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Inledning 
Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet för att nå 

de mål som är uppsatta inom Life + projektet GRACE (Grazing and 

Restoration of Archipelago and Coastal Environments) 

 

 

1.  SYFTE 

 

Att: 

utanför områden som uppbär miljöstöd restaurera förekommande 

hävdberoende naturtyper som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden 

så att de kan nå gynnsamt tillstånd. I mosaik med GRACE-projektets 

restaureringsområden finns Natura 2000-naturtyper som restaurerats tidigare 

och som uppbär miljöstöd. De ingår därför inte i projektet. 

 

Syftet ska nås genom att: 

 

 Röja träd och buskar inom ett område på 52,8 ha 

 Förstärkt betesdrift i restaureringsområdet. 

 Sätta upp ca 5000 meter stängsel. 

 

 

2.  BESKRIVNING AV OMRÅDET 

 

2.1  Uppgifter om området 

 

GRACE - beteckning:   

  

Naturreservat Arholma - Idö 

Restaureringsareal: 52,8 ha 

Restaureringsområden: Idö 

Län: Stockholm 

Kommun: Norrtälje 

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 

 
 
Tabell 1: Naturtyper som förväntas efter restaurerings- och skötselåtgärder 
(restaureringsareal/totalareal) 

 
Kod Natura 2000-habitat Målareal 

(ha) 

6530 *Lövängar 11,2 
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9070 Trädklädd betesmark 25,7 

6270 Torr till frisk hagmark 6,7 

8230 Hällmarkstorräng 3,0 

1630 Havsstrandäng 6,2 

 

 

 

2.2  Allmän beskrivning av området 

Natura 2000-området utgör delar av naturreservatet Arholma – Idö. På 

Arholma är det de södra delarna vid Simesgården som ingår. Reservatet 

ligger i ett för länets norra skärgård karakteristiskt skärgårdslandskap. Det är 

uppdelat på ett flertal olika skiften på Arholma och öarna öster därom samt 

Idö, Idskär och några mindre öar. Odlingslandskapet på Arholma och Idö 

utgörs av en mosaik av åkrar, strandängar, hagmarker och tidigare 

slåttermarker.  

 

Restaureringsområdet på Idö består av öns nordvästra del. I slutet av 1800-

talet nyttjades detta område främst som slåtter- och betesmark. Idag, drygt 

ett sekel senare, är området kraftigt igenvuxet. Få ytor är helt öppna utan 

träd- och buskskikt. Stora delar av de fd hårdvallsängarna har övergått till 

slutna lundmiljöer, med rik tillgång på hassel och ädellövträd. Långholmen, 

och andra områden med mycket berg i dagen, utnyttjades tidigare som 

betesmark. Dalgångarna har nu ofta ett tätt buskskikt som inte minst utgörs 

av en. Utöver dessa tydligt kulturpåverkade miljöer har området bestånd av 

både äldre och yngre barrskog. 

 

2.2.1  Biologiska bevarandevärden 

Växt- och djurlivet är rikt med förekomst av flera skyddsvärda arter.  

Skogar med kontinuerligt skogsbete har generellt höga naturvärden. En 

mängd arter av skilda organismgrupper gynnas av ett extensivt och varierat 

bete i jämförelse med en obrukad skogsmark. Träd av alla arter utvecklar i 

öppnare och solbelysta lägen tjockare bark och grenar som gynnar bl a 

insekter och lavar. Träden har också potential att uppnå hög ålder vilket 

medför att tillgången på hålträd blir högre än i en produktionsskog. I gläntor 

och andra öppna partier utvecklas ett rikt fältskikt på förnafattig mark. 

 

 

2.2.2  Kulturhistoriska bevarandevärden 

Inga registrerade fornlämningar finns i området. Ön har däremot varit 

bebodd sedan åtminstone 1500-talet, vilket naturligtvis har starkt påverkat 

områdets naturmiljöer. En stor del av Idös mark nyttjades på exempelvis 

1800-talet som åker, slåtter- och betesmark. 
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Figur: Markanvändningen på västra Idö under slutet av 1800-talet vid laga 

skifte. Grönt: betesmark, orange: slåttermark och gult: åker. 

3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
 

3.1 Övergripande beskrivning 

 

3.1.1 Naturvärden 

Det generella utvecklingen som missgynnar artrikedomen i området beror 

på det alltmer förtätade träd- och buskskiktet. Mindre ljus når ned till mark, 

trädstammar o dyl. De öppna gläntorna och de tidigare lövängarna håller på 

att bli de mörkaste partierna, beroende på den uppväxande täta ungskogen. 

Huvudsakligen är det dessa bestånd av igenväxningskaraktär som 

restaureringsåtgärderna syftar till att åtgärda. Det har också i modern tid 

skett missriktad sporadisk plockhuggning, städning och underröjning i delar 

av området som behöver korrigeras för att återfå en struktur som gynnar de 

ljus- och hävdberoende organismerna. 
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Målsättningen är att området ska återfå sin tidigare prägel av betad skog och 

löväng, så att de tillsammans med de mellanliggande öppna ytorna med 

betade strandängar, åkermark och övrig öppen betesmark ger ett enhetligt 

intryck av äldre tiders fodermarker i Roslagen.        

 

3.1.2 Kulturvärden 

Restaureringsåtgärderna ska i möjligaste mån sträva efter att ge området en 

prägel av hur detta kulturlandskap såg ut innan det moderna jord- och 

skogsbruket slog igenom. Några fornlämningar är ej kända från området och 

saknas sannolikt. 

 

 

3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder 
De restaureringsåtgärder som kommer att göras inom ramen för GRACE-

projektet står inte i strid med den nuvarande skötselplanen, men den är 

svårtolkad. Den har otydliga målformuleringar och beskriver främst 

skogsbruksåtgärder under en 10-årsperiod från 1978. I den nya skötselplan 

som ska fastställas inom kort kommer det att finnas tydlig samstämmighet 

mellan skötselplanen och de i projektet planerade åtgärderna. 
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Tabell 2. Restaureringsområden 
 

Delområde Areal 
(ha) 

1 9,0 

2 6,3 

3 2,8 

4 1,6 

5 2,2 

6 3,8 

7 9,5 

8 5,4 

9 2,5 

10 2,2 

11 2,3 

12 5,2 

 

 

Målbilden för respektive delyta förhåller sig enligt nedan. Detta kan 

eventuellt komma att justeras något under projektets gång efter beslut av 

Stockholms läns koordinatorer för Grace-projektet.  

 

 

Delområde 1 (Långholmen) 

 

Beskrivning: 

Långholmen har stor variation vad gäller topografi och vegetationsstruktur. 

Här finns kala hällmarker, magra tallbestånd och mer frodiga dalgångar 

däremellan. Tidigare har området enbart nyttjats som betesmark. Området är 

starkt igenvuxet men det finns spridda smärre gläntor med intakt grässvål. 

De trädfattiga delarna hyser ofta ett mycket tätt buskskikt av framförallt en, 

som kan bilda stora, mer eller mindre, svårforcerade krypande bestånd.  

 

Restaureringsmål: 

 

Mosaik av: 

 

9070 - Trädklädd betesmark 

6270 - Torr till frisk hagmark 

8230 - Hällmarkstorräng 

 

 Krontäckningen ca 0 - 50 %. 

 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 

 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 
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 I partier med täta buskskikt ska befintliga gläntor utvidgas och 

bindas samman med öppna korridorer. Täta snår av en kan behållas 

men nu som öar i ett annars öppet landskap. Träd av 

igenväxningskaraktär avverkas. Det gäller även huvuddelen av 

solitärgranarna i områdets norra hälft. 

 Träddungar glesas ur för att uppnå målet med en krontäckning på 

max 50 %. I partier med äldre askar prioriteras dessa framför andra 

trädslag. 

 

 

 

Delområde 2 

 

Beskrivning: 

Igenvuxet bestånd med lövängsstruktur. Trädskiktet domineras av lövträd, 

främst ask, björk och al; enstaka granar förekommer också. Delar av 

området har en rik förekomst på hassel. Området har tidigare nyttjats som 

slåtteräng. Det förekommer också träd som uppvisar spår av hamling. 

 

Restaureringsmål: 

 

6530 -Löväng 

 

 Krontäckningen av träd- och buskar högst ca 50 %. 

 Fjolårsförna saknas eller periodvis endast förekommer måttligt. 

 

Åtgärder:  

  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 Avverkning/röjning av träd och buskar av igenväxningskaraktär. All 

gran, al och alla klena lövträd med upphissade kronor avverkas. 

Hasseln gles glesas ut så att beståndet får soliga luckor och tätare 

partier. 

 Kantzoner på angränsande åkermark frihuggs. 

 Stubbfräsning av framförallt al. 

 

 

Delområde 3 

 

Beskrivning: 

Bestånd med lövängskaraktär, dominerat av hassel och ask; björk, idegran 

och lönn förekommer också. Gran och asp tränger in alltmer. Tidigare har 

området nyttjats som betes- och slåttermark. 

 

Restaureringsmål: 

 

6530 - Löväng 
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 Krontäckningen av träd- och buskar högst ca 50 %. 

 Fjolårsförna saknas eller periodvis endast förekommer måttligt. 

 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 Avverkning av gran och lövträd av igenväxningskaraktär. En lagom 

nivå på hasselutglesningen är att uppnå ett stadium där en 

gallringsskördare kan ta sig fram. Slutresultatet ska bli ett halvöppet 

bestånd med främst  hassel, ask, björk, lönn och idegran. 

 

 

Delområde 4 

 

Beskrivning: 

Delvis tidigare slåtterängsmark, men framförallt har detta område sannolikt 

tidigare nyttjats som huvudsakligen betesmark. Starkt igenvuxet bestånd 

som bäst karaktäriseras som uppväxande blandskog med rik förekomst av 

yngre hassel. 

 

Restaureringsmål: 

 

9070 - Trädklädd betesmark 

 

 Krontäckningen högst 50 %. 

 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas. 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 Avverkning/röjning av träd och buskar för att återskapa ett varierat 

träd- och buskskikt, både vad gäller åldersstruktur och placering. 

 

 

Delområde 5 

 

Beskrivning: 

Den norra och södra delen är tidigare slåttermark. Närmast sjön 

karaktäriseras marken lämpligast som havsstrandäng med alridåer med olika 

åldrar. I norr är området starkt lövdominerat med ask och al. Den sydliga 

delen har mer inträngande gran, blandat med ask och hassel. Askarna visar 

ofta spår av tidigare hamling.  

 

Restaureringsmål: 

 

6530 - Löväng 
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1630 - Havsstrandäng 

 

 Krontäckningen 0 % på havsstrandängen. 

 Krontäckningen högst 50 % på fastmarken. 

 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 På havsstrandängen avverkas all al, lämpligen kombinerat med 

stubbfräsning. 

 På fastmarksjorden sparas framförallt ask och hassel. 

 

 

Delområde 6 

 

Beskrivning: 

Strandängar med bårder av al inåt land.  

 

Restaureringsmål: 

 

1630 - Havsstrandäng 

 

 Krontäckningen 0 %. 

 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 All al avverkas, lämpligen kombinerat med stubbfräsning. 

 

 

Delområde 7 

 

Beskrivning: 

Tidigare betes- och slåttermark som nu har övergått i en varierad blandskog, 

som delvis är präglad av bete. Nu grandominerad skogsmark med betydande 

inslag av asp, björk och tall. Närmast strandzonen förekommer även en del 

idegranar. Partier med utbildad skog av äldre prägel har ofta karaktär av 

naturskog med relativ god tillgång på lågor. På den tidigare slåttermarken är 

skogen dock oftast mer enhetlig granskog. 

 

Restaureringsmål: 

 

9070 - Trädklädd betesmark 

 

 Krontäckningen ca 50 %. 

 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 
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 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 Träd och buskar röjs och avverkas för att återskapa ett varierat träd- 

och buskskikt, både vad gäller åldersstruktur och placering. Det 

senare syftar på ett bestånd med omväxlande gläntor, korridorer och 

tätare partier. Det är viktigt att insatserna görs med en viss 

försiktighet för att undvika stormfällningar. Uttaget uppgår till 25-

50 % av stamantalet. 

 

 

Delområde 8 

 

Beskrivning: 

Skog som är starkt präglad av tidigare skogsbete. Nu grandominerad 

skogsmark. 

 

Restaureringsmål: 

 

9070 - Trädklädd betesmark 

 

 Krontäckningen ca 50 %. 

 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 

 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 Träd och buskar röjs och avverkas för att återskapa ett varierat träd- 

och buskskikt, både vad gäller åldersstruktur och placering. Det 

senare syftar på ett bestånd med omväxlande gläntor, korridorer och 

tätare partier. Det är viktigt att insatserna görs med en viss 

försiktighet för att undvika stormfällningar. Uttaget uppgår till 25-

50 % av stamantalet. 

 

 

Delområde 9 

 

Beskrivning: 

Delvis fd slåttermarker som idag består av halvöppen mark med relativt 

grov asp, hassel m fl lövträd. Andra delar mer täta av yngre uppväxande 

blandskog. 

 

Restaureringsmål: 

 

6270 - Torr till frisk hagmark   
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 Krontäckningen 25 - 50 %. 

 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 

 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 Träd och buskar röjs och avverkas för att återskapa ett varierat träd- 

och buskskikt. 

 Kantzoner mot angränsande åkermark frihuggs. 

 
 
Delområde 10 

 

Beskrivning: 

Strandäng där tidigare albestånd har avverkats. Brist på uppföljande skötsel 

har resulterat i ett tätt bestånd av alsly. Saknar annars nästan helt trädskikt, 

undantaget bl a en del nyligen hamlade askar, hassel och björk. 

 

Restaureringsmål: 

 

1630 - Havsstrandäng 

6530 - Löväng   

 

 Krontäckningen 0 - 10 %. 

 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 

 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 Alsly röjs. 

 Nyhamlade askar återhamlas. 

 
 
Delområde 11 

 

Beskrivning: 

Område med ett glest trädskikt med ett betydande inslag av asp. Före detta 

slåtterängsmark i väster. 

 

Restaureringsmål: 

 

6270 - Torr till frisk hagmark 

9070 - Trädklädd betesmark   

 

 Krontäckningen 25 - 50 %. 
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 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 

 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 Utglesning av trädskikt. 

 
 
Delområde 12 

 

Beskrivning: 

Skog som är starkt präglad av tidigare skogsbete. Nu gran- och 

talldominerad skogsmark. Partier med utbildad skog av äldre prägel har ofta 

karaktär av naturskog med relativ god tillgång på lågor. 

 

Restaureringsmål: 

 

9070 - Trädklädd betesmark 

 

 Krontäckningen ca 50 %. 

 Ansamlingen av fjolårsförna är måttlig eller saknas 

 

 

 Åtgärder:  

 Förstärkt och årligt bete med ett betestryck som leder till att 

fältskiktet varje år är avbetat. 

 I de partier där ingen plockhuggning/städning har förekommit under 

senare år avverkas/röjs träd och buskar av igenväxningskaraktär 

bort. 

 Kantzoner mot angränsande åkermark frihuggs. 

 
 
4. ARBETSGÅNG 
 

Tidsperiod 1 (xxxxx – xxxxx) 

 

 Förstärkt beteshävd i restaureringsområdet. 

 Märkning av träd- och buskskikt. 

 Underröjning inför avverkningen. 

 Avverkning. 

 Skotning. 

 Uttransport av virke.  

 Högläggning av ris. 

 Eldning eller flisning. 

 Uppsättning av kompletterande stängsel. 
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Tidsperiod 2 (xxxxx - xxxxx) 

 

 

Tidsperiod 3 (xxxxx - xxxxx) 

 

 Reservår för åtgärder som eventuellt inte hunnits med. 
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5.  SKÖTSEL EFTER RESTAURERING 
 

Skötsel sker genom bete under vegetationsperioden och vid behov röjning 

av sly och buskar. Skärgårdsstiftelsen som förvaltare ska i samråd med 

koordinatorer/projektledning avgöra när betesmarkerna nått så god 

bevarandestatus så att ersättning för betesdrift ska övergå till de 

ersättningsformer som finns inom landsbygdprogrammet.  

 

När restaureringen slutförts återgår allt ansvar för skötseln till 

Skärgårdsstiftelsen. Stiftelsen ansvar då också för att fortsatt betesdrift helt 

eller delvis finansieras av landsbygdsprogrammet. 

 

 

6.  UPPFÖLJNING 

På grund av bytet av område och därmed sammanhängande kraftiga 

förseningar av restaureringarna på Arholma måste restaureringarna påbörjas 

utan att basinventering hunnit genomföras. Uppföljningen kommer i detta 

område därför att bli begränsad.  

 

Projektledningen för Life+ Grace ansvarar för att  

 Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna 

 Flygbilder i färg beställs som visar läget före och efter restaurering 

 

 


