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Blomstrande skärgårdar återskapas
GRACE-projektet arbetar med att röja, bränna 
och beta på igenväxta skärgårdsöar. Målet är 
att de växter och djur som är beroende av 
odlingslandskapet ska finnas kvar till kommande 
generationer. Betande djur håller sedan markerna 
öppna. På köpet får vi ett vackert och tillgängligt 
landskap.

Projektet startade 2010 och kommer att pågå 
till 2016. Då ska de utvalda områdena vara 
restaurerade. Därefter ska markerna vara redo 
att skötas på ett sätt så att områdena bidrar till 
ett grönt ekologiskt nätverk (Natura 2000), en 
ekosystemtjänst för människor och natur.

Samarbete mellan länen 
GRACE-projektet är ett samarbete mellan 
Länsstyrelserna i Västra Götalands, Hallands, 
Blekinge och Stockholms län samt Skärgårds-
stiftelsen. De har tillsammans valt ut 41 öar i 23 
olika Natura 2000-områden. Natura 2000 är ett 
nätverk av EU:s mest värdefulla naturområden. 
Projektet är medfinansierat av EU:s fond LIFE och 
Naturvårdsverket.

Följ projektet på www.graceprojektet.se

GRACE är en förkortning av ”Grazing and Restoration of Archipelago 
and Coastal Environments” som betyder bete och restaurering av 
skärgården och kustnära miljöer.

Vi trivs bäst i öppna landskap

Den svenska ljungheden finns nästan bara på västkusten. 
På 1800-talet var ljungheded vidsträckt, men idag återstår 
en mycket liten del och den är en av våra mest hotade 
naturtyper. Många fåglar och insekter trivs här. Den 
traditionella hävden på ljungheden är bränning och bete.

Ljunghedar

Kombinationen gamla träd, hagmarker och hav är 
speciellt för Stockholms och Blekinges skärgård. Träden 
och de betade gräsmarkerna är en viktig miljö för många 
växter och djur – flera av dem är mycket sällsynta – till 
exempel den vackra ekoxen som lever i de gamla ekarna.

Hagar med gamla träd

Strandängar Ar tr ika gräsmarker

Njut av naturen!

Strandängarna vid kusten är ett paradis för fågelskådare. 
Här samlas många olika flyttfåglar. Det är viktigt att ta 
bort en del träd och buskar för att gynna vadarfåglar 
som behöver öppna strandängar för att lyckas med sin 
häckning. Betesdjur krävs för att behålla marken öppen 
och bevara alla blommor.

I jordarna längs kusten samlas mycket skal från musslor 
och snäckor. Det gör att jordmånen blir kalkrik och 
många ovanliga växter – som vackra orkidéer – gynnas av 
detta. Den artrikaste gräsmarken skapar man med slåtter 
och bete.

Vi är många som tycker om blicka ut över öppna landskap. 
Människan mår bra i naturen! Här kan man slappna av och 
pulsen sjunker. Vill du veta mer om projektet så ladda ner 
GRACE-guiden från vår webbplats och gå på promenad. 
Besök oss gärna på www.graceprojektet.se.

The GRACE-project will restore 41 islands in Swedish archipelagoes and 
runs from 2010 to 2016. The project will be implemented in 23 Natura-2000 
sites in the counties of Västra Götaland, Halland, Blekinge and Stockholm. 
As a consequence of burning, clearing and grazing, heathlands, wood 
pastures, coastal meadows and grasslands will be restored. The project 
is jointly financed by the EU Life Fund and the Swedish Environmental 
Protection Agency. The islands are included in the European Natura 2000 
Network. Find out more at www.graceprojektet.se and the EU website 
http://ec.europa.eu/environment/life

Ekoxe

Kentsk tärna

Kustgentiana

Blåvinge

Im GRACE-Projekt werden 41 Inseln in den schwedischen Schären 
restauriert. Das Projekt läuft von 2010 bis 2016 in 23 Natura-2000-Gebieten 
in Västra Götalands, Hallands, Blekinges und Stockholms Regierungsbezirken. 
Heideland, Weideland mit Baumbestand, Feuchtwiesen und Grünland werden 
mittels Abbrennen, Rodung und Beweidung wiederhergestellt.  Das Projekt 
wird vom Life-Fond der EU  und von der schwedischen Naturschutzbehörde 
finanziert. Die Inseln sind Teil des europäischen Netzwerks Natura 2000. 
Lesen Sie mehr auf www.graceprojektet.se und auf der Homepage der EU 
http: //ec.europa.eu/environment/life.
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