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Planering
Innan åtgärderna görs genomförs en noggrann planering där det ingår att titta 
på historiska kartor, vilka arter som finns i markerna och hur markerna ska skötas 
framöver.

Utkörning av artrikt hö
Hö från de artrika vägkanterna i Nynäs läggs ut på de nyrestaurerade gärdena  
för att sprida in frön från betesgynnade växter. Det här är ett sätt att få tillbaks  
försvunna växtarter som i sin tur gynnar många pollinerande insekter.

Jättetall
Många skogar i skärgården har tidigare varit mycket öppnare till följd av bl a bete 
och återkommande skogsbränder. Då har gamla, grova tallar så som denna jätte
tall kunnat växa upp. Inom projektet har hundratals gamla, grova träd röjts fram 
på bl a Rågö och Askö till glädje för såväl växter och djur som för besökare.

Inventeringar av växter och djur
För att se hur växter och djur påverkas av skötselåtgärderna görs inventeringar av 
insekter, fåglar och växter före och efter åtgärderna. Detta gör att vi lär oss mer om 
arternas ekologi och påverkan av förändringar i landskapet.

Åtgärder för häckande fåglar
Ute i ytterskärgården är minken och igenväxning av små öar och skär ett 
stort problem för häckande fåglar, bl a för den utrotningshotade skräntärnan 
som har en av sina viktigaste häckningslokaler i Sverige. Därför har vi satt ut 
minkfällor, jagat mink och röjt små öar och skär inom projektet. Skräntärnan är 
mycket störningskänslig under sin häckningsperiod och kan vid angrepp överge 
boplatserna vilket kan förstöra en hel kolonis häckning.

Inventering av gamla träd
Gömda bland yviga granar i igenväxande hagmarker finns mängder av gamla, 
 grova träd som tidigare stått fritt och solbelyst. En del i planeringsarbetet har varit 
att hitta var de finns och beskriva träden och hur de mår. 

Igenvuxen ek
Den här eken har hamnat i skuggan av granar och de nedre grenarna på eken har därför dött. När granarna huggs bort blir eken solbelyst och det gynnar både eken och 
många andra arter som lever på och i eken. En gammal solbelyst ek är som ett höghus för andra arter. Mer än 1 000 arter är beroende av en sådan ek för sin överlevnad! 
Ibland finns inga ekar på plats som kan bli ett nytt höghus för dom här arterna när eken dör. Därför har vi planterat ek på platser där ersättningsekar saknas.

Skona marken
För att undvika onödiga körskador i markerna har vi använt oss av markskonande 
maskiner, gjort åtgärder när det är som hårdast i marken (på sensommaren eller 
under kalla vintrar) och i vissa fall skotat med häst. Där det ändå blivit körskador 
har vi tagit bort dom efteråt. 

Betande djur
Efter att igenväxande sly och unga träd tagits bort behövs det betesdjur i 
markerna. Utan betesdjur och människans hjälp skulle betesmarkerna snart växa 
igen och många arter försvinna. Därför har projektet byggt två fårstall, ett på 
Rågö och ett i Nynäs.

Kofärja
Betesdjur skeppas mellan öar eller från fastlandet. Här försöker sig några kor på 
att simma istället! För att bruka odlingslandskapet i skärgården är det viktigt 
att logistiken fungerar. I projektet har brukningsvägar och en kaj byggts för att 
underlätta för transporterna.

Restaurering av slåtteräng
Slåtterängar är bland de artrikaste markerna som finns i Sverige och sköts med 
slåtter och ibland efterbete. Vi använder en motormanuell slåtterbalk för att slå 
vegetationen vid slåtter och restaurering av slåtteräng som här i Jungfruvassen. 

Stängsling
Inom projektet har vi satt upp flera mil stängsel runt de restaurerade markerna. 
Både runt öppna betesmarker, skogsbeten och ängsmarker. På Hartsö, Askö, Rågö, 
Sävö och i Jungfruvassen har vi hägnat in flera ängsmarker för att de ska kunna 
slås som äng och sedan efterbetas. Här används en stolpnedslagare på traktor för 
att hägna in en ängsmark på Askö.

Det här gör vi för att gynna naturen i skärgården
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Minkfälla
Ett sätt att jaga mink på är att sätta ut fällor. I projektområdena är hundratal  
minkfällor utplacerade på strategiska ställen där minken gillar att gömma sig.
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Det speciella med ön Lacka är att den ligger så långt ut och att det 
finns både bete och slåtter på ön. Här bor Pierre och Eva sedan tre år 
tillbaka. De menar att projektet har bidragit till en modernisering på 
Lacka, vilket har förenklat både för djur och människor.
 Pierre och Eva har två tips till besökare. Det ena är att gå vilse, 
för det är då man upptäcker det riktiga Lacka. Det andra är det fina 
tornet, som numera syns från farleden efter att de tagit bort skog 
runt omkring.

Pierre, som från att ha varit yrkesfiskare blivit mer och mer bonde, 
menar att vara lantbrukare i skärgården är det dummaste man kan 
vara, eftersom man är så beroende av båt. Lacka har dock sin charm 
med friheten.
 I framtiden kommer Pierre och Eva att fortsätta bruka. De hade 
gärna vidgat markerna för mer skogsarbete och liknande och menar 
att det finns mer att göra för att utveckla naturvården på ön.

Sävö ligger nära fastlandet vilket gör att Janne och Karin 
får väldigt många besökare. Framförallt på sommaren.  
Det är det som är speciellt med ön de bor på, menar de. 
Janne och Karin tycker att det är extra kul att sköta om 
reservatet så att fler kan komma dit och njuta av det. 
 Däremot kan det vara lite klurigt med transporter. De 
måste vara noga med planeringen och vädret påverkar 
mycket. Karin pendlar till jobbet i Uppsala, och det ser 
hon inte som något problem. 

Paret drivs av att kunna förvalta och återställa kultur
landskapet. Det har gjorts många insatser för att 
återskapa naturlandskapet och idag är det ett fantastiskt 
odlingslandskap på ön, vilket är ganska ovanligt.
   Projektet har betytt mycket för exempelvis 
hamlingen på ön. Erfarna hamlare har överfört kunskap 
som kommit till nytta. Det har också bidragit med pengar 
för åtgärder som aldrig hade blivit gjorda annars, som en 
ny mindre slåtteräng.

Djurbesättningen på Nynäs finns för att sköta om 
markerna i naturreservatet. Eftersom lantbruket drivs av 
Öknaskolan, är Henrik också en del av skolverksamheten. 
Men gården är öppen för alla som vill besöka den.
 Henrik berättar att de försöker bevara och hålla 
de värdefulla odlingslandskapen i hävd. Man försöker 
anpassa djurraserna efter markerna. Projektet har 
bidragit till mer betesmark och andra typer av mark som 
tål väderskiftningar på ett bra sätt.

Under projektets gång har de fått mycket ny kunskap. 
Projektet har även betytt mycket ekonomiskt. Ett exempel 
är det nya fårstallet och att de nu har får som betar på 
markerna.
 Det har varit positiva reaktioner från besökare som 
uppskattar att det blir ett öppnare landskap med en 
ökad artrikedom på sikt. Henrik kommer göra allt för att 
fortsätta jobba för det.

Dag arrenderar marker ända från Strandstuviken in mot 
Myntan vid Arnöleden. Med en spannmålsgård på 150 
hektar, 30 stycken inackorderingshästar, betesprojekt, 
snöplogning och uppdrag åt kommunen blir det väldigt 
varierade arbetsuppgifter.
 Innan projektet drog igång var marken som en 
djungel. Det var sly och träd överallt då marken stått 
orörd i många år. Många var nyfikna och visade ett 

stort intresse för hur det skulle bli. Dag upplevde både 
uppskattning och ett engagemang. Besökare är väldigt 
positiva till resultatet.
 Dag hoppas att projektet fortsätter att växa och 
utvecklas. Han ser fram emot slåtterängen väldigt 
mycket, men menar samtidigt att han inte har åldern 
med sig. Till sin hjälp har han två lantarbetare, eller 
”tusenkonstnärer”, som han själv beskriver dem.

”Från början var det 
fiskevattnet jag ville åt  

som gammal yrkesfiskare.  
Nu har man blivit mer 

och mer bonde.”

Röster från skärgården

Pierre och Eva – Lacka 

Dag – Jungfruvassen

Henrik – NynäsJanne och Karin – Sävö
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”Projektet kom verkligen 
lägligt. Det här har varit en 
dröm som funnits så länge 

som jag varit bonde.”

”Sävö är närmare än 
man tror. Inte längre  
än en timma från 
Sergels torg”. 

Anna är biolog och arbetar med att förvalta natur reservat 
i Södermanlands län. 
 I skärgården finns ett odlingslandskap med en 
fantastisk artrikedom som helt beroende av  öppna, 
 sol belysta landskap som sköts av bönder och hävdas 
 genom bete eller slåtter. Projektet har skapat  bättre 
 förut sättningar för våra skärgårdsbrukare att  kunna 
 fortsätta sköta markerna i skärgården. Det har  också 
lett till många goda samarbeten mellan olika  aktörer 

i  skärgården vilket kommer att få betydelse även i 
 framtiden. Men det har även funnits en del utmaningar 
– transporterna har varit många, dyra och svåra att 
 planera eftersom vädret i skärgården aldrig går att 
 förutse. Men det är ju vardagsmat för de skärgårdsboende. 
Framgångsfaktorerna i projektet har varit kombinationen 
av bra åtgärder för den biologiska mång falden och bra 
 åtgärder för besökare i skärgården. Det vi har skapat är  
till nytta för båda!

Anna – projektkoordinator för Life Coast Benefit, Länsstyrelsen
AnnChristine vill öka livskvaliteten hos andra. 
Själv är hon ute varje dag, eftersom hon bor så nära 
fågeltornet. Är hon inte här ute besöker hon gärna andra 
naturreservat norrut. 
 För att få veta hur tillgänglighetsanpassade olika 
ställen är ringer AnnChristine och tar reda på mer 
information. Eller så åker hon helt enkelt ut och testar. 

Hon försöker uppmana folk att ta sig ut till fågeltornet 
så att de ska få se hur bra det blivit. 
 Tillsammans med en studiecirkel spånade Ann
Christine kring vad man kunde hitta på för att komma ut 
i naturen. Det var då fågelskådning kom på tal. I samma 
veva byggdes tornet. 

Ann-Christine – fågeltornet, Strandstuviken 
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”Länsstyrelsen kommer 
jobba vidare för att stötta alla 

driftiga skärgårdsbrukare i 
deras skötsel av markerna.”

”De här våta markerna är 
värdefulla även för driften. 
Det blev väldigt tydligt  
i samband med 2018 års 
extrema torka.”

”Tillgänglig natur är något som
ligger mig varmt om hjärtat. Jag

vill ha samma förutsättningar som
alla andra att kunna ta mig runt.”
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