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1 Inledning 
 

GRACE är ett Life+ projekt som pågått mellan 2011 till 2016 med syfte att restaurera gräsmarker och hedar 

på svårtillgängliga öar och kustområden med särskilt värdefulla odlingslandskap. Fyra län ingår i projektet 

med Västra Götalands län som samordnare för de associerade projektdeltagarna  Stockholms län, Blekinge 

län,  Hallands län samt Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.  Antalet projektområden är 24 st lokaliserade 

till skyddade öar och kustområden. Alla områden är Natura 2000 områden och eller naturreservat. 

De igenvuxna gräsmarkerna och hedarna i projektområdena har röjts från träd och buskar C1 åtgärder,   

klipp- och ljunghedar har bränts, C2 åtgärder,   restaureringsbete C3 och stängsel  C4 har satts upp inom 

vissa delar för att möjliggöra betesdrift. Utöver restaureringsinsatser har mycket arbete lagts på att sprida 

information om gräsmarksrestaurering genom skyltning, seminarier och fältvandringar. 

Följande  “After-LIFE plan” (After LIFE Conservation Plan)  beskriver hur den fortsatta långsiktiga skötseln 

och förvaltning av de restaurerade områdena skall genomföras och säkras efter att GRACE projektet 

avslutats 2016.  

After-Life planen innehåller en kort översikt om projektets historia mål och restaureringsåtgärder och 

uppföljningsresultat, Nödvändiga kompletterande skötselåtgärder och  finansiering  av förvaltningen på 

lång och kort sikt. 

 

2 Genomförandet av GRACE-projektet 

2.1  Varför behövdes projektet? 

Den svenska skärgårdens kulturmarker är unika i ett Europeiskt sammanhang med mycket höga 

naturvärden och förekomster av specifika hävdgynnande arter med huvudsaklig utbredning och förekomst 

längs kusterna. Många öar med småskaligt kustjordbruk blev därför tidigt föremål för skyddsinsatser och 

bildande av naturreservat, varav många senare har inkluderats i EU:s N2000 nätverk av skyddade områden. 

 Kustjordbruket har det senaste halvseklet blivit allt mer olönsamt och särskilt på öar utan fast 

landförbindelse där svårtillgängligheten har medfört nedläggning av betesdrift, slåtter och åkerbruk. Detta 

har medfört att många betesmarker hedar och slåtterängar med artrik flora har vuxit igen till 

oigenkännlighet med bara rudimentära förekomster av hävdgynnade arter. Syftet med GRACE-projektet 

har varit att restaurera och förbättra möjligheterna till djurhållning och slåtter i 24 framstående exempel på 

kustområden, företrädesvis öar, med goda förutsättningar för bevarande av artrik hävdgynnad flora , 

ålderdomligt odlingslandskap och en långsiktig djurhållning som ett led i förvaltningen och skötseln av 

skyddade områden och en del i bevarandet av biologisk mångfald . 

2.2  Resultat av restaureringsåtgärderna (C1 – C4) 

Läget vid projektets slut i mars 2016  med praktiska åtgärder i projektområdena kan kostateras att samtliga 

områden har restaurerats och genomförts enligt ansökan. Totalt har 969 ha restaurerats, med avverkningar 

av träd, röjning av sly och buskar, C1 åtgärder,  samt markstädats från förna, grenar och kvistar. 290  ha 

hedar har ljungbrännts, C2 åtgärder och i många fall efterröjts av kvarstående buskar och avdödade träd. 

Restaureringsbete C3 har bedrivits på 930 ha och i 23 Natura 2000-områden. 
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Stängsel C4 åtgärder har satts upp i 9 Natura 2000-områden områden och till en längd av 12,8 km. 

Vissa smärre korrigeringar av restaureringsområdena har skett inom vissa områden. Projektet har dock som 

helhet genomförts inom ramen för tilldelad och ursprunglig budget. Alla budgetförändringar och större 

omfördelningar har fortlöpande redovisats och förankrats med EU-kommissionen. 

 

Uppföljning av 23 områden i projektet med C1-C3 åtgärder har skett sommaren 2015 efter 

restaureringarnas genomförande och som på ett detaljerat sätt nu redovisar statusen med objektiva siffror 

på förekomst av typiska arter,  negativa indikatorer, förekomst av buskar och träd efter restaurering samt 

hävdstatus i form av vegetationshöjd. Uppföljningarna visar utgångsläget efter restaureringar  2011 till 

2015 och utgör ett värdefullt referensläge inför kommande kompletterande röjningsåtgärder och avvägning 

av hävdstyrka mm. Samtidigt utgör uppföljningsmätningarna 2015 ett värdefullt utgångsläge för kommande 

mätningar som gör det möjligt att bedöma förvaltningsåtgärdernas långsiktiga betydelse för bevarande av 

god bevarandestatus.  

2.3  Framgångar och svårigheter 

Av uppföljningarna i fält framgår att bevarandestatusen vad gäller områdenas strukturer som förekomst 

och täckningsgrad av buskar och träd har kraftigt minskat.  I Västra Götaland har restaurerade torra hedar 

(4030) minskat igenväxningsvegetationen från 75- 80 % till genomsnittligt 3 -7% täckning. Ett flertal olika 

restaureringsmetoder har tillämpats alt från traditionella manuell  motorsågsavverkning röjsågsarbete till 

avverkningsmaskiner som skördare och skotare för utkörning av virke.  Betydande habitatarealer  (tot 804 

ha )har därmed öppnats upp för betesdrift och fått förbättrad bevarandestatus och förutsättningar för 

långsiktig hävd och bevarande av biologisk mångfald .   

Igenvuxna och ohävdade ljung och klipphedar  har bränts och röjts. Totalt har 290 ha iordningställts för 

betesdrift.  

Hagmarker med ek har gallrats och röjts med förbättrat bete som följd med fler solitära och solbelysta träd 

som gynnar vedlevande insekter bla läderbagge. 

Figur 1.  Restaurerade habitatarealer per projektlän och totalt i projektet 
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Stängsling och fållindelning, C4  grindar  och ramper C5 för djurtransporter har förbättrat möjligheterna för 

djurhållare att transportera djur och reglera och styra betesdriften i områdena. 

Svårigheter har främst uppkommit vid bränning av ljunghedar att planera och ha en beredskap att utföra 

bränningar vid lämpliga och optimala förhållanden under våren. Brandsäkerhetsfrågorna har ofta begränsat 

möjliga tillfällen varför bränningar har skett vid ett flertal tillfällen på hösten med åtföljande sämre 

bränningsresultat. 

Där större mängder virke har avvekats på öar har svårigheter att transportera virket till fastlandet varit 

påtaglig med betydande transportkostnader  som följd. 

Svårt igenväxta gräsmarker och hedar har varit svåra att markstäda efter avverkningar röjningar vilket lett 

till kostnadsdrivande manuellt arbete med risdragning och eldning av rishögar för att få goda 

förutsättningar för en snabb etablering av en betesbegärlig grässvål. 

Tillgången på betesdjur är begränsad och överenskommelse med befintliga djurhållare om utökat antal 

betesdjur som står i proportion till den nya betesarealen som tillkommit genom projektet har ännu ej 

kommit tillstånd. Det åvilar nu områdenas naturvårdsförvaltare tillsammans med länsstyrelserna att ta 

sådana initiativ  så att  den efterföljande årliga skötseln och betesdriften säkras. 

2.4 SWOT-analys (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot) 

 

STYRKOR 

 Förbättrad kunskap om restaurering och skötselmetoder för gräsmarker i kustområden 

 Stärkt samarbete mellan parterna i projektet 

 Projektet har bidragit till att särskilt framstående kustodlingslandskap restaurerats 

 Länsstyrelsernas kontaktnät av entreprenörer inom naturvård har utökats 

 Projektet har effektivt förbättrat förutsättningarna för att uppnå gynnsam bevarandestatus för 

habitat och arter knutna till kustmiljön 

 Uppföljningen av restaurerade områden har ökat förutsättningarna att utvärdera skötseln och 

kvalitetssäkra genomföra åtgärder 

 Allmänheten och markägare har varit positiva och uppskattat åtgärderna och givit områdena 

förbättrad tillgänglighet. 

SVAGHETER 

 Brist på djurhållare och betesdjur för att kunna öka djurhållningen i restaurerade områden  

 Områdena är ofta svårtillgängliga vilket medför särskild planering av löpande skötsel och höga 

kostnader för transporter och djurhållning 

 EU.s landsbygdsstöd är i många fall otillräckligt för att öka intresset för djurhållning på 

restaurerade öar och kustområden 

 Svårigheter att upphandla entreprenörer för ljungbränning av större områden 

MÖJLIGHETER 

 Utökning av arealen habitat med gynnsam bevarandestatus har avsevärt förbättrats 

 Utveckling av artrika gräsmarker har förbättrats 
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 Förbättring av transportmöjligheter och hantering av  betesdjur på öarna stärker intresset för 

fortsatt djurhållning 

 Information och skyltning om projektet ökar intresset för besök och naturstudier 

 Utökade möjligheter till  ekologisk djurhålling och köttproduktion har förbättrats  

HOT 

 Problem att finansiera skötseln av restaurerade områden där miljöersättningar är otillräckliga 

 Skötselkostnaderna för restaurerade områden belastar skötselanslaget för naturreservaten hårt 

 Skötselmedlen till naturreservaten kan minska eller inte tillåts öka  i proportion till  ökat antal 

naturreservat 

 Långsam igenväxning av restaurerade områden om regelbunden planerad skötsel och 

bevarandeinriktad betesdrift uteblir eller skjuts på framtiden. 

 Brist på djurhållare och betesdjur och risk för fortsatt nedläggning av djurgårdar. 

 3. Framtiden – hur förvaltar vi projektets resultat? 
 

3.1 Mål och metoder för långsiktig förvaltning och skötsel av projektets områden 

Det behövs tydliga riktlinjer för den långsiktiga förvaltningen av de områden som restaurerats inom 

projektet. Alla områden är naturreservat och/eller Natura2000 områden med skötselplaner och 

restaureringsplaner som skapar ett ramverk för den långsiktiga förvaltningens inriktning och prioritering av 

skötselåtgärder. 

Projektets områden kommer efter att restaureringsinsatserna avslutat att fasas in i den löpande 

förvaltningen av reservatsområdena. Länsstyrelserna i egenskap av förvaltare av naturreservaten och 

N2000 områdena alternativt utsedd naturvårdsförvaltare ansvarar för den årliga operativa skötseln. 

Uppföljningen av åtgärdade områden sommaren 2015 visar på att många områden behöver återkommande 

skötselinsatser, detta beroende på områdenas karaktär och grad av igenväxning innan restaureringen. 

Bevarandeinriktade skötselinsatser krävs för att utveckla områdenas habitatområden som ett komplement 

till den löpande årliga skötseln som betesdrift och slåtter. 

Som exempel på uppföljningsresultat från Västra Götalands läns 8 områden visar följande frekvensdiagram 

(figurer 2 – 5) status och behovet av riktade skötselåtgärder för  vissa uppföljningsenheter (habitattyp). 

Uppföljningsresultaten och statusen för olika uppföljningsenheterna kan användas strategiskt för att 

planera, rikta in och utföra lämpliga uppföljande skötselinsatser för att utveckla områdenas naturkvalitéer.  
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Figur 4. Frekvensdiagram över täckningen av grov obetad ellerobränd ljung för hedar respektive 

gräsmarkshabitat. I genomsnitt har hedhabitaten täckning av grov ljung till 21% av arealen. 

Områden som nu återstår att bränna under den närmaste 5 – 7års  perioden 

Figur 2.  Frekvensdiagram över täckning av buskar och träd under 3 meters höjd för 

uppföljningsenheter för hedar 4000 och gräsmarker 6000. Medelvärdet för hedar är 8% och för 

gräsmarker 4% täckning. Målet har varit 5% täckning eller lägre enligt restaureringsplanerna. 

Flera uppföljningsenheter behöver därför kompletterande röjningsinsatser de närmaste åren. 

 

Figur 3. Frekvensdiagram över hävdstyrkan mätt som vegetationshöjd cm för hedar och gräsmarks -

habitat. Medelvärdet för vegetationshöjden är 8 cm för hedar och 9 cm för gräsmarker. 
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3.2 Kompletterande restaureringsåtgärder 

Flera projektområden och habitatområden kommer att vara i behov av återkommande skötselinsatser som 

komplement till den löpande skötseln bete och slåtter.  Områden med lång period av igenväxning är svåra 

att restaurera till gynnsam bevarandestatus inom den begränsade projekttiden. Vilket framgår av 

uppföljningsresultaten där tex antalet typiska arter ofta visar låga värden i de restaurerade områdena. 

Vår bedömning är dock om ändamålsenliga kompletterande skötselinsatser genomförs kommer artantalet 

och numerären successivt öka till gynnsam status. 

 

 

 

 

Följande kompletterande skötselinsatser bedöms nödvändiga under en 5 till 7års period med särskild 

inriktning på de prioriterade habitaten 1630, 6110, 6210, 6230, 6270, 6530 i den omfattning som framgår 

av uppföljningsresultaten för respektive område. 

Figur 6. Restaurerade arealer(ha) för de prioriterade 

habitaten 1630, 6210, 6270, 6530 i respektive 

projektlän. 

Figur 5. Frekvensdiagram över antalet typiska arter per provyta 0,25 m2 för hedar respektive 

gräsmarker habitattyper 6000.  Frekvensen typiska arter för habitaten är ännu låga och behöver en 

intensifierad bevarandeinriktat bete med samt röjningsinsatser för att öka artinnehållet och 

numerären på typiska arter. 
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 Avverkning och röjning av träd och buskar där täckningsgraden är högre än 5% enligt 

uppföljningsresultaten 

 Markstädning risdragning och eldning av rishögar 

 Underhållsröjning under betesperioden juli – oktober 

 Betesputsning där kvarstående gräsmängder överstiger 10 - 12 cm 

 Bränning av områden med grov ljung eller tjock gräsförna 

 Selektiv slåtter av områden med hög förekomst av ogräs- hyggesvegetation (negativa 

artindikatorer) 

 Restaureringsbete  tex sam-bete med får och nöt, häst och får etc. 

3.3 Säkerställande av den långsiktiga hävden 

Vid övergången till en löpande årlig skötsel av projektets områden läggs stor vikt vid att skapa långsiktiga 

och stabila lösningar för hävden.  Många av områdena har redan etablerade djurhållare som kan engageras 

i en utökad beteshävd samt i andra nödvändiga skötselinsatser. Ansvaret för att överenskommelser sker 

med brukare och eller markägare åvilar områdenas naturvårdsförvaltare inom ramen för naturreservatens 

förvaltning. 

Målet är att restaurerade habitatområden skall ingå i EU.s miljöstödsprogram för förvaltning av 

betesmarker och slåtterängar inom ramen för svenska Landsbygdsprogrammet Åtaganden inom 

miljöstödsersättningarna ger stabilitet i skötseln för den kommande femårsperioden. Länsstyrelsernas 

reservatsförvaltningsfunktioner, i Västra Götalands län, Västkuststiftelsen kommer att ansvara för den 

långsiktiga ändamålsenliga skötseln av områdena där avtal med brukare inte kan uppnås. EU.s miljöstöd blir 

den viktigaste faktorn för finansiering av den löpande skötseln och därför är det angeläget att restaurerade 

områden snabbt kvalar in i ersättningssystemet. 

I de fall där restaurerade områden inte uppfyller kriterierna för miljöstöd åligger det naturvårdsförvaltaren 

att med avtal eller i egen regi genomföra nödvändiga skötselinsatser finansierade med skötselanslaget för 

naturreservat. I sådana områden måste prioriteringar göras utifrån de årligen tilldelade medel för 

förvaltningen av skyddade områden. Bristande budgetutrymme i skötselanslaget kan leda till att vissa 

kostnadsdrivande skötselåtgärder prioriteras ner och skjuts fram i tiden. 

Betesdriften kommer att vara den främsta förvaltningsåtgärden i de restaurerade områdena. Totalt har 

drygt 950 ha restaurerats till betesmark och kommer att kräva en betydande nyrekrytering av betesdjur till 

områdena. Med utgångspunkt från arealer för respektive habitat har en skattning av antalet vuxna djur 

(nötkreatur) gjorts för att gynnsamt tillstånd skall upprätthållas i gräsmarken.  Totalt bedöms 760 vuxna 

djur behövas de närmaste 5 åren för att upprätthålla välhävdade och utveckla de restaurerade   

gräsmarkerna fig 7. 



10 
 

 

 

 

 

Områden med svårtillgängligt läge, långa transporter och svårigheter att arrangera daglig djurtillsyn samt 

ordna tillgång på tjänligt vatten till djuren kan ge väsentligt högre kostnader för djurhållningen än som kan 

finansieras med nuvarande miljöstödsersättningar. Det måste därför vara möjligt att kombinera 

miljöersättningarna med vissa delkostnader för djurhållningen från skötselanslaget. 

3.4 Anordningar för bete och djurhållning  (åtgärd C4, C5, C6)  

Anordningarna omfattar de stängsel,  mobila fångsfållor samt tilläggsanordningar för djurtransportfärja och 

djurstall som byggts inom projektet. 

Anordningarna kommer att ses över och underhållas årligen och regelbundet. Djurhållaren svara för den 

löpande underhållet och nödvändiga reparationer av stängsel och grindar. Större underhållsåtgärder och 

stängselarbeten svara naturvårdsförvaltaren för finansierade med skötselanslaget för naturreservaten i 

respektive projektlän. 

Djurstallet på Arholma förvaltas och underhålles av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. 

4 Viktigt att sprida information 

4.1 Anordningar för besökare (åtgärd D1) 

Anordningar omfattar grindar och stättor för att öka tillängligheten för besökare i de restaurerade 

områdena.  Anordningarna kommer att ses över och underhållas årligen och regelbundet. Ansvaret för 

underhållsåtgäder för besöksanordningar  åvilar naturvårdförvaltaren  för området finansierade av 

skötselanslaget för naturreservaten i respektive projektlän. 

4.2 Informationsmaterial – skyltar, foldrar och demonstrationsplatser (åtgärd D2-D3)  

Informationsskyltar och skyltställ har producerats för enskilda demonstrationsområden inom projektet. 

Dessa kommer regelbundet att ses över och underhållas av respektive naturvårdsförvaltare för 

Figur 7. Skattning av antalet vuxna betesdjur (nöt) som behövs för att 

upprätthålla välhävdade gräsmarker och hedar ca 950 ha. Totalt och 

för respektive projekt län 
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demonstrationsområdena.  Förvaltningen står för att material regelbundet fylls på samt att ställ och skyltar 

hålls i skick. 

Foldrar och skyltar kommer att finnas tillgängliga på projektets hemsida.  Förvaltningen av 

demonstrationsytorna efter projektets slut åvilar respektive naturvårdsförvaltare för området i respektive 

projektlän. 

4.3 Information till allmänhet, öbor, markägare och djurhållare (åtgärd D4)  

Mer än 3 000 personer bestående av allmänhet, experter, studenter har blivit informerade of LIFE+-fonden 

och GRACE-projekter på seminarier, möten och exkursioner. 

4.4 Uppföljning och utvärdering (åtgärd E2)  

Den uppföljning som har gjorts bygger på den nationella metoden för uppföljning av gräsmarker inom 

Natura 2000 och skyddade områden framtagen av Naturvårdsverket xxx. 

Ansvaret för uppföljningen av restaurerade områden har legat på respektive projektlän. Sommaren 2015 

genomfördes en fullständig uppföljning av restaurerade områden och uppföljningsresultaten finns 

sammanställda dels i databaser och dels som rapporter för respektive projektlän. 

För framtida utvärdering av skötselinsatser och långsiktiga effekterna av restaureringarna kommer 

uppföljningen att fortsätta efter projektets slut och integreras i länens ordinarie uppföljningsinsatser för 

gräsmarker.  Baserat på de resultat som uppkommer i samband med uppföljningen kommer eventuella 

ytterligare skötselåtgärder att sättas in för att uppnå alternativt upprätthålla gynnsamt tillstånd för 

restaurerade gräsmarker och hedar. 

Tabell 1.  Uppföljningsplan för restaurerade områden. 

 Indikator Uppföljnings 
frekvens år 

Startår Habitattyp 

 Areal habitat 6 2021 Samtl förekommande 

St
ru

kt
u

re
r Krontäckning buskar  

och  träd 
3 2018 Samtl förekommande 

Igenväxningsveg./sly 3 2018 Samtl förekommande 

Vegetationshöjd cm 3 2018 Samtl förekommande 

Ty
p

is
ka

 
 a

rt
er

 

Typiska arter kärlväxter 3 2018 Samtl förekommande 

    

  

 
Uppföljningsstratgin bör vara att varje år slumpa ut ett antal områden för uppföljning så att man får ett 

omdrev på tre år för respektive projektlän. Detta gör uppföljningsarbetet mindre betungande och sprider 

uppföljningskostnaderna över flera år. 

De restaurerade områdena i respektive projektlän bör vara en egen stratiferad uppföljningspol som inte 

blandas med övriga gräsmarker i länet. 

När ett restaurerat område i projektet uppnått gynnsamt tillstånd för de olika indikatorerna kan området 

överföras till den ordinarie uppföljningsomdrevet för respektive län. 
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5 Ekonomi och finansiering 
Bete och i någon mån slåtter, samt ljungbränning av hedar är de dominerande framtida hävdformerna i 

projektets områden. Flertalet områden kommer dock att behöva hävdas med kompletterande 

betesputsningar, slyröjning och selektiv slåtter av vissa  områden vilket visas av uppföljningsresultaten från 

2015. 

Målsättningen är att den löpande skötseln skall finansieras genom miljöersättningar.  Skillnaden mellan 

stödnivåerna och de faktiska skötselkostnaderna kräver dock betydande tillskott från skötselanslaget för 

skyddade områden. I tabell 2 redovisas länsvis de bedömda årliga skötselkostnaderna som kommer att 

belasta skötselanslaget för att förbättra och utveckla de restaurerade områdena.  Kostnaden har beräknats 

som ett schablonbelopp om 1500 kr/ ha och år för områdenas totala restaurerade areal.  

Tabell 2.  Årlig kostnad (schablonbelopp 1500 kr/ha och år) över en femårsperiod tom 2021 för 

kompletterande restaureringsinsatser för  att uppnå gynnsamt tillstånd i de restaurerade projektområdena.  

Län Antal 
omr 

Restaurerad 
Areal ha 

Årlig 
skötsel 
Kostnad tkr 

Anm 

O 8 479 720 000 70 % av restaurerad areal bedöms behöva kompl 
skötsel 

N 3 97 150 000 45 % av restaurerad areal bedöms behöva kompl 
skötsel  

K 8 222 330 000 45 % av restaurerad areal bedöms behöva kompl 
skötsel 

AB 4 171 250 000 70 % av restaurerad areal bedöms behöva kompl 
skötsel 

Totalt 23 969 1 450 000  
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