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Ändringshistoria 

 

Arbetsplan för N2000-området och naturreservat Bokö 
inom projektet Life Coast Benefit LIFE12 NAT/SE/000131 
 

Objektskod och namn : SE0230142, Bokö 

Åtgärder :  

o Action C1; 0,48 ha strandängsfräsning och 57 m igenläggning av dike  

Delobjekt Bokö-Västantill 

o Action C1; 0,51 ha röjning av igenväxning Delobjekt Stora Törnskär 

 

Kommun: Valdemarsvik 

Regional genomförare: Marcelle Johansson 

Fastighetsbeteckning/Markägare:  

• Bokö 1:2/Statens Naturvårdsverk 
 
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland 

 

Bilagor 

1. karta över projektets åtgärder enligt ansökan   

 
 

Datum Version Ändrad av Ändringar 

2019-06-13 1 MJ Skapat dokument 
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Om Projektet Life Coast Benefit 

Projektet Life Coast Benefit kommer att genomföra olika åtgärder i 45 olika N2000-områden 

utmed kusten i Södermanland, Östergötland och Kalmar. Störst andel av åtgärderna riktas mot 
restaurering av igenväxande marker i skärgårdens gamla odlingslandskap. Skärgårdens arkipelag 
av öar, holmar, kobbar och skär har brukats långliga tider vilket bevarat livsmiljöer för en speciell 
fauna och flora. Idag har villkoren för ett småskaligt brukande försämrats vilket, tillsammans med 
skärgårdens speciella logistikförhållanden, gör det extra angeläget att satsa på åtgärder för att 
bevara och förstärka de natur- och kulturvärden som är knutna hit. 

Beskrivning av objektet 

Bokö naturreservat är en av de finaste exempel på ett ålderdomligt kulturlandskap i länet. 
Inägomarken hålls öppen både med bete och slåtter. Norr om huvudön finns några mindre f.d. 
betesholmar och fågelskär som bl a Södra Törnskär, som dock idag inte längre betas. Öns skötsel 
utförs i första hand av en arrendator. 
 

Planerade åtgärder:   

Projekttiden för Life Coast Benefit sammanföll med en känslig förhandlingsperiod mellan 

förvaltningen av Bokö naturreservat och nuvarande arrendator. Arrendet med nuvarande 

arrendator kommer att avslutas under våren 2020. Åtgärdsytorna utgör en mycket liten andel 

av naturreservatet som helhet. Sammanlagt har detta lett till att samtliga projektåtgärder 

nedprioriterades.  
 

Action C1  

Objekt Delobjekt Bokö-Västantill  

 

• Omfattning enligt ansökan: 0,47 ha strandängsfräsning och 57 m igenläggning av dike 

• Beskrivning och motivering: Målet var att strandängen på sikt skulle slås med 

slåtterbalk istället för att hållas öppen med bete. Området kan inte nås med traktor och 

slåtterbalk pga. att ett gammalt dike/ muddringskanal försvårar överfarten. 

Ursprungsplanen var att diket skulle läggas igen för att kunna sköta strandängen med 

traktorburen slåtterbalk. Dessutom skulle ev. tuvor fräsas bort. Under projektperioden 

framkom att den nuvarande arrendatorn skulle sluta. Dessutom var betestrycket så 

pass bra att strandängen inte behövde fräsas. Därför har behovet av de planerade 

åtgärderna nedprioriterats. 
 

Action C1  

Objekt Delobjekt Stora Törnskär  

 

• Omfattning enligt ansökan: 0,51 ha röjning av igenväxningsvegetation 

• Beskrivning och motivering: Stora Tornskär är en lite flack före detta betesholme som 

håller på att växa igen med främst en, slån, nypon och slån. På grund av öns ringa 

storlek och oklarheten om den kommer att betas av en ny arrendator har åtgärden 

nedprioriterats. 
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Tabell 1 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 

Action Åtgärd Planerad 

omfattning 

i ansökan 

Genomförd 

omfattning 

Differens 

C1  Strandängsfräsning 0,47 ha 0 ha 

 

-0,47 ha 

C1 Röjning av igenväxning 0,51 ha 0 ha -0,51 ha 

C1 Totalt 0,98 ha 0 ha  -0,98 ha 

C1 Igenläggning av dike 57 m 0 m -57 m 

 

Bilaga 1 

Karta över åtgärdsytorna (rosa yta resp. mörkblå linje på kartan) som fanns med i ansökan.  

Inga av de planerade åtgärder kommer att genomföras. 

 

 

 


