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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 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: 

 

 54,5 ha igenväxta ytor röjs 

 De ytor som röjs betas direkt efter röjningarna 

 Restaureringsbränning sker i fyra delområden 

2.  BESKRIVNING AV OMRÅDET 

 

2.1  Uppgifter om området 
 

GRACE-beteckning:  10 

Natura 2000-område: SE0510058 

Naturreservat: Kungsbackafjorden och Hållsundsudde-

Sönnerbergen 

Restaureringsareal: 54,5 ha  

Restaureringsområden: Område och delområden på öarna; Öckerö, 

Mönster, Vindö, Brokö och Kalvö 

Län: Halland 

Kommun: Kungsbacka 

Förvaltare: Länsstyrelsen Halland 

 
Tabell 1: Naturtyper som förväntas efter restaurerings- och skötselåtgärder. 

 
Kod Natura 2000-habitat Målareal 

(ha) 

4010 Fukthed med klockljung 1,7 

4030 Ris- och gräshedar nedanför 
trädgränsen 

29,6 

6230  0,05 

6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 1,2 

8230 Pionjärvegetation på silikatrika bergytor 21,7 
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2.2  Allmän beskrivning av området 
Kungsbackafjorden är ett Natura 2000-område som omfattar fyra naturreservat om 

tillsammans drygt 7800 hektar vilka är belägna i Kungsbacka kommun. Kungsbackafjorden är 

ett estuarie med flera öar, östra delen av estuariet avgränsas av en stor halvö och den yttre 

delen av denna halvö inklusive utanförliggande öar ingår också i Natura-området. Åtgärder 

kommer att ske på fyra öar: Öckerö, Vindö, Brokö och Kalvö samt på en halvö: Mönster. 

Ingen av öarna är bebodda utan har använts som betesmark i långa tider. 

Öarna är gammal kulturmark vilket flera fornlämningar vittnar om. Vegetationen på öarna är 

präglade av de karga och vindpinade förhållandena och av att de har betats under långa tider. 

På öarna dominerar hällmarker, kusthedar, omväxlande med gräs, örter och ljung, samt 

enbuskmarker. Men här finns också flera våtmarker och mindre dammar. Alla öarna utom 

halvö Mönster har sandstränder och alla områdena är populära utflyktsmål sommartid. 

 

Betesuppehåll har lett till att delar av öarna är igenväxta av främst enbuskar och björk. 

 

2.2.1  Biologiska bevarandevärden  

Områdena som ska röjas är en mosaik av kusthedar, hällmarker och enbuskmarker men här 

finns även inslag av sand- och våtmarker. Röjningen kommer att gynna de arter som är 

kopplade till dessa vegetationstyper och som nu är hotade av de delvis mycket täta 

enbuskagen. 

 

2.2.2  Kulturhistoriska bevarandevärden 

Det finns fornlämningar på alla öarna, främst rösen och tomtningar. Inom de områden som 

ska röjas finns det på respektive ö följande: 

 Brokö – tre tomtningar 

 Vindö – en tomtning och en husgrund  

 Öckerö – två fiskelägen och tre tomtningar. 

 

3.  RESTAURERINGSÅTGÄRDER 

 

3.2 Övergripande beskrivning 
Målsättningen är att genom röjning och beteshävd återskapa öppna betesmarker med gynnsam 

bevarandestatus för N2000 habitat inom restaureringsytorna på Öckerö, Mönster, Vindö, 

Brokö och Kalvö. 

 

3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder 
 

Övergripande mål för alla delområdena 

Eldningsplatser av röjningsrester ska minimeras för att minska de ytor som påverkas av 

eldningen. Eldning ska ej ske på hällar eller nära större stenar.  
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Om någon typ av fordon används för transport av röjningsrester får spårdjupen efter fordonen 

inte överstiga 5 cm nedsjunkning i mineraljorden. Röjningen ska ske manuellt, alkylatbensin 

och vegetabilisk sågkedjeolja ska användas till motorsågarna. 

 

Fornlämningar får inte skadas i samband med röjning och transporter inom området. Eldning 

ska undvikas i närheten av fornlämningar då det kan ställa till svårigheter vid en eventuell 

framtida utgrävning då det finns en risk att en längre tids kraftig eldning går djupt ner under 

markytan och förstör djupare lager av fornlämningar. 

 
Delområde Areal 

(ha) 

Öckerö 1 3,2 

Öckerö 2 16,9 

Öckerö 3 4 

Öckerö 4 1,3 

Öckerö 5 1 

Mönster 11,2 

Vindö 12,3 

Brokö 4,4 

Kalvö 1 1,3 

Kalvö 2 1,7 

Kalvö 3 1 
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Delområde Öckerö 1-5 

 
Öckerö, delområde 4 i förgrunden och delområde 1 och 3 på hällarna bortanför strandängen. 

 

Delområde Öckerö 1 och 3 

Beskrivning: 

Ett hällmarksområde på södra delen av ön med inslag av mark med tunt jordskikt. I skrevorna 

är det bitvis starkt igenväxt med enbuskar. I väster en strandäng. 

 

Restaureringsmål: 

En öppen kusthed med ett fåtal buskar och ett par träd. Fornlämningarna, fiskelägena, i väster 

är fria från igenväxning. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Efter utförd röjning restaureringsbete. 

 

Delområde Öckerö 2 

Beskrivning: 

Norra och östra delen av ön. Ett område med varierad jordmån, från hällar som antingen är 

fria från jord eller täckta med tunna jordlager till fuktiga marker med tjockare jordmån och 

sandigare marker i öster. Flera dammar och våtmarker i norra delen. I norr tät igenväxning 
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med lägre enar medan det i öster står mer högväxta enar. I båda delarna finns inslag av främst 

björk, gran, rönn och tall. 

 

Restaureringsmål: 

En öppen kusthed med inslag av fristående buskar, grupper av träd och/eller buskar samt 

dungar. Större partier sparas i öster som läskydd för mufflonfåren som betar ön året om. 

Tomtningarna i norr är fria från igenväxning. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Restaureringsbränning. Efter utförd röjning 

restaureringsbete. 

 

Delområde Öckerö 4 

Beskrivning: 

Ett hällmarksområde i en slänt. Slänten är delvis mycket blockig och med tät igenväxning av 

främst högväxta enar. 

 

Restaureringsmål: 

En öppen kusthed med ett fåtal buskar och ett par träd. Fornlämningen, tomtningen, i väster är 

fri från igenväxning. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Efter utförd röjning restaureringsbete. 

 

Delområde Öckerö 5 

Beskrivning: 

Ett delvis blött område i anslutning till dammen uppe på ön. Igenväxt med främst en och 

björk. 

 

Restaureringsmål: 

Området runt dammen är fritt från träd och buskar förutom de sälgar som står i vattenkanten. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Efter utförd röjning restaureringsbete. 
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Delområde Mönster 

 
Mönster, sydöstra delen igenväxt med en och björk samt högväxt ljung. 

 

Beskrivning: 

En halvö med hällmark och skrevor i olika bredder och djup. Det är främst i skrevorna som 

igenväxningen är tät, både av en, björk och tall. Ljungen i området är förvuxen och grov. 

 

Restaureringsmål: 

En öppen kusthed med ett fåtal buskar och ett fåtal träd.  

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Restaureringsbränning. Efter utförd röjning 

restaureringsbete. 
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Delområde Vindö 

 
Vindö, igenväxt av högväxta enar 

 

Beskrivning: 

Ön består av två hällområden med ett större gräshed emellan. Delar av gräsheden är strakt 

igenväxt av högväxta enar, björkar, tallar och några granar. Det går inte att ta sig fram på ön. 

 

Restaureringsmål: 

En öppen kusthed med inslag av fristående buskar, grupper av träd och/eller buskar samt 

dungar. Björk och gran förekommer inte. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Eventuellt restaureringsbränning. Efter utförd 

röjning restaureringsbete. 
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Delområde Brokö 

 
Brokö, planterade svarttallar vid sandstranden i väster 

 

Beskrivning: 

Denna ö har tjockare jordmån varför man på 1950-talet planterade gran och svarttall. Utöver 

tallarna och granarna har ön växt igen med främst en.  

 

Restaureringsmål: 

En öppen kusthed med inslag av fristående buskar, grupper av träd och/eller buskar samt 

dungar. Björk, svarttall och gran förekommer inte. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Restaureringsbränning. Efter utförd röjning 

restaureringsbete. 
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Delområde Kalvö 1-3 

 
Kalvö, uppe på ön som delvis är igenväxt av en och björk 

 

Beskrivning: 

På ön finns öppna partier vilka ska förstärkas. Ön domineras av hällmark eller mager 

gräsmark och igenväxningen består främst av en och björk. 

 

Restaureringsmål: 

En öppen kusthed med ett fåtal fristående buskar och någon grupp av buskar. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Eventuellt restaureringsbränning. Efter utförd 

röjning restaureringsbete. 
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4.  ARBETSGÅNG 

 

Arbetet utförs under perioden 1 januari 2011 till och med 31 december 2015. 

 

Tidsperiod 1 (01/01 2011 – 31/12 2011) 

 Gräsmarksuppföljningen påbörjas. 

 Avrop om röjningstjänster för del av Öckerö och Mönster lämnas ut. 

 Avtal tecknas och röjningsarbetet påbörjas till vintern. 

 

Tidsperiod 2 (01/01 2012 – 31/12 2012) 

 Gräsmarksuppföljningen avslutas. 

 Avrop om röjningstjänster för resten av Öckerö och Brokö lämnas ut.  

 Avtal tecknas och röjningsarbetet påbörjas till hösten. 

 Röjningsarbetet fortgår. 

 Bränning av röjda områden på Öckerö och Mönster genomförs. 

 Restaureringsbete utförs och ersätts för de arealer som röjts fram till våren 2012. 

 

Tidsperiod 3 (01/01 2013 – 31/12 2013) 

 Avrop om röjningsområden på Vindö och Kalvö lämnas ut. 

 Avtal tecknas och röjningsarbetet påbörjas till hösten. 

 Röjningsarbetet fortgår. 

 Bränning av röjt område på Brokö genomförs. 

 Restaureringsbete utförs och ersätts för de arealer som röjts fram till våren 2013. 

 

Tidsperiod 4 (01/01 2014 – 31/12 2015) 

 Röjningsarbetet fortgår och avslutas. 

 Restaureringsbete utförs och ersätts för de arealer som röjts fram till våren 2015. 

 Gräsmarksuppföljningen genomförs återigen. 

 

5.  SKÖTSEL EFTER RESTAURERING 

 

Efter restaureringen är det av största vikt att ett tillräckligt högt betestryck upprätthålls. Om 

behov uppkommer röjs uppslag av sly. Målet är att så snart som möjligt söka in marken i 

landsbygdsprogrammet. Djurhållaren är sökande av ersättningen.  
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6.  UPPFÖLJNING 

 

Uppföljning ingår inte 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: 

 Gräsmarksuppföljningen genomförs före restaureringsåtgärder. 

 Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna. 

 Ortofoton i färg finns tillgängliga vilka visar områdena före och efter 

restaureringsåtgärderna. 

 Gräsmarksuppföljningen genomförs efter att restaureringen avslutats, senast före 

projektet avslutas. För varje uppföljningspunkt dokumenteras även habitatet då 

markerna består av en mosaik av habitat. 
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