
På Bokö i Gryts skärgård finns ett ålderdomligt odlingslandskap med gärdes-
gårdar, odlingsrösen, blommande hagmarker, hamlade träd och små åkrar. Ett 
landskap präglat av generationers arbete på åker och äng.   

Idag sköts det vackra odlingslandskapet på 
Bokö av en bofast brukare på uppdrag av 
Länsstyrelsen. För att bevara de gamla lant-
raserna betas markerna av Ringamålakor och 
Roslagsfår. Strandängarna sköts med slåt-
ter och har en rik kustpräglad flora med tex 
blåsklöver, bunge, darrgräs och dvärgarun.
I hagmarken finns en rik flora med 
bland annat orkidén Adam och Eva, 
jungfrulin och buskstjärnblomma. 

  Bokö naturreservat omfattar också 
öarna Bokö, Brånnholmen, Långholmen 
och ett femtontal mindre öar och skär. De 
är omtyckta av fritidsseglare då det finns 
fina naturhamnar och flacka badklippor. 

Bebyggelse saknas och här växer många 
knotiga tallar.  Då skogen inte brukats på 
länge har fallna träd lämnats kvar på mar-
ken för att multna. Detta gynnar många ar-
ter av insekter, lavar och svampar. 

  Fågellivet är rikt och här finns bl a svärta, 
ejder och ofta ses havsörnen flyga mellan 
öarna. Vissa av öarna är fågelskyddsområ-
den. Skyddade öar är markerade med skyl-
tar som anger när tillträdesförbud råder.  

På Bokö finns ett ålderdomligt brukat skärgårds-
landskap som betas av gamla djurraser. I de vackra  
hagarna växer bla orkidén Adam och Eva.
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Vägbeskrivning till Bokö naturreservat:
Bokö är en ö som ligger sydost om Fyrudden i Gryts skär-
gård. Reservatet kan endast nås med båt. Parkering för bil 
finns vid Breviksnäs, därifrån kan du paddla eller beställa 
båtskjuts av Turistbyrån i Valdemarsvik, tel 0123-122 00.

       Hitta-hit-karta                    Detaljkarta

Utöver de generella regler som gäller vid vistelse i skog och mark finns det vid 
Bokö naturreservat särskilda bestämmelser för besökare. Reglerna finns angiv-
na på Länsstyrelsens hemsida och på de skyltar som finns uppsatta i reservatet.

Bokö naturreservat ägs av Staten och förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland. Mer infor-
mation om området finns på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/ostergotland.
Länsstyrelsen kan nås på adress 581 86 Linköping eller telefon 013-19 60 00.

Den sällsynta skräntärnan har en 
av Sveriges största häckningskoloni i 
närheten av Bokö naturreservat. 
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