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

Restaureringarna görs framförallt i de södra delarna av Härmanö 
naturreservat, mellan Stenvik, Härmanö huvud och Härmanö kile. 
Naturen här domineras av hällmarker och hedar som vuxit igen på 
grund av utebliven hävd. 

The restoration work is primarily being carried out in the southern 
parts of Härmanö Nature Reserve, between Stenvik, Härmanö 
Huvud and Härmanö Kile. The area is dominated by exposed rocky 
outcrops and heathland that have become overgrown due to lack of 
management. 

När täta buskage har röjts undan 
kan ljuset nå ner till marken igen. 
Arter som gynnas av hävd kan då 
komma tillbaka, däribland knägräs, 
svinrot och kattfot. Kattfot kommer 
snabbt tillbaka i brända ytor. 

When the dense bushes have 
been cleared, the light reaches the 
ground once again. Species favoured 
by management can return, 
including heath grass, viper’s grass 
and mountain everlasting. Mountain 
everlasting comes back quickly in 
the burned areas. 

Restaurering sker genom bland annat bränning och 
röjning. Asp kan orsaka stora mängder rotskott. För 
att undvika det har asparna i vissa områden sågats av 
någon meter ovanför marknivån. 

The restoration involves burning and clearing. Aspen 
can produce a lot of shoots from the base. To avoid 
this, aspen in some areas has been cut at a metre or 
two above the ground. 

På kartan kan du se när olika 
områden har blivit röjda och/eller 
brända under restaureringen och 
jämföra hur de ser ut idag när du är 
här. 

On the map you can see when the 
different areas were cleared and/
or burned during restoration and 
compare how they look today when 
you visit. 
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En igenväxt yta i projektområdets 
nordvästra del. Skärgårdens 
utmarker var förr livsviktiga 
för djurhållningen eftersom all 
odlingsbar mark behövdes för mat 
och vinterfoder. Idag finns inte 
detta behov. Betesdjuren har ofta 
försvunnit och då växer markerna 
igen. 

An overgrown area in the north 
western part of the project 
area. The outlying areas in the 
archipelago were once vital for 
livestock farming because all 
areas that could be ploughed 
were required for food and winter 
fodder. There is no longer this 
need today. The grazing animals 
have often disappeared and the 
land has become overgrown as a 
consequence. 

Efter röjning har området blivit 
öppet och framkomligt för både 
människor och djur

This area has become open and 
accessible for both people and 
animals following clearing.

Det behövs betesdjur 
för att bevara det öppna 
landskapet efter en 
restaurering.

Grazing animals are 
required to conserve the 
open landscape following 
restoration.
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Knägräs
 Heath Grass

Danthonia decumbens 

Svinrot 
Viper’s Grass 

Scorzonera humilis 

Kattfot, Mountain Everlasting, Antennaria dioica 


