
Restaureringsytor

Stängsel

! Fornminnen punkt

0 100 200 300 40050 Meter

j

Karta      
till restaureringsplan

Hällsö

1:10 000

Delområde A

Delområde B

Delområde C

Delområde D

Delområde E

Delområde F

Delområde G

Delområde H

Delområde I



 

  
 
2011-01-25 

 
 

 
Sida 

1(13) 

 

 Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
031-60 50 00 (växel) 
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
 

 

   

 
Restaureringsplan för Natura 2000-
området Tanumskusten, SE0520150 i 
Tanums kommun 
 
 
Restaureringsplan inom Life+-projektet GRACE för delområde 
Hällsö 
 

 
 
 
 
Bilaga 1  Karta med restaureringsområden 
Bilaga 2  Historisk karta 



 

  
 
2011-01-25 

 
 

 
Sida 

2(13) 

 

Inledning 
Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet för att nå 
de mål som är uppsatta inom Life + projektet GRACE (Grazing and Rest-
oration of Archipelago and Coastal Environments) 
 

1.  SYFTE 
 
Att: 
restaurera de inom området förekommande naturtyperna som ingår i EU:s 
nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, så att de kan nå gynnsamt 
tillstånd. 
 
Syftet ska nås genom att: 
 
 
 
• Röja träd och buskar inom ett område på 42,0 ha 
• Genomföra restaureringsslåtter 
• Bränna vid minst tre tillfällen 
• Montera 271 meter stängsel med en gånggrind 
 
 
 

2.  BESKRIVNING AV OMRÅDET 

 

2.1  Uppgifter om området 
 
GRACE - beteckning:  6.2 
Natura 2000-område SE0520150 
Naturreservat Tanumskusten 
Restaureringsareal: 42,0 ha 
Restaureringsområden: Hällsö 
Län: Västra Götalands län 
Kommun: Tanums kommun 
Förvaltare: Västkuststiftelsen 
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Tabell 1: Naturtyper som förväntas efter restaurerings- och skötselåtgärder. 
 
 
Kod Natura 2000-habitat Målareal 

(ha) 
1330 Salta strandängar 3,0 

4010  Fukthed med klockljung 0,5 

4030 Ris- och gräshedar nedanför trädgrän-
sen 

11,2 

6210  Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler) 
nedanför trädgränsen 

7,2 

6230 *Artrika stagg-gräsmarker nedanför 
trädgränsen 

0,1 

6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 0,4 

8230 Pionjärvegetation på silikatrika bergytor 4,0 

 
 
 

2.2  Allmän beskrivning av området 

Hällsö har ett mycket strategiskt läge strax norr om det beryktade Tjurpan-
nan. En del av ett smalt sund med periodvis rikt fiske och handel gjorde att 
Hällsö var ett perfekt läge för lotsverksamhet. Denna lotsverksamhet inne-
bar mycket folk. Detta gör att det på ön finns tydliga spår av ett svunnet 
småskaligt skärgårdsjordbruk. På Hällsö finns det tydliga spår av kalkpå-
verkan. 

2.2.1  Biologiska bevarandevärden 
Hällsö domineras av hällmarker och hedar förutom områdena närmast be-
byggelsen. På grund av tidigare svag eller utebliven hävd befinner sig delar 
av ljunghedarna i ett mer eller mindre framskridet igenväxningsstadium, där 
vegetation i form av träd och buskar etablerar sig. I många av klåvorna väx-
er bl a asp, björk och tall, floran består bla av kattfot, brudbröd, spåtistel, 
skallror, rödkämpe, salttåg, darrgräs, knägräs, stagg, trift, saltgräs, bockrot, 
jungfrulin, ängshavre, slåtterfibbla, hirsstarr. 
 
2.2.2  Kulturhistoriska bevarandevärden 
På ön finns fortfarande kvar tydliga spår av lotsvverksamhet med lotsutkik. 
På öns västra sida finns fyra områden med fornlämningar registrerade i forn-
minnesregistret. Alla fyra fornlämningar är tomtningar. Andra kulturhisto-
riskt värdefulla objekt är bl a de stenmurar som finns i området. 
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3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
 

3.1 Övergripande beskrivning  

 

3.1.1 Naturvärden 

Restaureringsområdet består av de västra och fram för allt av de sydliga 
delarna av Hällsö. Träd och buskar har under en längre tid fått fritt spelrum 
då halvön stått utan betesdrift. 
 
Målsättningen är att återskapa en välutvecklad slåtteräng och ett välutveck-
lat utmarksbete på ön. Målbilden är att träd- och buskskiktets utseende inom 
respektive delyta ska förhålla sig enligt nedan. Detta kan komma att justeras 
något under projektets gång efter samråd med projektledningen för Grace-
projektet.  
 
Inför första årets huggningar kommer projektledningen, markägare och ent-
reprenörer tillsammans att märka upp vad som ska sparas. Om behov av 
preciseringar finns (inför slutbesiktning) kommer projektledningen mark-
ägare och entreprenörer att göra detta tillsammans efter det första årets 
huggningar. 
 
 
3.1.2 Kulturvärden 
Alla fornlämningar ska synliggöras under restaureringen, buskar och träd på 
eller i närmaste omgivning av fornlämningarna tas bort. Denna borttagning 
måste ske på ett extra varsamt sätt så att inte fornlämningarna skadas. Forn-
lämningarna ska också markeras så att det inte föreligger någon risk för att 
dessa skadar av tunga maskiner under restaureringen.  
 
Fornlämningar får inte skadas i samband med avverkning och utkörning av 
virke. Vid röjningar ska röjningsmaterialet inte ligga kvar nära eller i forn-
lämningar. Eldning får aldrig ske i närheten av fornlämningar då det kan 
ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Om större högar 
av ris eller ved ska eldas på ön så ska detta helst göras på den stora betes-
marken på öns östra sida. Det finns en risk att en längre tids kraftig eldning 
går djup ner under markytan och förstör djupare lager av fornlämningar. 
 
 
3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder 
  
Det mesta av restaureringarna i Grace-projektet kommer att genomföras i de 
västra och södra delarna av Hällsö. För att råda bot på den pågående för-
buskningen på ön bildade markägare på ön tillsammans Hällsö Samhällsfö-
rening för att gemensamt röja sly, träd och få till stånd betesdrift. Delar av 
restaureringsarbetet på Hällsö kommer därför att ske i markägarnas regi 
genom Hällsö Samhällsförening. 
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Delområde Areal 

(ha) 
A 2,5 

B 10,8 

C 2,2 

D 1,0 

E 14,8 

F 4,3 

G 0,8 

H 2,8 

I 2,8 

 
 
Delområde A 
 
Beskrivning: 
Detta delområde utgörs av Hällsös historiska åkermark och strandängarna 
norr om den före detta åkermarken. I detta delområde har markägarnas egna 
röjningar pågått under några år och stenmurarna som begränsar området har 
kommit fram från att ha varit helt inväxta med sly. Den före detta åkermar-
ken har troligen förskonats från konstgödning och naturaliseringen till en 
mer naturliggrässvål har gått relativt fort. De kan finnas inslag av kalk även 
i denna mark och förutsättningarna för en artrik slåtteräng är stora. 
 
Restaureringsmål: 
-En välutvecklad slåtteräng med efterbete. 
-Delområdet ska på långsikt bli en i stor sett helt öppen slåtteräng/strandäng 
som slåttras och efterbetas. 
-Strandängen ska vara fri från träd och buskar för att gynna häckande och 
rastande fåglar. 
-Fornlämningar i form av stenmurar ska vara synliga och fria från träd och 
buskar som kan skada stenmuren. 
 
Åtgärder:  
-Röjning av sly och buskar. 
-uppstart av slåttängsbruk med efterbete. 
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort. 
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att 
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder 
som når djupare marklager.  
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Delområde B 
 
Beskrivning: 
Detta delområde utgörs av de västra delarna av norra halvan av Hällsö. 
Även i detta område har det pågått restaureringsarbete i markägarnas egna 
regi. Som de andra delområden på norra halvan av ön finns ett inslag av 
kalk även i detta delområde och därmed stora förutsättningar för ett artrikt 
utmarksbete. Området är rikt på impediment och har ett tunt jordlager. I 
väster går delområdet ut i en mindre halvö, Holmen. På Holmen finns ett 
antal tomtningar som visar på att Hällsö varit strategisk plats för människan 
under långa tider. 
 
Restaureringsmål: 
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed. 
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering. 
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment.  
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre 
grövre. 
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävd-
gynnad flora 
-Fornlämningen ska vara synliga och fria från träd och buskar. 
 
Åtgärder:  
-Röjning av sly och buskar. 
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd 
som sälg, rönn och ädellöv sparas. 
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika 
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller 
andra året under restaureringen. 
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort. 
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att 
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder 
som når djupare marklager.  
 
 
Delområde C 
 
Beskrivning: 
Detta delområde utgörs av området strax söder om bebyggelsen centralt på 
ön och ner mot strandängen Limmanässanden. I detta delområde har mark-
ägarna röjt området strax söder om bebyggelsen. Det finns inslag av kalk 
även i denna mark och förutsättningarna för en artrik slåtteräng är stora. 
Ängen har troligen utnyttjas för vinterfoderproduktion och fina stenmurar 
kringgärdar även detta område.  
 
Restaureringsmål: 
-En välutvecklad slåtteräng. 
-Delområdet ska på långsikt bli en i stor sett helt öppen slåtteräng/strandäng 
som slåttras. 
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-Strandängen ska vara fri från träd och buskar för att gynna häckande och 
rastande fåglar. 
-Fornlämningar i form av stenmurar ska vara synliga och fria från träd och 
buskar som kan skada stenmuren. 
 
Åtgärder:  
-Röjning av sly och buskar. 
-uppstart av slåttängsbruk. 
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort. 
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att 
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder 
som når djupare marklager.  
 
Delområde D 
 
Beskrivning: 
Detta delområde utgörs av Korsbacken. Korsbacken är en del av själva mid-
jan på ön som förbinder norra och södra delarna av Hällsö. Området består 
mestadels av djupare jordlager och förutsättningen för att skapa större sam-
manhängande grässvål är stora. Både i väster och i öster av området finns 
strandängar. 
 
Restaureringsmål: 
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed. 
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering. 
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment. Områ-
det närmast strandängarna i väster och öster ska vara helt fria från träd och 
buskar. 
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre 
grövre. 
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävd-
gynnad flora 
-Fornlämningen ska vara synliga och fria från träd och buskar. 
 
Åtgärder:  
-Röjning av sly och buskar. 
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd 
som sälg, rönn och ädellöv sparas. 
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika 
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller 
andra året under restaureringen. 
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort. 
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att 
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder 
som når djupare marklager.  
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Delområde E 
 
Beskrivning: 
Detta delområde utgörs av de högre partierna av södra Hällsö. Området be-
gränsas av Stenrävlet och Korsbacken i norr samt Vassholmedet och Skot-
teklovorna i söder. 
 
Restaureringsmål: 
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed. 
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering. 
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment. Områ-
det närmast strandängarna i väster och öster ska vara helt fria från träd och 
buskar. 
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre 
grövre. 
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävd-
gynnad flora 
-Fornlämningen ska vara synliga och fria från träd och buskar. 
 
Åtgärder:  
-Röjning av sly och buskar. 
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd 
som sälg, rönn och ädellöv sparas. 
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika 
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis tredje eller fjär-
de året under restaureringen. 
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort. 
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att 
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder 
som når djupare marklager.  
 
Delområde F 
 
Beskrivning: 
Detta delområde utgörs av de lägre partierna av sydvästra Hällsö. Området 
begränsas av Stenrävlet och Kerstinsberget i norr och sträcker sig på öns 
sydväst sida ner mot Skotteklovorna i söder. I detta område finns möjlighet 
att återskapa större partier med en sammanhållen grässvål. Bitvis är området 
mycket blöt och här finns möjlighet att gynna arter som kräver mer blöta 
miljöer som amfibier och häckande och rastande fåglar. 
 
Restaureringsmål: 
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed. 
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering. 
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment. Områ-
det närmast strandängarna i väster och öster ska vara helt fria från träd och 
buskar. 
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre 
grövre. 
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-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävd-
gynnad flora 
-Fornlämningen ska vara synliga och fria från träd och buskar. 
 
Åtgärder:  
-Röjning av sly och buskar. 
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd 
som sälg, rönn och ädellöv sparas. 
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika 
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis tredje eller fjär-
de året under restaureringen. 
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort. 
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att 
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder 
som når djupare marklager.  
 
Delområde G 
 
Beskrivning: 
Detta delområde utgörs av Vassholmedet. Vassholmedet är näset som för-
binder halvön Vassholmen med södra delarna av Hällsö. Precis som i Kors-
backen har detta näs djupare jordlager och det finns stora möjligheter att 
återskapa större område med en sammanhängande grässvål. 
 
Restaureringsmål: 
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed. 
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering. 
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment. Områ-
det närmast strandängarna i väster och öster ska vara helt fria från träd och 
buskar. 
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre 
grövre. 
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävd-
gynnad flora 
-Fornlämningen ska vara synliga och fria från träd och buskar. 
 
Åtgärder:  
-Röjning av sly och buskar. 
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd 
som sälg, rönn och ädellöv sparas. 
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika 
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller 
andra året under restaureringen. 
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort. 
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att 
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder 
som når djupare marklager.  
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Delområde H 
 
Beskrivning: 
Detta delområde utgörs av Långe Holmen en halvö på sydvästra Hällsö. 
Området begränsas av Skotteklovorna i norr. Detta område är tillsammans 
med delområde E och I typiska Bohuslänska utmarksbeten som stått utan 
betesdjur under en lång följd av år. 
 
Restaureringsmål: 
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed. 
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering. 
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment. Områ-
det närmast strandängarna i väster och öster ska vara helt fria från träd och 
buskar. 
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre 
grövre. 
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävd-
gynnad flora 
-Fornlämningen ska vara synliga och fria från träd och buskar. 
 
Åtgärder:  
-Röjning av sly och buskar. 
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd 
som sälg, rönn och ädellöv sparas. 
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika 
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller 
andra året under restaureringen. 
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort. 
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att 
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder 
som når djupare marklager.  
 
Delområde I 
 
Beskrivning: 
Detta delområde utgörs av Vassholmen en halvö på sydöstra Hällsö. Områ-
det begränsas av Vassholmedet i norr. Detta område är tillsammans med 
delområde E och H typiska Bohuslänska utmarksbeten som stått utan betes-
djur under en lång följd av år. 
 
Restaureringsmål: 
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed. 
-Enstaka träd och buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering. 
Dessa buskar ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment. Områ-
det närmast strandängarna i väster och öster ska vara helt fria från träd och 
buskar. 
-Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre 
grövre. 
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-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på hävd-
gynnad flora 
-Fornlämningen ska vara synliga och fria från träd och buskar. 
 
Åtgärder:  
-Röjning av sly och buskar. 
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd 
som sälg, rönn och ädellöv sparas. 
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika 
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller 
andra året under restaureringen. 
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort. 
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att 
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder 
som når djupare marklager. 
 
  
4. ARBETSGÅNG  
 
Arbetet utförs under perioden 1 januari 2011 till och med den 31 december 
2016. 
 
Tidsperiod 1 (20110101-1231)    

• Märkning av träd- och buskskikt. 
• Maskinell huggning 
• Kompletterande manuell huggning och röjning. 
• Högläggning av ris i röjda ytor. 
• Skotning 
• Flisning 
• Bränning av gammal förna och ljung 
• Ingångsättning av slåtter 
• Under 2011 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betes-

trycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att sly-
uppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under för-
sommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera 
etapper. 

 
Tidsperiod 2 (20120101-1231) 

• Kompletterande maskinell och manuell huggning och röjning. 
• Under 2012 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betes-

trycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att sly-
uppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under för-
sommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera 
etapper. 

• Slåtter 
• Ljungbränning 
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte 

klarat av. 
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Tidsperiod 3 (20130101-1231) 

• Under 2013 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betes-
trycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att sly-
uppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under för-
sommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera 
etapper. 

• Slåtter 
• Ljungbränning. 
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte 

klarat av. 
 
Tidsperiod 4 (201430101-1231) 

• Under 2014 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betes-
trycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att sly-
uppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under för-
sommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera 
etapper. 

• Slåtter 
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte 

klarat av. 
 
Tidsperiod 5 (20150101-1231) 

• Under 2015 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betes-
trycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att sly-
uppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under för-
sommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera 
etapper. 

• Slåtter 
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte 

klarat av. 
 
Tidsperiod 6 (20160101-1231) 

• Under 2016 betas alla delområden under vegetationsperioden. Betes-
trycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att sly-
uppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under för-
sommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera 
etapper. 

• Slåtter 
• Eventuell ljungbränning 
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte 

klarat av. 
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5.  SKÖTSEL EFTER RESTAURERING 
 
Skötsel sker genom slåtter och bete under vegetationsperioden och vid be-
hov röjning av sly och buskar. För att nå målet om ljung i alla successions-
stadier krävs att ön regelbundet bränns som en komplettering till betesdrif-
ten. Västkuststiftelsen som förvaltare ska i samråd med projektledning och 
markägarna avgöra när hela eller delar av restaureringsområdena på Hällsö 
nått så god bevarandestatus så att ersättning för slåtter eller betesdrift ska 
övergå till de ersättningsformer som finns inom landsbygdprogrammet.  
 
När restaureringen slutförts återgår allt ansvar för skötseln till Västkuststif-
telsen. Västkuststiftelsen ansvar då också för att fortsatt slåtter eller betes-
drift helt eller delvis finansieras av landsbygdsprogrammet. 
 
 
6.  UPPFÖLJNING 
 
Uppföljning ingår ej i det praktiska restaureringsarbetet, men måste genom-
föras i samklang med detta. Basinventeringen säkerställer att det är möjligt 
att utvärdera resultat och rapportera resultatet till EU. 
 
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 
• Basinventering utförs före åtgärderna i de områden där detta tidigare 

inte är gjort 
• Basinventering efter restaureringsåtgärder genomförs senast före projek-

tet avslutas (2016) 
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