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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: 

 

 19,8 ha igenväxta ytor röjs 

 De ytor som röjs betas direkt efter röjningarna 

2.  BESKRIVNING AV OMRÅDET 

 

2.1  Uppgifter om området 
 

GRACE-beteckning:  11 

Natura 2000-område: SE051009 

Naturreservat: Vendelsöarna 

Restaureringsareal: 19,8 ha  

Restaureringsområden: Delområden på öarna; Vendelsö, Brattö, 

Norstön och Kidholmen 

Län: Halland 

Kommun: Varberg 

Förvaltare: Länsstyrelsen Halland 

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

 
Kod Natura 2000-habitat Målareal 

(ha) 

1330 Salta strandängar 0,01 

4010 Fukthed med klockljung 0,1 

4030 Ris- och gräshedar nedanför 
trädgränsen 

16,2 

6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 0,001 

8230 Pionjärvegetation på silikatrika bergytor 7,7 
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2.2  Allmän beskrivning av området 
Vendelsöarna är en arkipelag om sju öar och 265 hektar vilken är belägen i norra delen av 

Varbergs kommun. Naturreservatet och Natura 2000-området omfattar norra delen av 

Vendelsö samt fyra av de mindre öarna, Brattö, Norstön, Kidholmen och Älmö. 

Naturreservatet kommer att utökas och omfatta även södra delen av Vendelsö samt öarna Ustö 

och Knarrskär.  

Vendelsö är den större av de sju öarna, här finns bebyggelse i form av tre gårdsmiljöer och två 

sommarstugor. Resterande öar är mindre och utan bebyggelse.  

Öarna är gammal kulturmark vilket flera lämningar från bronsåldern och framåt vittnar om. 

På öarna är det gamla odlingslandskapet väl bevarat och på Vendelsö finns tydliga 

avgränsningar mellan utmark och åkrar. Vegetationen på öarna är präglade av de karga och 

vindpinade förhållandena och av att det har betats under långa tider. På öarna dominerar 

kusthedar, omväxlande med gräs, örter och ljung, samt enbuskmarker. Men här finns också 

flera våtmarker och mindre dammar. I sundet mellan Vendelsö och Älmö finns grunda 

sandbottnar vilket är gynnsamt för fågellivet och i sundet råder beträdnadsförbud under 

häckningstiden. Alla öar har någon skyddad vik vilka är populära utflyktsmål för det båtburna 

friluftslivet sommartid. 

 

Betesuppehåll har lett till att delar av ön är igenväxt 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 i de områden som ska röjas på alla öarna: 

 Vendelsö – ett fiskeläge 

 Brattö – ett röse, två tomtningar och två grottor 

 Kidholmen – ett röse 

 Norstön – en tomtning, fyra rösen och ett gravområde där ett antal förlista sjömän ska 

ha begravts. 

 

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 Vendelsö, Brattö, Norstön och 

Kidholmen. 
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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.  

 

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) 

Vendelsö 13,3 

Brattö 7,2 

Norstön 2,3 

Kidholmen 3,7 
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Delområde Vendelsö, A-C 

 
Vendelsö, strandängen i norr vars övre del är igenväxt med en, björk och al 

 

Delområden Vendelsö A  

 

Beskrivning: 

Område i anslutning till strandängen vid Älmösund. Området är starkt igenväxt av träd, främst 

björk och al men här finns även en hel del inväxta enar. Marken sluttar från de gamla åkrarna 

ner mot strandängen och på en sina ställen är det mycket blött i sluttningen där markvatten 

tränger fram. I de blöta delarna växer ofta salixbuskage. Murarna tyder på att en mindre del av 

det blöta området troligen varit äng förr i tiden. Uppe på kanten mot åkern växer täta buskage 

med en och slån. 

 

Restaureringsmål: 

En öppen kusthed där en bård med buskar sparas uppe på kanten mot åkrarna för att förstärka 

den fredade zonen för fåglarna. Även salix sparas som födoresurs åt insekter tidigt på våren. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Efter utförd röjning restaureringsbete. 

 



LÄNSSTYRELSEN  6(11) 
   
   
   

Delområde Vendelsö B 

 

Beskrivning: 

Ett område med varierad struktur, här finns torrmarksområde med inslag av klappersten, 

hällar, gräsmarker och fuktiga områden. Området är delvis kraftigt igenväxt av främst björk 

och en. 

 

Restaureringsmål: 

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

dungar. Ek gynnas. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Alla lövträd, utom björk, liksom vresiga tallar 

lämnas i första skedet av röjningen. Efter utförd röjning restaureringsbete. 

 

Delområde Vendelsö C 

 

Beskrivning: 

Ett torrmarksområde med inslag av klappersten. Området är kraftigt igenväxt och i princip 

ogenomträngligt. Igenväxningen består främst av en. 

 

Restaureringsmål: 

Ett område med relativt mycket buskar, både fristående och i mindre och större grupper, 

vilket gör att gynnsamt mikroklimat uppnås i anslutning till enarna.  

 

Åtgärder:  

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

 
Brattö, igenväxning av en i anslutning till stranden i öster 

 

Beskrivning: 

Ön består till största delen av hällar, de djupare refflorna i berget är beväxta med främst 

krypen. På öns östra del finns en mindre sandstrand och torra gräsmarker vilka är igenväxta 

med enbuskar. 

 

Restaureringsmål: 

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

Fornlämningarna röjs fria. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Efter utförd röjning restaureringsbete. 

 

 

 

 



LÄNSSTYRELSEN  8(11) 
   
   
   

Delområde Norstön 

 
Norstön, igenväxning av enbuskar söder om sandstranden 

 

Beskrivning: 

Ön består till största delen av hällar, men i öster finns en större sandstrand och intilliggande 

torrmark. Uppe på ön ligger några fuktsvackor. Igenväxningen består främst av krypande 

enbuskar. I nordöst växer en dunge med vindpinade körsbärsträd. 

 

Restaureringsmål: 

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

Körsbärsdungen sparas. Fornlämningarna röjs fria. 

 

Åtgärder:  

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

 
Kidholmen, tät igenväxning av krypen på nordöstra delen av ön 

 

Beskrivning: 

Även denna ö består till största delen av hällar och en sandstrand i öster. Två områden är 

beväxta med mycket täta bestånd av krypande enbuskar. 

 

Restaureringsmål: 

En öppen kusthed med inslag av buskar, både fristående och i grupper. Fornlämningen röjs 

fri. 

 

Åtgärder:  

Röjning och eldning av röjningsresterna. Efter utförd röjning restaureringsbete. 
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4.  ARBETSGÅNG 

 

Arbetet utförs under perioden 1 januari 2013 till och med 31 december 2015. 

 

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

 Gräsmarksuppföljningen påbörjas. 

 

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

 Gräsmarksuppföljningen avslutas. 

 

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

 Avrop om röjningstjänster lämnas ut. 

 Avtal tecknas och röjningsarbetet påbörjas till vintern. 

 

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. 

 

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.  

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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