
Life-projektet GRACE  
– räddar sällsynta växter och djur i skärgården

Grazing and Restoration of  
Archipelago and Coastal EnviromentsGrazing and Restoration of Archipelago and Coastal Enviroments



3

Bildtext här kan vara en lite längre rad.

Vad är projektet GRACE? 3

Projektets åtgärder i korthet 4

Historiska marker 6

Restaureringsåtgärder 8

Projektets områden 10

naturtyper

Strandängar – salt och bräckt 12

Ljunghedar 14

Enbuskmarker 16

Kalkrika hällar 18

Kalkgräsmarker 20

Artrika staggräsmarker 22

Artrika gräsmarker på låglandet 24

Trädklädda betesmarker 26

Fuktängar (Molinia meadows) 28

Lövängar 30

Hällmarkstoräng (mosaikmarker) 32

Lorem lipsum 34

Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Projektledare: Fanny Sahlén 
Grafisk form: Nowa Kommunikation AB

Tryck: Xx juni 2016 Papper: 
Fotografiska bilder: 
Illustrationer: 

Innehåll

GRACE är en förkortning av Grazing and  Restoration of  Archipelago 
and Coastal  Environments vilket betyder bete och restaurering i 
 skärgården och i kustmiljöer.

Life+-projektet GRACE har under 5 år arbetat med att restaurera 
igenväxta gräsmarker i skärgården. Tretton olika naturtyper som är 
livsmiljöer för många arter har röjts fram. När buskar och träd röjs 
bort kan människor och djur åter röra sig fritt i vår vackra skärgård.

Vad är projektet GRACE?

Islandshästar på lösdrift på Rörö i Västra Götalands län

Svanen/fsc 
logga
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Projektets åtgärder i korthet
Under projektet har vi:

Investerat i angöringspunkter och  mobila 
fållor för att underlätta arbetet med att 

samla in djuren vid hämtning och lämning 
i projektområdena. Vi har dessutom köpt 

in slåtterbalkar för skötseln av ängar.

Skapat förutsättningar för hotade arter att 
överleva. Tio måsarter, fyra insekter och 
en sällsynt ormbunke som hotas av att 

övärlden växer igen har fått nya chanser.

Informerat allmänheten, experter och 
besluts fattare om  projektets  värde, 

 åtgärder och  resultat under  exkursioner 
till  Grace-områdena. Dessutom har  lokala 

 informationsmöten och seminarier anordnats. 

Genomfört 44 restaurerings bränningar 
för att hålla landskapet öppet,  underlätta 
röjning och för att stimulera  frögroning.

Producerat informationsmaterial i form 
av skyltar, foldrar, demonstrations-
platser, webb och en app.

Släppt på kor, hästar och får på 927 hektar 
 betesmark. Betesdjuren har tagit hand om 
uppslag av gräs och buskar som kommer 
upp efter röjningarna. Djuren är också nöd-
vändiga för att bevara ett rikt växt- och djurliv.

Stängslat en sträcka på 12 160 m och 
satt upp 41 grindar för att allmänheten 
ska kunna passera.

Röjt bort buskar och träd på 965 hektar 
igenväxta marker på öar. Nu får 
 blommor, insekter och djur en möjlighet 
att återkomma i landskapet.

4 5
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Kulturlandskap på Härön,  
Västra Götalands län

Svårbrukat
Många små jordbruk i skärgården har övergivits under de senaste hundra åren, framför 
allt på grund av att de är svår tillgängliga och därför svårbrukade. Dyra transporter av djur, 
mjölk och foder med båtar gör det svårt att försörja sig på kustjordbruket. 

Jordbruket rationaliseras
Produktionen av livsmedel har blivit storskalig för att kunna möta bristande lönsamhet 
och ökad konkurrens från utlandet. Idag importeras en tredjedel av vår mat. Detta leder 
till att betesmarkerna överges. När djuren försvinner finns inget behov av vinterfoder 
och ängarna behöver inte längre slås.

El och olja ersätter ved
Tidigare hämtades ved ute i markerna för värme och matlagning. Det var inte bara 
ved från träd som togs till vara utan även buskar och ris samlades in. När hushållen 
fick  tillgång till el och olja slutade man ta hem ved och markerna började växa igen. 
 Kvävenedfallet bidrar till att markerna sluter sig snabbt.

Naturvård i tiden
Genom åtgärderna i GRACE så förbereds markerna för ett framtida långsiktigt bruk. 
Trenden i samhället är att mångsyssleriet i skärgården är på väg tillbaka. Intresset för 
lokala och ekologiska matvaror är mycket stort. Fler väljer också naturturism i form av 
boende och andra upplevelser i natursköna miljöer. Detta gör att  förutsättningarna för 
både växt- och djurlivet samt  entreprenörerna i skärgården är bättre än på länge. Vi har 
därför goda förhoppningar om att vår svenska  skärgård ska leva vidare.

Människans nyttjande av kusten har pågått i tusentals år.   
Det  värdefulla växt- och djurlivet i skärgården är resultatet av sekler 
av traditionellt jordbruk. Före industrialiseringen levde merparten av 
befolkningen på landet. Markerna brukades intensivt fram till  mitten 
av 1900-talet. År 1870 arbetade sjuttio procent av befolkningen inom 
lantbruket. Idag är det färre än två procent som försörjer sig på 
 jordbruk, skogsbruk och fiske.

Historiska marker Särskilt skyddsvärda arter

Ringar på vattnet...
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Läderbaggen

Tärnor

Strandpadda

Utgrävning vikingagrav Blekinge

1500-tals ....bohuslän

Gammal ek.
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Skotning på Slädö

Bränning på Aspeskär

Röjning i BlekingeTransport av flis med hjälp avpråm, Slädö

Traditionella och nya arbetsmetoder
Många av öarna är otillgängliga och svåra att ta sig fram i. 
Här är det röjsåg som gäller. Andra områden har  kunnat 
nås med maskiner. En nyskapande entreprenör har  tagit 
fram en metod för sandiga marker där man  röjer enbuskar 
 genom att rycka upp dem med maskin och sedan  använder 
enen till att sopa igen spåren. I Blekinge har man flisat 
 röjningsmaterialet och transporterat bort det med en pråm.

Restaureringsåtgärder

Skördare på boskapsö i Villinge
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Projektområden
GRACE innefattar 23 Natura 2000 områden 
i  skärgårdsmiljö. Landskapsåterställning 
 kommer att utföras på totalt 40 öar samt på  
en halvö. 

10 11
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Strandskata
Haematopus ostralegus

Sammanfattning

Strandängarna är starkt  hotade. 
I projektet har totalt sju strand-
ängar restaurerats: Salta 
strandängar på Västkusten och 
Strandängar vid Östersjön. En 
rad med salttåliga växtarter finns 
närmast havet, längre in på 
ängarna finner man andra arter 
som är beroende av de öppna 
strangdängarna. Projektets åt-
gärder har lett till att det nu finns 
goda förutsättningar för en artrik 
miljö med många olika växtarter, 
fåglar och insekter. För att bevara 
mångfalden måste ängarna 
betas regelbundet.

Strandäng Nötkreatur på väg till Järkö

Hot
Fågellivet på havsstrandängarna är rikt. Hit kommer många  häckande 
vadarfåglar lockade av alla insekter som lever i de öppna, periodvis 
översvämmande miljöerna. Om strandängarna inte betas växer de igen. 
Då hotas fåglarnas ägg och ungar av kråkor och andra fåglar som spejar 
efter föda från buskar och träd. Många av de växter som lever vid havet 
är småvuxna och skuggas snabbt ut av höga örter, buskar och träd om 
betesdjuren försvinner. 

Projektåtgärder
I projektet har strandängar röjts fria från träd och buskar. Slåtterbalkar  
(liten motordriven maskin för röjning av vegetation) har köpts in till ett 
antal områden för att slå ängarna och förhindra att landskapet växer igen, 
vilket ökar möjligheterna att ängarna kan hållas öppna på lång sikt.

Resultat
Röjning av buskar och träd har skapat ett öppet landskap där förutsätt-
ningarna för att det typiska växt- och djurlivet på strandängarna nu kan 
komma åter. Betesdjuren är på plats och håller högväxta arter nedbetade. 
De blommande växter, fjärilar och fåglar som är karakteristiska för miljön 
är på väg tillbaka.

(EU-naturtyp 1330 och 1630)

Havsstrandängar som hålls öppna med slåtter eller bete är 
viktiga miljöer för fåglar. Här håller många olika vadarfåglar 
till och på våren lyser ängarna upp av strandtrift fjärilar och 
paddor. Vilka växter och djur som du kan finna på ängarna 
beror på hur hög vattnets salthalt är. På Västkusten och 
fram till Falsterbo i Södra Skåne är havet salt. När högvattnet 
 svämmar in över ängarna och sedan avdunstar bildas salt rika 
fläckar. De växter och insekter som lever här är anpassade 
till den salta miljön. Östersjöns vatten däremot har låg salthalt. 

Strandängar – salt och bräckt

Betande kor på Klåverön, maj 2014
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Ljunghed

Ljunghed på Otterön efter restaurering

Bildtext här.

Ljunghed på Koster före restaurering

Sammanfattning

Sedan en mycket lång tid tillbaka har människor 
bränt ljunghedarna. Projektets bränningar och 
röjningar har skapat ett öppet landskap med ljung 
i olika åldrar. De nya ljungplantorna är smakliga 
och betas gärna av djuren.  Nu har vi ett landskap 
med goda förutsättningarna för såväl människor 
som växt- och djurliv. Den hotade ljungögontrösten 
har kommit åter. På köpet har risken för spontana 
oönskade bränder minskat.

Hot
Tidigare använde man grov ljung som bränsle och 
stoppning i madrasser. Ljungen har ämnen som håller 
ohyra borta och tar död på betesdjurens parasiter. Då 
öborna fick tillgång till olja och el samlade man inte 
längre in ljung och ris. Samtidigt slutade man med 
djurhållningen då den inte längre var lönsam när krav på 
pastöriseringen innebar att mjölken skulle transporteras 
in till fastlandet, hedarna växte följaktligen igen.

När spritmonopolet infördes för att förbättra 
 svenskarnas hälsa fick Hushållningssällskapet system-
bolagets pengaöverskott. Detta användes till att låta 
ungdomar plantera tall på ljunghedarna, vilket ytterligare 
försämrade förhållandena för ljunghedens arter.

Projektåtgärder
Drygt 45 ljungbränningar har genomförts i projektet. 
Ljung bränningar är svåra att planera och att genomföra 
då väder och vind måste vara optimala. Entreprenörerna 
får ligga ”stand-by” och rycka ut de dagar i veckan då 
förhållandena är lämpliga. 

Resultat
Bränningarna och röjningarna har nu återskapat det 
 traditionella ljunghedslanskapet med dess typiska arter 
av växter, fjärilar och fåglar. De restaurerade områdenas 
värde för friluftslivet är nu mycket högt.

(EU-naturtyp 4010 och 4030)

Ljungheden är ett av Europas äldsta kulturlandskap.  
Flera av ljunghedarnas arter utmed kusterna från  Portugal 
till Norge trivs i det milda och fuktiga klimatet.  Hedarna 
måste betas regelbundet men eftersom betesdjur inte äter 
grov ljung bränner man dessutom hedarna med  jämna 
mellanrum för att hålla dem  öppna och  artrika. När man 
bränner stimuleras frögroningen och då  kommer nya 
späda och smakliga ljungplantor upp. I  norden kan man 
se den vackra klockljungen i de små  fuktiga partierna 
på heden. Bin tycker om ljung och honungen är en av 
 produkterna som hedarna producerar.

Ljunghedar
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Saneringsarbete pågår

Öppenskär före restaurering Öppenskär efter restaurering

Enbuskmark efter en framgångsrik restaurering

Sammanfattning

Enbuskmarkerna i Blekinges 
skärgård är idag starkt hotade 
av igenväxning då betesdrift i 
skärgårdsmiljö innebär  extra 
jobb och dryga kostnader. 
GRACE-projektet har genom 
de restaureringar som genom-
förts möjliggjort att markerna 
 berättigar till ersättning via jord-
bruksstöden och därmed gett 
goda förutsättningar för fortsatt 
betesdrift.

De restaurerade markerna har 
även åter blivit tillgängliga 
och är mycket uppskattade av 
lokal befolkning och det rörliga 
friluftslivet.

Hot
I svårtillgängliga betesmarker i skärgårdsmiljöer samt öar utan fast 
 landförbindelse är det svårt att få lönsamhet i djurhållning. Djurtransporter 
samt daglig tillsyn innebär dryga kostnader för djurhållare. De igenväxande 
markerna berättigar inte heller till ersättning via jordbruksstöden innan 
restaureringar genomförts. Utan betesdjur blir våra enbuskmarker täta 
ogenomträngliga eneområden vilket innebär att många växter och djur får 
svårt att överleva.

Projektåtgärder
Dialoger har förts med lokalbefolkning samt entreprenörer. Omfattande 
röjningar samt hantering av ris har genomförts. Riset har till stor del flisats 
och körts i land men även bränning av ris har förekommit. Mycket av den 
grova enen har tillvaratagits för slöjdändamål. 

Betesdjur har införts på platser där det tidigare saknats. Dessutom har 
vissa platser förstärkts med fler djur eller längre betessäsong.

Resultat
Drygt 122 hektar i sex olika områden har restaurerats med mycket gott 
 resultat. Uppmärksamhet från press, lokalbefolkning samt från det rörliga 
 friluftslivet har varit mycket positiv. 

(EU-naturtyp 5130)

Enbuskmarkerna de kustnära magra hedmarkerna 
med många enar är karakteristiska för den Blekingska 
 skärgårdens öar. De mycket täta och igenvuxna markerna 
har efter röjningar och betesdrift återfått ljus och värme till 
glädje för många insekter, grodor, kräldjur och fåglar. 

Enbuskmarker

Scharlakansröd vaxskivling
Hydrocybe punicea
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Får på Hästholmen utanför Göteborg

Fridö, Stockholms län

Sammanfattning

Kalkhällar har i gångna tider ingått i betesmarker. 
Även om det inte syns så mycket att betet upphört 
har det skett igenväxning i de till ytan  begränsade 
delar där rik örtflora och rikt insektsliv varit 
 koncentrerade. För att återskapa blomsterprakten 
och t ex ett artrikt fjärilsliv behöver buskar och 
småträd röjas och bete återinföras.

Hot
Kalkhällarna är till synes oföränderligt öppna med 
 vackert blommande örter. På själva berghällen  ändras 
heller inte så mycket. De finaste blomsterängarna fanns 
dock i sprickor och sänkor med lite jord där äldre 
tiders bete höll borta igenväxning med buskar och 
småträd. Många kalkhällar är idag snårigt igenväxta i 
smala sprickstråk, men de är ändå lätta att vandra över 
berghällarna, så igenväxningen kan vara svår att upp-
fatta. Om man, exempelvis, grubblar över varför vissa 
fjärilar minskat kraftigt eller rent av försvunnit blir det 
dock tydligt.

Projektåtgärder
I projektet ingår en kalkö där kraftig utglesning har 
skett av träd och buskar i kalkhällarnas sprickor och 
tunna jordlager. Bete med får har återinförts och för 
att underlätta djurhållning på ön har projektet köpt 
 insamlingsfållor som underlättar båttransporter av 
betesdjuren.

Resultat
Bete har återinförts på den ca 14 hektar stora ön, varav 
 kalkhällarna omfattar fem hektar. Röjningar av, ofta täta, 
 buskage har omfattat dessa fem hektar. Den här miljön 
har snabbt svarat på åtgärderna och redan våren efter 
 röjningarna var blomsterängarna frodiga och fina.

(EU-naturtyp 6110)

Kalkhällarna i Stockholms skärgård har ett mycket artrikt växt 
och djurliv. Kalken vittrar och ger sprickor och tunna lager av 
kalkgrus där det lever rikligt med örter, en örtrikedom som 
nästan helt saknar motsvarighet på de vanliga gråstens-
hällarna. Där finns också många udda mossor och lavar, 
små svampar, snäckor och insekter – inte minst  fjärilar, 
som lever av den rika örtfloran. På dessa skärgårdskalk hällar 
hittar man också några arter som annars bara finns på kalk-
berg i fjällen eller på alvaren på Öland och Gotland.  
 Att de växer tillsammans förekommer bara i skärgården.

Kalkrika hällar

Fridö, Stockholms län

Silversmyg
Hesperia comma
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Mindre blåvinge
Cupido minimus

Djuren håller markena öppna genom att beta 

Dvärglåsbräken

Sammanfattning

Restaureringar genom röjning 
och bränning har inneburit att 
kalkgräsmarker på sammanlagt  
åtta hektar har återkommit. 
De sköts nu med slåtter och 
 betesdjur. Det är viktigt att en del 
 blommande buskar i skogsbryn 
liksom värdefulla träd får stå kvar.

Hot
Naturtypen är hotad i Sverige då den snabbt växer igen i brist på 
 betesdjur, många av de sällsynta arterna är små och försvinner snabbt 
när markerna växer igen. Samtidigt blir de områden som inte har vuxit 
igen starkt utnyttjande för rekreation. Slitaget blir stort då många 
 samsas inom ett litet område.

Projektåtgärder
Restaureringar har genomförts med bränning och röjning. Stängsel och 
grindar har uppförts och en samlingsfålla för betesdjur har monterats.  
En slåtterbalk (liten motordriven maskin för röjning av vegetation) är 
inköpt för att hantera röjningen. 

Resultat
Restaureringarna av kalkgräsmarker på de två öar som ingår i projektet, 
Tjurpannan och ön Hällsö på Tanumskusten, har blivit lyckade. På Hällsö 
använder man en slåtterbalk som köpts in i projektet för att bevara slåtter-
ängarnas artrikedom. Tack vare att markerna är rika på kalk har floran 
snabbt kommit åter.

(EU-naturtyp 6210)

Kalkgräsmarker är vanligtvis mycket artrika. Utmed kusten 
har de en unik sammansättning av olika växtarter som är 
beroende av det kalkrika skalgruset i Bohuslän. Skärgårdens 
fuktiga klimat, det stora antalet soltimmar och det mosaik-
artade landskapet med många olika miljöer bidrar också till 
mångfalden av växter och djur.

Kalkgräsmarker

Kalkgräsmark
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Bildtext här.

Bildtext här.

Hot
Naturtypen är beroende av bete och växer igen om 
den inte sköts. Den hotas även av kvävenedfall och ett 
rationellt jord- och skogsbruk. De arter som är beroende 
av naturtypen hotas av utrotning om den försvinner. 
Trenden för naturtypen är att den minskar i Sverige på 
grund av brist på skötsel.  

Projektåtgärder
Projektet har restaurerat en mindre areal av staggräs-
marker. Staggräsmarker är oftast insprängda som små 
fläckar tillsammans med andra naturtyper och täcker 
därför ganska små ytor. Naturtypen minskar allt mer i 
Sverige och är nu sällsynt och därför viktig att bevara på 
grund av sin artrikedom.

Resultat
Totalt har drygt 0,31 hektar staggräsmarker 
 restaurerats i projektet. De växer som små fläckar i ett 
vidsträckt landskap.

Bildtext här, kan vara lite längre som en  
eller två rader.

Sammanfattning

Då artrika staggräsmarker är hotade och flera av naturtypens arter är mycket sällsynta har projektet ansett att 
det har varit viktigt att arbeta med att restaurera naturtypen även om arealerna är mycket små. Kattfot är en 
art som varit mycket vanlig i naturbetesmarker, men även den har minskat kraftigt på kusten. På flera av de 
restaurerade områdena har kattfoten snabbt kommit tillbaka

(EU-naturtyp 6230)

Staggräsmarkerna domineras av gräsarten stagg. Natur typen 
har skapats under er mycket lång tid av skötsel av  markerna. 
Staggmarkerna i skärgårdarna har skalgrus (grus som är 
uppblandat med skal av främst  musslor och snäckor) i 
jordarna. Här finner man därför många kalkberoende arter 
som i övrigt är starkt hotade i Sverige, till exempel olika arter 
av växter som gentianor och kustarun. Markerna är ofta 
mycket artrika och här kan du finna många sällsynta växter 
som kattfot, slåttergubbe, granspira och knägräs. De många 
olika arterna av örter lockar insekter och deras pollen och 
nektar är därför viktig föda för fjärils arter som pärlemorfjäril, 
smultronvisslare, vitfläckig guldvinge och flera olika arter av 
bin. Ofta ingår denna naturtyp i en mosaik av andra natur-
typer på kusten. 

Artrika staggräsmarker

Getväppling
Anthyllis vulneraria
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Artrika gräsmarker  
på låglandet

Bildtext här kan vara en lite längre rad.

Hot
Hagmarkerna hotas generellt av minskad lönsamhet i djurhållning och av att moderna 
metoder lätt leder till näringstillförsel som utarmar floran i hagmarkerna. Hagmarker 
överges och växer igen. I skärgården är kostnaderna för djurhållning betydligt högre än 
på fastland och i många skärgårdar finns därför mycket lite djurhållning kvar. 

Projektåtgärder
I projektet ingår dels restaurering av hälldominerade hagar, dels mer samman-
hängande hagmarker på flack, sandig och grusig mark. De senare påminner mer om 
hagar på fastlandskusten, men det är en ganska udda miljö ute i skärgården. Bete har 
 återupp tagits i restaurerade hagmarker på drygt 10 olika områden inom projektet. 

Resultat
På flera av öarna finns redan en tät fin grässvål (det av gräsrötterna genomvävda, 
 översta jordlagret med därpå växande gräs) och ett i huvudsak öppet landskap.  
På andra öar är åtgärderna nyss avslutade och det är för tidigt att  utvärdera resultatet.

(EU-naturtyp 6270)

Hagmarkerna i skärgården är få och små. Oftast består de bara 
av spridda små fläckar i svackor mellan berghällar. Det lilla av 
 odlingsbar jord som finns i skärgården odlades tidigare upp till åker 
och betesdjuren fick nöja sig med den lilla gräsväxt som fanns bland 
bergknallarna. Man finner helt andra arter på öarna och en betydligt 
rikare flora än på fastlandet, HÄR FINNS OFTA INSLAG...?

25

Sammanfattning

Åtgärderna i projektet 
har inneburit att de 
artrika och värdefulla 
miljöerna har åter-
kommit och att det 
även gynnar fjärilar 
och andra insekter.

Kattfot
Antennaria dioica
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Ekoxe
Lucanus cervus

Ekhage

Sammanfattning

Trädklädda betesmarker långt ut i skärgården är 
idag starkt hotade av igenväxning då  betesdrift 
(djur på bete) i skärgårdsmiljö innebär extra jobb 
och  dryga kostnader. GRACE-projektet har genom 
de  restaureringar som genomförts skapat förutsätt-
ningar för att markerna berättigar till ersättning via 
jordbruksstöden och därmed gett goda förutsätt-
ningar för fortsatt betesdrift.

De restaurerade markerna har dessutom åter blivit 
tillgängliga och mycket uppskattade av lokal-
befolkning och det rörliga friluftslivet.

(EU-naturtyp 9070) 

Trädklädda betesmarker med gamla grova träd är ett av de 
artrikaste landmiljöerna i Sverige och förekommer i Blekinge 
och Stockholm även långt ut i skärgården. Grova solbelysta 
lövträd, främst ek, är särskilt värdefulla för den biologiska 
mångfalden. På träden växer lavar och mossor och inuti 
träden lever skalbaggar, bin, fjärilar, fåglar och fladdermöss. 
I de restaurerade trädområdena har många grova träd 
friställts från uppväxande sly och småträd samtidigt som 
yngre träd fått utrymme att växa upp och med tiden ersätta 
de nu gamla träden när de dör. 

Trädklädda betesmarker

Hot
I svårtillgängliga betesmarker i skärgårdsmiljöer 
samt öar utan fast landförbindelse är det svårt att 
få  lönsamhet i djurhållning. Djurtransporter samt 
daglig tillsyn innebär dryga kostnader för djurhållare. 
De  igenväxande markerna berättigar inte heller till 
 ersättning via jordbruksstöden innan restaureringar 
genomförts. Utan betes djur växer våra skärgårdsmiljöer 
igen och den  naturliga kontinuiteten av gamla grova 
träd är starkt hotad.

Projektåtgärder
Dialoger har förts med lokalbefolkning och entreprenörer. 
Omfattande röjningar, gallringar samt hantering av ris 
och virke har genomförts. Virket har antingen körts i 
land för försäljning eller tillvaratagits som ved. En del 
har även lämnats kvar för att bidra till den biologiska 
mångfalden. Riset har till stor del flisats och körts i land 
men även bränning av ris har förekommit. 

Betesdjur har införts på platser där det tidigare 
saknats. Dessutom har vissa platser förstärkts med fler 
djur eller längre betessäsong.

Resultat
Totalt har 150 hektar i sju olika områden restaurerats 
med mycket gott resultat. Uppmärksamhet från press, 
lokalbefolkning samt från det rörliga friluftslivet 
har varit mycket positiv. Problem med örnbräken 
( tillhör ormbunks växterna) finns på några ställen och 
 bekämpning pågår.

Ekhagmark i Blekinge

Dubbelek efter restaurering
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Kärrknipprot
Epipactis palustris

Islandshästar på bete

Sammanfattning/Faktaruta

Restaureringarna av de kalkrika fuktängarna har 
 resulterat i att en rad hotade växtarter nu  kommer 
att få goda förutsättningar att breda ut sig. 
 Åtgärderna har också varit värdefulla för fågellivet.

Hot
Fuktängarna växer snabbt igen om de inte betas och 
de arter som kännetecknar naturtypen försvinner. 
 Naturtypen är även känslig för en minskning av antalet 
växtindivider av de olika typiska arterna som naturligt 
ska finnas på platsen. Alla former av exploatering i eller 
i närheten av området innebär ett hot mot naturtypens 
biologiska mångfald. 

Planerade åtgärder
I projektet har drygt 20 hektar fuktängar restaurerats på 
Sveriges västkust. Områdena har röjts fram och betes-
djur har släppts på för att ta hand om det röjuppslag 
(nya skott från träd och stubbar) som kommer upp efter 
restaureringarna. Under den första tiden behövs även 
manuell röjning av sly tills markerna är helt återställda.

Resultat
Den negativa trenden för naturtypen har vänt och flera 
av de arter som är typiska för fuktängen har återvänt. 
Restaureringarna i projektet har gett förutsättningar för 
mer än 20 hektar av fuktängar som sköts långsiktigt.

(EU-naturtyp 6410) 

Fuktängar är en naturtyp som ofta är rik på kalk och  därför 
kan man hitta flera sällsynta och utrotningshotade  arter här. 
Kalken kommer från skalgrusbankarna i havet och återfinns 
i marken och på stränderna på grund av land höjningen efter 
istiden. Flera olika hotade gentianaarter som till exempel 
dvärg arun finns i denna miljö liksom andra typiska, arter 
som  granspira och jungfru marie nycklar.  Fuktängarna är 
viktiga för rastande och häckande fåglar som gärna slår sig 
ned i denna miljö. 

Fuktängar (Molinia meadows)
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Löväng

Bildtext här.

Sammanfattning

Lövängar är en nästan förlorad 
 naturtyp där de  ursprungliga 
jordbruksbehoven helt 
 försvunnit. De höga natur- och 
kulturvärdena kan bara leva kvar 
om de brukas helt och hållet för 
bevarande. Ett stort  orosmoment 
är askskottsjukan och hur brett 
den på sikt kommer att slå mot 
regionens askträd.

Hot
Användning av löv som vinterfoder har sedan länge upphört och lövängar 
finns i Stockholms län bara kvar som enstaka museum, skötta endast för att 
bevara gammal kultur och höga naturvärden. När hamlingen upphör växer 
sig trädkronorna mångdubbelt större och skuggar markens växter så att 
floran kraftigt förändras, även om bete eller slåtter fortsätter. För att bevara 
värdena behövs därför både slåtter och hamling. Ett nytt och allvarligt hot är 
askskottsjukan som riskerar att helt slå ut det vanligaste hamlingsträdet, ask. 
Så vitt vi vet finns det idag ingenting vi kan göra åt denna sjukdom.

Projektåtgärder
Gamla lövängar på Idö har glesats ut och hamlingsträden har gallrats fram. 
Ett nytt djurstall i reservatet har möjliggjort att djuren har kunnat beta av 
i större utsträckning. Av oro för att hamlingen ska öka risken för angrepp 
av askskottssjuka har de gamla hamlingsträden inte återhamlats, men unga 
askar i soliga lägen har nyhamlats.

Resultat
Åtgärderna gjordes sent i projektet och igenväxningen hade gått mycket 
långt. Vi får därför antagligen vänta åtskilliga år på de positiva effekterna 
på örtfloran. Det tar också tid innan trädkronorna anpassar sig till de bättre 
ljusförhållandena. Här kan det behövas tålamod innan området känns 
riktigt tilltalande.

(EU-naturtyp 6530) 

I gamla tider togs mycket av betesdjurens vinterfoder i 
form av lövade kvistar från olika lövträd men i stora delar 
av  Sverige blev denna tradition av så kallad hamling ovanlig 
redan för fler hundra år sedan. I lövängarna tillvaratogs så 
väl markens gräs och örter som lövfodret genom slåtter och 
hamling. Där finns därför både slåtterängerns rika flora och 
ett artrikt och speciellt växt- och djurliv på de gamla, knotiga 
hamlingsträden. Märkligt nog gör den omilda behandlingen 
att hamlade träd blir väldigt gamla. De har kort stam och 
många knotiga grenar, ofta som en kandelaber. Hamlings-
traditionen fortsätter idag främst i parker och trädgårdar.

Lövängar

Björkhage på Utlängan efter restaurering

Darrgräs, Briza media 
Jungfrulin, Polygala vulgaris 
Käringtand, Lotus corniculatus

Utängan före restaurering

Kattfot, jungfrulin och getväppling
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Öppenskär vy mot väster Äspeskär och Torhamnaskär

Hot
När skötseln av markerna upphör växer hällmarkstorrängarna snabbt igen. Dessa 
 magra marker är de första som överges. Stora arealer har planterats med tall från 
S ydeuropa, vilket resulterat i en skuggig, artfattig och försurad miljö. 

Projektåtgärder
Hällmarkstorrängarna ligger i en mosaik med omgivande berghällar.  Mosaikmarkerna 
är inte en speciell naturtyp. Oftast finns dessa marker i ett tätt  nätverk tillsammans 
med vanliga betesmarker och slåtterängar. För att nå de  ekonomiska förutsättningarna 
för att sköta öar och halvöar med mosaikmarker måste olika  ersättningsformer verka 
 tillsammans. Det går till exempel inte att sköta den  värdefulla strandängen eller 
slåtter ängen på ön om den inte sätts i sitt sammanhang med  hällmarkstorrängarna. 

Resultat
GRACE-projektets restaureringar har varit omfattande. Stora områden har bränts, 
vilka resulterat i fläckar av hällmarkstorräng. Drygt 60 hektar hällmarkstorräng har 
restaurerats i Halland och Västra Götalands län. Restaureringarna har på flera håll 
resulterat i att många arter snabbt har kommit tillbaka. På andra håll kommer det att 
ta längre tid innan alla typiska arter är på plats. Grunden är nu lagt för att långsiktigt 
bevara den biologiska mångfalden med hjälp av jordbruksstöden.

(EU-naturtyp 8230)

När skötseln av markerna upphör växer hällmarkstorrängarna 
snabbt igen. Naturtypen bildar en mosaik som omges av kala hällar, 
vilka ofta har sällsynta lavar som växer på sten. I de små vatten-
samlingarna kan man bland annat finna den lilla stinkpaddan. 
 Naturtypen är mycket värdefull i de öppna kustmiljöerna, där den 
blir speciellt artrik. Här finner man många arter av växter, mossor 
och lavar som är unika för kusten.

Hällmarkstorräng  
(mosaikmarker)

Sammanfattning

 Hällmarkstorrängen 
har varit starkt hotad 
av igenväxning 
sedan en längre tid 
 tillbaka. Nu är 60 
hektar av  naturtypen 
 restaurerad. Många 
arter har redan kom-
mit tillbaka. De öppna 
områdena är nu lättill-
gängliga för allmän-
heten och  projektet 
har fått mycket positiv 
respons från de som 
bor på eller besöker 
öarna.

Svingelfjäril
Lasiomata megera
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Kungsbackafjordens öar – vy mot nordost



Life+ fonden
LIFE-fonden stöttar bevarande av miljö 
och natur inom hela EU. Det är EU:s 
bidrag för att nå en god miljö och stoppa 
utrotningen av arter. Med medfinansiering 
ska medlemsländerna tillsammans arbeta 
för att nå Europas miljömål och se till att 
Natura 2000-nätverket kommer på plats.

Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av 
skyddade områden. Nätverket är skapat för 
att trygga att Europas mest värdefulla ar-
ter och livsmiljöer inte försvinner. Denna 
gröna infrastruktur ska bevara många olika 
ekosystemtjänster och vara en garanti för 
att Europas natur ska finnas kvar, frisk och 
med god förmåga att kunna återhämta sig.

www.graceprojektet.se

Samarbetspartners

Medfinansiärer


