
Ottenby och Ölands södra udde är ett av Sveriges mest besökta 
naturområden och vår internationellt mest kända flyttfågel-

lokal. Här rastar och häckar varje år ett stort antal vadare, änder, 
gäss och småfåglar och här bedrivs ringmärkning och flyttfågel-
forskning sedan 1946. 

29 ottenby
– internationellt välkänd flyttfågellokal

fAnTAsTisKT fågelliV
Anledningen till att fåglarna trivs vid 
Ottenby  och Ölands södra udde är 
södra uddens sydostliga geografiska 
läge i havet, det milda klimatet och 
den varierade naturen med många 
olika miljöer att söka föda, skydd, 
rast- eller häckningsplats på. Exempel 
på viktiga fågelarter som förekommer 
i Ottenby är snatterand, rödspov, 
brushane, skärfläcka, sydlig ras av 
kärrsnäppa, kornknarr och sommar-
gylling. Av Sveriges 470 förekom-
mande fågelarter har flertalet setts 
vid Ottenby. 
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flyTTfågelmeTroPol
För flyttfåglarna fungerar södra ud-
den som en magnet. Efter en lång 
flygning över Östersjön är södra 
Öland äntligen land i sikte. Här kan 
småfåglarna på vårsträcket vila och 
finna föda i fyrträdgården innan 
de drar vidare till Ottenbylund och 
sedan norrut över Öland och Sverige. 
Under höstarna sträcker tusentals 
arktiska vadare och gäss söderut från 
den ryska tundran och taigan. Vid 
Ottenby rastar de ett tag innan de fö-
retar den långa resan över Östersjön 
till Centraleuropa eller Afrika. 
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fAKTA
storlek: 995 ha varav landareal 900 ha
beslutsår: 1970
syfte: att skydda och vårda området på 
grund av dess ”betydelse för kännedomen 
om Ölands natur och djurliv, sin skönhet 
och i övrigt märkliga beskaffenhet”. Om
rådet ingår i EU:s ekologiska nätverk av 
skyddade områden, Natura 2000. 

hiTTA hiT
Åk väg 136 på Öland söderut. Strax öster 
om Ottenby kungsgård svänger du till 
höger mot Ölands södra udde och kör 
4 km. I anslutning till fyren och naturum 
finns parkering och information. 
Restaurang, guidade turer, fågeltorn, 
fyren Långe Jan, leder för funktions
hindrade. 

uPPleVelser för AllA åldrAr
I det spännande Naturum kan du 
lära dig mer om både fl yttfåglar, väx-
ter, södra uddens natur- och kultur 
eller varför inte besöka fyrbyn och gå 
de 197 stegen upp för den vindlande 
trappan i Sveriges högsta fyrtorn, 
Långe Jan, 42 meter över havet. Ot-
tenby erbjuder natur- och kulturupp-
levelser för både stora och små!

Sydlig ras av kärrsnäppa. 

Gustav Vasa 
startade fåravel vid 
Ottenby. 

nATur och KulTur
Vid Ottenby har människor 
bott sedan stenåldern. Under 
medeltiden fanns här Ölands 
förnämsta fi ske- och handels-
plats. Här fi nns gravfält, 
en av Nordeuropas största 
slåtterängar, vidsträckta 
betesmarker, en värdefull 
lövskogslund och intressan-
ta geologiska formationer. 
På Schäferiängarnas norra 
del har slåtter återupptagits 
på 40 ha. Här blommar 
slåtterberoende arter som 
späd ögontröst och slåtter-
blomma. På de stora betes-
markerna bedrivs naturvården 
med betande får och nötkrea-
tur från Ottenby kungsgård. 
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Tillträdesförbud
1 april - 31 augusti
Tillträdesförbud
1 april - 15 november
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