Stora Fagerö
INGÅ

En vidsträckt, långgrund strand med fin
sand, ovanliga strandväxter samt goda
bär- och svampskogar – Stora Fagerös
friluftsområde erbjuder ypperliga för
hållanden för en somrig utfärd då man
kan njuta av skärgårdsnaturen och öns
utbud.

Stora Fagerö i Ingå är en lättillgänglig pärla i skärgården.
Då man vandrar längs friluftsområdets ett par kilometer
långa strand kan man förnimma havsluftens saltiga
doft, känna sanden mellan tårna tillika som man följer
med myrornas flitiga knogande och de förbi glidande
måsarna i den varma sommarvinden. Det fina, flacka
sandstrandsområdet på öns västra sida övergår till en
mera stenig strand på östra sidan. Det inre av ön utgörs
av goda bär- och svampskogar.
Det finns sparsamt med sandstränder i Ingå skärgård,
vilket gör Stora Fagerö till ett extra lockande mål för
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Områdets areal 32 hektar
Sjökortsserie B 630, B 632
Kordinater 59° 59.707', 24° 2.186' (WGS84)
Service infotavla, eldplats, kokskjul, toalett, brunn, brygga,
förtöjningsbojar

många. På den långa, grunda stranden kan man njuta
av en picknick, spela sällskapsspel eller bara gona sig
i solen. Stranden lämpar sig speciellt bra för barnfamiljer
och är även populär bland paddlare.

Information till besökaren
Stora Fagerö ligger i närheten av en farled, endast 6 km
från hamnen i Ingå kyrkby. Det är lättast att ta iland på
den västra delen av Stora Fagerös nordspets, där det finns
en brygga och bojar. Ön är som skapad för paddlare: det
är lätt att ta iland, det finns rikligt med tältplatser och bekvämligheten ökas ytterligare av öns goda utrustningsnivå.

Tillgänglighet för rörelsehindrade
Stora Fagerö med sina mjuka sandstränder är inte ett
tillgängligt område. På ön finns dock en bit längre upp
från sandstranden jämna, breda och lättframkomliga
stigar. Vägen från bryggan till kokskjulet är till exempel
kort och jämn med undantag för en avsats.

Tilläggsinformation
Ungefär 3 km västerut, på ön Jakobramsjös östra sida
finns sommarrestaurangen och -caféet Marine
Jakobshamn.
På grund av sina naturvärden hör Stora Fagerö till Ingå
skärgårds Natura-skyddsområde.
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