
GRACE-projektets restaureringsarbete i Karlskrona östra skärgård
Restoration work within the GRACE Project in eastern archepelago of Karlskrona

Nyrestaurerad enbuskmark på Äspeskär/ Newly restored areas of juniper scrub on 
Äspeskär

Vy på Öppenskär före och efter restaurering/ View across Öppenskär before and after 
restoration

Stubbskottsek på Utlängan före och efter restaurering/ Coppice oak on Utlängan before 
and after restoration

Betande kor på Järkö/Grazing cows on Järkö

Enbuskmarker är karakteristiska för den Blekingska skärgårdens öar och 
täcker stora delar av Öppenskär, Äspeskär, Torhamnaskär och Järkö. Även 
på Utlängan förekommer restaurerade enbuskmarker. De mycket täta och 
igenvuxna markerna har efter röjningarna återfått ljus och värme till glädje 
för många insekter, grodor, kräldjur och fåglar. 

Enbuskmarker

I de restaurerade trädområdena på Utlängan har gamla stubbskottsekar 
och björkar friställts från döda enar, uppväxande sly och småträd. När ekar 
och björkar huggs ner skjuter stubben flera nya skott. De gamla knotiga 
stubbskottsekarna och björkarna har av boende i många generationer 
kapats med olika mellanrum ända fram till i början av 1900-talet. 

Trädklädda Betesmarker

Wooded pastures
In the areas that have been restored on Utlängen, the old coppiced oak and birch trees 
have been released from dead junipers, bushes and small trees. When the oak and 
birch trees were cut, lots of new shoots grew from the stool. The old gnarly oak and 
birch coppice stools have been cut by local people for generations at varying intervals 
up until the beginning of the 1900s. 

Juniper scrub
Juniper scrub is characteristic of the islands in the Blekinge archipelago. It covers large 
parts of the islands of Öppenskär, Äspeskär, Torhamnaskär and Järkö. There is also 
restored juniper scrub on Utlängan. Following restoration of the dense scrub, light and 
warmth once again reach the ground, benefiting many insects, frogs, reptiles and birds. 

Betesdjuren är av mycket stor betydelse för att långsiktigt hålla markerna 
fria från igenväxning av sly och buskar. För att uppnå ett bra betestryck betar 
får och nötdjur tillsammans på de restaurerade öarna. Att hålla betesdjur på 
öar innebär mycket extra arbete i samband med djurtransporter och tillsyn.

Betesdjur

Grazing animals
Grazing animals are vital if the sites are to be kept open in the longer term. In order 
to achieve the right amount of grazing pressure, sheep and cows graze together on 
the islands that have been restored. Keeping grazing animals on the islands requires 
however, a lot of extra work, in terms of transportation and inspection. 

Stora röjnings-och gallringsinsatser har skett med hjälp av både maskinella 
och manuella resurser. Det mesta riset och virket på Öppenskär har flisats 
och transporterats i land. På Utlängan, Järkö, Äspeskär och Torhamnaskär 
har riset eldats upp på plats. En hel del slöjdene samt enestolpar till stängsel 
har också tagits tillvara. 

Restaureringsinsatser

Restoration efforts
Large amounts of restoration work have been carried out with both mechanical and manual 
resources. The majority of the cut material from Öppenskär has been chipped and then transported 
to the mainland. On Utlängan, Järkö, Äspeskär and Torhamnaskär the material has been burned on 
site. Wood for handicrafts and juniper for fence posts have also been produced from the cut material. 

Enbuskröjning med motorsåg/Clearing 
juniper with a chainsaw

Eldning av röjningsris på Äspeskär/ 
Burning of cut material on Äspeskär

Maskinell röjning på Utlängan med 
klippaggregat/Mechanical clearance on 
Utlängan

Mer information om GRACE-projektet finner 
du på vår hemsida www.graceprojektet.se. 
och i vår app ”Skärgårdsnatur GRACE”.

You can find more information about the 
GRACE Project at www.graceprojektet.se 
and in the application ”Skärgårdsnatur 
GRACE”.

       GRACE in the archipelago of Blekinge
In total, 217 ha have been restored on 17 islands in the 
Blekinge archipelago, or which 86 ha are within the eastern 
archipelago of Karlskrona. 
In order to conserve the biodiversity and keep the landscape 
accessible, the archipelago needs to be prevented from 
becoming overgrown. To do this, local authorities and 
organisations need to work together with the permanent and 
summer residents, livestock farmers etc. to find solutions for 
the sustainable development in the archipelago. The GRACE 
project is a step in the right direction.

GRACE i Blekinges skärgård
Totalt har 217 ha restaurerats på 17 öar i Blekinges 
skärgård, varav ca 86 ha i Karlskrona östra skärgård.
För att motverka igenväxningen i skärgården och 
därmed bevara en biologisk mångfald samt ett 
tillgängligt kulturlandskap behöver myndigheter och 
organisationer tillsammans med bofasta skärgårdsbor, 
fritidsboende, djurhållare m fl samarbeta så att man 
hittar lösningar för en hållbar utveckling i skärgården. 
GRACE – projektet är ett steg i rätt riktning.

Havsörn, Haliaeetus albicilla

Silvertärna, Sterna paradisaea
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Restaurerat område/Restored area

Här är du/You are here
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