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15. Strandstuviken
Besök projektets fågeltorn i Strandstuviken för fågel
skådning i toppklass eller sätt dig och ta en fika i 
vårsolen. 

14. Svanviken
I Svanviken finns en flera hundra meter lång spång 
genom alskog och strandängar ut till en plattform 
med fin utsikt över Kilaån.

12. Jungfruvassen
Längs med inloppet mot Nyköping ligger vidsträckta 
strandängar i Jungfruvassen. Här kan du spana efter 
fiskgjusar, havsörnar eller den sällsynta kungs  fi   skaren. 
Eller njuta av artrikedomen i den nyrestaurerade 
ängen längs med vägen mot Linudden.

3. Askö
Det är inte bara den paradisiska sandstranden i 
Storsand som är värd att besöka på Askö. Här finns 
också ett fint odlingslandskap att upptäcka.

7c. Lacka
Långt ute i den sörmländska skärgården ligger denna 
pärla. Halva ön är slåttermark och halva ön betas. 
Uppe på berget i nordväst ligger Lacka torn med 
milsvid utsikt över skärgården.

7b. Hartsö
Att kliva iland på Hartsö är som att kliva tillbaks i 
tiden. Här finns ett vackert och rikt odlingslandskap 
med slåtterängar, hamlade träd, gamla ekar och 
artrika betesmarker.

4. Nynäs
Nynäs är ett av länets mest varierade och artrikaste 
naturreservat. Inom projektet har vi återskapat stora 
ytor med öppna strandängar och skogsbeten. Här ser 
du den fina orkidéängen i Sandviken som blommar 
fint i början av juli.

8. Rågö
På Rågö finns ett varierat och vackert odlingslandskap 
att upptäcka, inte minst de fina skogsbetena som 
projektet återskapat.

M E D F I N A N S I Ä R E R

Life Coast Benefit
PERIOD: 2013 – 2019

OMRÅDEN: Södermanlands,  
Östergötlands och Kalmars kust och  
skärgård, totalt ingår 45 Natura 2000- 
områden varav 16 i Södermanland

FINANSIÄRER: Life+ (EU:s program för  
att stödja unionens naturvårdspolitik),  
Natur vårdsverket och länen tillsammans

SYFTE: att återskapa ett rikt odlings-
landskap, levande våtmarker och ljusa 
skogar.

1.  Tullgarn 2.  Borgmästarholmen 3.  Askö 4. Nynäs 5. Horsvik 6. Stendörren 7a. Sävö 7b.  Hartsö 7c. Lacka  
7d. Ringsö 8. Rågö 9. Sjösakärren 10. Västra Djupvik 11. Labro Ängar 12. Jungfruvassen 13. Linudden  
14. Svanviken-Lindbacke 15. Strandstuviken 16. Marsviken Marsäng

7a. Sävö
Med vandrarhem, naturskola, café, uthyrningsstugor 
och fina vandringsmöjligheter är Sävö den mest 
välbesökta skärgårdsön i Sörmland.



För djuren, växterna och människorna i skärgården

lifecoastbenefit.se

Varför gör vi åtgärder i naturen?

Betesmarken vid torpet Rösten, Nynäs. Före restaureringarna år 2015 vid Rösten i Nynäs 
var landskapet mörkt av granplanteringar från 1950-talet på gamla gärden. Genom att ta bort 
trädplanteringar har landskapet blivit mer öppet och solbelyst till nytta för många arter.

Strandängarna vid Nynäs kanal, Nynäs. Strandängarna nedanför Nynäs slott hade vuxit igen 
med alskog och sly. Här har al huggits bort och därefter har stubbarna frästs bort. På det viset 
återskapas öppna strandängar som stått och vuxit igen sedan 1950-talet. Idag är strandängarna 
åter öppna. Det gynnar många fåglar, insekter och blommor.

Skogsbetet vid Kärleksstigen, Askö. Inne bland granarna fanns många majestätiska jätte-
tallar som nu huggits fram för att inte skuggas ut av granen. Där det tidigare var en vägg av 
gran ser man nu ut mot havet.

Hamlad lind
Hamling, eller lövtäkt, är en gammal metod för 
att få foder till djuren och ved. På Sävö där det 
finns gott om sådana träd, har många återhamlats 
inom projektet. Det gör att träden blir gamla och 
får håligheter till glädje för fåglar, insekter och 
fladdermöss.

Adam och Eva
Adam och Eva är en färggrann orkidé i två  
färg varianter, rosa och gulvit. Den gynnas när 
 marken inte gödslas eller plöjs, utan slås som 
äng och  efterbetas. Sådana marker är fulla med 
blomsterprakt och är väldigt viktiga för att ge  
nektar åt  pollinerande insekter.

Betesdjur på öar
Även långt ute i skärgården går det betesdjur  
för att inte öarna ska växa igen. Djuren är helt 
avgörande för att landskapet ska fortsätta att 
vara öppet, till glädje för både den biologiska 
mångfalden och för besökare i skärgården.

Friluftsliv på Rågö
Inom projektet har vandringsleder, mulltoaletter 
och fikaplatser iordningsställts för besökare.  
När man vandrar på Rågö kan man få sällskap  
av både får, getter, hästar och kor.

Gluttsnäppa
Bara timmar efter att restaureringen avslutats 
på strandängarna nedanför Nynäs slott, hittade 
vadarfåglarna dit igen en efter en. Bland annat  
den här gluttsnäppan. Öppna strandängar som 
 betas eller slås blir allt ovanligare i landskapet. 
I projektet har vi bidragit till fler strandängar 
 öppnats och åter  betats.

Jätteträd
Inom projektet har hundratals gamla, grova  
träd huggits fram för att inte dö av beskuggning.  
Det gör i sin tur att tusentals arter av insekter,  
lavar, mossor och fåglar gynnas.

Majviva
Majviva är släkt med den vanligare gullvivan.  
Den växer på våta strandängar som betas eller slås. 
I Strandstuviken och Sjösakärren har de åter börjat 
bre ut sig på strandängarna efter restaureringen.

Tallticka
Tallticka är en svamp som bara växer på riktigt 
gamla tallar som är solbelysta. Genom att frihugga 
hundratals gamla tallar på Askö, Rågö och i Nynäs 
har det blivit lättare för den här arten att leva kvar.

ÅTERSKAPAR LJUSARE KUST OCH SKÄRGÅRD
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