
GRACE-projektets restaureringsarbete på Rörö
Restoration work within the GRACE Project on Rörö

På kartan kan du se när olika 
områden har blivit avbrända 
under restaureringen och jäm-
föra hur de ser ut idag när du är 
här. Hela naturreservatet ingår i 
projektet. 

On the map you can see when 
the different areas have been 
burned as a part of the restora-
tion work and compare with 
how they look today when you 
visit. The whole nature reserve 
is included in the project. 

Betesdjur behövs för att bevara det 
öppna landskapet efter restaure-
ring. Får och hästar kompletterar 
varandra genom att beta på olika 
sätt och de har delvis olika meny. 
Får betar gärna blad och örter 
medan hästar äter mer av de gröv-
re gräsen. 

Redan första sommaren efter brän-
ning grodde nya ljungplantor på 
Rörö. Efter ytterligare något år 
blommade de första.  Även den spä-
dare klockljungen gynnas av brän-
ningen. 

Före restaurering  Before restoration

Efter restaurering   After restoration

När täta buskage har röjts undan och 
ljuset når ner till marken igen kom-
mer många arter som är beroende 
av det hävdade öppna landskapet 
tillbaka.

When the dense bushes have been 
cleared and the ground is once again 
exposed to the sunlight, many spe-
cies dependant on the more open, 
managed landscape return. 

Bränning mars 2012  Burning, March 2012 Röjning, vinter 2012  Clearing, winter 2012

Bränt april 2014, bild juni 2014

Burned, April 2014, Photo taken 
June 2014

Darrgräs, Briza media

Klockljung, Erica tetralix

Kattfot, Antennaria dioica, och jung-
frulin, Polygala vulgaris

Brudbröd, Filipendula 
vulgaris

Grazing animals are required to 
keep the landscape open following 
restoration. Sheep and horses 
complement one another because 
they graze in different ways and 
have slightly different tastes. Sheep 
prefer to eat leaves and herbs 
whilst horses eat more of the coar-
ser grasses. 

New heather plants regenerated 
in the first summer after burning 
on the island of Rörö. They began 
to flower after another year or so. 
Even the slender cross leaved heath 
is favoured by burning. 

Granspira, 
Pedicularis sylvatica

Elden gör ett bra förarbete. Efter bränning är det 
ofta lättare att röja låga, täta enbuskage.

Fire is a good preparatory management action. It 
is often easier to clear low, dense juniper bushes 
after a fire. 


