorlivnärdesigframföralltpåjakt
ochfiske.Egentligtjordbrukblevvanligtförstislutetav
sten åldern.

Längsvästkustenfinnsmångagravrösenfråntiden1500–
500f.Kr.DemestbetydandeiVrångöområdetärrösena
på Kungsö, Tornö och röset Storerös på södra Vrångö. 
Till skill nad från rösena på Kungsö och Tornö, som sedan 
längeärplundrade,förefallerStorerösännudöljasina
hemligheter. Från rösets topp har man en storslagen utsikt 
över skärgården.

PåTrödenberg,ochVrångösvackranyakyrkogård,finns
en sten  sättning i form av en labyrint från förkristen tid. 
Fleraliknandestensättningarfinnsinärheten,mendessa
är nu nästan helt överväxta. Vem som anlade dessa, och i 
vilket syfte, vet man inte.

Fiskarna och lotsarnas ö
Fisket har i alla tider varit viktigt 
för Vrångöborna, och är så än 
idag. Under de rika sillperioder, 
vardera på omkring 50 år, som 
inträffatpåvästkustenvarje
århundrade, har en febril aktivitet 
rådit i skärgården. Spår därav 
kan man se i det stora antal 
rektangulära stenhägnader som 
finnsspriddalängssträndernapå
Vrångö och omkringliggande öar. 
Dessarestesavfiskaretillskydd
mot vädrets makter och vissa 
härrör ända från 1500talet eller 
möjligenännutidigare.Under
de senare århundradena är det 
hummer-,ochbackefiske(fiskemed
långrev)somgjortVrångöfiskarna
kändasomskickligayrkesmän.Idagbedrivsfisketnästan
uteslutande med trål efter torsk och sill i Kattegatt och 
Östersjön.

JämtefisketharlotsverksamhetenvaritviktigpåVrångö.
Arbetet som lotsare var hårt och ansvarsfyllt; lotsen var 
medlagbundentillsittkallochkundeintelämnatjänsten
utan vidare. År 1931 upphörde lotspassningen på Vrångö 
ochlotsarnaflyttadestillVinga.Somettminneefterlots-
verk sam heten står lotsutkiken, ett litet hus på knallen 
Utkiken, där lotsarna hade utsikt över havet.



Växtlighet formad av havet
Vegetationen på Vrångö är starkt påverkad av vind och 
salta vågor från det öppna havet i väster. Vegetationen är 
också mycket varierande och den frodiga växtligheten på 
havs stränderna, de kalkpåverkade partierna av torr och 
fukt ängarna och de skyddade, trånga dalgångarna med 
lövskog, kon trast erar starkt mot den karga hällmarken. På 
de mest ex po nerade ytorna klarar bara lavar av att klänga 
sigfastmedanljungocholikagrästäckerstoraytorlängre
upppåön.Pånäringsrikaremarkidalgångarnafinnsen
merängsbetonadlövskogavfrämstbjörk,aspochhassel.
Påvårenutvecklashärenyppigörtfloramedblandannat
gullviva, vitsippa och desmeknopp.

Vrångösrikaväxtlighetgermångamöjligheter
till intressanta upptäckter. Flera karaktäristiska 
vegetationstyperfinnsrepresenteradepåönoch
dessutomförekommerflerasällsyntarariteter.Dessa
spännandeinslagiflorankräverhänsynochdetärinte
tillåtet att gräva upp växter inom reservatet. Martorn, 
ostronört, blåsippa och alla orkidé arter är fridlysta. Sedan 
djurhållningenupphördepåVrångöunder1950-taletpågår
en ständig igenväxning av tidigare brukade åkrar, ängar 
och betesmarker. Idag hålls får på vissa ytor för att bromsa 
den utvecklingen.

Botaniska upptäckter
En promenad runt Vrångö, vilket gott och väl kan ta 
en hel dag, kan ge många botaniska upptäckter. Strax 
söderomfärjeläget,innanförNötholmen,liggeren
stor sandgräshed. Vackra sommardagar besöks den 
finasandstrandenavmångabadande,menvackraoch
sällsyntaväxterfårocksåplats.Denovanligamartornen
har troligen här sin enda växtplats i kommunen. Nere i 
strandlinjenfinnermanmarviol,strandkål,sodaörtoch
saltört medan strand kvickrot, berg gröe, vår tåtel och 
vresros breder ut sig längre upp.

Om man fortsätter runt Vrångös södra udde förbi 
Kungsnabbe,därfritidsfiskarnabrukarstå,kommerman
till klipp stranden innanför Röddholmarna. Här kan man på 
enlitenytasedeflestaavdeartersomärkaraktäristiska
för en klipp strand så som strandkål, kärrtörel, strandloka, 
strandkrypa, snårvinda, strandmalört och strandråg. Till de 
ovanligare arterna hör marrispen och den ståtliga strand
molken som växer på Lilla Röddholmen.

Runt Brevik, den grunda sedimentviken norr om 
samhället,finnsfleravackrafuktängarmedrikflora.
Här växer bland annat småborre, strandaster, backvial, 
hampflockel,odörtochflerastarrarter.Högreuppmot
landfinnermannattviolochkrisslaochblandklipporna
förekommer den ovanliga engelska fetknoppen. På 
nordvästra delen av ön ligger en stor saltäng som betas 

av får för att förhindra igenväxning. Ängen innanför 
Vidingen används också som fotbollsplan. Här växer ett 
ovanligt stort bestånd av strandmalört vars friska doft 
kanfyllaluftenensommarkväll.Hampflockel,strätta
och strandkvanne är också vanliga. På den steniga strand
remsan norr om ängen växer även det ståtliga gräset 
sandrör. Lövskogen mellan Vingen och Vättna, som förr 
utgjordebetesmarker,dominerasavbjörk,aspochhassel.
Dethärärenunglövskogochdetärinteuteslutetatteken
som förr dominerade med tiden kommer att ta över.

Uppskattat utflyktsmål
Vrångö är en vacker ö som under sommaren besöks av 
många bad  sugna Göteborgare. Nötholmsbukten och 
Vättnauppskattasavmångabarnfamiljerfördeskyddade
och lång grunda stränderna men den som istället vill leta 
upp en egen klippa har knappast heller några problem. 
Debästaplatsernaförfiskeliggerpåönssödrasidavid
KungsnabbeochdetdjupasundetmotKungsömen
spännandemöjligheterfinnsrunthelaön.Deflesta
bottenmetareftertorskochplattfiskmenävenspinnfiske
efter havsöring kan ge resultat. 

Vrångösvackranaturinbjudertillflerupptäckteränså.På
norraVrångöfinnsenpromenadslingasomtardigförbi
Brevik, Vingen och Vättna och de lummiga busk och 
skogspartiernadäremellan.Densödraslingangårförbi
Nötholmsbukten,överdenöppnahällmarksljungheden
och förbi Storerös. Gå på upptäcktsfärd längs 
klippstränderna,följnågonavpromenadslingornaochlåt
dig förföras av växt och fågellivet, eller slå dig ned på en 
klippaochnjutavsolnedgångenöverhavetivästerinnan
sista båten tar dig tillbaks till Saltholmen.

Arundskären och Stora Stenskär, Kalvholmen och 
Inre Tistlarna är fågelskyddsområde och här råder 
landstigningsförbudmellan1apriloch31juliföratt
fåglarna skall få häcka och ruva ostört. Inre Tistlarna 
är även säl skydds område vilket innebär, förutom 
landstigningsförbudet,attdetärförbjudetattvistas
närmare än 100 meter från stranden under förbudstiden till 
skillnad mot 50 meter som gäller för de andra områdena. 
Läggocksåmärketillattdetärförbjudetatttältaochatt
hundar skall hållas kopplade inom reservatet.
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Läge
Till Vrångö och Göteborgs södra skärgård tar du dig med 
färjafrånSaltholmen.Saltholmenärslutstationför11:ans
spårvagnochbiljettengällerävenpåfärjan.

Djurlivet – fåglar och säl
DjurlivetiVrångöskärgårdendominerasavdetrikafågel-
livet.Vanligastärejder,småskrakeochvitfågelsåsom
gråtrut,havstrutochfiskmåsmenytterligarecirkasextio
fågel arter häckar inom reservatet, mycket tack vare den 
starkt skiftande naturen. 

Dessutomgästarmångaflyttfåglar,främstvadare,
skärgårds öarna under vår och höst för att äta och vila upp 
sig på väg till sina övervintrings eller häckningsområden. 
På några av de mindre skären häckar tobisgrisslan. 
Längs stränderna i Vrångös lugnare vikar kan man se 
strandskatan med sin lysande röda näbb som går och 
letar efter musslor, snäckor och havsborstmaskar. Andra 
vadare såsom större strandpipare, rödbena och tofsvipa 
förekommer också.

Dentätabuskvegetationenochlövskogenuppåtland
uppskattas av många sångfåglar, däribland näktergal, 
löv, ärt och trädgårdssångare. I de öppnare markerna 
häckar hämpling, törnsångare och sånglärka och i det 
höga gräset trivs den inplanterade fasanen. Av rovfåglarna 
är tornfalken vanligast som får ett extra stöd genom 
uppsättning av holkar. Sparvhök, duvhök, berguv och 
hornugglan, som häckar i gamla kråkbon, förekommer 
också på Vrångö. 

Knubbsälen har återhämtat sig efter den våldsamma 
virus epidemin 1988, som reducerade sälpopulationen 
iSkagerrakochKattegatttillentredjedel.Vanligastär
den i de södra delarna av reservatet där Inre Tistlarna är 
fredat område för att skydda sälarna under den känsliga 
reproduktionen. Minken har ökat stadigt under senare år 
ochutgörettallvarligthotmotmångasjöfågelarterdåden
under vår och sommar tar både ägg och ungar.


