
Life Coast Benefit
ÅTERSKAPAR LJUSARE KUST OCH SKÄRGÅRD
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Projektområden

Kalmar
34. Rågö 
35. Björkö
36. Södra Malmö
37. Misterhult
38. Figeholm
39. Virbo med Ekö
40. Storö
41. Vållö
42. Lövö
43. Lindö
44. Björnö
45. Horsö-Värsnäs

Östergötland
17. Svensksundsviken
18. Bråxvik
19. Ramnö- och 

Utsättersärden
20. Bråviken yttre
21. Stora Rimmö
22. Eknön
23. Uggelö
24. Herrborum
25. Uggleholmarna
26. Missjö
27. Sankt Anna och 

Gryts skärgårdar
28. Dannskären
29. Bokö
30. Arnö 
31. Stjärnö-Fågelvik
32. Kattedal
33. Åsvikelandet-

Kvädö

Södermanland
1. Tullgarn södra
2. Borgmästarholmen
3. Askö
4. Nynäs
5. Horsvik
6. Stendörren
7. Skärgårdsreservaten
8. Rågö
9. Sjösakärren
10. Västra Djupvik
11. Labro ängar
12. Jungfruvassen
13. Linudden
14. Svanviken-

Lindbacke
15. Strandstuviken
16. Marsviken-Marsäng

Södermanlands län

Östergötlands län

Kalmar län

Projektet Life Coast Benefit arbetar med restaurering vid kusten
inom de tre länen Södermanland, Östergötland och Kalmar. Totalt
ingår 45 Natura 2000-områden.

Besök oss gärna på vår hemsida www.lifecoastbenefit.se. Där hittar
du kartor över projektområdena 
och mer information 
om projektet.

SAMVERKANDE PARTER

MEDFINANSIÄRER

Länsstyrelsen Östergötland
www.lansstyrelsen.se/ostergotland
010-223 50 00

www.lifecoastbenefit.se

Naturvårdsverket
www.naturvårdsverket.se
010-698 10 00

Länsstyrelsen Södermanlands län
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
010-223 40 00

Länsstyrelsen Kalmar län
www.lansstyrelsen.se/kalmar
010-223 80 00

Life+ och Natura 2000
Projektet medfinansieras av Life+ (EU:s program för att stödja unionens
naturvårdspolitik). Life+ får användas inom Natura 2000-områden,
som är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda arter och naturtyper. Nät-
verket är skapat för att stoppa utrotningen av arter. 

Varje medlemsland väljer ut och ansvarar för skydd och skötsel av sina
Natura 2000-områden. Arbetet grundar sig på EU:s Art- och habitat-
direktiv samt Fågeldirektivet.
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Kustland och skärgårdsöar restaureras
Life Coast Benefit restaurerar Natura 2000-områden i Södermanland,
Östergötland och Kalmar. Projektet startade hösten 2013 och pågår
till sommaren 2019. Kostnaderna uppgår till 9,6 miljoner euro och
finansieras av EU, Naturvårdsverket och länen tillsammans. Målet är
att återskapa rika odlingslandskap, levande våtmarker och ljusa skogar. 

Genom åtgärderna i Life Coast Benefit återskapas markerna och
förbereds för ett framtida långsiktigt brukande.
• 1100 hektar odlingslandskap vårdas.
• 200 hektar fågelskär röjs.
• 150 hektar skog blir ljusöppen och mer varierad.
• 700 gamla hamlingsträd restaureras.
• Sju skogar vårdas med naturvårdsbränning.
• Sex våtmarker förbättras.

Efter projektet tar markägaren eller Länsstyrelsen ansvar för den fort-
satta skötseln. Målet är att skötseln av odlingslandskapet till stor del
ska kunna finansieras inom det svenska landsbygdsprogrammet.

Varför växer landskapet igen?
Jordbruket rationaliseras.För att möta bristande lönsamhet och ökad
konkurrens från utlandet har produktionen av livsmedel blivit allt mer
storskalig. Numera importeras en tredjedel av vår mat, vilket leder till
att betesmarker inte längre används. När betesdjuren försvinner finns
inget behov av vinterfoder. Det innebär att slåtterängarna successivt
övergivits. Idag behövs inte ens åkermarken på många platser. 

El och olja ersätter ved. Tidigare hämtades ved ute i markerna för
uppvärmning 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 människor att ta hem ved och många
områden började växa igen. 

Svårbrukat. Många små jordbruk i skärgården har övergivits de senaste
hundra åren. Gårdarna är ofta små och ligger svårtillgängligt, vilket gör
dem svåra att bruka. Dyra båttransporter minskar lönsamheten ytter-
ligare för både djurhållning och skogsbruk. 

Naturvårdsarbete i tiden
Växt- och djurlivet i kustlandet och skärgården är resultatet av ett
jord- och skogsbruk som pågått i hundratals år. 

Före industrialiseringen levde merparten av människorna på landet.
År 1870 arbetade sjuttio procent av befolkningen inom jordbruket.
Markerna brukades intensivt fram till mitten av 1900-talet. Idag är
det färre än två procent som försörjer sig genom jord- och skogsbruk
samt fiske. 

Ett aktivt brukande är nödvändigt för att bevara de arter som gyn-
nas av bete eller slåtter. Andra miljöer är beroende av naturliga stör-
ningar som brand.

Människorna som lever i skärgården är av tradition mångsysslare.
För att överleva har fiske och lantbruk kombinerats med hantverk
och andra arbeten. Projektet bidrar till människors möjligheter att
fortsätta sköta markerna i skärgården. En levande och inbjudande
skärgård gynnar även besöksnäringen.

Ett rikt odlingslandskap, levande våtmarker och ljusa skogar

Frihuggning och röjning
Med röjning återskapas ljusa
skogsbeten, betesmarker och
ängar. Värdefulla hagmarksträd
och buskar frihuggs från sly och
unga träd, så att solljuset lättare
kan nå dem. 

Hamling av träd
Förr beskars träd för att ge vinter-
foder till djuren, så kallad ham-
ling. Gamla hamlingsträd ska
restaureras och nya skapas. De
är viktiga livsmiljöer för bland
annat lavar och insekter.

Bete i skog och hagar
Betesdjur skapar miljöer som
växter och djur i odlingsland-
skapet behöver. Både öppna 
betesmarker och skogsområden
ska betas på nytt. Fyra ladugår-
dar byggs eller förbättras. 

Naturvårdsbränning 
Idag släcks de flesta skogsbrän-
der. Därmed riskerar många
arter som behöver brand att ut-
rotas. Huvuddelen av träden
överlever en naturvårdsbränning,
men några skadas eller dör.

Skogar öppnas för ljus
Många glesa tallskogar och löv-
skogsmiljöer växer igen. Granar
och andra träd som inte hör
hemma där huggs bort för att
skapa livsrum åt ljusälskande
växter och djur.

Röjning av fågelskär
Skär som vuxit igen röjs för att
underlätta fågelhäckningen.
Minkar äter ägg och fågel-
ungar. Därför bedrivs jakt för
att hålla minkarna borta från
viktiga fågellokaler.

Life Coast Benefit arbetar för:


