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Restaureringsplan för Natura 2000-
området på Utlängan, SE0410224, i 
Karlskrona kommun 
 

Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde 

Utlängan. 
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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) 

BESKRIVNING 
 

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 

gynnsam bevarandestatus. 

 

Syftet ska nås genom att: 

 

 Röja träd och buskar. 

 Utöka betesdriften. 

 Fållindela 

 

 

2.  Beskrivning av området  

 

2.1  Uppgifter om området 

  

Natura 2000-område: SE0410224 

Markägare: Naturvårdsverket 

Restaureringsareal: 18,5 ha 

Restaureringsområde: Utlängan 

Län: Blekinge län 

Kommun: Karlskrona kommun 

 

  
Tabell 1: Naturtyper som förväntas efter restaurerings- och skötselåtgärder. 
 
Kod Natura 2000-habitat Areal (ha) 

5130 Enbuskmarker nedanför trädgränsen 3 

6270 Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 0,5 

9070 Trädklädd betesmark 15 
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2.2 Allmän beskrivning av området 

Utlängan är den sydligaste ön i Torhamns ytterskärgård i östra Blekinge. 

Stor del av Natura 2000 området utgörs av kraftigt igenvuxna betesmarker. 

Inom området finns flertalet gamla stubbskottsekar vilket vittnar om lång 

trädkontinuitet. Vid stränderna utbreder sig betade strandängar som vid 

förra sekelskiftet nyttjades som slåtterängar.  

 

Under början 1500-talet var Utlängan en skogsbeklädd ö med bland annat 

björk, tall och ek. Under senare delen av 1500-talet påbörjades en intensiv 

avskognings period och endast mindre områden med träd fanns kvar. På 

1800-talet odlades en del av marken upp, medan det på resten av ön betades. 

I mitten av 1900-talet avtog betet och stora delar av ön växte åter igen. På 

1950-talet utfördes skogsplantering. 

  

2.3 Biologiska bevarandevärden  
De nationellt rödlistade arterna Grönaktigt knölfly (Heliothis viriplaca), 

rödlånke (Lythrum portula), spetsfotad champinjon (Agaricus spissicaulis) 

och vårkällört (Montia minor) är noterade på Utlängan. 

 

Området med sina vida strandängar har också stor betydelse för fågellivet. 

 

2.4  Kulturhistoriska bevarandevärden  
Stenshamn, som är förbundet med Utlängan med en vägbro, är ett gammalt 

fiskeläger som en gång hade ca 200 fast boende. På Utlängan bodde 

bönderna och här fanns som mest 60-70 fast boende. Historiska källor visar 

på att det har funnits boende ända sedan medeltiden (1200-talet) på Ut-

längan. Under 1500 och 1600-talet utnyttjades troligen ön till bete för 

fastlandsboende. Under 1600-talet fanns 2 gårdar på ön. Dessa blev 5 gårdar 

på 1800-talet och så småningom 6 gårdar. Idag finns det en person som är 

fast boende på Utlängan och som fortfarande driver jordbruk.  

På ön finns stenmurar som minner om gamla tiders brukande av ön. 

 

RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
 

3. Övergripande 

Målsättningen är att genom röjning/gallring och intensifierad hävd återskapa 

ett välutvecklat utmarksbete med gynnsam bevarandestatus för N 2000 

habitatet 5130, 6270 och 9070 på ön Utlängan. Målet är även att gynna och 

bevara de unika värden som den gamla skottskogen har. 

 

3.1 Restaureringsområden med mål och åtgärder  

Restaureringsområdena ligger inom den centrala delen av Utlängans Natura 

2000-område. I denna del har betet under en längre tid varit otillräckligt och 

det har bildats områden med både tät skog och tätt busk skikt. 

Restaureringsarbetet utförs inom 5 delområden, A-E.  
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Delområde Areal 

(ha) 

A 9,7 

B 5,3 

C 0,5 

D 1,7 

E 0,4 

F 0,7 

G 0,2 

Totalt 18,5 

 

 

Delområde A och B 

 

Beskrivning: 

Klassificeringen och naturtypen är ”trädklädd betesmark”. Områdena är de 

två största inom restaureringen och igenväxningen består främst av björkar. 

I den sydvästra delen av område A växer ekar som minner om gamla tiders 

skottskogsbruk. Område B är det mest fuktiga av dessa två. 

 

Restaureringsmål: 

- Restaureringsområdena skall långsiktigt hålla gynnsam bevarande status 

för N 2000 habitatet 9070.  

- Öka förutsättningen för de gamla skottskogsekarna att leva vidare samt 

gynna ung ek som efterträdare. 

 

Åtgärder: 

- Träd och buskar som ska sparas märks ut. 

- Gallring/röjning av träd och buskar tills restaureringsmålet är uppnått. 

Äldre, grova och flerstammiga lövträd samt yngre ekar ska gynnas. Ett fåtal 

karaktärsträd av tall kan bli aktuella att spara. Även bärande träd och buskar 

ska lämnas kvar och friställas. Runt skottskogsekarna huggs ”brunnar” som 

efterhand ökas ut i omfång. Detta för att långsamt friställa kronorna av dessa 

träd.  

- Kulturlämningar som stenmurar frihuggs. 

- Tillvaratagande av virke och ved kan göras. 

- Grenar, ris och andra växtdelar skall eldas hopsamlade på lämplig plats.   

Eldning får inte ske på eller i anslutning till stenar eller i närheten av 

kulturlämningar. Flishantering kan också vara en möjlighet. 

- Restaureringsbete under 2012 tom 2015. Därefter fortsatt bete, kombinerat 

får och nötkreatur.  

- Stängsla för fållindelning för att uppnå bättre betesresultat. Alternativt 

göra tillfälliga fållindelningar med hjälp av flyttbara stängsel. 

- Underhållsröjning utförs efter behov.  
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Delområde C 

 

Beskrivning: 

Klassificeringen och naturtypen är ”artrika silikatgräsmarker nedanför 

trädgränsen”.  Ett mindre område i sydväst där igenväxningen främst består 

av klena enar. Träd saknas och markskiktet är i det närmaste täckt av gräs. 

 
Restaureringsmål: 

- Restaureringsområdena skall långsiktigt hålla gynnsam bevarande status 

för N 2000 habitatet 6270.  

 

Åtgärder: 

- Buskar som ska sparas märks ut. 

- Gallring/röjning av buskar tills restaureringsmålet är uppnått. 

- Grenar, ris och andra växtdelar skall eldas hopsamlade på lämplig plats.   

Eldning får inte ske på eller i anslutning till stenar eller block. 

- Restaureringsbete under 2012 tom 2015. Därefter fortsatt bete, kombinerat 

får och nötkreatur.  

 

 

Delområde D, E, F och G 

 

Beskrivning: 

Fyra områden med klassificeringen och naturtypen ”enbuskmark nedanför 

trädgränsen”. Buskskiktet domineras av en. Buskarna står tätt och är i 

huvudsak klena. Markskiktet består främst av gräs. Marken är något 

fuktigare inom område E och detta gör att här blandas gräs med tågarter.  

Inom område F växer enstaka tallar.  

 

Restaureringsmål: 

- Restaureringsområdena skall långsiktigt hålla gynnsam bevarande status 

för N 2000 habitatet 5130. Enbuskmark med öppna ytor och inslag av en. 

Enstaka karaktärsträd där sådana förekommer kan sparas. 

 

Åtgärder: 

- Träd och buskar som ska sparas märks ut. 

- Gallring/röjning av buskar tills restaureringsmålet är uppnått. 

- Grenar, ris och andra växtdelar skall eldas hopsamlade på lämplig plats.   

Eldning får inte ske på eller i anslutning till stenar eller kulturlämningar. 

- Restaureringsbete under 2012 tom 2015. Därefter fortsatt bete, kombinerat 

får och nötkreatur. Avbetningen ska uppfylla skötselplanens krav. 

 

 

Arbetsgång: 
Arbetet utförs under perioden 1 januari 2012 till och med den 31 december 

2015. 
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4.  Skötsel efter restaurering 
Skötsel sker genom bete under vegetationsperioden och vid behov röjning 

av sly och buskar. Efter restaureringen skall betesersättningen övergå till de 

ersättningsformer som finns inom landsbygdsprogrammet. 

 

5.  Uppföljning 

Uppföljning ingår ej i det praktiska restaureringsarbetet, men måste 

genomföras 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 

projektet avslutas (2016) 

 Digitala fotografier tas under arbetets gång. 
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