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Rågø

Rågø er en lille ubeboet ø i Smålandsfarvandet på 0,8 km2. Indtil 1930’erne var der ca. 30 indbyggere, men de sidste beboere forlod øen i 1960’erne. Øen har sammen med naboøen Rågø Kalv været ejet af Aage V. Jensen Naturfond siden 1998. Foto: Aage V. Jensen Naturfond.
Fondens formål er at bevare oprindelige danske træer og buske. Da øerne ligger isoleret, er muligheden for bestøvning fra fastlandet minimal. Øerne er derfor i dag en national plantebank, og øernes
overdrev og strandenge er yngleplads for vade- og svømmefugle. Øerne er nu udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde og er tillige omfattet af Ramsar-konventionen. Der er
desuden dådyr på Rågø, hvor der er fri adgang i dagtimerne, undtagen i yngleperioden.
Rågø blev betjent af lodseriet på Fejø fra 1851, men der var lodser på Rågø fra 1872 til 1950’erne.
Det vides ikke, hvornår det første lodshus blev opført. I 1906 blev opført et lodshus på øens østside,
der blev solgt til lodsvæsenet i 1907. Til huset hørte udhus, have, et udkigstårn og en bådebro.

Såvidt vides var der ikke et lodstårn ved øens første lodshus. Det næste lodshus fik et lodstårn, der
var 18 meter højt. Med den nye placering og det
høje lodstårn var der mulighed for at overskue en
stor del af farvandet og øerne ved Lollands nordkyst. På kortet nedenfor fra 1776 kan ses, at Rågø lå ved en naturlig ruteplacering for sejlskibe,
der skulle fra Storebælt til Bandholm eller Sakskøbing. Lodseriet skulle som alle andre lodserier
også stå for udlægning og vedligeholdelse af sømærkerne. Lodsbåden på fotoet ovenfor var 18
fod og blev bygget på Fejøs bådebyggeri. Lodsbetjeningen ophørte i 1950’erne.
Carl Christian Jensen var fastlods på Rågø 1872-1898, Johan Frederik Hansen var reservelods på
Rågø 1883-1885 og 1898-1909, Hans Nagel Hansen var lods på Rågø 1923-1925 og Sigvard Jørgensen, der var fisker på Rågø, fungerede tillige som lods ved Rågø i 1950’erne.
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