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Ett projekt för restaurering 
av öppna landskap i skärgården

GRACE (Grazing and Restoration of Archi-
pelago and Coastal Enviroments) är ett EU-
projekt som syftar till att restaurera igenväxta 
skärgårdsmiljöer. Projektet startade i november 
2010 och drivs av länsstyrelserna i Västra Gö-
taland, Halland, Blekinge och Stockholm. Det 
kommer att pågå till och med november 2016. 
Några av målen med projektet är att återskapa 
artrika betesmarker, öka tillgängligheten och 
att ge ökad möjlighet till försörjning för kust-
befolkningen. I Blekinge kommer 13 öar med 
olika grader av igenväxning att restaureras 
inom projektet. 
     För att motverka igenväxningen i skärgår-
den behöver myndigheter och organisationer 
tillsammans med bofasta skärgårdsbor, fritids-
boende, djurhållare m.fl. samarbeta så att man 
hittar lösningar för hållbar utveckling i skär-
gården. GRACE – projektet är ett steg i rätt 
riktning.  

GRACE (Grazing and Restoration of Archipelago and Coastal 
Environments) is an EU project aimed at restoring overgrown 
archipelago environments. The project was launched in No-
vember 2010, and is run by the counties of Västra Götaland, 
Halland, Blekinge and Stockholm. It will continue through 
2016. Project objectives include recreating species-rich pastu-
res, improving accessibility, and increasing livelihood oppor-
tunities for coastal communities. Thirteen islands in Blekinge 
are included in the project, and one of these, Kalvö, has now 
been completed. Habitat types earmarked for restoration are 
the “Fennoscandian wooded pastures,” the “Juniperus com-
munis formations on heaths or calcareous grasslands” and the 
“Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands.”
 

GRACE (Grazing and Restoration of Archipelago and Coas-
tal Enviroments) ist ein einzigartiges EU-Projekt zur Res-
taurierung von verwilderten Milieus in den Schären. Das im 
November 2010 begonnene Projekt wird von den Länsre-
gierungen in Västra Götaland, Halland, Blekinge und Stock-
holm betrieben und wird bis Ende 2016 andauern. Mit dem 
Projekt will man unter anderem artenreiche Grünlandflächen 
wiederherstellen sowie durch leichtere Zugänglichkeit bessere 
Versorgungsmöglichkeiten für die Küstenbevölkerung schaf-
fen. In Blekinge umfasst das Projekt 13 Inseln. Auf einer von 
ihnen, der Insel Karlsö, sind die Arbeiten schon abgeschlossen. 
Naturtypen, die restauriert werden, sind ”Baumbewachsene 
Weiden”, ”Wachholdergebiete auf Heiden und Kalkgrasgebie-
ten” sowie ”Artreiche trocken-gesunde Tiefland-Grasgebiete 
fennoskandischer Art”. 

Naturtyper
Nedan beskrivs de olika naturtyper som omfattas av 
restaureringen inom GRACE-projektet i Blekinge. 

Trädklädd betesmark
Naturtypen karakteriseras av gräsmarker med träd i 
varierande antal och ålder. Gamla, grova träd finns. 
Marken kan variera från torr till blöt och vara närings-
fattig eller näringsrik. Träd- och buskskiktet utgörs av 
inhemska, naturligt förekommande arter som ek, ask 
och slån. I naturtypen ingår både trädklädda hagmarker 
och betad skog. Särskilt värdefulla är trädklädda betes-
marker med grova solbelysta lövträd, i Blekinge oftast 
ekar. Dessa träd är viktiga livsmiljöer för en mängd ar-
ter, bland annat lavar, svampar och skalbaggar. Antalet 
sällsynta arter som är knutna till naturtypen är högt.

Silikatgräsmarker
Silikatgräsmarker är den vanligaste typen av värde-
full naturbetesmark i Sverige. De är artrika och finns 
på torra till halvfuktiga, silikatrika (kiselrika) jordar. 
Naturtypen har utvecklats genom lång tid av brukande, 
framförallt bete. Ljusälskande och konkurrenssvaga 
arter, vilka är beroende av att marken hålls öppen, 
finns. Silikatgräsmarker är oftast mycket örtrika, vilket 
gör dem viktiga för många insekter som fjärilar och bin. 
Här växer arter som solvända Helianthemum nummula-
rium, jungfrulin Polygala vulgaris och backtimjan Thymus 
serpyllum. 

GRACE – projektet

Enbuskmarker
Enbuskmarker är torra till halvfuktiga, näringsfattiga gräs-
marker. Det finns gott om enbuskar som är gamla och/eller 
formade av bete. Här återfinns ljusälskande arter som gynnas 
av att marken hålls öppen. Betesmarker med buskar är viktiga 
för många djurarter genom det skydd som buskarna erbjuder. 
De ger lä för vinden och skydd åt bobyggande fåglar. Buskarna 
skapar även en varmare miljö vilket gynnar många insekter, 
grodor och kräldjur. Denna naturtyp är karakteristisk för den 
Blekingska skärgårdens öar.

Torra hedar
Dessa hedar är torra till halvfuktiga och återfinns på magra 
jordar. Torra hedar är ofta artrikare än enbuskmarker och 
domineras av smalbladiga gräs och ris, t.ex. fårsvingel Festuca 
ovina, rödven Agrostis capillaris och ljung Calluna vulgaris. Ör-
ter som ängsvädd Succisa pratensis, tjärblomster Lychnis viscaria 
och backnejlika Dianthus deltoides förekommer. Naturtypen 
har formats genom lång tid av bete och förekommer liksom 
enbuskmarken främst i kustbygden och på öarna.

Restaureringsåtgärder
Röjning och gallring 
Gallring och röjning behövs för att ta fram igenväxta hedar, 
öppna upp kring värdefulla hagmarksträd och få solbelysta 
marker. Både träd och buskar röjs och gallras. Ofta krävs 
kraftiga åtgärder för att återskapa landskapet. Ibland måste 
restaureringen göras gradvis, under några år, så att känsliga 
miljöer inte skadas.

Kalvö
Kalvö är den första ön som har restaurerats genom GRA-
CE-projektet i Blekinge. Under hösten 2011 gjordes röj-
ningar och gallringar av framförallt enbuskar och sly samt 
en del björk. Ön betas sommartid för att hålla markerna 
öppna och under de närmaste åren kommer eftervårdande 
röjning att utföras.

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda 
arter och naturtyper. Nätverket är skapat för att 
stoppa utrotningen av arter. Varje medlemsland tar 
fram och ansvarar för skydd och skötsel av sina Natura 
2000-områden. 

Projektet medfinansieras av Life+ -fonden, EU:s 
program för att stödja unionens naturvårdspolitik.
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     För att ta hand om materialet efter röjningar i skärgården 
på ett bra sätt har Länsstyrelsen i Blekinge startat upp ett 
försök med grillkolstillverkning. Genom att omvandla ved 
och ris till grillkol minskas kostsamma transporter av virke 
till fastlandet. Grillkolen tillverkas i flyttbara kolmilor. 
Man tar även tillvara på grov en, vilket säljs till ett snickeri i 
Småland som bland annat tillverkar smörknivar. 

Bete
Betesdjur spelar en viktig roll 
i restaureringsarbetet. De 
behövs för att hålla öarna i 
skärgården öppna. Om öarna 
inte betas växer de snabbt 
igen. Detta leder till att växt- 
och djurarter försvinner och 
att öarna blir svårtillgängliga 
för människor. Genom djurens 
bete och tramp hålls åter-
växten av buskar och sly under kontroll. Konkurrenssvaga 
växter får även en chans att etablera sig då växtligheten hålls 
nere, vilket gör att artrikedomen blir större. Resultatet blir 
oftast bäst om flera olika djurslag som får, hästar och kor 
betar samma område. 

Vagnö

Röjning på Kalvö.                  Efter röjningen.
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1  brorsö
Brorsö består till stora delar av hällmarker och blockig 
terräng. På ön växer ek blandat med dungar av björk. 
kaprifol Lonicera caprifolium, berberis Berberis vulgaris och 
stenros Rosa canina blommar vackert under sommaren. 
Restaureras: 6 ha trädklädd betesmark och 1 ha torra 
hedar. 

2 k a lvö
Kalvö tillhör Sonekulla naturreservat och ligger vid Bräk-
neåns utlopp i Väbyfjorden. Kalvö domineras av gräsmar-
ker, med arter som den sällsynta örten stortimjan Thymus 
pulegioides. Efter ett omfattande röjningsarbete under 
hösten 2011 har ön blivit öppen och tillgänglig. 
Har restaurerats: 2,5 ha silikatgräsmarker. 

Listerby skärgård
Naturreservatet Listerby skärgård, i vilken bland annat 
Vagnö, Arpö och Ljungskär ingår, omfattar en skärgårds-
miljö med mycket höga natur- och kulturvärden. Det om-
växlande och vackra naturområdet uppskattas av båtfolk 
och kanotister.

3 lju ngsk ä r
Ljungskär består av berghällar, enbuskmarker och mindre 
lövskogspartier. Ön är viktig för det kustnära fågellivet och är 
boplats för många häckande arter. 
Restaureras: 3 ha enbuskmarker. 

4 a r pö  &  vagnö
På Arpö och Vagnö har aktivt 
jordbruk bedrivits långt in på 
1900-talet. De vackra hagmar-
kerna innehåller en fantastisk 
artrikedom av växter och djur. 
Många arter är knutna till det 
stora antal gamla och vidkroniga träd, främst ekar, som finns 
på öarna. I hagmarkerna växer vackra blommor som adam 
och eva Dactylorhiza latifolia, blåsippa Hepatica nobilis, nattviol 
Platanthera bifolia och gullviva Primula veris. Det finns även en 
mängd ovanliga insekter, lavar och svampar, såsom läderbagge 
Osmoderma eremita, grå skärelav Schismatomma decolorans och 
tårticka Inonotus dryadeus.  
Restaureras: Arpö 30 ha trädklädd betesmark och 4 ha enbusk-
marker. Vagnö 28 ha trädklädd betesmark och 1 ha enbusk-
marker.

Öar inom projektet 

5 utö
Utö tillhör Tromtö naturreservat. Den dominerande na-
turtypen på ön är enbuskmark. Ön är ett fågelskyddsom-
råde, med förbud att gå i land under perioden 1/4-15/7. 
Restaureras: 3,5 ha enbuskmarker.

6 jä r kö
Järkö har under århundraden nyttjats för bete, slåtter och 
odling. Många arter av småfåglar trivs i enbuskmarkerna 
som täcker stora delar av ön. Längs klipporna vid strand-
kanten kan man hitta fina badplatser. 
Restaureras: 20 ha enbuskmarker.

7 tor h a mnask ä r  &  äspesk ä r
Torhamnaskär och Äspeskär domineras av enbuskmark. 
Öarna är viktiga för häckande sjöfåglar. 
Restaureras: 6 ha respektive 5 ha enbuskmarker.

8 öppensk ä r
Öppenskär består av enbuskmarker igenväxta med löv-
träd. På ön finns en intressant mosse som är alldeles rund. 
Den är en av de sydostligaste i Sverige. På Öppenskär 
finns rester av militära anläggningar då ön har haft en 
strategiskt viktig roll i försvaret av Karlskrona.  
Restaureras: 30 ha enbuskmarker.

9 utlä nga n
På Utlängan finns många gamla ekar i lustiga former. De 
nyttjades förr som skottskog, ett brukande där de unga 
skotten från stubbarna användes till bland annat bränsle 
och foder. Strandängarna och våtmarksområdena på Ut-
längan utgör viktiga fågellokaler för såväl häckande arter 
som rastande flyttfåglar. På ön finns de sällsynta växterna 
rödlånke Lythrum portula och vårkällört Montia minor. Det 
bor fortfarande en aktiv jordbrukare på Utlängan. Han 
bidrar till att hålla 
ön öppen med 
hjälp av fårbete. 
Restaureras: 15 ha 
trädklädd betes-
mark, 3 ha enbusk-
marker och 0,5 ha 
silikatgräsmarker.

10 björ nön-dr agsö
Björnön-Dragsö är delvis bergigt med ett glest trädskikt. 
På Björnös södra del finns en stor strandäng. I gräsmar-
kerna på ön växer arter som darrgräs Briza media, ögon-
tröst Euphrasia stricta och ängsskallra Rhinanthus minor. 
Öarna är fågelskyddsområde, med förbud att gå i land 
under perioden 1/4-15/7. 
Restaureras: 6 ha silikatgräsmarker.

Vagnö.            Läderbagge (Osmoderma)

Sothöns (Fulica atra)

Silvertärna (Sterna paradisaea)

Adam och eva (Dactylorhiza latifolia)                           Arpö. Ek med tårticka

Järkö

Utlängan


