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2. Executive Summary  
The aim of the LIFE Coast Benefit project is to improve the conservation status and habitats 
in the Western Baltic Archipelago. Values in focus are species and habitats favored by 
traditional agricultural management, natural structures and disturbance regimes in forests and 
in shallow waters. Their conservation status has suffered when the relevant management has 
been made increasingly difficult due to high costs for transportation and decreasing of local 
farming. A goal within the project is to cooperate and work with actions in different habitat 
types to get good cost efficiency. 
Habitats in focus are: Fennoscandian wooded pastures (9070), Wetland meadows (1630), 
Fennoscandian lowland species-rich dry to mesic grasslands (6270), Fennoscandian 
hemiboreal natural old broad-leaved deciduous Forests (9020) and Western Taiga (9010). 
Species in focus are: Sterna caspia, Osmoderma eremita, Lucanus cervus and 
Anthrenochernes stellae. 

 

2.1 Administration 
The coordinating beneficiary is County Administrative Board of Östergötland (CAB E), where 
Project manager and financial manager are employed. There are three associated beneficiaries, 
County Administrative Board of Södermanland (CAB D), County Administrative Board of 
Kalmar (CAB H), and Swedish Environmental Protection Agency (SEPA). The CABs are 
responsible for all the concrete actions within their county borders, SEPA have a small role in 
concrete actions but contribute to financing the project in great extent. The external financing 
comes from the EC Life+ Nature fund.  
 
The Senior advisor group perform three meetings per year dealing with general progress in the 
project, economical expenditures and strategical planning for staffing due to situation. 
. 

2.1  Technichal progress 
Preparing actions  
To facilitate for the restoration actions in the project, some preparatory actions (A-actions) had to 
be done first. Some of the sites are nature reserves and for 12 of these sites, new legal 
management plans have been established in the project and one is in progress and will be legally 
adopted soon. All sites need specific restoration plans with descriptions of the detailed plans for 
restorations in the site. A total of 56 site specific action plans have been established and are 
available on the project website. Prior to the assignments for restoration, several calls for tenders 
have been made, for example for logging services, and construction of small scale infrastructures. 
 
Restoration actions 
The outcome of the project is 1239 ha semi natural grassland restored to enable grazing or 
mowing in future. Furthermore are 1639 old pollards are restored by cutting branches and 563 
new recruitment trees have had their first cut aiming to start the next generation of pollards. 
123 ha islets for bird nesting have been restored. New fencing (117 089 m) and animal sheds 
(4 pieces) have been built or improved in the project to enhance husbandry. 
 
An organization to prevent predation from Mustela vison (Mink) has been established. Start 
meetings were held in Södermanland in September 2016 and in Östergötland in January 2017 
with landowners and hunters. Traps (130 pieces) for catching Minks have been distributed 
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amongst landowners. The organization performed hunting in 8 different areas in three N2000-
sites within the project area. About 140 Minks have been killed within the project period. 
 
Uniform forest plantation has been diversified, in total 146 ha, by cutting planted conifers and 
enhance the deciduous forest in place. At one site oak seedlings are planted to gain forsest 
diversification. 
 
26 ha wetlands have been restored in the project, recreating wet areas on land, and removing 
excessive vegetation in marine shallow water to enhance the fauna.  
 
Monitoring actions  
Structures and species have been monitored within the project to measure if the conservation 
status of the habitats and species have been improved. 
 

• Monitoring of seminatural grasslands, return of flora after restoration. 
We can see strong results with increasing flora for areas managed with mowing (habitat 6510 and 
7230). Moderately positive results, for semi natural grassland that are grazed (habitat 6270 and 
9070) (second monitoring event were very short period after restoration, results will most likely 
improve during the next years). In marine meadows habitat 1630 we have a decrease in flora due 
to project actions. The milling of tufts performed in wetland meadows, habitat 1630, has been of 
great importance for bird life, but the flora seams to suffer from lower abundance several years 
after the management. 
 

• Monitoring of birds in the archipelago, wet meadows and created wetlands. 
Altogether the project measures (action C1) seem to have had positive impact for the more or 
less specialized costal birds and coastal meadow birds while more generalist freshwater birds 
and birds using taller grass- and Phragmites-vegetation have declined (as presumed when 
removing overgrowth). Eider and Scoter also have decreased in breeding numbers at the 
project sites, this could possibly partly be a result of the clearings of bird islets. But the life 
conditions in general probably have a larger impact than project measures, in particularly 
Eider has decreased dramatically along all the Baltic coastline. The restoration of coastal 
wetlands (action C8) has attracted breeding ducks, Greylag, Green sandpiper, Coot, Lapwing 
and Common snipe and is instant and very pleasing result of bringing the water back in the 
landscape.  
 
The Caspian tern, Sterna caspia, which is one of the project's focus species, population numbers 
have not increased during the project period. The Caspian tern are vulnerable as a species because 
they have a few small colonies, sometimes they move from one island to another, so our newly 
cleared islets might be colonized. But they have no opportunity to spread in a wider area, until 
their numbers increase. The number of birds is stable and has not changed during the project 
period, there has been problem with breeding and the population do not grow. The Caspian tern 
eats relatively large fish, which is now sparsely found in the shallow marine environments where 
it feeds. There has to be a major change in the ecosystem, so that the size distribution in the fish 
community should be changed, in order to seriously improve the population size of the Caspian 
tern. 
 

• Monitoring of Mink abundance  
The contractors documented where and in what numbers Minks are abundant while hunting 
(action C5). There are clear results in decreasing numbers of Minks season two and three from the 
start. There are some interlinked results from bird monitoring in the region. Numbers of bird 
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nesting in cavities, the most vulnerable for Mink predation, do increase in small number. The 
numbers are small and changes in bird population size can be a coincidence. 
 

• Monitoring of prescribed burning, new structures in the landscape and enhanced insect 
fauna. 

Prescribed burning (action C6) has been done in five different forests. In four of the forests the 
ecological results are really good, in one site the results are weak due to a slightly mild burning. 
Monitoring confirms that there are new structures created by the fire, as injured trees with resin 
flow, dead Spruces, a lot of coarse wooden debris, new glades and naked soil where the topmost 
organic layer has been consumed by the fire. All these new structures in the forest are essential for 
the fire-dependent that fauna and fungi we wanted to preserve. Insect monitoring also has been 
done and in the four sites where the burning was satisfying the insects responds as we hoped. Fire 
dependent insects do occur (flying in) and multiply in the burned areas. One of the areas, where 
the burning was satisfying for the ecological values, was still judged as too intense burned by the 
staff conducting the work. In the archipelago sometimes the soil conditions are peat/organic direct 
on solid rock without any mineral soil. This make the fire consume every bit of soil (peat) the 
forest stands on and as a result we risk a to high mortality due to root injuries. This was new 
knowledge and led to changed policy for how to choose new objects for prescribed burning in the 
future. The insight was sheared with the LIFE Taiga project and altered some of their plans for 
burning. 
 

• Monitoring of structures and renewed openness for sunlight in the landscape. 
A warm, light open landscape is the key to most of the ecological aims of the project. 
Monitoring coverage by tree canopies before and after project actions with aerial photo 
interpretation, gave us results how our measures changed the light reaching essential 
structures such as light demanding bushes, flora and coarse tree stems. The result of three 
different actions have been monitored- reduction of overgrowth in in grasslands and wooded 
pastures (action C1), prescribed burning to restore Western Taiga (action C6) and 
diversification of forest plantations and removal of invasive tree species (action C7). In all 
sites monitored there are clear and positive results, with a more open landscape. The aerial 
photo interpretation also let us know the composition of different tree species and abundance 
of dead standing trees in the restoration sites.  
 

• Monitoring of abundance and quality of ancient trees in the landscape. 
Ancient and ecological valuable trees are abundant in high number along the coast. It has been 
difficult to perform forestry in the islands, so many trees are preserved. Monitoring registered 
about 4 700 trees ecological valuable trees within project areas and the surrounding conditions 
have been improved (enable light to reach them), for at least 4 300 of them.  
These wooden habitats and their quality are crucial for the focus species in the project 
Osmoderma eremita, Lucanus cervus and Anthrenochernes stellae. The high number of 
restored environments, with sunlit stems of ancient trees, promote the populations of our 
focus insects. 
The Osmoderma eremita was searched for in some of the promising wooded habitats we restored. 
One new unknown site for the species are now registred in Östergötland, Herrborum SE0230180, 
after this study. In Södermanland the conclusion is that Osmoderma eremita is not distributed on 
the islands in the archipelago, one site on mainland Tullgarn SE0220034 have the quality in 
habitat and renewed inventory might find the beetle. In Kalmar one site, Björnö SE0330099 had 
no recent findings of the Osmoderma eremita and the new inventory was successful – is still in 
place! 
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• Monitoring of fauna returning in marine wetlands 
For recreated wetlands on land, to retain freshwater in the landscape, (action C8) birds were 
choose as key indicators, with good results – see remarks about bird monitoring above. 
For marine wetlands (action C9), restored by removing overgrowth (mostly Phragmites 
austarlis) in shallow waters, monitoring of marine fauna were performed. In one case the 
accessibility for fish migrating from the sea to shallow waters to spawn were monitored. No 
access before measures in the project and access after are clear results. In another site a more 
systematic inventory of the habitat (1150) including benthos (flora and fauna) have been 
done, finding that the abundance of species is not optimal, perhaps it is because of low inflow 
of seawater due to uplift of land.  
 
Dissemination actions 
The website www.lifecoastbenefit.se including an integrated Facebook account is up and running 
and the deliverables from the project are all published. A general information leaflet in Swedish 
and English, two different roll-ups and badges with logotype (for outdoor marking of 
infrastructures) are example of items purchased for a general information kit. The project 
members have participated on different events and conferences throughout the project period, 
where the project is presented in form of talks, roll-ups, posters or net-working. Signs have been 
produced and displayed at the sites, site specific signs, general signs about the project and signs 
describing the habitats. There have been reference group activities with stakeholders, internal 
work-shops for partners in the project and network trips to other Life-projects. Late in the project 
period a film explaining the topmost aims for the project was produced and launched at Youtube 
and at the projects website. Two different exhibitions for regional visitor centres (Naturum) have 
been produced and are displayed. A leaflet explaining the biological/cultural heritage in the 
archipelago is produced in Swedish and English. We had a successful final seminar, with 
participants from European countries participating. Participants at the seminar showed sincere 
interest in the projects aims and actions and we had good discussions. Some contacts for future 
networking were established.  
 

• Social impact assessment 
Two different studies have been performed. One questionnaire was distributed at six of the 
N2000-sites in the project where we know there are frequent visitors. Result shows that 
people are deeply dedicated in nature and the places they visit, but not so well informed about 
the project. There is some confusion about what the project are responsible for and what other 
stakeholders are doing in the same site (both positive feedback and complains registered). 
Almost none of the visitors had seen our web-page or our Facebook account.  
The other part of the study was directed to stakeholders, landowners, farmers, local residents 
and contractors. Most voices are positive and answer that they them self and/or the landscape 
have gained from the project. Sometimes landowner express frustrations due to delays in legal 
decisions needed to start project measures and delays in assessment for CAP subsidies after 
the restoration. Landowners summarize; in the end everything is solved, even if there has 
been some frustration over bureaucracy during the project. 
 

• Outdoor life, small scale infrastructure to facilitate visiting project sites 
In some sites special important for visitors the project have performed small scale 
infrastructure to enhance accessibility. New hiking trails are marked in five sites, 
supplemented with some pic-nic tables, fireplaces and information signs. These trails are of 
great importance for the general public, most people do not enter nature without this kind of 
infrastructure. So even though this is small investments, it has a good effect canalizing new 
groups of people in to the N2000-sites and raising awareness about nature and importance of 
managing nature. 

http://lifecoastbenefit.se/
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In two places, close to urban areas, there has been lager investments done in a bird watching 
tower and a board walk for disabled people. The location of these facilities guarantee a lot of 
visitors from the nearby city. The buildings have been planned in cooperation with local 
association for disabled, so we can assure they will be functionate all the way from parking 
lot. The association for disabled has been inspired to start educating about birdlife and are 
now planning for group visits at the bird watching tower. New groups in society are now able 
to share the joy of a great nature experiences in the N2000-sites. 
 

• Students were drilled in nature management 
The land owner at Nynäs estate, SE0220126, is also principal for Öknaskolan. A secondary 
school for natural resource and agricultural, that have their practice at Nynäs estate. Every 
year about 250 new students arrive and all of them got involved in the practical work with 
nature conservation in the project. The practical skills how to manage nature were passed on 
to several grades of students during the project period. The students will most likely become 
the next generation of farmers, hunters and horsemanship entrepreneurs after graduation. 
Skills from the interaction with the LIFE Coast Benefit project hopefully will be executed in 
the landscapes of their future occupations.  
 
Financial comments 
The project used €8,8 million, 91 %, of the total budget €9,6 million. 
During the project period the exchange rate has changed a lot. At our first payment the 
exchange rate was 8,63 EUR/SEK and the project were calculated for 8,6 EUR/SEK. During 
the project time the exchange rate has constantly raised and reached 10,21 EUR/SEK for the 
final year, a 19% change in exchange rate during the project period. The project has a loss in 
actual financing, it´s not 50% from the LIFE-fund, because we had to cover up for the change 
in exchange rate from payment date to the date when the cost occur in the project. If the 
project had been budgeted and performed with national currency (SEK) the project should 
have been reporting over spending about 718 000 million SEK in comparison to budget, 
instead of underspending €890 510. 
The project had to apply for an amendment due to higher costs for infrastructures than 
planned. Budget were relocated from external assist to infrastructure and the amendment was 
accepted by the EU-commission 29/05/2019. 
 
Evaluations of implementation  
The habitats in focus for the project (1630, 6270, 9010, 9020 and 9070) have been restored, 
1329 ha, 1029 ha foreseen in GA. Of the restored land 722 ha reach a state of favorable 
conditions. There are still 607 ha of the habitats, in focus for the project, that are restored but 
have not yet have reached favorable status. How long it will take to reach favorable status 
depend on how long time species need to recolonize after restoration.  
 
The top objective for the project was that overgrown grassland habitats and grazed forests 
would gain a favorable conservation status and species connected to semi-natural grasslands 
would be preserved. This includes birds, plant, fungi and insects connected to grazed 
meadows, grassland bushes and forest edges as well as wood-living beetles, fungi and 
epiphytic lichens connected to wide crowned old trees. The lives of pollarded trees and the 
old trees will be prolonged through management. 
The activities performed to meet this objective aims to create a light, open and warm 
landscape and provide sustainable solutions for husbandry, which is crucial to maintain the 
open landscape. This is the major part of the projects aims and actions. Now 2 600 ha have 
been improved or have a better solution for future management, including restored grasslands 
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that have been cleared from overgrowth (action C1, performed 1708 ha compared to 1362 ha 
in Grant Agreement(GA)), land that benefit from new animal shelters (217 ha as foreseen in 
GA, action C3) and even more land outside the restoration areas that also will be grazed 
owing to the new fences (900 ha). The new or improved animal shelters meet with up to date 
legal standards and ensures that husbandry will be possible in the future at the four sites. The 
high number of old pollards, 1639 restored compared to 750 foreseen in GA, mirrors the great 
importance this activity had in the past, the fodder from the trees made it possible to keep 
livestock during winter. When planning the project we under estimated these numbers, and 
during the project we have learned a lot more about different techniques to take care of these, 
sometimes fragile, old trees.  
 
It has been time consuming for the project team to establish contacts/build relations with 
landowners and farmers with grazing animals for every site. The time to make the network are 
well spent because these contacts/relations are one of the most important outcomes from the 
project. Without landowners, farmers and local contractors that are dedicated, it would not 
been possible to perform the restorations on this landscape scale or keep up with the 
management after the project. Now we are pleased with the situation achieved, we have done 
better than expected in our effort to find farmers willing to continue the work with their 
grazing animals. 
 
Some of the N2000-sites in the project are normally managed by other organizations than the 
County Administrative Boards (CABs) and their officials have had a great yield from the 
cooperation with the nature conservation managers from the CABs. At Nynäs estate 
(SE0220126) the cooperation with the project team led to changes in the management crew at 
the estate. New staff with different skills needed for nature conservation management are now 
recruited. Changes how the entire planning of grazing for the hole estate are reconsidered as a 
result from the project, not only the parts affected by the project. For the municipally of 
Valdemarsvik, owner of Ämtö SE02230055, the cooperation with a nature conservation 
manager has led to changes in the political policies about the island, they took a clear decision 
to go ahead with the management of the island. An internal organization for management at 
the municipally did not exist before the project. The municipality did not have staff with in 
their organization with skills and knowledge about husbandry and landscape management. 
Now they do have formed their own management crew, with an official responsible for the 
management, contracts with farmers performing the grazing, subsidies from CAP ensured for 
financing. None of this should have happened without support from the project team, sharing 
their expertise. 
 
Survey of the socioeconomic effect of the project shows that farmers will have a larger 
economical outcome due to Common Agricultural Policy (CAP) subsidies after the restorations 
performed in the project than before, 453 ha more are now eligible. It´s difficult to analyze the 
exact amount of money coming from CAP before and after, rules for subsidies change with 
program periods and it´s tricky to know if a change is due to new rules or an effect of the 
project. An estimation of raised income from CAP for farmers, from the project measures in 
the long term, is € 0.47 million/year. The restored grasslands provide a possibility to have 
more grazing animals and earn more money from meat production. A rough estimation is that 
the project will increase the meat production with 125 000 kg/year and € 37 500/year in the 
coming near future. Landowners and contractors have been involved in the performance of 
the concrete actions during the project and 24% (€1.4 million) of the budget for external 
expertise have been distributed to locals within the archipelago and Baltic coast near to 
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project action spots. The money distributed within the project are of importance for these 
small contractors. 
 
The second objective for the project were that predation of the exotic species Mustela vison 
(Mink) on bird colonies would be on such a low level that the long term survival of the bird 
species is not threatened. 
An organization has been formed, to map the movements of Mink in the archipelago and 
reduce the population numbers on strategic spots, to prevent predation on bird colonies. The 
project has raised the knowledge about where to find and hunt Mink on their way to bird 
colonies amongst landowners and hunters. Special dogs have been trained and equipment 
(traps) has been purchased and distributed to persons in the archipelago. Several issues have 
been solved, for example how to make contracts to grant the rights to hunt on someone else 
land, how to pay hunters fair/equally and what permissions from the authorities that is 
necessary when hunting in protected areas with restrictions in access. During the project 
period we have clear results that the population of Mink do decrease when the hunting is 
performed strategically. Minks have a very short life span and they reproduce quickly. The 
species are programmed to recolonize vast areas regularly, so new Minks will appear and 
hunting must continue after the project to maintain the population in a low level. The project 
achievements, know-how and established network of hunters, will be essential for the 
recurrent work in the future.  
It has been a factor for success in the work to hold start meetings with a broad range of locals. 
The start meeting and hunting activity have brought neighbors together and have led to further 
cooperation in the archipelago beyond the project tasks. 
 
The third objective was that uniform forest plantations would become more varied and gain 
a more favorable status with larger content of gaps and coarse woody debris. Species 
connected to old, sun exposed trees and benefited by forest fires will reach higher 
populations. The content of invasive tree species will be low. In the project 144 ha have been 
targeted by action C7 which is close to the goal, (159 ha in GA). The forests have now a 
different texture and composition of tree species. Mostly we have removed planted conifers to 
enhance the deciduous forests. In one site trees have been planted to ensure recruitment of 
oaks. Also action C6 contribute to this goal with 79 ha restored by prescribed burning (87 ha 
in GA). These measures will be sufficiently for the forests, to over time, gain all the features 
that characterize natural forests. The new structures and amount of standing dead wood are 
surveyed by the aerial photo interpretation, see remarks above.  
 
The fourth objective was wetlands restored through the removal of dikes and the plugging of 
drainage ditches. On land 26 ha new wetlands are created, by plugging diches. Almost double 
area compared to GA (14,1 ha) are targeted. This is a pretty simple measure after all the 
investigations and permissions are in place. Water return and so do the birds that we monitor. 
The marine lagoons (habitat 1150) that should be cleared from overgrowing vegetation was 
difficult to handle, due to technical reasons in some sites (machines could not enter) and some 
areas that no longer are reached by the sea because of the uplift of land and where ordinary 
removal of overgrowth would not help. Only 1,8 ha lagoons are restored compared to 6,4 ha 
in GA. 
 
In the future, the management of the project sites will be included within the ongoing 
management of Swedish protected areas conducted by the CABs nature units or landowners 
themself. The management will be financed yearly by CAP/Landowners/SEPA, 
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(responsibilities specified in, appendix 69a After-LIFE Conservation plan LIFE Coast 
Benefit). 
 

2. Sammanfattning 
Syftet med LIFE Coast Benefit projektet är att förbättra bevarandestatusen och livsmiljöerna i 
västra Östersjöns skärgård. Värden i fokus är arter och livsmiljöer som gynnas av traditionella 
jordbruksmetoder, naturliga strukturer och störningsregimer i skogar och i grunda vatten. 
Deras bevarandestatus har lidit när den aktuella skötseln har blivit allt svårare på grund av 
höga kostnader för transport och tillbakagång av det lokala jordbruket. Ett mål i projektet är 
att samarbeta inom flera olika sakområden och arbeta med åtgärder i flera naturtyper 
samtidigt för att få bra kostnadseffektivitet. 
Livsmiljöer i fokus är: Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ (9070), Boreala 
strandängar av Östersjötyp (1630), Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk 
typ (6270), Boreonemorala äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ (9020) och 
Västlig taiga (9010).  
I GA angavs att vi skulle restaurera 1029 ha av fokushabitaten och vi har restaurerat totalt 
1329 ha. Av fokushabitaten har 722 ha återfått fullgod ekologisk status och resterande hektar 
behöver mer tid för att utvecklas eller för arter att invandra. 
 
Arter i fokus är: Sterna caspia, Osmoderma eremita, Lucanus cervus and 
Anthrenochernes stellae. 
Skräntärnan, Sterna caspia, som är en av projektets fokusarter, har inte ökat under 
projekttiden. De trädklädda naturtyperna med höga ekologiska kvaliteter vi restaurerat i 
projektet är helt avgörande för våra fokusarter bland insekterna Osmoderma eremita 
(Läderbagge), Lucanus cervus (ekoxe) och Anthrenochernes stellae (hålträdsklokrypare). 
Minst 4 300 träd har fått bättre livsförutsättningar och 771 ha trädklädda betesmarker 9070 
har restaurerats och gynnar insekterna. 
 

2.2  Administration 
Den samordnande bidragsmottagaren är Länsstyrelsen i Östergötland (CAB E), där 
projektledare och ekonomiansvarig är anställda. Det finns tre associerade bidragsmottagare, 
Länsstyrelsen i Södermanland (CAB D), Länsstyrelsen i Kalmar (CAB H), och 
Naturvårdsverket (SEPA). Länsstyrelserna ansvarar för alla konkreta åtgärder inom sina 
länsgränser, Naturvårdsverket har en liten roll vad gäller konkreta åtgärder, men bidrar till 
finansieringen av projektet i stor utsträckning. Den externa finansieringen kommer från 
fonden EU Life + Natur. 
 
Styrgruppen genomförde tre möten per år och diskuterade den generella utvecklingen i 
projektet, ekonomiska utgifter på övergripande nivå och strategisk planering för bemanning. 
 
En revisor har knutits till projektet, Kent Andersson, som arbetar som internrevisor på 
länsstyrelsen i Västra Götaland. Revisorn har granskat projektets redovisning och skrivit en 
revisionsrapapport som visar att projektet följt administrativa rutiner och redovisningskrav 
från EU-kommissionen, bifogas bilaga 71 Independent Audit report. 
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2.3  Tekniska framsteg 
Förberedande åtgärder 
För att möjliggöra restaureringsåtgärder i projektet behövs en del förberedande åtgärder (A-
åtgärder) inledningsvis. Några av platserna är naturreservat och för 12 av dessa platser har nya 
skötselplaner fastställts inom projektet och en är på slutlig remiss och ska fastställas inom 
kort. Alla N2000-områden behöver särskilda restaureringsplaner med beskrivningar av 
restaureringsåtgärderna på den specifika platsen. Totalt 56 platsspecifika restaureringsplaner 
har upprättats och finns tillgängliga på projektets webbplats. Före uppdragen för restaurering, 
har flera upphandlingar/anbudsförfaranden gjorts, exempelvis för att avverkningstjänster och 
byggnation av småskalig infrastruktur. 
 
Restaureringsåtgärder 
Action C1 
Inom projektet har 1708 hektar naturliga gräsmarksmiljöer restaurerats för framtida betesdrift 
eller slåtter (1362 i Grant Agreement (GA)). Av dessa hektar finns 123 ha på små öar som 
röjts för att gynna fågelhäckning (197 ha i GA). Nya stängsel har satts upp, 117 089 m, för att 
underlätta djurhållning (94 474 m i GA) 
 
Action C2 
Nu har1639 st gamla hamlade träd restaurerats genom beskärning (750 st i GA), 563 nya träd 
har beskurits för första gången för att starta nästa generation av hamlingsträd (1500 i GA). 
 
Action C3 
Fyra djurstallar är byggda, eller förbättrade, inom projektet för att gynna jordbruksdrift, helt 
enligt plan i GA. 
 
Action C4 
Brukningsvägar för jordbruksdrift har anlagts inom fem N2000-områden, 8719 m. Väg har 
lagts till i ett N2000-område, Björkö SE0330186, i samband med begäran om 
budgetförändring, men antalet meter är fortfarande helt enligt plan i GA. 
 
Action C5 
En organisation för att bekämpa predation av Mustela vison (mink) på fågelkolonier har 
skapats, startmöten med markägare och jägare har hållits i Södermanland i september 2016 
och i Östergötland i januari 2017. Fällor (130 st) för att fånga minkar har köpts och fördelas 
mellan markägare och jägare. Organisationen har genomfört jakt i 8 olika N2000-områden. 
Ungefär 140 minkar har dödats inom projekttiden. 
 
Action C6 
Naturvårdsbränning har genomförts på fem platser och 78,9 ha (87 ha i GA). En 
naturvårdsbränning som var planerad kunde inte genomföras i projektet. 
 
Action C7 
Ensartade skogsbestånd har diversifierats, 145,7 ha (159 ha i GA), genom att avverka 
planterade barrträd och gynna lövskog som redan finns och i ett fall plantera ekar. 
 
Action C8  
Nu är 26 ha våtmarker restaurerade (14,1 ha i GA), genom att återföra vatten till låglänta 
områden på land (sötvatten). 
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Action C9 
Mycket liten areal grunda marina miljöer har restaurerats 1,8 ha (6,4 ha i GA) genom att ta 
bort igenväxning för att gynna marin fauna. 
 
Uppföljningsåtgärder 
Strukturer och arter har följts upp för att mäta om bevarandestatus för naturtyper och arter har 
förbättrats genom restaureringsåtgärder i projektet. 
 

• Uppföljning av gräsmarker, återkomst av flora efter restaurering  
Vi kan se starka resultat med ökande floraförekomst när vi följer upp marker som skötts 
genom slåtter (naturtyp 6510 och 7230). Måttligt positiva resultat för betade 
restaureringsmarker (naturtyp 6270 och 9070) (andra uppföljningsomgången kom snabbt efter 
genomförd restaurering, så resultaten kan stärkas de kommande åren). På havsstrandängar 
(naturtyp 1630) noterades en nedgång i tätheten av flora efter projektåtgärderna. 
Tuvfräsningen som genomförts på strandängarna (naturtyp 1630) har varit viktiga för att 
gynna häckande fåglar, men floran tycks lida av minskad täthet flera år efter åtgärden. 
 

• Uppföljning av fåglar i skärgården, på strandängar och nyanlagda våtmarker  
Sammantaget förefaller projektåtgärderna (action C1) varit gynnsamma för de lite mer 
specialiserade kustfåglarna och strandängsfåglarna, medan sötvattensfåglar och arter som 
lever en stor del av sina liv i högre gräs- och vassvegetation gått tillbaka. Minskat har också 
ejder och svärta som häckfåglar i objekten, möjligen till viss del som en effekt av 
röjningsinsatserna, men i synnerhet ejder minskar också dramatiskt längs hela östersjökusten 
så minskningen i projektområdet kan bero på generella omvärldsfaktorer. Restaureringarna av 
kustvåtmarker (action C8) har dragit till sig häckande änder, skogssnäppa, grågås, sothöna, 
tofsvipa och enkelbeckasin. 
Skräntärnan, Sterna caspia, som är en av projektets fokusarter, har inte ökat under 
projekttiden. Skräntärnan är sårbar som art för att de har ett fåtal små kolonier som följs upp 
regelbundet inom nationell uppföljning (Åtgärdsprogram för hotade arter). Skräntärnan kan 
ibland överge sina häckningslokaler och flytta till mer attraktiva öar i närheten, så det är 
möjligt att de kan utnyttja några av de skär som röjts i projektet. Skräntärnan kan dock inte 
sprida sig till större områden i skärgården förrän numerären ökar. Antalet vuxna fåglar är 
stabilt och har inte ändrats under projektperioden, men det har varit problem med 
häckningsframgången så populationen växer inte. Skräntärnan äter relativt stora fiskar som 
numera är sparsamt förekommande i de grunda marina miljöerna, där de födosöker. En större 
förändring av ekosystemet så att storleksfördelningen i fisk-samhället ändras skulle behövas 
för att på allvar förbättra artens förutsättningar. Minkjakt pågår vid de Södermanländska 
skräntärnekolonierna och är avgörande för att de inte ska slås ut. 
 

• Uppföljning av förekomst av minkar  
I samband med minkjakt (action C5) dokumenterade jägarna var och hur många minkar som 
dödats inom projektet. Det har skett en tydlig nedgång i antalet minkar som kan lokaliseras 
och dödas till andra och tredje jaktsäsongen efter att arbetet inletts, så åtgärden ger tydlig 
effekt på minkpopulationen. Det finns vissa resultat från fågeluppföljningen som kan kopplas 
till det minskade antalet minkar. Fåglar som bor i håligheter och små grottor i marken, som 
gravand, småskrake, tordmule och i viss mån storskrake, har ökat något under 
projektperioden. Det är dessa fåglar som är mest utsatta för minkens predation. Ökningen är 
dock så liten att den kan bero på slumpmässiga faktorer.  
 

• Uppföljning av naturvårdsbränning, nya strukturer i landskapet och insektsfauna 
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Naturvårdsbränning (action C6) har genomförts i fem olika skogar. I fyra av de brända 
skogarna är de ekologiska resultaten goda och i en skog är resultaten svaga eftersom 
bränningen var i svagaste laget. Uppföljningen bekräftar att elden tillskapat nya strukturer, 
som skadade träd med kådflöden, döda granar, massor av grov död ved, nya gläntor och bar 
mineraljord där elden förbränt allt organiskt material. Alla de här nya strukturerna är 
avgörande för de svampar och insekter vi vill bevara i landskapet. Insektsinventering 
bekräftar att i de fyra skogar, som blev väl brända, svarar insektslivet som vi hoppats. 
Brandberoende insekter flyger in och förökar sig i de brända ytorna. En av skogarna som 
brändes med goda ekologiska resultat, bedöms ändå som för hårt bränt av personalen som 
genomförde arbetet. På vissa platser i skärgården består jordlagren enbart av organiskt 
material (torv) direkt på berggrund, ingen mineraljord. När man bränner den marken förtärs 
hela jordlagret som träden står i och det blir allt för hög dödlighet hos träden på grund av stora 
rotskador. Det här var ny kunskap som ledde till förändrad urvalsprocess för nya 
bränningsområden hos Länsstyrelsen Östergötland. Den nya kunskapen delades med LIFE 
Taiga-projektet och ledde till om planering av bränningsområden även där. 
 

1. Uppföljning av förekomst och status hos värdefulla träd i landskapet samt läderbagge, 
Osmodema eremita. 

Gamla och ekologiskt värdefulla träd förekommer i stort antal vid kusten och på öarna i 
skärgården. Det har varit svårt att bedriva ett kostnadseffektivt skogsbruk på öarna och många 
träd har på så vis skonats och blivit värdefulla. Inventeringen i projektområdena registrerade 
ca 4 700 värdefulla träd och att minst 4 300 av dem fått bättre livsbetingelser, genom projektet 
(ökad ljusinstrålning). Ytterligare ett stort antal träd som är på väg att bli grova eller få andra 
ekologiska värden har också friställts för att säkra återväxten.  
De trädklädda naturtyperna med höga ekologiska kvaliteter är helt avgörande för våra 
fokusarter bland insekterna Osmoderma eremita (Läderbagge), Lucanus cervus (ekoxe) och 
Anthrenochernes stellae (hålträdsklokrypare). Det stora antalet bra livsmiljöer i trädbärande 
marker, som skapats i projektet, kommer att gynna populationsstorlekarna av våra 
fokusinsekter. 
 
För Läderbaggen, Osmoderma eremita, gjordes eftersök in några lovande lokaler vi 
restaurerade. En tidigare okänd lokal för läderbaggen kunde registreras i Östergötland på 
Herrborum SE0230180. I Södermanland drar man slutsatsen att läderbaggen inte förekommer 
på öarna i skärgården. Men i ett fastlandsområde, Tullgarn SE0220034, finns de ekologiska 
förutsättningarna och det vore intressant med ytterligare eftersök. I Kalmar undersöktes 
Björnö SE0330099 och läderbaggen återfanns, vilket är glädjande eftersom det var länge 
sedan något fynd registrerats på platsen. 
 

• Uppföljning av fauna i restaurerade vårmarker 
För våtmarker som återskapats på land, för att behålla sötvatten i landskapet, (action C8), så 
valdes fåglar som indikator, med goda resultat - se kommentar under punkten fågelinventering 
ovan. I de marina grunda vattnen där vi röjt igenväxning (mest bladvass, Phragmites 
australis), (action C9) följdes marin fauna. I ett område, Horsö-Värsnäs SE0330158, 
undersökte man tillgängligheten för fiskar i de restaurerade lagunerna. Före restaureringen 
kunde inga fiskar ta sig från havet och in i de grunda vattnen för att leka och efter åtgärd 
(fräsning av bladvass) kunde man konstatera att fiskarna återigen kom in och lekte i de grunda 
lagunerna, tydliga resultat. I ett annat område, Storö SE0330106, undersöktes habitatet (1150) 
mer systematiskt genom inventering av bentos (flora och fauna på botten). Inga arter som 
tyder på ett högt naturvärde påträffades. Fräsning av bladvass i inloppet till lagunen kan på 
sikt förbättra vattenkvaliteten och faunan i lagunen, men det är en osäker prognos. Det kan 
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vara så att landhöjningen gör att det allt för sällan blir tillräckligt högvatten för att byta ut 
vattnet i lagunen. Alternativt kan den globala uppvärmningen och högre havsnivåer göra så att 
vattnet på nytt strömmar in. 
 
Informationsspridning  
Webbplatsen www.lifecoastbenefit.se inklusive ett integrerat Facebook-konto är igång och 
resultat från projektet publicerades löpande. En allmän informationsbroschyr på svenska och 
engelska är tryckt, två olika roll-ups och bricka med logotyp (för att märka upp infrastruktur 
utomhus) är exempel på saker som producerats till ett allmänt informations-kit. Skyltar har 
tagits fram och satts upp i projektområdena platsspecifika skyltar, generella projektskyltar och 
skyltar som förklarar olika naturtyper. Projektmedlemmarna deltar också i olika evenemang 
och konferenser där projektet presenteras i form av presentationer, roll-ups, affischer eller 
nätverkande. Det har genomförts referensgruppaktiviteter med berörda parter, interna 
workshops för partners i projektet och nätverksresor till andra Life-projekt. 
Sent under projektperioden har en film som presenterar projektets viktigaste syften tagits fram 
och publicerats på Youtube och på projektets webplats. Två olika utställningar för Naturum 
Stendörren och Naturum Tåkern har producerats och visas nu. En folder som beskriver det 
biologiska kulturarvet i skärgården har tagits fram och tryckts i svensk och engelsk version. 
Projektet höll ett framgångsrikt slutseminarium med deltagare från flera europeiska länder. 
Seminariedeltagarna visade genuint intresse för projektets syften och framgångar och vi hade 
bra diskussioner. Några kontakter för framtida nätverkanden inleddes. 
 

• Bedömning av social påverkan 
Två olika studier gjordes i projektet. En besöksundersökning gjordes ute i sex av de N2000-
områden vi genomförde projektåtgärder i. Resultaten visar att besökarna uppskattar och 
känner anknytning till den natur de besöker, men de är inte så väl informerade om projektets 
åtgärder på platsen. Det är förvirring om vad projektet gör och vad andra sakägare gör i 
området (gäller både positiv återkoppling och negativ). Nästan ingen av de som svarade på 
enkäten hade besökt projektets hemsida eller Facebook-konto. 
Den andra delen av studien riktade sig till sakägare i projektområdena, markägare, djurhållare, 
jägare, entreprenörer och närboende. De flesta som blivit intervjuade är ger positiva 
beskrivningar, man upplever att man själv eller landskapet har tjänat på projektet. Ibland 
uttrycker sakägare att det varit frustrerande att vänta på olika tillstånd (laglig prövning) som 
krävs för att få sätta igång projektåtgärderna. Lantbrukare som fått vänta för att få de 
restaurerade markerna bedömda för ordinarie jordbruksstöd uttrycker att det varit påfrestande. 
De som varit irriterade på byråkrati summerar ändå att allt löst sig till slut. 
 

• Friluftslivsanläggningar 
I några av de områden projektet jobbat i, som är särskilt värdefulla för besökare, har man 
ordnat med mindre infrastruktur för att underlätta besöken. Nya vandringsleder har markerats 
upp på fem platser, och kompletterats med pic-nic bord, grillplatser och informationsskyltar. 
Vandringsleder är viktiga för att allmänheten ska våga röra sig ut i landskapet. Så även om det 
är en liten och enkel infrastruktur, så gör den stor skillnad för att en bredare del av samhällets 
befolkning ska kunna ta del av naturupplevelsen i N2000-områdena och öka förståelsen för 
vad som krävs för att sköta naturen. 
På två tätortsnära platser byggdes två större anläggningar, fågeltorn respektive spång, för att 
underlätta för funktionsnedsatta att ta sig till naturen. Placeringen av anläggningarna, i 
anslutning till Nyköpings tätort, garanterar höga besökssiffror. Byggnationerna har planerats i 
samarbete med en funktionsrättsorganisation så det är säkerställt att det fungerar hela vägen 
från p-plats till naturupplevelse. Funktionsrättsorganisationen har inspirerats av samarbetet 

http://lifecoastbenefit.se/
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och driver nu själva en studiecirkel om fåglar och planerar för grupputflykter till fågeltornet. 
Nya grupper ur befolkningen har genom anläggningarna nu möjlighet att dela glädjen i 
fantastiska naturupplevelser i N2000-områdena. 
 
Finansiella kommentarer 
Projektet har upparbetat 8,8 miljoner EUR, 91 %, av totalbudgeten på 9,6 miljoner EUR. 
Under projektperioden har valutakursen förändrats kraftigt. Vid den första 
förskottsutbetalningen var valutakursen 8,63 EUR/SEK, nästan exakt den kurs vi använt för 
att beräkna budgeten, 8,6 EUR/SEK. Under projektets gång har valutakursen stadigt ökat och 
nådde 10,21 EUR/SEK under sista året i projektet, en förändring på 19% under 
projektperioden. Projektet har därför gjort en förlust av verklig finansiering från EU:s LIFE-
fond. LIFE finansierar inte 50% av kostnaderna på riktigt, eftersom vi själva får kompensera 
för den det som ändras mellan förskottsutbetalning och den tidpunkt vi upparbetat pengarna. 
Om projektet skulle ha redovisat i nationell valuta (SEK) skulle vi ha rapporterat att vi 
överspenderat ca 718 000 SEK gentemot ursprungligt beräknad budget, till skillnad från 
underspenderat 890 510 EUR. Valutaförlusten hittills för projektet uppgår till 1,5 miljoner 
SEK.  
Projektet behövde begära en budgetförändring eftersom de budgeterade kostnaderna för 
kostnadsslaget infrastruktur överskreds. Budgetförändringen godkändes av EU-kommissionen 
29/05/2019. 
 
Utvärderingar av genomförandet 
Livsmiljöerna i våra fokushabitat har återställts i 1329 ha (1029 ha förutsågs i GA) så att de 
nått gynnsam bevarandestatus inom projektperioden (722 ha) eller en tid efter projekt (607 
ha), hur lång tid varierar beroende på av hur lång tid olika arter behöver för att återkolonisera 
efter restaurering.  
 
Främsta målet för projektet var att igenvuxna gräsmarker och betade skogar skulle återfå 
en god ekologisk status och arter som är knutna till naturliga gräsmarker skulle bevaras. Det 
inkluderar fåglar, växter, svampar och insekter knutna till betesmarker, buskmiljöer och 
skogsbryn likväl som trädlevande skalbaggar, svampar och lavar knutna till solbelysta gamla 
och vidkroniga träd. Livet ska förlängas för hamlingsträd och gamla träd genom skötsel. 
Projektet har arbetat med röjning av igenväxning för att skapa ljusa och varma landskap. Samt 
att hitta hållbara lösningar för djurhållning, vilket är avgörande för att kunna fortsätta att hålla 
landskapet öppet efter röjningsinsatserna. Nu har 2 600 ha en bättre ekologisk status, och/eller 
har en bättre lösning för hur marken ska skötas i framtiden. Det innefattar restaurerade 
gräsmarker, 1708 ha, landskap som gynnas av nya byggnader för djurhållning (ca 217 ha, 
delvis samma som restaurerade) och landskap utan för restaureringsytorna, ca 900 ha, som 
gynnats av de nya stängsel som satts upp inom projektet. Ett större antal gamla hamlade träd 
än förväntat återfanns under arbetet i projektområdena, 1639 st sköttes/restaurerades. Att det 
fanns så många hamlade träd kvar i landskapet speglar vikten av träden historiskt, löven och 
kvistarna samlades som vinterfoder till djuren och var avgörande för hur många djur som 
kunde hållas över vintern. Under projektet har vi lärt oss mer om hur man ska sköta dessa, 
ibland sköra, träd av de arborister som hjälpt oss med restaureringen. 
 
Det har varit tidskrävande för projektteamet att ta alla kontakter och bygga upp relationer och 
förtroende hos markägare och djurhållare för de olika N2000-områdena. All den tid som lagts 
på nätverket/relationerna har varit väl investerad, eftersom det är ett av de viktigaste 
resultaten från vårt projekt. Utan nätverket med alla engagerade personer inräknat markägare, 
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djurhållare och lokala entreprenörer, skulle vi inte kunnat genomföra projektet eller få 
skötseln av landskapet att fortsätta nu efter projektet. 
 
För några av N2000-områdena i projektet har normalt sett andra organisationer än 
Länsstyrelsen huvudansvaret för att markerna ska få rätt skötsel. Flera av dessa organisationer 
har inte naturvård som sin främsta syssla och de organisationerna har tjänat på samarbetet 
med Länsstyrelsernas reservatsförvaltare. Ett exempel är Nynäs gods SE0220126 där 
samarbetet med Länsstyrelsens personal bidragit till förändringar i organisationen på godset. 
Ny personal med tydlig naturvårdsinriktning har rekryterats och påverkar hela godsets 
planering för betesdrift, inte bara de delar som ingick i projektet. Ett annat exempel är 
Valmdemarsviks kommun som äger och formellt förvaltar Ämtö SE0230055 där samarbetet 
med projektteamet har lett till att politiska beslut har fattats om att driva vidare skötseln av 
markerna på ön, vilket inte var självklart. Någon egentlig organisation för att genomföra 
förvaltning av ön fanns inte inom kommunen och det saknades personal med nödvändiga 
kunskaper om jordbruk, jakt och naturvård, djurdriften på ön var avslutad innan projektet 
startade. Nu har de i samarbete med Länsstyrelsen skapat en funktionell bemanning. Det finns 
en ansvarig tjänsteman på kommunen som ser till att rätt avtal tecknas och följer upp dem, 
exempelvis finns det nu två djurhållare som har avtal, en fungerande konsult som hjälper till 
med ansökan om jordbruksstöd och stora delar av ön inne i lantbruksstöd så att finansiering av 
framtida skötsel kommer in. 
 
En sammanställning av de socioekonomiska effekterna av projektet visar att lantbrukare 
kommer att kunna få ut mer ersättning från lantbruksstöden nu efter projektet än före eftersom 
453 ha mer mark nu är stödberättigad, och siffran förväntas öka när markerna återhämtat sig 
från . Det är svårt att analysera exakt hur mycket mer pengar som kommer från 
jordbruksstöden eftersom ersättningsnivåer och vad som är stödberättigat varierar mellan 
stödperioder, så det är svårt att veta om förändringar beror på projektet eller stödsystemet. En 
uppskattning är att inkomsten från landsbygdsprogrammet ökar med ca 4,7 miljoner SEK/år 
som resultat av projektåtgärderna. De restaurerade gräsmarkerna kan försörja fler betesdjur 
och därmed öka köttproduktionen, en grov uppskattning är att köttproduktionen från de 
restaurerade markerna ökar med 125 000 kg/år och 3 750 000 SEK/år, vilket är betydande 
volymer. Markägare, djurhållare och lokala entreprenörer har arbetat med de konkreta 
restaureringsåtgärderna och fått ersättning från projektet. Lokala företagare nära projektytorna 
har fått ca 24 % av budgeten för externa tjänster (14,4 milj SEK). Ersättningen från projektet 
har stor betydelse för de små lokala företagen. För att kunna knyta små och lokala företag till 
projektet ändrade Länsstyrelsen Östergötland upphandlingsform för två ramupphandlingar så 
att det skulle vara möjligt för små och lokala företag att delta vid anbudslämning till ramavtal. 
 
Projektets andra syfte var att minska predationen från minkar, Mustela vison, på 
fågelkolonier. Målet är att den långsiktiga överlevnaden för fågelbestånden är säkrad. 
Projektet har samlat en organisation som övervakar minkarnas rörelse i skärgården och dödar 
minkar på strategiska platser, så att de inte når fram till fågelkolonier och kan äta ägg och 
ungar. Projektet har ökat kunskapen om när och hur minkarna rör sig hos markägare och 
jägare i skärgården, så att jakt kan sättas in på rätt platser och tider. Jägare har utbildat sig och 
sina hundar i jaktteknik och utrustning (fällor och lövblåsar) har köpts in. Många spörsmål har 
lösts innan själva jakten kunde starta exempelvis överenskommelser om hur man får jaga på 
någon annans mark, tillstånd från myndigheter när man behöver gå iland på platser med 
tillträdesförbud och hur man rättvist och likvärdigt betalar ersättning till jägare som jobbar 
och håller med egen båt. Under projektperioden har vi tydliga resultat med att minkbeståndet 
minskat till andra och tredje jaktsäsongen. Minkar har en mycket kort livscykel och blir inte 
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långlivade inom sina revir, arten är därför anpassad för att regelbundet återkolonisera stora 
områden. Nya minkar kommer att dyka upp i de områden vi nu lyckats minska populationen, 
så jakten måste fortsätta i framtiden för bestående resultat. En framgångsfaktor för arbetet 
med minkjakt är de startmöten som hölls i Södermanland och Östergötland. En bred skara av 
markägare, jägare och skärgårdsboende bjöds in och fick kunskap om den planerade 
verksamheten och minkarnas ekologi. Mötena ledde till att fler samarbeten mellan 
skärgårdsbor än bara minkjakten kom igång. Projektets samlade erfarenhet om minkjakt och 
det nätverk som bildats är avgörande för att den framtida verksamheten ska kunna skötas 
effektivt. 
 
Projektets tredje syfte var att ensartade skogsbestånd skulle bli mer varierade och få högre 
ekologisk status, med mer inslag av gläntor och grov död ved. Arter knutna till gamla 
solexponerade träd eller som gynnas av skogsbrand ska öka. Skogsbestånden ska endast ha 
ett lågt innehåll av invasiva trädslag. 
I projektet har 146 ha skog bearbetats inom projektet (action C7). Nu har skogarna en 
förändrad struktur med glesare trädskikt, gläntor och förändrad trädslags-sammansättning. 
Vanligtvis har vi avverkat barrplanteringar för att gynna gamla träd och lövträd generellt. I ett 
N2000-område, Tullgarn SE0220034, har ekplantor satts för att stärka upp föryngringen i 
landskapet. De här åtgärderna kommer vara tillräckliga för att skogarna över tid ska få alla de 
ekologiska funktionerna som naturskogar har. Att projektåtgärderna skapat de eftersträvade 
strukturerna och stående död ved, har övervakats genom flygbildstolkning.  
 
Projektets fjärde syfte att återställa våtmarker genom att ta bort fördämningar och lägga 
igen dränerande diken. På land har 26 ha nya våtmarker skapats genom att dämma i 
dränerande diken. Det är nästan dubbla ytan mot de 14,1 ha som förutsågs i GA. Det ä ren 
relativt enkel åtgärd att genomföra när väl alla utredningar och tillstånd är på plats. Vattnet 
återvänder och med det också fåglarna, som är det ekologiska kvittot på våra insatser. De 
marina lagunerna (habitat 1150) var svårare att hantera. Lagunerna skulle rensas från 
igenväxning av främst bladvass, men vissa av dem hade låg bärighet och maskiner kunde inte 
arbeta där, andra nås inte längre av havsvatten pga landhöjning och röjning skulle inte ha 
hjälpt för att återskapa det grunda vattnet. Endast 1,8 ha laguner restaurerades jämfört med de 
6,4 ha som förutsågs i GA. 
 
I framtiden kommer skötseln av projektområdena att inkluderas i den löpande förvaltningen 
av svenska skyddade områden som genomförs av länsstyrelserna och finansieras årligen av 
Naturvårdsverket. Mer detaljer om hur ansvaret för den fortsatta skötseln fördelas finns i 
After LIFE Conservation plan, bilaga 69a och 69b. 
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3. Introduktion  
 

LIFE Coast Benefit har arbetat med restaureringsåtgärder av natur utmed kusten och i 
skärgården i Östersjön. Den svenska skärgården består av urberg och öarna är ett resultat av 
den ännu pågående landhöjningen efter senaste istiden. Blotta mängden av små öar gör 
skärgården unik ur ett EU-perspektiv. Det utsatta klimatet med vind, torka och is i skärgården, 
har gett upphov till speciella förhållanden, både ekologiskt och för människans förutsättningar 
att leva. 
 
Klimatförhållanden, i kombination med den långa historien av småskaligt jordbruk och bete, 
har skapat ett utomordentligt intressant växt- och djurliv med hög biologisk mångfald. Det 
rika och varierande kulturlandskapet är relativt väl bevarat i jämförelse med andra delar av 
Sverige. De biologiska värdena är unika för Europa och andelen av landareal som innehåller 
högt bevarandevärde för naturmiljöer är utomordentligt hög från både nationella och EU-
perspektiv. Huvudsyftet med projektet var att höja bevarandestatusen för naturtyper och arter 
inom N2000-områdena utmed kusten och i skärgården. Projektet hade ett 
landskapsperspektiv, dvs det är inte en liten bit av odlingslandskapet eller enstaka naturtyp 
som varit i ensamt fokus när vi jobbat. För att de viktigaste naturtyperna och arterna ska 
kunna fortleva på lång sikt behövde vi helhetslösningar för driften av hela landskap. 

 
Natura 2000-områden som berörs:  
Södermanland, CAB D 

SE0220017 Svanviken-Lindbacke, SE0220020 Strandstuviken, SE0220021 Sjösakärren, 
SE0220034 Tullgarn södra, SE0220115 Marsviken-Marsäng, SE0220118 Labro ängar, 
SE0220119 Linudden, SE0220122 Västra Djupvik, SE0220124 Horsvik, SE0220126 
Nynäs, SE0220129 Skärgårdsreservaten, SE0220218 Stendörren, SE0220231 Rågö, 
SE0220439 Askö, SE0220440 Borgmästarholmen, SE0220603 Jungfruvassen.  
 

Östergötland, CAB E 
SE0230055 Sankt Anna och Gryts skärgårdar, SE0230090 Bråviken yttre, SE0230126 
Svensksundsviken, SE0230135 Eknön, SE0230138 Åsvikelandet-Kvädö, SE0230139 
Dannskären (jaktbehov för mink bedömt, ingen jakt genomförd), SE0230142 Bokö (inga 
åtgärder genomförda), SE0230151 Uggelö, SE0230180 Herrborum, SE0230192 Stjärnö-
Fågelvik, SE0230199 Kattedal, SE0230266 Uggleholmarna, SE0230328 Missjö, 
SE0230370 Stora Rimmö, SE0230376 Bråxvik, SE0230378 Ramnö- och 
Utsättersfjärden, SE0230395 Arnö.  
 

Kalmar, CAB H 
SE0330049 Misterhult, SE0330068 Lindö, SE0330099 Björnö, SE0330106 Storö, 
SE0330126 Vållö, SE0330127 Virbo med Ekö, SE0330158 Horsö-Värsnäs, SE0330164 
Rågö (Västerviks skärgård), SE0330172 Lövö, SE0330186 Björkö, SE0330253 Södra 
Malmö, SE0330268 Figeholm. 
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Naturtyper som berörts och långvarigt gynnas, prioriterade naturtyper markerade med *:  
 
Habitat Restaurerat 

(ha) 
Förutsett i 
GA (ha) 

 Habitat Restaurerat 
(ha) 

Förutsett i 
GA (ha) 

1150 5,6 6,4  7230 1,3 2,3 
1620  100,7 155  8230 122,6 99,4 
1630* 143,8 145,5  9010* 305,1 58,8 
4030 0 0,3  9020* 19,7 23,4 
5130 5,9 5,7  9050 1,1 0 
6110 2,7 0  9060 138,6 0 
6270* 88,7 61,8  9070 771,7 742,1 
6410 44,1 41,4  9080 13,4 8,5 
6510 18,9 28,3  9160 24,3 18,1 
6530* 0,3 0,3  9190 13,5 9,7 
7140 3,2 2,9  91D0 3,1 2 
 
Detaljerad sammanställning, objektsvis, över naturtyper som påverkats finns i bilaga 2 
Påverkan på naturtyp. 
 
Arter som berörts och långvarigt gynnas:  

• A151 Philomachus pugnax, A157 Limosa lapponica, och A166 Tringa glareola, 
förbättrade häcknings och rastlokaler 181,8 ha (179,6 ha i GA, naturtyp 1630 och 
6410 i action C1 och C8).  

• A190 Sterna caspia, A193 Sterna hirundo och A194 Sterna paradisaea förbättrad 
livsmiljö genom röjning av häckningsmiljöer 123 ha (155 ha i GA) och minskad 
predation av Mustela vison. Minkar har jagats och 150 har dödats, (100-170 st i GA) 

• 1419 Botrychium simplex, förbättrad livsmiljö på lokalen där den förekommer 4.3 ha.  
• 1083 Lucanus cervus, 1936 Anthrenochernes stellae, och 1084* Osmoderma eremita, 

förbättrad livsmiljö mer än 50 ha i GA. Projektet har jobbat med tyngdpunkt i 
trädklädda miljöer, som är av värde för dessa insekter 771,7 ha inom naturtyp 9070 
och 19,7 ha inom 9020 har förbättrats. Markerna finns i värdetrakter för dessa insekter 
och bör vara möjliga att kolonisera. 

 

 
Bild Läderbaggar som tillfälligt fångats vid inventering. 
 Alla skalbaggar släpps ut dagligen för att inga ska ta skada vid inventering.  
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4. Administration i projektet 

4.1 Beskrivning av organisation 
Den samordnande bidragsmottagaren är Länsstyrelsen i Östergötland (CAB E), där 
projektledare (Project Manager) och ekonomiansvarig (Financial Advisor) är anställda. Det 
finns tre associerade bidragsmottagare, Länsstyrelsen i Södermanland (CAB D), 
Länsstyrelsen i Kalmar (CAB H), och Naturvårdsverket (SEPA). Länsstyrelserna ansvarar för 
alla konkreta åtgärder inom sina länsgränser, Naturvårdsverket har en liten roll vad gäller 
konkreta åtgärder, men bidrar till finansieringen av projektet i stor utsträckning. Den externa 
finansieringen kommer från EU fonden Life + Nature. Se Organigram, Bild 1, som beskriver 
organisationen. 
 
Partneravtalen har undertecknats och lämnats tillsammans med tidigare rapportering 
(Inception report) 31/05/2014 till EU-kommissionen. 
 
Projektgruppen, projektledare och regionala koordinatorer, har i regel haft web-möten en gång i 
månaden för att diskutera projektåtgärder och stötta varandra i arbetet. En gång om året träffades 
projektgruppen, ute i ett restaureringsområde för att utbyta erfarenheter, ”work shop”.  
 
Styrgruppen, (Senior Advisor Group) var sammansatt av operativa ledare i respektive 
organisation, CAB E och CAB D och CAB H: Styrgruppen höll tre web-möten per år och 
diskuterade den generella utvecklingen i projektet, ekonomiska resultat på övergripande nivå 
och strategisk planering för bemanning utifrån situationen.  
 
Finansiell redovisning  
Projektekonomen har tillgång till elektroniska redovisningssystem för CAB E, CAB D och CAB 
H och gjorde månadsvis sammanställningar och fyllde i finansiella rapporten (Standard Statment 
of Expenditure). En gång i månaden höll projektekonomen enskilda möten med varje partner för 
att rätta till administrativa brister i rapporteringen. 
 
Monitor besökte projektet en gång om året och det blev ett extra tillfälle för projektgruppen att 
träffas och diskutera administration och konkreta restaureringsåtgärder i projektet. 
 
Referensgrupp  
För referensgrupp och expertgrupp har gruppsamansättningen varierat över tid. Inbjudna till 
referensgruppsmöte har varit sakägare och intresserade, exempelvis markägare, ideella 
föreningar, rättsliga föreningar som samfälligheter, kommuner och andra myndigheter i 
regionen, samverkansgrupper, andra projektägare mfl. som har intresse av en viss plats, men 
samma deltagare kommer inte på alla referensgruppsmöten. Totalt har mer än 700 personer 
deltagit vid olika träffar och möten. Sammanställning över informationsmöten och 
referensgruppsträffar finns i bilaga 3 Sammanställning informationsmöten. 
 
Expertgrupp 
Utgörs av kontaktpersoner i forskningsvärlden som kan kontaktas för samverkan vid tex 
seminarier eller för att få synpunkter på genomförande av åtgärder. Vid slutseminariet 
medverkade Vikki Bengtsson, dels som moderator, men också som sakkunnig expert om 
värdefulla träd vid exkursionen. Magnus Stenmark, expert på pollinerande insekter och Sara 
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Cousins, professor inom naturgeografi medverkade vid slutseminariet och höll föredrag inom 
sina expertområden. 
 
Nätverkande 
En gång per år har projektledaren och ibland projektekonom deltagit, i det svenska nätverket för 
LIFE-projekt och träffar andra projektledare och ekonomer för att diskutera projektledning och 
tillämpning av LIFE-regler. 
Projektledaren och ibland en regional koordinator deltog i de nordiska plattformsmöten som 
anordnas, vanligen årligen. Information från dessa möten sprids inom projektgruppen. 
Projektgruppen, projektledare och regionala koordinatorer, har deltagit i flera nätverksresor för att 
besöka och utbyta information med andra LIFE-projekt;  
 
Besökt projekt   deltagare från Life Coast Benefit   
HYDROPLAN LIFE10 NAT/LV/000160       

Marcelle Johansson CAB E 
Anneli Lundgren CAB E 

MIA LIFE LIFE07 NAT/S/000902        
Anna Ingvarson, CAB D 
Hans Sandberg CAB D 
Marcelle Johansson CAB E  
Martin Larsson CAB E 
Anneli Lundgren CAB E  

Grace LIFE09 NAT/SE/000345      
Anna Ingvarson, CAB D 
Hans Sandberg CAB D 
Martin Larsson CAB E  
Anneli Lundgren CAB E  
Magnus Grimheden CAB H 
Charlotta Larsson CAB H 

Biodiversety and Pollards LIFE 08/Nat/E/000075 och 
Sustainable Ordunte LIFE 11 NAT/ES/704      

Anna Ingvarson, CAB D 
Hans Sandberg CAB D  
Stellan Gustafsson CAB D 

     Marcelle Johansson CAB E 
      Martin Larsson CAB E  

Anneli Lundgren CAB E  
Magnus Grimheden CAB H 
Charlotta Larsson CAB H 

LIFE Vänern LIFE 12 NAT/SE/000132      
Anneli Lundgren CAB E  

 
Samtliga rapporter går att ladda ner via projektets web-plats:  
http://lifecoastbenefit.se/material/reserapporter/ 
 
 
 
 
 

http://lifecoastbenefit.se/material/reserapporter/
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4.2 Projektets faser 
Projektet varade under perioden 01/09/2013 till 31/08/2019.  
 
Inledande fas med planering och arbetsplaner varade i stort sett hela projektperioden, eftersom 
alla N2000-områden inte kunde sättas igång samtidigt. Alla nödvändiga tillstånd och nya 
skötselplaner levererades i tid så att åtgärderna kunde genomföras inom projektet. 
 
Inception report lämnades till kommissionen 10/06/2014 och progress report nummer 1 
30/11/2015. 
 
Progress report nummer 1 lämnades 30/11/2015. 
 
Projektet startade långsamt och Mid-term report med begäran om andra förskottsutbetalning 
lämnades först 30/04/2017. 
 
Progress nummer 2 lämnades 31/10/2018 och slutrapport 30/11/2019. 
 
En begäran om förändring (Amendment) för budgeten lämnades till EU-kommisssionen under 
projektets sista år, eftersom kostnaden för infrastruktur överskridit budget. Förändringen 
godkändes av EU-kommissionen 29/05/2019. 
 
Se också Gantt-shema, bilaga 4 för översikt av projektets arbete. 
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Bild 1 Organigram för organisaationssturkturen i projektet. Naturvårdsverket (SEPA)som är 
partner, syns inte i organigrammet eftersom de i ytterst liten omfattning deltar aktivt i projektets 
implementering eller administrativa möten.  
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4.3 Utvärdering av projektledning 
Samarbete mellan partners pågick regelbundet dels genom projektgruppsmöte varje månad 
via Skype och dels genom, work-shop årligen och vid möte med Monitor årligen. Vi berikade 
varandras arbete genom att föra vidare sådant vi har erfarenhet av till varandra. Ett exempel 
var igångsättning av predatorkontroll där CAB D varit aktiva sedan tidigare utanför projektet 
och redan har byggt upp kunnande. Vid startmöte i Östergötland deltog personal från CAB D 
för att överföra praktisk erfarenhet. 

 

Styrgruppen var aktiv och samverkade genom att, utifrån underlag och diskussioner vid 
styrgruppsmöten, justera i bemanning och ledning av respektive organisations verksamhet. 
 
Refersnsgrupp har inte fungerat så som vi förutsåg i GA, vi hade tänkt göra tre möten per 
län under projektperioden för att samla alla intressenter på ett effektivt sätt. Vi har istället 
deltagit på många mindre sammankomster. En samanställning med alla olika träffar i 
olika grupperingar finns i bilaga 3 Sammanställning informationsmöten. 
 
Expertgruppen som kontaktades under ansökningsperioden har varit vilande i stort sett. 
Gruppen är inte tänkt att samlas för gemensamma möten utan vi kontaktar experterna för 
samråd när de kan ha sakkunskap att tillföra. Flera experter var aktiva under 
slutseminariet och hjälpte oss att sätta in projektets arbete i ett större ekologiskt 
sammanhang.  
 
Ekonomisk redovisning i finansiella rapporten (Standard Statment of Expenditure) sköts av 
projektekonom anställd av CAB E. Redovisningen blir homogen och kvalitativ genom att 
en väl insatt ekonom gör hela redovisningen. En negativ sidoeffekt blir att varje partner 
blir sämre insatt i sin del av redovisning och det är svårare att granska och godkänna 
redovisningen vid rapporteringstillfällen, eftersom man inte själv jobbat med 
redovisningen kontinuerligt.  
 
Vi har regelbunden kontakt med Monitor, via e-mail för att få vägledning i hur LIFE-
regelverket ska implementeras i det dagliga arbetet. Vi får alltid snabb återkoppling och 
relevant vägledning. 
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5. Tekniska delar 

5.1. Tekniska framsteg per åtgärd 
 
5.1.1 Action A1 Revidering av skötselplaner  
 
Skötselplaner är juridiska dokument och innehåller reglering av planerade åtgärder inom 
tid och rum. I projektet revideras totalt 10 st för att samtliga åtgärder i projektet ska ha 
laglig grund. Informationen i skötselplanerna ges som en ram, inte som tekniska 
beskrivningar hur åtgärderna kommer att göras. Varje partner är ansvarig för att de 
planerade skötselplanerna i det egna länet produceras. Arbetet med att revidera 
skötselplaner fortlöpte enligt planeringen, samtliga fastställdes eller kom tillräckligt långt i 
förhandling och remissförfarande för att alla projektåtgärder skulle kunna genomföras.  

 
Arbetsläget för skötselplanerna:   Fastställda datum Bifogad i rapport 
CAB D 
SE0220126 Nynäs      Slutlig remiss pågår  Final report 
 
CAB E 
SE0230055 Sankt Annas och Grytsskärgårdar  02/07/2016  Mid term report 
SE0230138 Herrborum    10/07/2015   Progress report no1 
SE0230135 Eknön      11/07/2016  Mid term report 
SE0230328 Missjö     10/01/2015  Progress report no1 
 
CAB H 
SE0330099 Björnö     05/12/2016  Mid term report 
SE0330106 Storö       27/06/2016  Mid term report 
SE0330158 Horsö-Värsnäs    04/04/2017   Progress report no 2  
SE0330186 Björkö     13/11/2017   Progress report no 2  
Accepterad som tillägg till GA i brev från EU-kommissionen daterat 30/06/2014:  
SE0330127 Virbo med Ekö    13/05/2017   Progress report no 2 
 
Samtliga skötselplaner går att ladda ner från projektets hemsida 
http://lifecoastbenefit.se/material/skotselplaner/ 
 
Skötselplan som bifogas med denna rapport, Final report 30/11/2019:  
Bilaga 5 Skötselplan för SE022126 Nynäs 
För skötselplan för Nynäs SE0220126 pågår slutremiss, så snart den beslutade versionen finns 
tillgänglig kommer den att skickas att komplettera Final report. 
 
 
 

http://lifecoastbenefit.se/material/skotselplaner/
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5.1.2 Action A2 Ansökningar om laglig prövning 
För att genomföra projektets konkreta åtgärder behövs ibland formella tillstånd och dispenser. 
I GA har vi förutsett 4 typer av tillstånd; anmälan om vattenverksamhet (8 st) och 
förprövning av djurstallar (3 st) och dispens från strandskydd (9 st) och bygglov (6 st). 
Anmälan om vattenverksamhet (8 st) och förprövning av djurstallar (3 st) och dispens från 
strandskydd (9 st) kommer att genomföras där respektive myndighet bedömer att det 
fortfarande krävs, men dessa åtgärder kan inte bekostas inom projektet eftersom det är 
respektive länsstyrelsen som gör myndighetsprövningen och det skulle då bli en 
interndebitering. Utöver de tillstånd som förutsågs i GA har några av åtgärderna lämnats 
till samråd enligt miljöbalken 12:6 och en åtgärd har krävt dispens från föreskrifter i 
skyddat område, dess har genomförts utan kostnad för projektet. 
 
Första prövningen var klar för vattenverksamhet SE330164 Rågö (Västerviks skärgård), i tid 
för att uppfylla åtagandet i listan med ”milestones” 31/12/2015. Samtliga tillstånd och 
prövningar blev klara i tid för att kunna genomföra projektets åtgärder. 
 
I Bilaga 6 A2 sammanställning av alla beslut, finns en översikt med planerade 
tillstånd/prövningar och färdigställda beslut inom projektet. 
 
Beslut som bifogas med denna rapport, Final report 30/11/2019:  
Bilaga 7 Bygglov, toaletter inom Skärgårdsreservaten SE0220129 
Bilaga 8 Bygglov, toaletter inom Stendörren SE0220218 
Bilaga 9 Bygglov, toaletter inom Askö SE0220439 
Bilaga 10 Strandskyddsdispens, toaletter inom Svanviken-Lindbacke SE0220017 
Bilaga 11 Strandskyddsdispens, toaletter inom Skärgårdsreservaten SE0220129 
Bilaga 12 Strandskyddsdispens, toaletter inom Stendörren SE0220218 
Bilaga 13 Strandskyddsdispens, toaletter inom Askö SE0220439 
Bilaga 14 Bygglov och enskilt avlopp, toaletter inom Svanviken SE022017 
 

 
Ett av dassen på Ringsö, SE0220129 
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5.1.3 Action A3 Inventering av gamla träd  
Inventering av skyddsvärda gamla träd genomförs enligt metod som används inom 
nationell miljöövervakning. Inventeringen registrerar den exakta positionen, vitalitet, 
håligheter, graden av överväxt och potentiella hot mot trädet. Inventeringen utförs i 
Kalmar (CAB H) eftersom information om trädens positioner och biologiska värde och 
livsstatus saknas för vissa platser. Informationen kommer att samlas in under de första 
åren i projektet. 

 
Samtliga inventeringar är klara och action A3 avslutad, projektet uppfyller ”milestones” 
31/12/2015.  
 
Inventering av gamla träd har identifierat ett stort antal skyddsvärda och gamla träd i 
områdena Björnö SE0330099, Figeholm SE0330268 och Södra Malmö SE0330253. Datat är 
en sammanställning av nya inventeringar som genomförts inom projektet och redan kända 
uppgifter ur databas. Inventeringen innehåller uppgift om trädart, grad av naturvärde, och grad 
av skötselbehov, kartdelarna, i slutet av rapporten, visar var de olika träden finns. Underlaget 
från inventeringen kommer att användas när de konkreta restaureringsåtgärderna planeras så 
att träd som behöver frihuggas kommer med i arbetsplanen (action A4) och blir åtgärdade 
(action C1).  
 
Rapporten i PDF bifogades vid Progress report no1 31/10/2015 och går att ladda ner från 
projektets hemsida http://lifecoastbenefit.se/material/uppfoljningsrapporter/ 
 
Mindre förändring gentemot GA: 
Området Björnö SE0330099 var inte förutsett i GA, men behövde inventeras för att kunna 
fastställa var projektets insatser skulle genomföras. Med inventeringen (action A3) tillgänglig 
innebär det mindre kostnad vid själva röjningsarbetet (action C1) eftersom man slipper leta 
efter de värdefulla träden som ska vårdas. Inventeringen kunde utföras av extern personal som 
endast debiterade reskostnad varför uppdraget blev mycket förmånligt trots en ökad 
omfattning på uppdraget.  
 

 
Bild En gammal värdefull lind som vi hittat och vårdat inom projektet. 

http://lifecoastbenefit.se/material/uppfoljningsrapporter/
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5.1.4 Action A4 Arbetsplaner  
Arbetsplaner har producerats för varje projektplats av respektive län. Diskussioner med 
sakägare som markägare och djurhållare vävs in i planeringen. Planerna är konkreta med 
vad som ska genomföras i projektet och lätta att förstå. De innefattar till exempel 
beskrivning av vilka områden som behöver röjas, betas, slåttras, naturvårdsbrännas eller 
restaureras på annat sätt. När det var möjligt och relevant analyserades data som samlats 
in genom inventeringar, till exempel kommer trädinventering (åtgärd A.3) och vävdes in i 
planeringen så att vi kunde arbeta ekologiskt effektivt. Arbetsplanerna beskriver åtgärder 
också åtgärder för friluftslivet, till exempel placeringen av anslagstavlor och 
vandringsleder. Vissa N2000-områden behövde mer än en arbetsplan eftersom de är 
stora/uppdelade på flera naturreservat. För naturvårdsbränning av västlig taiga krävdes en 
specialplan för varje område som ska brännas. Viss utrustning för att jobba ute med 
planering har köpts in till den egna personalen, såsom handdatorer, kameror för 
dokumentation, snitslar märkfärg för handgriplig planering på plats och 
säkerhetsutrustning som tex flytvästar för transporter över havet. Produktion av 
arbetsplaner pågick under hela projektperioden fortlöpande, första planen var klar före 
utsatt tid 30/07/2015 i listan med ”milestones” och samtliga blev klara i tid för att kunna 
genomföra projektets åtgärder. 
 
I GA förutsågs 53 ordinarie arbetsplaner och 4 specialplaner för naturvårdsbränning. I 
CAB D tillkom en specialplan för naturvårdsbränning som inte redovisades i GA. Alla 
planer är nu färdigställda och efter viss omgruppering vilka landområden som skulle 
beskrivas tillsammans blev det slutliga antalet arbetsplaner totalt 56 st. I bilaga 15 
Sammanställning av arbetsplaner finns en översikt med vilka arbetsplaner som 
producerats och när de rapporterats inom projektet. 
 
Viss utrustning har köpts för att kunna genomföra arbetet med förberedande planering, 
och utrustningen används givetvis även senare under projektet när konkreta åtgärder 
genomförs. CAB E har skaffat två kameror, en handdator, en flytväst, två skruvdragare.  
CAB D har skaffat två kameror, en handdator, två flytvästar, två överlevnadsdräkter. 
CAB H har skaffat en kamera. Se sammanställning med bilder på sakerna i bilaga 16 
Utrustningslista.  
 
Färdiga arbetsplaner som bifogas denna rapport, Final report 30/11/2019. Några av dem 
har rapporterats tidigare men är nu uppdaterade. 
Bilaga 17 SE0230055 Sankt Anna o Gryt_Ängelholm NR Arbetsplan 
Bilaga 18 SE0230090 Bråviken Yttre Arbetsplan 
Bilaga 19 SE0230126_Svensksund_Arbetsplan_juni 2019 
Bilaga 20 SE0230135_Eknön_Arbetsplan 
Bilaga 21 SE0230138_ÅsvikelandetKvädö_version 2 
Bilaga 22 SE0230139_Dannskären_Arbetsplan 
Bilaga 23 SE0230142_Bokö_Arbetsplan 
Bilaga 24 SE0230151_Uggelö_Arbetsplan 
Bilaga 25 SE0230180_Herrborum_Arbetsplan 2018 Version 2 
Bilaga 26 SE0230266_Uggelholmarna_Arbetsplan 
Bilaga 27 SE0230328 Missjö NR_ arbetsplan 
Bilaga 28 SE0230370_Stora Rimmö_arbetsplan 
Bilaga 29 SE0230376_Bråxvik_arbetsplan 
Bilaga 30 SE0230378_Ramnö och utsättersfjärden_arbetsplan 
Bilaga 31 SE0230395_Arnö_arbetsplan 
Bilaga 32 SE0330099_Arbetsplan Björnö 
Planerna kan också läsas på vår web-plats:  
http://www.lifecoastbenefit.se 

http://www.lifecoastbenefit.se/
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5.1.5 Action A5 Hydroteknisk utredning.  
Den hydrotekniska utredningen är viktig för att planera vattenhöjden i våtmarken så att man 
uppnår rätt vattennivå och uppfyller de ekologiska målsättningarna, men inte riskerar att 
vattnet översvämmar någon markgranne. Den hydrotekniska utredningen innehåller 
undersökningar av marken och vattennivåer, vattenflödesriktningar, tekniska bedömningar 
och en riskbedömning till vilka nivåer vattnet kan höjas utan att riskera några allmänna 
eller enskilda intressen. Hydrotekniska utredningar har genomförts av CAB H och CAB E på 
samtliga platser där våtmarker ska anläggas inom action C8. 
 
Rapporterna som utlovats i GA är klara och har bifogats vid tidigare rapportering. 
 
En åtgärd för A5 (och C8) lades till på Ämtö SE0230055 och blev godkänd i brev från 
kommissionen daterat 26/10/2017.  
 
Rapport som bifogats i den här rapporten Final report 30/11/2019;  
Bilaga 33 A5 SE0230055 Ämtö  
 
Planerna kan också läsas på vår web-plats:  
http://lifecoastbenefit.se/material/hydroteknisk-utredning/ 
 

 
Bild Lagunen vid sjöbodarna på Rågö. Före och efter restaurering inom projektet LIFE Coast Benefit. Första bilden är från september 
2018 och den andra från juni 2019. Länsstyrelsens personal anser att det här kommer att vara en ekologiskt fungerande lagun. Foto 
Aron Edman. 
 

http://lifecoastbenefit.se/material/hydroteknisk-utredning/
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5.1.6 Action A6 Arbetsplan för ladugårdar 
 
Arkitekter/snickare anlitas för att göra ritningar för förbättringar av befintliga ladugårdar. 
Enligt GA är endast plan för ladugården på Björkö SE0330186 upptagen i action A6: Planen 
är klar och bifogades vid förprövning av djurstall (action A2). Arbetsplanen för ladugården på 
Björkö SE0330186 var klar före 31/12/2016 en försening gentemot GA som godtogs i brev 
från EU-kommissionen daterat 17/02/2016. 
 
Planen bifogades vid Midterm report 30/04/2017. 
Planen kan också läsas på vår web-plats:  
http://lifecoastbenefit.se/material/arbetsplaner/ 
 

 
Bild Den färdiga ligghallen på Björkö sommaren 2019. Foto Magnus Grimheden. 

 

http://lifecoastbenefit.se/material/arbetsplaner/
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5.1.7 Action A7 Upphandlingar  
Denna åtgärd omfattar upphandling av investeringar och externa tjänster. Detta krävdes 
av samtliga län och var ett fortlöpande arbete under hela projekttiden. Någon form av 
anbudsförfrågan/upphandling måste göras för externa tjänster och för investeringar. 
Vilken form av upphandlings som krävs styrs av svensk lag om upphandling, LOU, och 
respektive partners lokala policy. Större publicerade upphandlingar förväntades för 
åtgärderna C3, C4, men genomfördes också för C1. Sveriges regler för 
direktupphandlingar har ändrats under projekttiden, några av de publicerade 
upphandlingar som ingår i GA är nu mera tillåtet att direktupphandla, med krav på 
dokumentation. Hur många publicerade upphandlingar som genomförs ändras därför för 
att följa svensk lag. De större dokumenterade direktupphandlingarna är dock också 
tidskrävande. Partners har också utvecklat arbetet med ramavtal så flera avrop kan göras 
istället för att publicera separata upphandlingar. Även arbetet med att utforma avropsavtal 
är tidskrävande.  
  

Upphandlingar genomförs fortlöpande, de första offentliga upphandlingarna är klara, före 
utsatt tid 30/06/2014 enligt listan med ”milestones”. 
 
I projektet har 11 öppna publicerade upphandlingar genomförts och åtminstone 23 större 
direktupphandlingar. Ett stort antal avrop på ramavtal har genomförts. Nya ramavtal har 
upprättats för respektive Länsstyrelse och projektet har haft påverkan på 
kravspecifikationen. 
 
I bilaga 34 A7 sammanställning av upphandling, listas upphandlingarna och exempel på 
avrop.  
 

 
Bild Pråmning av virke från Eknön, SE0230135. Länsstyrelsen Östergötland ändrade sin rutin för hur ramavtal skulle annonseras och 
tecknas för att lokala företag skulle kunna delta. 
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5.1.8 Action C1 Reducering av igenväxning i gräsmarker och trädklädda ängar/beten. 
Igenväxta gräsmarker och betade skogar har restaurerats genom att avlägsna träd och 
buskar, som har vuxit upp under de senaste 50 åren som en följd av upphört eller minskat 
bete och slåtter. Där det är möjligt kommer betesdrift/slåtter att återinföras eller förbättras 
efter röjningsinsatsen. Där det finns biologiska värden knutna till öppenhet och 
ljusinstrålning, exempelvis gamla träd, och det inte går att ordna betesdrift kommer 
markerna hållas öppna genom återkommande manuella åtgärder. 

 
Arbetet med att reducera igenväxning har gått mycket bra.  
• 1708 hektar är nu restaurerade, i GA förutsågs 1362 hektar. 
Det har gått bra att hitta lantbrukare som vill sköta markerna, mer mark än förutsett kunde få 
betesdrift. Det är mycket förmånligt för framtida skötsel eftersom det är mer kostsamt att 
sköta marker med återkommande röjning för att hålla öppet runt värdefulla träd och andra 
ljusberoende strukturer. Den mycket torra sommaren 2018 förändrade också synen på 
markerna, de uthålliga halvskuggiga trädklädda markerna och de våta strandängarna blev en 
resurs, som var värdefull när de vanliga betena torkade bort. I en kort film redogör Henrik 
Rudberg, djuransvarig på Nynäs 0220126 för hur betesmarkerna som restaurerats blivit en 
tillgång, filmen kan nås via projektets webplats, http://lifecoastbenefit.se/material/filmer/ 

. 
 
 
Genomförda delåtgärder  Hektar i GA  Genomfört %-andel genomfört 
Öppen gräsmark    126   241  170 % 
Halvöppna gräsmarker  622   807  130% 
Skogsbete    266   378  180% 
Fågelskär    197   123  62% 
Bete två säsonger   450   557  124% 
Stubbfräsning   55   65  117% 
Tuvfräsning   210   224  107% 
     Meter i GA 
Nya staket    94474   117 089 124% 
Ta bort gamla staket  48995   57108  117% 
 
I bilaga 1 C-actions areas per site finns en detaljerad översikt för projektets alla N2000-
områden baserad på areal/metrar. Åtgärd C1; C2, C4, C6, C7, C8 och C9 redovisas i denna 
tabell. Övriga C-actions mäts inte i areal eller meter.  
 
Vi restaurerar mer skogsbete än vad som angetts i GA, det är en mycket vanlig naturtyp i 
skärgården tillsammans med övriga halvöppna gräsmarker. Arealerna av fågelskär uppnåddes 
inte. I Södermanland var merparten av de i GA utpekade skären inte lämpliga att röja vid 
expertbedömning, i samband med fågelinventering (action D1). I Kalmar upptäckte man att 
vissa av de i GA utpekade skären hade örnhäckning och det var inte alls lämpligt att göra 
några åtgärder.  
 
Mes taket än förutsett i GA har kunnat sättas upp eftersom vi mött ett överraskande stort 
intresse från djurhållare i skärgården. Det ökade intresset för djurhållning är avgörande för 
den framtida skötseln i hela landskapet. Våra fragmenterade restaureringsområden är bara 
delar av ett mycket större landskap och skötsel kan inte lösas separat för småbitar. Därför är 
det en positiv sidoeffekt att staketen som satts upp gynnar inte bara de restaurerade hektaren 
inom action C1 utan ytterliggare ca 900 ha betesmark i landskapet.  
 

http://lifecoastbenefit.se/material/filmer/
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Bildrapport från arbetet finns för samtliga N2000-områden och kan läsas på projektets 
webbplats. http://lifecoastbenefit.se/material/bildrapporter/ 
Alla projektets bilder och bildrapporter bifogas digitalt, bilaga 66 Alla bilder bilaga 67 Alla 
bildrapporter 
 
Utrustning har köpts in, en båt (ändring gentemot GA godkänd i brev daterat 17/02/2016), en 
betesputsmaskin, två knivslåtterbalkar, en röjsåg, två motorsågar, en hövagn och en 
vasslåttermaskin är inköpta till projektet av CAB D, se bilaga 16 Utrustningslista. Båten 
används för transport av egen personal till projektområdena. Övriga maskiner används för att 
genomföra skötseln av markerna i projektet.  
 
Mindre förändring gentemot GA: 

• Inom SE0230126 Svensksundsviken behövde en vattenledning dras för att långvarigt 
kunna försörja betesdjuren, som behövs för action C1, åtgärden kostade € 6325,1, 
kostnaden kan omföras från annan delåtgärd för C1 inom CAB E. 

• En bergborrmaskin köptes in av CAB E till en kostnad av €2756,01, för att underlätta 
stängseldragningar. I skärgården är det ofta stora partier med berghällar som man 
måste sätta staket över då krävs bra bergborrmaskin för att lösa uppgiften. Vissa av de 
entreprenörer som jobbar för CAB E behöver låna utrustning för att kunna lösa 
uppdraget. 

• En stängseldragning utanför N2000-området behöver göras vid Stjärnö-Fågelvik 
SE0230192 för att länka samman den nyrestaurerade marken med den befintliga 
hagen i norr. En sträcka om 320 m kommer att stängslas utanför N2000-området till 
en ungefärlig kostnad av €2 976 och 395 m inom N2000-området till en kostnad av 
€3 674. Kostnaden accepterad i brev från EU-kommissionen 18/07/2017. 

• CAB D behöver inte köpa in höräfsa "Rake-machine for haymaking" budgeterad 
till €5799, eftersom en räfsa köptes in av markägaren nyligen och han kan använda 
den inom projektet, men önskar få ersättning för förbrukningsdelar till maskinen, 
som slits vid användning. Budgeten användes istället till att köpa en hövagn för att 
transportera höet från ängarna, €4 131,15. 

 

 
Bild Betesmarker på Eknön, SE0230135, som ingår i projektet och nu är välskötta. 

 

http://lifecoastbenefit.se/material/bildrapporter/
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5.1.9 Action C2 Kronreducering/Hamling  
 
I GA delades de gamla hamlingsträden i två grupper ”små träd” 602 st och ”stora träd” 148 st, 
(750 st totalt) i verkligheten är det svårare att skilja vad som är ett stort träd från ett litet och 
om en arborist anlitats för några träd har vanligtvis alla träd på platsen beskurits i samma 
avtalade tjänst. Vi kommer därför endast att redovisa dem som en grupp. Vi upptäckte fler 
träd som behövde arboristvård i samband med fältbesök och planering av åtgärder (action A4) 
än vi visste om inför projektet. Gamla hamlingsträd som friställs vid röjning (action C1) 
riskerar att brytas sönder av vind om de inte får sina kronor reducerade. Vi har därför beskurit 
ett stort antal träd som inte förutsågs i GA. En del av träden som en kronreducering för att 
stabilisera trädet snarare än en fullständig återhamling ner till den historiska 
beskäringspunkten. I projektet hittades och restaurerades 1639 st gamla hamlade träd. 
 
Återhamlade gamla träd: 
Område    Antal i GA återhamlade   Kommentar  
SE0220124 Horsvik   10  10 
SE0220129 Skärgårdsreservaten   317  257 
SE0220439 Askö    150  350 
SE0220603 Jungfruvassen   0  17 
SE 0230055 Gryt o St Anna  20  50 
SE0230126  Svensksundsviken  0  57 
SE0230135 Eknön    0  26 
SE0230090 Yttre Bråviken   1  -  trädet dött 
SE0230192 Stjärnö Fågelvik  0  1  
SE0230370 Stora Rimmö   5  22 
SE0230266 Uggleholmarna  0  324  godkänt i brev daterat 12.04.2019 
SE0330068 Lindö    20  236 
SE0330172 Lövö    65  151 
SE0330186 Björkö    62  38 
SE0330268 Figeholm   100  100 
 
I projektet har utöver de gamla hamlade träden som restaurerats skapats nya hamlingsträd, 
målet var totalt 1500 st. Totalt 563 träd vilket är ca 38%. Målsättningen på ca 1500 träd var 
relevant för att långsiktigt bibehålla samma antal gamla och värdefulla hamlingsträd som 
idag i skärgården. När man skapar nya hamlingsträd hinner en stor andel dö under de 100-
200 åren det tar för dem att bli gamla och värdefulla. Att inte alla nya ersättningsträd 
kunde hittas i de nu restaurerade områdena innebär inte att vi missar det övergripande 
målet. Vi får fortsätta med arbetet att hitta framtidsträd framöver, inom ramen för 
ordinarie skötsel av de skyddade områdena i skärgården för att säkerställa rekryteringen 
av nya hamlingsträd. De nyskapade hamlingsträden listas i bilaga 69 a After-LIFE 
Conservationplan LIFE Coast Benefit, LIFE12/NAT/SE/000131, där uppföljning och 
skötsel av dessa träd specificeras per N2000-site. 
 
I bilaga 1 C-actions areas per site finns en lägesuppdatering över genomförandegrad i 
projektets alla N2000-områden baserad på areal. Arealen där acttion C2 genomförts motsvarar 
vad som angavs i GA. 
 
Vi har lagt till åtgärden veteranisering av träd som ännu inte är gamla, men som skulle behöva 
få en snabbare process med att skapa biologiska värden. Åtgärden skapar döda grenar och 
håligheter i stammar. Vi har lärt oss metoderna av LIFE-projektet Briding The Gap (BTG) 
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och utnyttjat gemensamma ramavtal och utbildning av arborister. EU-kommissionen, Alexis 
Tsalas har ställt sig positiv till att lägga till veteranisering i projektet via e-post (12.03.2018).  
 
Totalt har 232 träd veteraniserats inom projektet: 
Område    Antal i GA Veteraniserade   
SE 0230055 Gryt o St Anna  0  41 
SE0230090 Yttre Bråviken   0  95   
SE0230180 Herrborum   0  17 
SE0230192 Stjärnö Fågelvik  0  27  
SE0330068 Lindö    0  24 
SE0330158 Horsö-Värsnäs   0  1 
SE0330172 Lövö    0  27 
 

 
Bild Arborister arbetar med vård av gamla hamlingsträd. 
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5.1.10 Action C3 Förbättra/bygga ladugårdar  
 
Djurstallar har byggts eller befintliga byggnader förbättras på 4 platser vilket gynnar 
betesdrift på 217 hektar.  
 
Fårstallet i Nynäs naturreservat byggdes under säsongen 2016. Stallet förprövades av 
djurskyddet under hösten 2015. Stallet är dimensionerat och godkänt för 100 tackor med 
lamm. Stallet är placerat för att smälta in väl i befintlig gårdsbild. Färgsättning och 
utförande i övrigt är gjord så att stallet ska ansluta väl till byggnadsskicket på Nynäs. 
Överlåtelse av byggnaden från Länsstyrelsen i Södermanland till Region 
Södermanland/Sörmlands naturbruk skedde under vintern 2016/2017.  
 
Djurstallet på Lacka SE0220129 förbättrades genom med nya golv för att möjliggöra fortsatt 
djurdrift i befintlig ladugård. 
 
På Rågö SE0220231 Byggdes en helt ny ladugård för får och en gödselplatta. Äldre 
byggnader på ön var inte funktionella. Nu är arrendatorerna nöjda med att kunna arbeta med 
djurdriften på ett enklare sätt.  
 
På Björkö SE0330186 byggdes ett öppet djurstall för nötdjur. Det nya stallet underlättar 
skötseln och markägaren uttrycker att lösningen för enklare djurhantering bidrar till att det kan 
vara möjligt med generationsskifte så småningom. Förhoppningen är att barn i familjen ska 
vilja jobba vidare med släktgården. 
 
Bifogas: 
Bilder på ladugården på Nynäs går att se i:  
Bilaga 67 Bildrapport Nynäs SE0220126  
Bilaga 35 Avtal Nynäs SE0220126 Ladugård 30 år 
Bilder på ladugården på Lacka går att se i:  
Bilaga 67 Bildrapport Lacka SE0220129  
Bilder på ladugården på Rågö går att se i:  
Bilaga 67 Bildrapport Rågö SE0220231  
Bilder på ladugården på Björkö går att se i:  
Bilaga 67 Bildrapport Björkö SE0330186. 
 

 
Bild Den nya ladugården på Nynäs, SE0220126, gör det möjligt att arbeta med ett nytt djurslag, får, på egendomen. 
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5.1.11 Action C4 Bygge av kajplats och traktorvägar 
För att underlätta lantbrukstransporter på Rågö SE0220231 med transporter av maskiner, 
hö, djur mm samt för att göra reservaten mer tillgängliga för besökare har några kilometer 
väg förbättrats/byggts, färistar har lagts ut, samt en kaj har byggts på ön. 
Totalt blev det 1070 meter väg på Rågö med bredare ytor vid ladugårdsbacken och en 
arbetsplatta fram till kajen. Vägbredden är 3 meter med ett grövre bärlager på duk och 
slitlager. Diken har grävts vid behov, fyra trummor har grävts ner samt tre färistar. I GA 
förutsågs 1412 m på Rågö och 1070 m genomfördes Bilddokumentation av väg och kaj 
på Rågö finns i bilaga 67  Bildrapport från SE0220231 Rågö.  

 
Väg på SE0220129 Ringsö har byggts för att underlätta skötsel av skärgårdsjordbruk och 
göra reservaten mer tillgängliga för besökare. Vägarna är 3 meter bred med ett grövre 
bärlager på duk samt grunda diken. På Ringsö blev det totalt ca 650 meter vägförbättring 
runt Träsket i söder samt ca 300 m partiellt lagad väg mellan Kullbo och Ringsö gård. 
Sammanlagt fyra vägtrummor grävdes ner.  
 
Väg på SE0220129 Hartsö har byggts för att underlätta skötsel av skärgårdsjordbruk och 
göra reservaten mer tillgängliga för besökare. Vägarna är 3 meter bred med ett grövre 
bärlager på duk samt grunda diken. Totalt har ca 400 meter ny väg i söder mot Nötudden, 
samt ca 400 meter partiellt lagad väg från norr, med diken byggts. Sjutton vägtrummor 
har lagts ner.  
 
I GA förutsågs 2081 m traktorväg inom SE0220129 och 1750 m genomfördes. 
 
Bilddokumentation av vägar inom SE 0220129 Skärgårdsreservaten: 
Bilaga 67 Bildrapport från Hartsö SE0220129 
Bilaga 67 Bildrapport från Ringsö SE0220129. 

 
Inom projektet krävdes många transporter av virke och annat material till Björkö SE0330186. 
Befintlig över fast land till kaj gick genom en gårdsmiljö och trafiken störde gården och vägen 
blev sönderkörd. För att kunna fortsätta att bruka Björkö med transporter även i framtiden 
behövdes en ny vägsträcka, så att gårdscentrum inte blev påverkat. Vägen lades till i ansökan 
om budgetförändring (Amendment) och godkändes av EU-kommissionen 29/05/2019. Vägen 
blev 465 m lång 
Bilddokumentation av vägar inom SE 0330186 Björkö: 
Bilaga 67 Bildrapport från SE 0330186 Björkö 

 
Väg på S Malmö SE0330253 är klar, kaj kommer inte att byggas vilket godkänts i brev från 
EU-kommissionen 26/12/2016, budgeten kommer att omfördelas till andra åtgärder. 
Vägmaterial som tryckts ut i kanterna har lyfts på vägen upp med grävmaskin för att fylla 
ut håligheter. Efter lagning har vägen en bredd på 2-2,5 m. Totalt har en sträcka på 2 200 
m reparerats. I slänten norr om Löksundet har vägen lagats med makadam (32-60) för att 
öka motståndskraften mot vatten som rinner längsmed berghällarna under och i kanten av 
vägen. En sträcka på 1 600 m har spårgrusats med slitlager (0-16). 
Totalt har fem lastbilslass a 30 ton material transporterats med pråm till Södra Malmön.  
 
I GA förutsågs 3200 m 2 200 m förbättrats.  
 
Bilddokumentation från arbetet finns i Bilddokumentation vägar S Malmö SE0330253 
som bifogades vid Midterm report 30/04/2017. 
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5.1.12 Action C5 Predatorkontroll.  
En organisation har skapats för långsiktig kontroll av predation på fågelkolonier av 
Mustela vison (mink). Samarbete mellan markägare, jägare och länsstyrelserna har varit 
viktigt för att nå en effektiv arbetsmodell. Länsstyrelserna var ansvariga för att starta 
organisationen, men ansvaret för att driva arbetet har tilldelats markägarna eller jägare, 
med länsstyrelserna som handledare. 
Flera delorganisationer har bildats, eftersom det är en bättre arbetsmodell att engagera 
personer lokalt. 
 

Bekämpningen av mink har utförts med fällor som köpts 
in, CAB E 50 st och CAB D 60 st, och ställts ut av lokala 
jägare. Första året är det inte troligt att man fångar några 
minkar i de nya fällorna, eftersom de ser ut och luktar 
avskräckande. Sammanställning och bild i bilaga 16 
Utrustningslista.  

 
Den andra metoden som använts är att jägare med hund 
stiger i land på utsatta små öar och släpper specialtränade 
hundar som markerar var minken gömmer sig, ofta nere 
bland stenskravel. Jägaren använder då sin lövblås och 
blåser in bland stenarna vilket stressar minken enormt 
och vanligen lämnar den gömstället och skjuts då av 
jägaren. 

 
Bild En enda mink kan ställa till förödelse i en fågelkoloni. 

 
CAB D 
Arbetet inleddes av CAB D genom att en arbetsmodell formulerades, och ett möte med alla 
berörda markägare och jägare hölls 1:a september 2016. 
 
CAB E 
I Östergötland hölls startmöte under januari 2017, Kallelse till möte om minkbekämpning och 
deltagarlista och anteckningar och material minkbekämpning Östergötland bifogades vid 
Midterm report 30/04/2017. 
 

Genom att jaga minkar strategiskt har projektet minskat den fasta minkpopulationen i 
skärgården så att fågelkolonierna fredas. Arbetet behövde inledningsvis vara intensivt och 
utvärderas kontinuerligt tills man visste var och när det krävs jaktinsatser. Minkpopulationen 
minskade efter ett par jaktsäsonger och arbetet kunde minska i omfattning, men inte upphöra. 
Verksamheten med strategisk minkjakt ska nu fortsätta efter projektet, men i något mindre 
omfattning. Det GIS-skikt som skapats för att registrera uppgifter om jakten kommer att 
fortsätta att användas och uppdateras för att fortsätta utvärdera behovet av jakt. Etablerade 
samarbeten med jägare och lokalbefolkning är ett viktigt resultat av projektet. 
 
I bilaga 36 Organisation för minkbekämpning ges en utförlig beskrivning av hur arbetet 
bedrivits och hur nätverket/organisationen byggts upp. 
 
Mindre förändring gentemot GA 
Lövblås har köpts till CAB D den var inte förutsedd i GA, kostnad €691,85. Lövblås är en 
avgörande utrustning för att kunna genomföra jakt med eftersök, minkarna stressas ut ur 
gömsle med lövblåsen. CAB E har köpt motsvarande utrustning. Bild på utrustningen finns i 
bilaga 16 Utrustningslista. 
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5.1.13 Action C6 Naturvårdsbränning  
Restaurering av västlig taiga i ogynnsam bevarandestatus riktas mot skog med homogena 
bestånd, ofta planterad skog, som har få gamla träd och liten omfattning grov död ved. 
 
Fem naturvårdsbränningar har genomförts i projektet. En bränning kunde inte genomföras, 
Askö SE0220439, främst pga ogynnsamma väderförhållanden. Bränningsorganisationen hos 
CAB D är begränsad och man hade inte kapacitet att göra mer än en bränning per år. 
Bränningen av Nynäs planerades först och genomfördes under projektets första hälft. När 
turen kom till Askö blev väderförhållanden under projektets andra hälft ett problem. När 
vädret var gynnsamt på andra platser i skärgården och på fastland, så var det fortfarande inte 
upptorkat på Askö. När det slutligen var upptorkat nog lades eldningsförbud, eftersom 
omgivande landskap var mycket torrt.  
 
Genomförda naturvårdsbränningar: 
SE0220126 Nynäs 8,6 ha,  
SE0230138 Åsvikelandet-Kvädö 48,4 ha och  
SE0230055 del Ämtö 12,8 ha.  
SE0230055 Vänsö NR, Tväsäck 2,5 ha 
SE0230090 Bråviken Yttre, Kuggholmen 6,5 ha 
I GA förutsågs att 87 ha skulle brännas, eftersom Askö SE0220439 inte kunde genomföras 
blev arealen av faktiskt genomförd naturvårdsbränning 78,9 ha dvs 8,1 ha mindre. 
Se även bilaga 1 C-actions areas per site 
 
Samtliga naturvårdsbränningar genomfördes under kontrollerade former med god säkerhet. Ett 
stort arbete lades ned på att informera berörda markägare, myndigheter och allmänhet inför, 
under och efter själva naturvårdsbränningen. Exempel på information bifogades i samband 
med Midterm report 30/04/2017; viktig samhällsinformation om bränning 2016 Östergötlands 
skärgård som skickades ut till alla hushåll där vi förväntade rökspridning. Exempel på 
skyltning inför bränning och efter bränning bifogades i Midterm report 30/04/2017 se löpnr 26 
till 29 i bilaga 37 Sammanställning av skyltar. Vid Nynäs SE0220126 är besökstrycket högt 
och man valde att släcka elden inom hela ytan efter att man genomfört bränningen. I de andra 
områdena har elden fått brinna ut av sig själv vilket ibland tagit flera veckor och varit en 
mödosam process med efterbevakning och kontroll av att elden inte smiter utanför området. 
Att låta elden brinna under lång tid och ner i marken för att konsumera humusskiktet ger stora 
ekologiska fördelar och därför lägger vi tid och resurser på det. I Östergötland valde man att 
genomföra själva antändningen av två objekt med egen personal, SE0230055 Vänsö NR ön 
Tväsäck och SE0230090 Bråviken Yttre ön Kuggholmen. Att använda egen personal ökade 
avsevärt flexibiliteten i när vi kunde genomföra åtgärden, entreprenörer i branschen har flera 
dagars framförhållning innan de kan inställa sig och när det är bra förutsättningar för 
naturvårdsbränning bildas kö på de jobb som ska utföras.  
 
I fyra av de brända skogarna är de ekologiska resultaten goda och i en skog, Nynäs 
SE02220126, är resultaten svaga eftersom bränningen var i svagaste laget. Uppföljningen 
bekräftar att elden tillskapat nya strukturer, som skadade träd med kådflöden, döda granar, 
massor av grov död ved, nya gläntor och bar mineraljord där elden förbränt allt organiskt 
material. 
Sammanfattningsvis har naturvårdsbränningens övergripande syfte att skapa en ljusare, 
varmare och mera mosaikartad skog uppnåtts.  
 
Uppföljningsrapporter efter bränning (action D3) har bifogats vid Midterm report 30/04/2017.  
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5.1.14 Action C7 Diversifiering av skog 
 
Restaurering av ensartade skogspartier med ogynnsam bevarandestatus har genomförts 
genom skapande av luckor och grov död ved av olika slag. Invasiva icke inhemska 
trädslag har tagits bort i områden med sådana problem. Oftast finns ett varierat trädskikt 
att ta till vara och vårda genom att ta bort planterade barrträd, som tränger och 
konkurrerar. I ett N2000-område, Tullgarn Södra SE0220034, har plantering av lövträd 
genomförts för att öka diversifieringen. 
 
Ekplantering behövdes inom SE0220034 Tullgarn Södra för att säkra att det ska finnas 
framtidsträd som ska ta över efter de ekjättar som finns på godset. På 12,5 hektar har åtgärder 
gjorts för att få in fler ekplantor, antingen genom plantering eller genom att ta tillvara 
självsådda ekplantor, som röjs fram ur vegetation och märks ut så att de inte av misstag röjs 
bort i ett senare skede. Vid små planterade ekar ordnades med burar för att skydda mot 
viltgnag och de behövde skötsel av gräs och vattning för att etablera sig. 
 
Arbetet med att ta bort planterade barrträd är okomplicerat och löpte på väl. Det blir 
omedelbara resultat när planteringar av barrträd tas bort, så strukturellt ser man direkt positiva 
resultat och de lövträd som finns naturligt kommer fram. 
 
I GA förutsågs att 159,1 ha skulle diversifieras, arealen av faktiskt genomförd restaurering 
blev 145,7 ha dvs 13,4 ha mindre än planerat. Flera av de områden som enligt GA skulle 
diversifieras för skogliga värden visade sig ha kvaliteter som betad skog och små delar inom 
flera N2000-områden övergick till action C1 med någon form av bete. Den enda lite större 
avvikelse från plan är SE0220034 Tullgarn Södra där 7,2 ha mark inte fungerade som tänkt 
för plantering. För att kompensera för utebliven plantering genomsöktes landskapet efter 
befintliga ekplantor i brynmiljöer. 
 
Se även bilaga 1 C-actions areas per site för objektsvis redogörelse. 
 
Åtgärden följdes upp genom flygbildstolkning av öppenhetsgrad före och efter. Även 
trädslagsammansättning och stående döda träd tolkades framgångsrikt. Målen med förbättrad 
struktur i skogen med fler gläntor, solinstrålnng och mer död ved och högre andel lövinslag 
har uppnåtts. I bilaga 42 a, 42 b och 42 c Flygbildstolknng och analys, finns objektsvisa 
redogörelser. 
 

 
Bild Att avverka unga barrträd så att de äldre lövträden kommer fram i ljuset är ett sätt att göra skogen mindre ensartad. Här är 
avverkning igång på Ämtö SE0230055. 
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5.1.15 Action C8 Våtmarksrestaurering 
 
Våtmarksmiljöer kommer att återställas genom att avlägsna diken och igensättning av 
dräneringsdiken för att återinföra naturliga vattenregimer. En hydroteknisk undersökning 
(åtgärd A.5) har genomförts före restaurering.  
 
Våtmarken på Södra Malmö SE0330253 är anlagd manuellt med spade, det krävdes en 
kompletterande åtgärd eftersom dämmet inte fungerade fullt ut efter första 
igenläggningen. Efter lite mer grävning för hand och dämning fungerar nu hela 
våtmarken som det är tänkt. Målet är att vallarna ska hålla för alla tänkbara påfrestningar. 
Den hydrotekniska undersökningen visar högsta vattenstånd, men så högt når vattnet bara 
under korta perioder. Under dessa korta översvämningsperioder påverkas även skogliga 
naturtyper som västlig taiga 9010, vilket är positivt för den skogliga dynamiken. 
 
Våtmarken på Björnö SE0330099 är genomförd, marken är fuktig och bevuxen med 
veketåg. En grävskopa lade igen diken och använde befintliga schaktmassor för att helt 
fylla dikena. Kantdiken bevuxna med björkar och annan igenväxning röjdes och 
dikesvallarna lades tillbaka för att dikena skulle sluta dränera omgivande mark. 
Uppföljning av vattennivåerna sker med en enkel pegel som man kan läsa av från 
intilliggande väg. Det har blivit diskussioner med markägare om intilliggande åkermark 
om det kan vara dämningen av våtmarken som gör att åkrarna blivit blötare. Tekniska 
mätningar visar att det inte är möjligt och att det istället är havsnivån som påverkar 
åkermarken. 
 
Våtmarken på Figeholm SE0330268, är anlagd med hjälp av grävskopa. Efter 
igenläggningen har vädret varit torrt och våtmarken har inte hunnit fylla på vatten så att 
den är fuktig under hela året. Under våren hålls dock vatten kvar under en längre period. 
 
På Storö SE0330106 var det planerat att vårda en lagun med saltvatten inom action C9, vid 
fältplaneringen visade det sig att de delar av våtmarken, inte var påverkad av havet utan höll 
sötvatten. Genom enkla dämmen i diken kunde 3,1 ha förbättras så att sötvatten hålls kvar 
under längre tid under året. 
 
På Ämtö SE0230055 var en dikesigenläggning möjlig för att skapa/förbättra en våtmark. 
Åtgärden lades till efter godkännande i brev från EU-kommissionen 26/10/2017. Arbetet 
kunde genomföras i samband med att maskiner för tuvfräsning skeppades ut till ön och priset 
kunde på så vis hållas nere. Ett grävt utlopp från våtmarken dämdes och en munk till ett 
täckdikessystem blockerades. Vattnet stannar nu kvar under längre period under våren. 
 
I GA förutsågs att 14,1 ha skulle förbättras, arealen av faktiskt genomförd restaurering blev 
25,9 ha dvs 11,8 ha mer. Ökningen beror till största delen på att areal flyttats från action C9 
till C8 på Storö SE0330106 och att en våtmark lades till på Ämtö SE0230055. 
 
De ekologiska målen med våtmarkerna följdes upp genom fågelinventering. 
Restaureringarna av kustvåtmarker har dragit till sig häckande änder, skogssnäppa, 
grågås, sothöna, tofsvipa och enkelbeckasin. Resultaten av restaureringen är snabba och 
tillfredställande. För utförlig dokumentation se bilaga 38 Effekter på fågellivet av 
åtgärder inom LIFE Coast Benefit 
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3.1.16 Action C9 Vegetationsåtgärder i laguner, sandbankar och  
Restaurering av kustlaguner, sandbankar och lerbottnar genomfördes genom röjning av 
igenväxningsvegetation, huvudsakligen Phragmites, bladvass. För att nå hållbarhet i de 
åtgärderna behöver bladvassens rhizomer påverkas mekaniskt eller grävas bort. 
Åtgärderna genomfördes inte i hela laguner eller grunda vikar, utan i ett mosaikmönster 
eller på vissa platser bara i inloppet av lagunerna. Fåglarnas häckningssäsong undveks. En 
underlagsrapport har tagits fram för att kunna beskriva arbetena som genomfördes i projektet 
och de konsekvenser de får i naturen för att kunna lämna in anmälan om vattenverksamhet 
(Action A2). Underlagsrapporten skickades med under action A5 i Inception report, men hör 
kostnadsmässigt hemma under action C9.  
 
Samtliga tillståndsprövningar som krävdes blev klara i tid så att konkreta åtgärder kunde 
genomföras.  
Tillstånd för Rågö SE0330164 bifogades i Progress report no1 31/10/2015. För Storö 
SE0330106 Storö krävdes inget tillstånd och anmälan om vattenverksamhet har avvisats 
av myndigheten. Sista tillståndet gällde Horsö-Värsnäs SE0330158 och bifogades vid 
Midterm report 30/04/2017. 
 
De marina lagunerna (habitat 1150) var svåra att hantera. Lagunerna skulle rensas från 
igenväxning av främst bladvass, men vissa av dem hade låg bärighet och maskiner kunde 
inte arbeta där, andra nås inte längre av havsvatten pga landhöjning och röjning skulle inte 
ha hjälpt för att återskapa det grunda vattnet. Endast 1,8 ha laguner restaurerades jämfört 
med de 6,4 ha som förutsågs i GA. 
 
Inom Storö SE0330106 har en bekämpning av vass i lagunen genomförts i inloppet så att en 
yta på 3,1 ha får förbättrad vattenkvalitet genom ökat inflöde från havet. En uppföljning av 
bentos (flora och fauna) har genomförts. Lagunen uppfyller naturtypsklass 1150, men varken 
arter eller livsmiljöer är i toppklass. Ett större utbyte av vatten med havet skulle troligen 
gynna växt- och djurlivet, men det går inte att göra mer aktiva åtgärder för att det ska ske. Om 
man gräver djupare i inloppet kan lagunen istället att dräneras. Landhöjningen gör att inloppet 
blir allt grundare och eventuellt kommer vattenomsättningen att bli sämre i framtiden. Eller så 
kommer den globala uppvärmningen med ökade havsnivåer att göra att lagunen får ökat 
utbyte med havet. Uppföljningsrapport kan läsas i bilaga 44 Marin inventering Storö 
SE0330106. 
 
Inom Horsö-Värsnäs SE0330158 planerades den största åtgärden inom action C9 (5,8 ha i 
GA), men det visade sig att markens bärighet ställde till svårigheter och endast 0,6 ha kunde 
genomföras på planerad plats. Ytterligare 1,5 ha av de blötaste delarna på strandängarna som 
restaurerats skulle också kunna räknas som åtgärd för att gynna marin fauna eftersom de är 
bra lekplatser för tex gädda, men arealerna redovisas som action C1 eftersom de betas. Före 
vassfräsningen var lagunerna stängda och ogenomträngliga för fisk, nu kan man konstatera att 
det återigen vandrar in gäddor och leker på våren, ett bra resultat. Uppföljningsrapporten kan 
läsas i bilaga 45 Uppföljning av fiskvandring vid Horsö Värsnäs SE0330158.  
 
På Rågö SE0330164 har en liten lagun (0,1 ha) vid den gamla hamnen restaurerats, helt enligt 
plan i GA. Lagunen uppfyller nu återigen naturtypsklass 1150 även om bottenvegetationen 
behöver återhämta sig ytterligare någon tid för att bli optimal. Resultaten kan ses i bilaga 46 
Uppföljning av lagun Rågö SE0330164. 
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5.1.17 Action D1 Uppföljning av fågelliv  
Fågelinventering genomfördes för att följa upp resultaten av projektåtgärder action C1, C5 
och C8 För övervakning i samband med åtgärder C1och C8 var indikatorn det uppskattade 
antalet häckande par, och för åtgärder C5 (predation kontroll av fågelkolonier är antalet 
unga fåglar (och förhållandet juvenil / vuxna). Vid vanlig kustfågelinventering var det 
dock inte möjligt att följa förhållandet juveniler/unga, endast antalet häckningar kunde 
räknas. Specialinventeringar av fokusarten skräntärna Sterna caspia har dock genomförts 
för att noga följa häckningsframgång och antal ungar. Specialinventeringarna har 
bekostats utanför projektet. 
 
Sammantaget förefaller åtgärderna varit gynnsamma för de lite mer specialiserade 
kustfåglarna och strandängsfåglarna, de som vi avsåg att gynna med röjningsåtgärder 
inom action C1. Sötvattensfåglar och arter som lever en stor del av sina liv i högre gräs- 
och vassvegetation gått tillbaka, vilket är väntat eftersom vi tagit bort 
igenväxningsvegetationen de var knutna till. Minskat har också ejder och svärta som 
häckfåglar i objekten, möjligen till viss del som en effekt av röjningsinsatserna, men i 
synnerhet ejder minskar också dramatiskt längs hela östersjökusten.  
 
Fåglar som bor i håligheter och små grottor i marken, som gravand, småskrake, tordmule 
och i viss mån storskrake, har ökat något under projektperioden eventuellt på grund av 
framgångsrik minkjakt (action C5). Det är dessa fåglar som är mest utsatta för minkens 
predation. Ökningen är dock så liten att den kan bero på slumpmässiga faktorer. 
 
Restaureringarna av kustvåtmarker har dragit till sig häckande änder, skogssnäppa, grågås, 
sothöna, tofsvipa och enkelbeckasin. Snabba och positiva resultat av de nya våtmarkerna 
som skapats i action C8. 
 
De olika delrapporterna har samlats i ett gemensamt dokument som kan läsas i bilaga 38 
Effekter på fågellivet av åtgärder inom LIFE Coast Benefit 
 
Rapporterna kan också läsas på vår web-plats:  
http://lifecoastbenefit.se/material/uppfoljningsrapporter/ 
 

 
Bild Strandängsfåglarna återvänder direkt när strandängsfräsningen är genomförd. Här syns gluttsnäppa, tofsvipa och grönbena som 
uppskattar åtgärderna på Nynäs SE0220126. 

http://lifecoastbenefit.se/material/uppfoljningsrapporter/
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5.1.18 Action D2 Uppföljning av gamla träd  
 
Denna åtgärd följde upp resultaten av projektåtgärder i action C.1, C2 och i viss mån även 
åtgärder inom action C.7, genom övervakning av gamla träd i antal, art, tillstånd, 
håligheter och igenväxningssituation. Den standardiserade nationella metoden 
"Inventeringsmetodik för skyddsvärda träd i kulturlandskapet” har använts i sin helhet 
eller utvalda delmoment utifrån behov. 
 
I Östergötland fanns tillförlitligt data för grova träd redan och ingen ny inventering 
genomfördes före åtgärd, endast uppföljning efter restaurering. I Kalmar genomfördes 
inventeringar av träd inom Action A3 på de platser där man helt saknar tidigare inventeringar 
och inga inventeringar inom Action D2 efter åtgärd genomfördes. I Södermanland genomförs 
”före” inventering inom Action D2 där kunskapen om träden är bristfällig i tidigare 
inventeringar och uppföljning efter restaurering i vissa fall.  
 
Trädinventeringarna visar att vi har en mycket hög täthet av grova träd, hamlingsträd, eller 
träd med annat ekologiskt värde i vårt projektområde. Under projektet har merparten av de 
inventerade träden också fått sin livsmiljö förbättrad. Inventeringen i projektområdena 
registrerade ca 4 700 värdefulla träd och att minst 4 300 av dem fått bättre livsbetingelser, 
genom röjning och ökat ljusinsläpp. Ytterligare ett stort antal träd som är på väg att bli 
grova eller få andra ekologiska värden har också friställts för att säkra återväxten. 
Inventeringsrapporterna kan läsas i bilaga 43 a Uppföljning av värdefulla träd i 
Södermanlands län, bilaga 43 b Uppföljning av skyddsvärda träd i Östergötland, bilaga 
43 c Uppföljning av skyddsvärda träd Kalmar 

 
Ett andra steg var att övervaka läderbagge, Osmodernma eremita. Utvalda ihåliga träd har 
inventerats med feromonfällor efter restaurering av livsmiljön. Läderbagge och i vissa 
områden dess rovdjur mulmknäppare, Elater ferrugineus, räknades för att konstatera om 
det finns en läderbaggepopulation. Om mulmknäpparen finns, så finns också en stark 
läderbaggepopulation.  
 
För läderbaggen, Osmoderma eremita, gjordes eftersök i några lovande lokaler vi 
restaurerade. En tidigare okänd lokal för läderbaggen kunde registreras i Östergötland på 
Herrborum SE0230180. I Södermanland drar man slutsatsen att läderbaggen inte 
förekommer på öarna i skärgården. Men i ett fastlandsområde, Tullgarn SE0220034, 
finns de ekologiska förutsättningarna och det vore intressant med ytterligare eftersök. I 
Kalmar undersöktes Björnö SE0330099 och läderbaggen återfanns, vilket är glädjande 
eftersom det var länge sedan något fynd registrerats på platsen. De trädklädda 
naturtyperna med höga ekologiska kvaliteter är helt avgörande för våra fokusarter bland 
insekterna Osmoderma eremita (Läderbagge), Lucanus cervus (ekoxe) och 
Anthrenochernes stellae (hålträdsklokrypare). Det stora antalet bra livsmiljöer i 
trädbärande marker, som skapats i projektet, kommer att gynna populationsstorlekarna av 
våra fokusinsekter. Genom inventeringarna har vi fått ökad kunskap om läderbaggens 
habitatpreferenser, liksom kunskap om artens spridning. Inventeringsrapporterna för 
läderbagge kan läsas i bilaga 39, 40 och 41. 
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5.1.19 Action D3 Uppföljning av nyckelstrukturer och insekter i skog  
 
Fältinventeringar som genomförts före bränning bifogades i Progress report no1 31/10/2015, 
det vill säga strukturuppföljning före naturvårdsbränning objekteten SE0220126 Nynäs, 
SE0230055 Ämtö och SE0230138 Åsvikelandet-Kvädö.  
Strukturuppföljning efter bränning har genomförts och bifogades i: 
I Midterm report 30/04/2017 för SE0230055 Ämtö och SE0230138 Åsvikelandet-Kvädö.  
I progress report no 2, 31/10/2018, för Kuggholmen inom SESE0230090, samt på Tväsäck 
inom Vänsö Naturreservat SE0230055. 
 
Målen med förbättrad struktur i skogen med fler gläntor, solinstrålnng och mer död ved och 
högre andel lövinslag analyserades genom flygbildstolkning. I bilaga 42 a, 42 b och 42 c 
Flygbildstolknng och analys, finns objektsvisa redogörelser. Analyserna visar att vi 
åstadkommit det vi haft för avsikt i projektet och öppenheten och luckigheten har ökat, 
andelen döda träd och lövinslag ökat. 
 
Uppföljning av insektslivet har genomförts och bifogades i  
Midterm report 30/04/2017 för SE0220126 Nynäs och SE0230055 Ämtö och SE0230138 
Åsvikelandet-Kvädö.  
I progress report no 2 31/10/2018 för Kuggholmen inom SE0230090 och Vänsö SE0230055. 

Inventering av Askö SE0220439 har inte genomförts eftersom den inte kunnat brännas. 
 

Resultat SE0220126 Nynäs 
Insektsinventeringen visar att man har flera arter knutna till västlig taiga (9010) på plats. 
De riktigt brandarterna verkar inte ha flugit in till området, inga brandberoende arter 
påträffades, men ett fåtal brandgynnade och några gammelskogsarter påträffades. 
Bränningen var i svagaste laget för att skapa riktigt bra brandgynnade ekologiska värden. 

 
Resultat SE0230055 Ämtö 
Naturvårdsbranden har skapat många intressanta strukturer som mycket död ved, 
mineraljordsblottor och riklig med kådflöden på överlevande tallar. Intensivast har det brunnit i 
högbelägna hällmarkspartier- här är också träddödligheten högst. I mera låglänta, ensartade 
tallskogspartier är dödligheten låg, men det finns relativ många träd med kådflöden. Tack vare alla 
mineraljordsblottor, som har uppstått då glödbranden har konsumerat humuslagret finns nu 
mycket marksvamp i området. Sällsynta insekter som gynnas av brand hittades: Sotsvart 
praktbagge Melanophila acuminata NT 2000, Bronspraktbagge Buprestis haemorrhoidalis 
NT 2005 och Fårad rödrock Ampedus sanguineus F: EN (Finland EN). 
 
Resultat SE0230138 Åsvikelandet-Kvädö 
Det allmänna målet för området, att skapa variation i de till stor del enformiga trädbestånden 
har uppnåtts. Det har skapats mycket död ved, träd har skadats och många överlevande tallar 
har kådflöden. Det finns goda förutsättningar att området kommer att kunna utvecklas till en 
flerskiktad skog med större inslag av löv. Ett kvitto på att brandens markpåverkan var 
framgångsrik är fynden av både brandnäva och svedjenäva i området under sommaren 2016. 
Sällsynta insekter som gynnas av brand hittades: Sotsvart praktbagge Melanophila acuminata 
NT 2000, Brandlöpare Sericoda quadripunctata – NT Norge, Svart praktbagge Anthaxia 
morio NT 2000, Orange rödrock Ampedus nigroflavus NT 2010 och  Bronspraktbagge 
Buprestis haemorrhoidalis NT 2005, 
 
Resultat SE0230090 Kuggholmen 

Dödligheten av tall blev ca 41% lite över uppsatt mål. Dödligheten var högst i 
hällmarkspartierna där många tallar fick avbrända rötter och tappade allt fotfästet när humusen 
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brann upp. Många träd ramlade omkull dagarna och i veckorna efter branden. Uppföljningen 
visar att andelen död ved är extra hög där med 40-45 omkullfallna träd och få överlevande träd. 
Det positiva är att i flera av dessa partier har tall- och björkföryngring börjat sätta fart. Det 
finns en hög andel tallar med kådflöden. Förhoppningsvis kommer överlevande träd stå kvar 
och utveckla härdigare ved och intressanta strukturer som är viktiga för svampar och insekter. 
Vid insektsinventering hittades några arter som är brandgynnade men inte brandberoende. 
Svampen skiktdyna som växer på björk efter bränning noterades dock, den brukar dra till sig 
brandgynnade skalbaggar. 
 
Resultat SE0230055 Ön Tväsäck inom Vänsö naturreservat 
Branden har skapat värdefulla strukturer som död ved, brandskadade träd och rötter samt att 
markskiktet är i stora delar brandpåverkat vilket ger goda förutsättningar för brandgynnade 
arter. Skyddsobjekten, främst tallöverståndare och lövträd, har överlevt i stor utsträckning. Ev 
kan det behövas kompletterande åtgärder, som tex avdödning av yngre tall, i de delar som inte 
brann för att gynna de äldsta träden. Vid insektsinventering hittades några arter som är 
brandgynnade men inte brandberoende. Svampen skiktdyna som växer på björk efter bränning 
noterades dock, den brukar dra till sig brandgynnade skalbaggar. 
 
Uppföljningsrapporterna kan också läsas på vår web-plats :  
http://lifecoastbenefit.se/material/uppfoljningsrapporter/ 
 
 

 
Bild Flygbildstolkning visar tydligt att vi fått öppnare och mer solbelysta livsmiljöer. Här på bilden syns Herrborum SE0230180, 
krontäckning i olika trädbesånd före och efter projktåtgärderna. 

http://lifecoastbenefit.se/material/uppfoljningsrapporter/
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5.1.20 Action D4 Uppföljning av marin fauna 
 
I de marina grunda vattnen där vi röjt igenväxning (mest bladvass, Phragmites australis), 
(action C9) följdes marin fauna. Den metod som föreslogs för uppföljning av marin fauna i 
GA fungerar inte, eftersom den inte är avpassad till laguner där åtgärden genomfördes. De 
platser som har restaurerats och de specifika förutsättningarna har fått styra vilka 
undersökningar som varit möjliga att göra. 
 
I ett område, Storö SE0330106, undersöktes habitatet (1150) mer systematiskt genom 
inventering av bentos (flora och fauna på botten), se bilaga 44 Marin inventering Storö 
SE0330106. Inga arter som tyder på ett högt naturvärde påträffades. Fräsning av bladvass i 
inloppet till lagunen kan på sikt förbättra vattenkvaliteten och faunan i lagunen, men det är 
en osäker prognos. Det kan vara så att landhöjningen gör att det allt för sällan blir 
tillräckligt högvatten för att byta ut vattnet i lagunen. Alternativt kan den globala 
uppvärmningen och högre havsnivåer göra så att vattnet på nytt strömmar in.  
 
I ett område, Horsö-Värsnäs SE0330158, undersökte man tillgängligheten för fiskar i de 
restaurerade lagunerna, se bilaga 45 Uppföljning fisk Horsö-Värsnäs SE0330158. Före 
restaureringen kunde inga fiskar ta sig från havet och in i de grunda vattnen för att leka 
och efter åtgärd (fräsning av bladvass) kunde man konstatera att fiskarna återigen kom in 
och lekte i de grunda lagunerna, tydliga resultat.  
 
På ön Rågö har en mindre lagun restaurerats så att den återigen håller öppet vatten och 
uppfyller grundkraven för habitatet 1150, bilaga 46 Uppföljning av lagun Rågö 
SE0330164. 
 
Mindre förändringar gentemot GA: Vi behövde ändra uppföljningsmetod till vad som var 
möjligt att genomföra för de olika restaureringsområdena eftersom föreslagen metod i GA inte 
fungerade. 
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5.1.21 Action D5 Gräsmarksinventering  
 
Växtarter som är typiska för de olika gräsmarksmiljöerna följdes före och efter 
restaurering. 
 
Den naturtyp man valt att följa upp avgränsades och 50 provrutor (0,25m3) lades ut i varje 
uppföljningsyta. Registrering av förekomst av typiska kärlväxter och negativa signalarter 
före och efter restaurering. Gräshöjd står upptaget i GA men har inte genomförts, 
gräshöjden är inte relevant att mäta förrän man har ett stabilt betestryck under längre tid, 
först då kan man använda mätvärdena till analys om den skötsel man genomför är rätt för 
arterna. 
 
Vi planerade ursprungligen för 10 uppföljningsytor per län men i CAB H avstod man från 
att genomföra föreslagen inventeringsmetod. De marker som restaurerades är trädklädda 
betesmarker (9070) och normalt sett använder man inte metoden med räkning av kärlväxter i 
rutor för den naturtypen, eftersom det ofta är mörkt på marken och floran är torftig och utgör 
ingen bra uppföljningsparameter. 
 
CAB D och CAB E har fördelat sina provutlägg så att alla gräsmarksnaturtyper ska 
komma med i urvalet. Det var svårt att hitta lämpliga uppföljningsytor där 
florainventeringsmetoden. Vi har därför behövt lägga mer än en uppföljningsyta i samma 
N2000-område på några platser för att täcka in alla naturtyper.  
 
Vi kan se starka resultat med ökande floraförekomst när vi följer upp marker som skötts 
genom slåtter (naturtyp 6510 och 7230). Måttligt positiva resultat för betade 
restaureringsmarker (naturtyp 6270 och 9070) (andra uppföljningsomgången kom snabbt 
efter genomförd restaurering, så resultaten kan stärkas de kommande åren). På 
havsstrandängar (naturtyp 1630) noterades en nedgång i tätheten av flora efter 
projektåtgärderna. Tuvfräsningen som genomförts på strandängarna (naturtyp 1630) har 
varit viktiga för att gynna häckande fåglar, men floran tycks lida av minskad täthet flera 
år efter åtgärden. 
 
Redovisning från florauppföljningen kan läsas i bilaga 47 Uppföljning av gräsmarkflora, 
inom projektet Life Coast Benefit  

 
Träd- och busktäckning ska analyseras genom flygbildstolkning. Bilder tas nationellt 
genom regelbundna flygningar och tillhandahölls av Metria. Tolkningen av bilder, före och 
efter restaurering genomfördes, dock kunde inte riktigt alla N2000-områden tolkas eftersom 
bildmaterial inte hann bli klart efter restaurering där avverkningar skett sent under 
projektperioden. Flygbildstolkning visar tydligt att vi skapat öppnare marker med 
ljusinstrålning och mer varierad trädslags-sammansättning i restaureringsområdena. I bilaga 
42 a till c Flygbildstolknng och analys kan man läsa om resultaten per N2000-område.  

 
Rapporterna kan också läsas på vår web-plats:  
http://lifecoastbenefit.se/material/uppfoljningsrapporter/ 
 
Mindre förändringar gentemot GA: Kalmar använde enbart flygbildstolkning för att följa 
resultatet av strukturomvandling i krontäckningsgrad, vilket är relevant i trädklädda 
betesmarker. Ingen flora inventerades i Kalmar.  

http://lifecoastbenefit.se/material/uppfoljningsrapporter/
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5.1.22 Action D6 Socioekonomisk studie är påbörjad.  
 
Socioekonomiska effekter 
Projektet LIFE Coast Benefit har bidragit på flera sätt till en ökad ekonomisk inkomst i kust 
och skärgårdsområdet där projektet varit verksamt. Övergripande har projektets restaurering 
av betesmarker bromsat minskningen av betesmarksareal med miljöersättning inom kust och 
skärgårdsområdet. 
Under projektperioden har 119 lokala företag, från kust och skärgård, varit delaktiga i 
genomförandet av projektet. De lokala företagen har fått 14,4 milj kr (24 %) av de 
projektpengar som gått till företag. Ytterligare 22,6 milj kr (39 %) av utbetalade projektpengar 
har stannat regionalt i länen. 
Den största förväntade ekonomiska påverkan inom projektområdet kommer dock i framtiden.  
Det blir möjligt att få ersättning från landsbygdsprogrammet (LBP) för marker som 
restaurerats. Uppskattningsvis kommer ca 4,8 milj kr att betalas ut årligen i framtiden i 
projektområdet, som en direkt effekt av projektet. 
Betesmarkerna som restaurerats i projektet är en resurs för djurhållningen. Den ökade 
köttproduktionen bedöms motsvara ca 4,5 milj kr årligen. En mer detaljerad redovisning finns 
i bilaga 49 Socioekonomiska effekter av projektet LIFE Coast Benefit.  

. 
Ekosystemtjänster 
I GA anges en enkel utvärdering av hur mycket nektarkälla som förekom före och efter 
restaurering. Planen var att använda det data som samlades in i samband med 
gräsmarksuppföljning, action D5. Den analysen blir mycket torftig, eftersom växter generellt 
sett inte hunnit återetablera sig efter restaureringen inom projektperioden. Den enda 
framgången med tydliga ökningar av nektarkälla är de slåtterängar som restaurerats, där är 
florautvecklingen tydlig redan inom projektperioden. För att ändå belysa projektets betydelse 
för alla ekosystemtjänster, inte enbart pollinering, skrevs en mer kvalitativ redogörelse för hur 
projektet gynnat olika företeelser i landskapet. En checklista enligt Naturvårdsverkets 
vägledning användes i kartläggningen. Se bilaga 50 Ekosystemtjänster som skapats av 
projektet Life Coast Benefit. 
 
Bedömning av projektets inverkan på samhället (social impact assessment) 
Människor har påverkats av projektet. Allmänheten fick möjlighet att lämna sina synpunkter 
och berätta om sin upplevelse genom en enkätundersökning som genomfördes sommaren 
2018 i sex av projektområdena. Lokala företagare, markägare, djurhållare och närboende till 
projektområden fick ge sin syn på projektet genom riktade intervjuer som genomfördes under 
projektets sista halvår. Det är tydligt att man måste ta hänsyn till det rörliga friluftslivet när 
man planerar naturvårdsåtgärder. Information når fram bäst till besökare om den finns på plats 
där man besöker, digitala kanaler når inte våra besökare. Lantbrukarna skulle inte ha 
genomfört restaureringsåtgärderna utan projektet. Man kan tydligt se att åtgärderna kommer 
att ge vinst i framtiden för lantbrukarna, men det krävdes ändå att man fick arbeta med 
restaureringen i projektet för att det skulle bli av. Lantbrukarna har gjort förändringar av sina 
djurbesättningar och vilka marker som betas, nu gentemot före projektet. De samlade 
resultaten går att läsa i Bilaga 51 Social acceptans för projektet Life Coast Benefit 
 
Äldre traditionell kunskap om ekologiskt brukande av naturen 
Intervjuer genomfördes med äldre personer för att samla in kunskap om äldre tiders 
ekologiska kunnande om hur man ska bruka landskapet. Det finns tyvärr inte så många 
personer kvar med lång anknytning till skärgårdsbrukande. Intervjustudien går att läsa i  
Bilaga 48 Intervjustudie om traditionell ekologisk kunskap i skärgården. 
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En folder har producerats, för att berätta om äldre tiders ekologiska brukande för allmänheten. 
Berättelsen om äldre tidersbrukande av landskapet behöver sättas in i ett enkelt och logiskt 
sammanhang för att man ska nå ut till allmänheten. Foldern har tryckts i 15 000 exemplar av 
vardera svenska och engelska versionen, bilaga 52 Det Unika Skärgårdslandskapet- arvet 
från forna tiders skärgårdsjordbruk, bilaga 53 The Unique Archipelago landscape- a legacy 
of archipelago farming in the past. 
 

 
Bild ur foldern om äldre tidersbrukande av skärgården, Foldern heter: Det Unika 
Skärgårdslandskapet- arvet från forna tiders skärgårdsjordbruk. 
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5.2 Informationsspridning 
 

Målsättning 
Det finns målsättningar på olika nivåer för spridning av information om projektet och 
dess åtgärder.  
 
Vi har många olika kontaktytor med allmänheten i projektområdet. Skärgården är 
utpekad som riksintresse för friluftsliv och besökstrycket är högt. Besökarna är ofta 
båtburna och mycket rörliga. Vi behövde därför sprida information på ett sätt som når 
många på bredden. Därför har vi webb-platsen för projektet, Facebook konto och 
generella foldrar om projektet vid hamnar där båtfolket samlas. Vi har också arbetat 
aktivt med att bjuda in pressen och har fått ett gott gensvar med publicerade 
tidningsartiklar, Radio och TV-inslag. 
 
Vi behövde också specifik information på platser där det skulle göras åtgärder, exakt vid 
den tidpunkt när åtgärden pågår för att undvika att personer skadas av aktiviteten. Enkla 
skyltar med aktuell information sattes upp i samband med åtgärder. Vid 
naturvårdsbränning, som kan påverka större områden med rök, gjordes 
informationsutskick med post till hela postnummerområden, trafikradion samverkade och 
informerade i förväg och under bränning om det behövdes.  
I genomförandet av konkreta arbeten eftersträvar vi att involvera lokala företagare, vi 
samråder med intresseföreningar och markägare. Den information vi på så vis når ut med 
om projektets mål för naturvård är mycket konkret och blir varaktig även efter avslutade 
åtgärder. 
Projektet sprider också sina erfarenheter till andra organisationer som arbetar med 
liknande frågor vid nätverksträffar.  
 
Informationsspridning åtgärd för åtgärd 
5.2.1 Action E1 Informationsskyltar och foldrar. 
En projektfolder har producerats i 15 000 exemplar, bifogades vid Inception report 
29/05/2014. Foldern tillhandahålls vid våra mest besökta områden och informationsplatser. 
Projektfoldern översattes till engelska och trycktes i 150 exemplar inför slutkonferensen, 
bifogas i bilaga 54 Life Coast Benefit Leaflet. En layout för skyltar för att informera om 
pågående åtgärder har tagits fram. Skyltarna är enkla i utförandet, tillverkas och lamineras av 
respektive CAB, de sätts upp när arbete pågår och anpassas till aktuell aktivitet. Syftet med 
dessa enkla skyltar är att informera besökare om pågående aktiviteter för att undvika att 
personer kommer till skada vid tex trädfällning. Många besökare blir också upprörda över 
ingrepp i naturen inom naturreservat och behöver en konkret förklaring till varför tex träd 
avverkas, att det ligger rishögar kvar, att det har blivit spår efter maskiner som inte hunnit 
lagas. Dessa skyltar ska bara sitta uppe när aktiviteten pågår, om de får sitta uppe när 
aktiviteten är över blir de kontraproduktiva. Totalt har 41 olika enkla skyltar ”arbete pågår” 
producerats och satts upp i 140 exemplar, se även bilaga 37 Sammanställning skyltar.  
 
Fyra av dessa skyltar är nya sedan förra rapporteringstillfället och bifogas den här rapporten: 
Bilaga 55 Arbete pågår Missjö Brottskärsområdet SE0230328 
Bilaga 56 Arbete pågår Missjö Högholmsområdet SE0230328 
Bilaga 57 Arbete pågår Missjö Södra Kärröklapp mm SE0230328 
Bilaga 58 Ämtö ledkarta SE0230055 
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En liten allmän skylt (benämns ”badge” i GA) har tagits fram och används för att märka 
anordningar, 550 exemplar har beställts och de användes flitigt vid grindar i staket och andra 
platser där allmänheten passerar anordningar. Skylten bifogades vid Progress report no1 
30/11/2015. Placeringen av dessa badges kan ses i bildrapporter som finns bifogade och på 
vår web-plats. Ett exempel av många är bilaga 67 Bildrapport SE0220126 Nynäs, där bilder 
på stängsling och grindar med badges finns. 
 
En lite större, A4-format, allmän skylt med loggor och hänvisning till finansiering av LIFE-
fonden, tas fram i 10 exemplar för att märka upp större anordningar och ladugårdar, där den 
lilla skylten (badge) inte är tillräcklig, skylten bifogades som PDF vid Midterm report 
30/04/2017. 
 
Tygmärken, 100 ex, för märkning av kläder och klistermärken för märkning av utrustning har 
tagits fram; 510 ex i tre storlekar på papper och 10 ex i vinyl för märkning av båt och 
maskiner. En liten skylt ”badge” för att märka minkfällor med logotype och kontaktuppgifter 
till resp myndighet har tagits fram. En keps med projektets logotype har tagits fram i 90 ex 
och delats ut till medarbetare, markägare och entreprenörer. Två olika roll-ups har 
producerats i 4 exemplar vardera och används vid informationsträffar, dessa artiklar 
redovisades och bifogades vid Progress report no 1 30/11/2015.  
 
En platsspecifik folder har producerats för Rågö (Västerviks skärgård) SE0330164 i 5000 
exemplat på svenska och 2000 exemplar på engelska, dessa bifogades i Progressreport no2 
31/10/2018. 
 
Platsspecifika skyltar med information om de skyddade områdena och deras naturvärden och 
skyddsbehov är klara för 19 olika platser och samtliga har tidigare rapporterats. För 
samanställning av skyltarna och tillfälle för rapportering se bilaga 37 Sammanställning av 
skyltar. Kopior av skyltarna är uppsatta på 74 olika platser. Drygt hälften av alla kopior sattes 
upp inom projektperioden, resterande kopior kommer att användas för att ersätta exemplar 
som åldras av väder och vind. Dessa skyltar är tänkta för långsiktig kunskapsspridning även 
efter projektet.  
Tre olika skyltar som beskriver naturtyper som vi jobbar med i projektet har producerats och 
bifogats vid Midterm report 30/04/2017: 
Den artrika Östersjöstrandängen (17 tryckta) 
Den hävdade skärgården (26 tryckta) 
Den unika skärgårdsnaturen (32 tryckta) 
Ungefär hälften av alla kopior sattes upp inom projektperioden, resterande kopior kommer att 
användas för att ersätta exemplar som åldras av väder och vind. Dessa skyltar är tänkta för 
långsiktig kunskapsspridning även efter projektet. 
 
En generell skylt som presenterar projektet i A2-format har producerats i 61 exemplar och 
skyltning av N2000-områdena har genomförts. Skylten bifogades vid Midterm report 
31/10/2018. 
 
Skyltar kan också ses på vår web-plats:  
http://lifecoastbenefit.se/material/skyltar/ 
 

http://lifecoastbenefit.se/material/skyltar/
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5.2.2 Action E2 Anslagstavlor 
 
Skyltställ i trä för platsspecifika informationsskyltar (action E1) och annan information har 
byggts och placerats strategiskt vid utvalda anläggningar där det behövs. De planerade 
skyltställen är av två storlekar, stor (storlek A0) vid de mest besökta platser och mindre 
(storlek A2) vid platser med mer genomsnittligt antal besökare. Några av platserna vi jobbar 
på i projektet har redan träskyltställ som vi kan använda för att sätta upp mer information 
inom projektet.  
 
Område           Antal 
SE0220126 Nynäs    7 
SE0230055 Gryt och St Anna   19 
SE0230090 Bråviken Yttre  9  
SE0230135 Eknön   2 
SE0230180 Herrborum   8 
SE0230266 Uggleholmarna  1 
SE0230370 Stora Rimmö  7 
SE0230376 Bråxvik   1 
SE0230378 Ramnö-Utsättersfjärden 1 
SE0230395 Arnö   4 
SE0330068 Figeholm   1 
SE0330172 Lövö   2 
Summa              55 
 
Små skyltställ, som bekostats utanför projektet, har satts upp på många platser för att sköta 
skyltningen med de enkla skyltarna ”arbete pågår”.  
 
Mindre förändringar gentemot GA: Arbetet med informationsinsatser på Nynäs SE0220126 
visade sig vara större än förutsett i ansökan. Man behöver avsevärt flera skyltställ och mer 
information. Markägaren har satt upp 7 st anslagstavlor till en låg kostnad, €2054,21 endast 
materialet betalades av projektet.  
 

 
Bild Skyltställ med projektets material uppsatt, olika ambitionsnivå beroende på var de placeras, dessa båda sattes upp på olika platser på 
Ämtö SE0230055. 
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5.2.3 Action E3 Populärversion av projektrapport (Laymans report)  
 
En rapport med rubriken, LIFE Coast Benefit – återskapar ljusare kust och skärgård, har 
producerats. Rapporten har tryckts i 500 exemplar på svenska och 500 exemplar på engelska. 
Rapporten är skriven med ett enkelt språk för att sprida projektets syften och resultat till 
allmänheten. Rapporten är i fullfärg, bilder har fått stort utrymme för att rapporten ska bli 
lättläst, den är 19 sidor lång. Rapporten finns på projektets web-plats; 
http://lifecoastbenefit.se/reports/layman_report_2019/, och som trycksak som går att beställa 
från Länsstyrelsen Östergötlands web-plats, 
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/life-coast-benefit---
aterskapar-ljusare-kust-och-skargard.html. Rapporten har också delats ut i samband med att 
projektet haft utställningar på Naturum och vid slutseminariet. 
 
Rapporten bifogas på svenska bilaga 59 LIFE Coast Benefit – återskapar ljusare kust och 
skärgård och engelska bilaga 60 LIFE Coast Benefit Restoring a brighter coastline and 
archipelago. 
 
 

 
Bild Projektets populärversion av projektrapport. 

http://lifecoastbenefit.se/reports/layman_report_2019/,
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/life-coast-benefit---aterskapar-ljusare-kust-och-skargard.html
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/tjanster/publikationer/life-coast-benefit---aterskapar-ljusare-kust-och-skargard.html
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5.2.4 Action E4 Anordningar för friluftsliv  
 
Denna åtgärd omfattar flera olika anordningar för friluftsliv som ger människor möjlighet att 
ha ett trevligt besök i Natura 2000-områdena. Det kommer också att i vissa fall bredda 
målgruppen människor, exempelvis personer med nedsatt rörlighet, som kan ta del av Natura 
2000-nätverket och restaureringsåtgärder som gjorts i projektet. Denna åtgärd kommer att 
bidra till att sprida förståelsen för naturvård till så många besökare som möjligt och kanalisera 
människor till lämpliga platser som tål besök och är besöksvärda.  
 
Ett fågeltorn med anpassningar för personer med nedsatt rörlighet har byggts vid 
Strandstuviken SE0220020. Bilder på tornet kan ses i bilaga 67 Bildrapport från 
Strandstuviken SE022020. 
 
En bred spång/observationsplattform med anpassningar för rörelsenedsatta har byggts på 
Svanviken-Lindbacke SE0220017. Bilder på anläggningen kan ses i bilaga 67 Bildrapport 
från Svanviken-Lindbacke SE022017. 
En plattform var planerad för Björnö SE0330099 men byggdes inte. Bedömningen var att 
man kan stå på intilliggande grusväg och få en bra utsikt över våtmarken, varför man inte 
behöver plattformen. 
 
 
Toaletter har byggts i fyra N2000-områden: 
Område         Antal 
Svanviken-Lindbacke SE0220017  1 
Skärgårdsreservaten SE0220129   4 
Stendörren SE0220218   4 
Askö SE0220439     2  
Summa              11 
 
Bilder på toaletterna kan ses i bildrapporter från respektive område, bilaga 67 Bildrapport 
från Svanviken-Lindbacke SE0220017, bilaga 67 Bildrapport från Ringsö SE0220129, bilaga 
67 Bildrapport från Sävö SE0220129, bilaga 67 Bildrapport från Stendörren SE0220218 och  
bilaga 67 Bildrapport från Askö SE0220439. 
 
En kanotramp har anlagts inom Kvädöfjärden-Åsvikelandet SE0230138. Bild på kanotrampen 
kan ses i bilaga 67 Bildrapport från Kvädöfjärden-Åsvikelandet SE0230138. 
 
Vandringsled har anlagts inom sex N2000-områden. 
Område               Meter  Kommentar    
Svanviken-Lindbacke SE0220017  330  Anpassad för rörelsenedsatta 
Rågö SE0220231    1800 
St Anna o Gryt SE0230055   9000 
Herrborum SE0230180   4600 
Missjö SE0230328    1800 
Figeholm SE0330268    5700       
Summa              23 230 
 
En parkeringsplats har anlagts inom Herrborum SE0230180, med rastbord och skyltställ i 
anslutning. Bild på parkeringsplatsen kan ses i bilaga 67 Bildrapport från Herborrum 
SE0230180. 
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Besöksplatser med pic-nicbord har anlagts inom fyra N2000-områden. 
Område               Antal  Kommentar    
Rågö SE0220231    2 
St Anna o Gryt SE0230055   12  
Herrborum SE0230180   1 
Missjö SE0230328    10  Extra område ej i GA     

Summa              25 
 
Mindre förändringar gentemot GA: 
En plattform var planerad för Björnö SE0330099 men byggdes inte. Bedömningen var att 
man kan stå på intilliggande grusväg och få en bra utsikt över den anlagda våtmarken, varför 
man inte behöver plattformen. Totalt förutsågs 19 237 meter vandringsled i GA, men sträckan 
blev nästan 4000 meter längre i verkligheten. Flera pic-nic bord än vad som förutsågs i GA kunde 
placeras ut och vissa platser kompletteras med iordninggjord grillanordning. Att man eldar på 
marken för att grilla är ett mycket stort problem eftersom själva humusen i marken börjar brinna 
och hela öar kan brinna ner efter att besökarna lämnat sin eldhärd. Speciellt Missjö-arkipelagen, 
som har ett stort besökstryck från paddelturism, är utsatt. Att ordna platser där man kan rasta och 
grilla på ett säkert sätt skyddar värdefull natur från brand. 
 

 
Bild Anne-Christine Johansson, Funktionsrätt Södermanland, deltog i processen med att utforma miljön vid fågeltornet vid Strandstuviken 
SE0220020. Ett samarbete som gav både Länsstyrelsen och de föreningar hon representerar ett gott utbyte. 
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5.2.5 Action E5 Informationsaktiviteter  
 
CAB D, CAB E, CAB H har deltagit i sakägarmöten/referensgruppsmöten för att klargöra 
projektets arbetssätt, intentioner och rollfördelning. Det har varit informationsträffar med enskilda 
organisationer/sakägare, nätverksmöten för specifika sakfrågor som exempelvis 
naturvårdsbränning, djurhållarträff eller workshop om strandängar. 
Totalt har 35 informationsträffar hållits. Mer än 700 personer har nåtts via dessa träffar.  
Lista över genomförda informationsträffar finns i bilaga 3 Sammanställning informationsmöten, i 
sammanställningen framgår när underlag från de olika träffarna bifogats vid tidigare rapporter. 
 
Pressmeddelanden har gått ut i samband med de fem genomförda naturvårdsbränningarna inom 
projektet, vid avverkningar inom SE0220126 Nynäs, upprustning av vägar inom Södermanlands 
skärgård, i samband med tätortsnära huggningar i SE0330268 Figeholms naturreservat samt vid 
slutseminarium för projektet.  
 
Totalt har 47 olika artiklar publicerats om projektet i papperstidningar eller digitalt, ett TV-inslag 
har sänts och 7 olika radioinslag. 
 
Artiklar sedan förra rapporteringen bifogas (19 st i ett samlingsdokument):  
Bilaga 68 Samlade artiklar sedan okt 2018 
 
Två olika utställningar för besökscentra, Naturum Stendörren och Naturum Tåkern, har 
producerats och kan nu ses av besökare. 
För Naturum Stendörren utformades utställningen för att besökarna skulle bli inspirerade att 
besöka projektområdena. Naturum Stendörren ligger vid kusten mitt i projektområdet. 
Utställningen sattes upp i maj 2019 och har gått att besöka dygnet runt hela sommaren eftersom 
man valde att sätta den på Naturums yttervägg, se bilaga 61 Utställning Naturum Stendörren. 
Antalet besökare som sett utställningen uppskattas till mer än 18 000 personer. I Östergötland 
ligger Naturum vid Tåkern i länets centrala delar, långt från kusten och projektområdet. 
Utställningen utformades för att även personer som inte alls känner till kust och skärgård skulle få 
grundläggande kunskap om skärgården och projektet, se bilaga 62 Utställning Naturum Tåkern. 
Utställningen invigdes i juli 2019 och uppskattningen är att den kommer att ses av drygt 25 000 
besökare innan den byts ut i mars 2020. 
 
Projektet producerade en film om de huvudsakliga syftena med projektet och den publicerades på 
Youtube, länk till film Den levande skärgården, med engelsk text A living archipelago och går 
även att nå via projektets webb-plats http://lifecoastbenefit.se/material/filmer/ 
 
 
Fem mycket korta filmer producerades, olika sakägare ger sin syn på projektet: 
Henrik Rudberg, ansvarig för djurdriften på Nynäs egendom SE0220126, berättar om hur 
projektet förändrat synen på betesmarkerna. 
Ann-Christine Johansson berättar om hur samarbetet runt ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn 
som byggts i projektet gått till. 
Dag Blomqvist ger sin syn på betesrestaurering, som lantbrukare och arrendator. 
Janne Linder och Karin Gustafsson berättar om arborister som utbildat dem om hamling så att 
de själva kan fortsätta arbetet på Sävö gård. 
Anna Ingvarson reservatsförvaltare beskriver projektets målsättningar. 
Dessa filmer kan ses via projektets web-plats http://lifecoastbenefit.se/material/filmer/ 
 
Slutseminarium för projektet hölls 14-16 maj 2019 i Norrköping, Östergötland. Under den 15 maj 
gjorde vi utflykter till skärgården i Södermanland, med fokus på småskaligt lantbruk på öar och 

https://www.youtube.com/watch?v=1GnT5ZTsu14&feature=share&fbclid=IwAR0NApg_HKCRfCbFGsoPoUqzJAt8tq9ClK7xm-Fy9nO_ae1mTlLy3S_wlfE
https://www.youtube.com/watch?v=z29XSTMiF_Q
http://lifecoastbenefit.se/material/filmer/
http://lifecoastbenefit.se/material/filmer/
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Östergötland, med fokus på trädmiljöer. Totalt deltog 75 personer och vi höll konferensen på 
engelska eftersom vi hade besökare från flera europeiska länder, se bilaga 63 Deltagarlista 
slutseminarium och bilaga 64 Program slutkonferens 14-16 maj. 
Projektteamet presenterade alla delar av projektets verksamhet och presentationerna går att ladda 
ner från projektets webb-plats, http://lifecoastbenefit.se/slutkonferens-final-
seminar/dokumentation-fran-konferensen/.  
Naturvårdsverket som är partner i projektet deltog; Tommy Ek höll ett inledande föredrag om 
Biologiskt kulturarv. Tre externa experter medverkade under seminariet. Vikki Bengtsson jobbade 
som moderator och bidrog som trädexpert under utflykten till Eknön och Herrborum i 
Östergötland. Magnus Stenmark, fil dr och egen företagare, gjorde en presentation om pollinatörer 
i landskapet. Sara Cousins professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, höll föredrag om 
landskapsförändring över tid och djurens betydelse för fröspridning.  
 

 
Bild Deltagarna på slutkonferensen fick en guidning i den vackra skärgården i Södermanland. 

http://lifecoastbenefit.se/slutkonferens-final-seminar/dokumentation-fran-konferensen/
http://lifecoastbenefit.se/slutkonferens-final-seminar/dokumentation-fran-konferensen/
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5.2.6 Action E6 Web-plats ,  
 
Web-platsen för projektet är igång och information om projektet finns tillgänglig; 
www.lifecoastbenefit.se. Web-platsen har ett inbyggt Facebook-flöde som gjorde att vi 
regelbundet kunde publicera lägesrapporter direkt från naturen och de konkreta åtgärderna. De 
engelska delarna av web-platsen har utökats enligt uppmaning i brev från kommissionen daterat 
25/09/2015. Statistik från hemsidan visar att vi har i genomsnitt 77 besökare per månad, ca 26% 
är återbesök och resterande förstagångsbesökare. Det betyder att vi ständigt når nya personer med 
vår web-plats. Totalt har mer än 5000 användare besökt web-platsen. Bifogat finns utdrag ur 
statistiken för hemsidan, bilaga 65 E6 Statistik web-plats. Facebook-flödet (som också visas på 
web-platsen) når avsevärt fler personer, vi har gjort 239 inlägg och nått 40 649 användare.  
 
Dessa digitala informationskanaler når ut till många personer, men det verkar inte som om 
besökare i projektområdet hittar till web-platsen eller Facebook. Vid besöksundersökning, se 
Bilaga 51 Projektet LIFE Coast Benefits påverkan på samhället, kunde man konstatera att nästan 
ingen besökare i naturreservaten sett web-plats eller Facebook. Vi når alltså helt andra grupper i 
samhället med vår fysiska information, dvs skyltar och foldrar, som finns på plats ute i 
naturreservaten än med de digitala informationskanalerna. 
 
Det verkar främst vara naturintresserade personer som gillar och följer oss på Facebook. Följarnas 
aktivitet gör att våra inlägg på rör sig ut i deras nätverk, till en bredare allmänhet, som inte har så 
stor anknytning till naturvård eller projektområdet.  
 

 
Bild Projektets hemsida fick en modern utformning efter att vi bytt publiceringsplattform under mitt under projekttiden. 
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5.2.7 Action F4 After LIFE Conservation plan  
 
En redogörelse för projektets arbete och hur det ska fortsätta efter projektavslut finns i ”After 
LIFE conservation plan” som skrivits som ett fristående kapitel till den här rapporten, Final report 
30/11/2019, bilaga 69 a och 69 b. 
 
Rapporten är skriven på engelska (bilaga 69 a) och är uppdelad efter projekets fyra 
huvudmålsättningar. 
 
Främsta målet för projektet var att igenvuxna gräsmarker och betade skogar skulle återfå 
en god ekologisk status och arter som är knutna till naturliga gräsmarker skulle bevaras. 
After LIFE conservation plan innehåller tabellöversikter för ansvarsfördelning och källor för 
finansiering av fortsatt skötsel av odlingslandskapet vi restaurerat. Det finns en tabell med 
översikt var det finns miljöer som för tillfället ligger utanför betesdrift och som ska återbesökas 
regelbundet och manuella röjningsinsatser sätts in vid behov (fågelskär, friställda gamla träd, 
hamlingsträd och hällmarker naturtyp 8230). Rapporten redogör också för vem som tar ansvar för 
byggnader och vägar efter projektslut och var lantbruksmaskiner som köpts inom projektet 
kommer att användas i framtiden.  
 
Projektets andra syfte var att minska predationen från minkar, Mustela vison, på 
fågelkolonier. Målet är att den långsiktiga överlevnaden för fågelbestånden är säkrad. 

• After LIFE conservation plan redogör kortfattat för hur arbetet med minkjakt kommer att 
fortsätta efter projektet. 

 
Projektets tredje syfte var att ensartade skogsbestånd skulle bli mer varierade och få högre 
ekologisk status, med mer inslag av gläntor och grov död ved. Arter knutna till gamla 
solexponerade träd eller som gynnas av skogsbrand ska öka. Skogsbestånden ska endast ha 
ett lågt innehåll av invasiva trädslag. 

• I After LIFE conservation plan finns tabellöversikt för var vi restaurerat skogsmark och 
vem som har övergripande ansvar för tillsyn i framtiden. I dessa miljöer ser vi endast 
behov av framtida tillsyn och inga omfattande aktiva åtgärder.  

 
Det finns tabellöversikt för var vi restaurerat skogsmark och våtmarker, i dessa miljöer ser vi 
endast behov av framtida tillsyn och inga omfattande aktiva åtgärder.  
 
Viss uppföljning av ekologisk utveckling ska genomföras efter projektet och vad som ska göras 
och hur ofta specificeras i tabellöversikt.  
 
I GA utlovades en svensk version av rapporten. För att få bästa användning av den analys som vi 
gjort i projektteamet, låter vi den svenska versionen ligga kvar i en stor excel-tabell, med alla data 
samlade, utan textdelar. När materialet ska användas för verksamhetsplanering och läggas in i de 
regionala planeringsverktygen, är den samlade tabellen till bättre stöd än ett textdokument med 
uppbrutna tabeller, se bilaga 69 b. 
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5.3 Utvärdering av verkställande av projektet  
 
Utvärdering av metoder i genomförande av konkreta åtgärder 
De metoder vi använt inom projektet för att genomföra konkreta åtgärder är genomgående 
vedertagna och beprövade. Inom projektet genomför vi konkurrensutsättning av tjänster som 
köps in så vi vet att vi genomför åtgärderna på ett kostnadseffektivt sätt. I skärgården är det 
svårt att konkurrensutsätta vissa tjänster, eftersom det är brist på leverantörer, som kan jobba 
med våra arbeten. I Östergötland har proceduren för offentlig upphandling ändrats för att de 
leverantörer, som finns i skärgården, ska ha en möjlighet att vara med i ramavtal.  
 
Inom action C1 genomförs röjning av igenvuxna hävdgynnade marker till betesmark, 
slåtteräng eller halvöppen mark med återkommande manuell röjning. Metoderna som används 
är maskinell röjning/avverkning, fräsning av tuvor, fräsning av stubbar, stängsling och 
betesdrift eller slåtter. De växter och djur som vi räknar som typiska för naturliga gräsmarker 
och trädklädda betesmarker/ängar är beroende av ljus och värme. När man tar bort 
igenväxningsvegetation ser man omedelbara resultat, ljusinsläppet som vi eftersträvar, till 
stammar på träd och grässvål, ökar. De typiska arterna som finns på plats ges goda 
förutsättningar att öka, över tid, när vi tagit bort skuggande och kvävande konkurrens. Det är 
av största vikt att man efter restaureringsinsatsen fortsätter med skötsel som betesdrift, slåtter 
eller återkommande röjning. Om man bara röjer och efterföljande skötsel uteblir kan 
hyggesarter och andra opportunister snabbt öka i antal och kväva de arter man egentligen ville 
gynna i grässvålen och sly kommer snabbt tillbaka och tränger värdefulla träd. 
 
I skärgården är det generellt sett dyrt att arbeta eftersom både personal och maskiner behöver 
transporteras med båt över havet, men naturen har höga värden som behöver skötas där de 
finns och kan inte ersättas av andra mer kostnadseffektiva platser. I skärgården finns ingen 
lönsamhet för att hålla djur och sköta markerna så vi måste räkna med att betala för betesdrift, 
slåtter och röjning i framtiden. För att hålla de löpande kostnaderna som krävs efter 
restaurering nere har en gradering av markerna som restaureras gjorts redan från början. Alla 
hävdgynnade marker blir inte fullt ut betesmark eller slåtteräng utan kommer att 
vidmakthållas på längre sikt med mindre skötsel som tex återkommande röjning eller 
sporadisk betesdrift vilket är mindre kostnadskrävande än årlig betesdrift. De marker som 
klarar sig med den skötseln har ofta sina största biologiska värden knutna till trädskiktet, som 
i skärgården har mycket höga värden. Det är värt att hålla dessa miljöer ljusöppna och varma 
även om man inte har grässvålsarter på plats. Även fågelskären har historiskt sett betats 
oregelbundet vid betesbrist i landskapet och på så vis hållits öppna, nu när djurhållningen inte 
bär sig i skärgården är det en mer kostnadseffektiv modell att återkomma med röjning av 
buskar vid behov för att gynna fågelhäckning än att bekosta årligt bete.  
 
Inom action C2 genomförs hamling av träd. Inom projektet beskärs gamla träd som tidigare 
varit regelbundet beskurna, men övergivits för årtionden sedan. Dessa träd har en mycket hög 
biologisk mångfald knuten till sina stammar. Om träden inte beskärs riskerar de att brytas 
sönder av vind och träden dör i förtid. Vad som är bästa metod att genomföra den nödvändiga 
vården av träden diskuteras kontinuerligt inom naturvårdskretsar i Sverige. Inom projektet 
besökte vi ett spanskt projekt, Biodiversity and Pollards, LIFE08 NAT/E/000075, som arbetat 
med hamlade träd och tog del av deras erfarenheter. Vi fick även expertmedverkan av Vikki 
Bengtsson som vi hyrt in som guide och expert, hon har lång erfarenhet av att arbeta med 
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gamla träd i England och Sverige och har själv genomfört ett flertal uppföljningsstudier runt 
beskärning av gamla träd. 
Vikki Bengtsson har jobbat med de spanska projekten och stöttat med förkunskaper inför 
igångsättning av projektet och uppföljning av åtgärder. Vi har tagit till oss av kunskapen och 
reglerar nu i hög grad genomförandet utifrån de enskilda trädens beskaffenhet. Ofta beskär vi 
bara en liten del av kronan för att stabilisera trädet så att det inte går sönder av vind när vi 
öppnar upp miljön runt om. Dessa träd kan bli långlivade och kräva minimalt med skötsel i 
framtiden. Andra träd som bedöms som livskraftiga beskärs hårdare så att de kan ingå i 
återkommande hamlingsbruk. Åtgärden blir kostnadseffektiv på lång sikt, eftersom graden av 
skötsel regleras utifrån trädens beskaffenhet, med en mindre inledande restaureringsåtgärd blir 
också kommande fortlöpande skötsel att bli mindre kostnadskrävande med bibehållna 
naturvärden knutna till träden. 
 
I action C3 byggs och förbättras djurstallar och åtgärden är starkt kopplad tillaction C1. För 
att ha tillgång till djur i landskapet behöver man fungerande byggnader som håller dagens 
lagkrav 3 av djurstallarna i projektet är tillbyggnader för att klara dagens krav på djurhållning 
och för att kunna hålla lagom antal djur till markerna ute på öarna. Åtgärden stödjer långsiktig 
betesdrift inom N2000-områdena vilket är en av, om dessa byggnader inte var i bruk skulle 
mer djur behöva transporteras långa sträckor ut till öarna och det skulle långsiktigt bli dyrare 
och ibland omöjligt att hitta djurgrupper som är lämpliga. En ladugård byggs på fastland för 
att kunna inhysa ett kompletterande djurslag, får, som äter mer buskar än nötdjur. Att 
komplettera upp med ett djurslag som sköter den besvärliga och kostsamma 
underhållsröjningen av sly och taggiga buskar efter restaurering kommer vara 
kostnadsbesparande jämfört med att sätta in manuell arbetskraft för att bekämpa uppslag. Det 
ger också ett utbildningsvärde eftersom ladugården byggs inom Nynäs SE0220126 där 
Öknaskolan bedriver lantbruksgymnasium, studenterna får en bredare utbildning där de lär sig 
om fördelar med olika djurslag i landskapsskötseln. 
 
Action C4 rör byggnation av kajer och brukningsvägar som behövs för brukandet av 
lantbruksfastigheter man måste kunna lasta och lossa förnödenheter till lantbruket och köra 
lantbruksmaskiner på vägarna. Åtgärden upphandlas för att bli så kostnadseffektiv som 
möjligt, men den här typen av åtgärd blir dyr att genomföra på öar eftersom den kräver 
transport av mycket byggnadsmaterial och tunga maskiner över havet. Över tid är det 
kostnadseffektivt att kunna genomföra nödvändig skötsel av markerna på öarna med moderna 
maskiner.  
 
Action C5 bekämpar predation av mink på fågelkolonier. Inom projektet grundades en 
organisation för minkjakt. Projektet har jobbat med att utvärdera hur och var insatser för att 
bekämpa minkarna ska genomföras. Dels har minkar fångats och dödats i fällor och dels av 
jägare som går iland på öarna och skjuter minkar. Metoderna som används vid bekämpning av 
mink är beprövade och fungerar, men behövde anpassas efter de aktuella platserna och 
tillgängliga jägare. Det var viktigt att bli duktig på att förstå minkarnas vandringsvägar mellan 
olika öar och ut till de mest värdefulla fågelskären. Att bekämpa mink i hela skärgården är 
inte ekonomiskt rimligt. Projektets syfte var att samla en kunskapsgrund, var det är mest 
effektivt att sätta in insatser, genom att genomföra jakt och fällfångst och följa upp effekten 
och ändra strategi utifrån resultaten. Projektet resulterade i ett antal dödade minkar och fler 
överlevande fågelungar, men framförallt i en organisation som kan drivas vidare på ett 
kostnadseffektivt sätt även efter projektet.  
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I action C6 genomförs naturvårdsbränning av skog. Åtgärden har under senaste åren ökat i 
omfattning i Sverige eftersom man insett att de naturvärden som är beroende av brand inte 
kan bibehållas om vi inte bränner skog. Kunskapen om hur man bränner skog på ett säkert sätt 
med hög biologiskeffekt finns och personalen som genomförde bränningarna hade god 
kompetens för att klara kraven. Vi eftersträvade mark- och väderförhållanden som gör att 
elden brinner bra, men inte ger så höga lågor att vi riskerar att elden klättrar upp i 
trädkronorna, för då tappar vi kontrollen. Elden ska bränna träden, men inte avdöda hela 
skogen, en specifik plan för hur mycket träd man vill skada och döda upprättades och sedan 
styrde man resultatet genom att anpassa sin åtgärd till rätt väderförhållanden och lämpligt 
antändningsmönster. Vi har haft en konkurrenssituation om de leverantörer som ska utföra 
åtgärden, dessa leverantörer är få i landet och naturvårdsbränning ökar som åtgärd nationellt, 
därför har det varit svårt att få leverantören att komma med kort varsel när vädret är som bäst, 
för då vill många genomföra sina naturvårdsbränningar. Eftersom naturvärdena vi vill skapa 
kräver att det brinner finns inga alternativa metoder, vi kan bara öka effektiviteten genom att 
följa upp utfallet av genomförda bränningar och dra slutsatser om hur vi kan bli duktigare på 
genomförande. 
 
Inom action C7 arbetade vi med att göra ensartade skogsbestånd mer varierade och ta bort 
utländska invasiva arter. Inom ett område genomfördes även plantering för att diversifiera 
trädskiktet. Vi använde oftast maskiner för att avverka och köra ut planterade barrträd. 
Resultaten blir omedelbara, det ursprungliga trädskiktet blir friställt och får ljus och 
livsutrymme när barrplanteringar tas bort. Det kvarvarande trädskiktet är ofta varierat med 
ursprungliga arter i glesa bestånd, som kommer att utvecklas mot naturliga 
lövskogsnaturtyper över tid. Åtgärden skiljer sig inte så mycket från vanligt skogsbruk, endast 
hur man planerar vad som ska avverkas och hur man anpassar genomförandet för att undvika 
markskador från tunga maskiner. Metoderna är därför väl beprövade och kostnadseffektiva, 
men vi har haft kommunikationsproblem med leverantörerna vid några tillfällen, eftersom vi 
har andra målsättningar med slutresultatet än vad man är van vid inom vanligt skogsbruk. 
Inom projektet har vi utvecklats som beställare och lärt oss om hur vi behöver kommunicera 
för att bli tydliga. Man måste följa upp beställda arbeten för att inte tappa i effektivitet. 
 
I action C8 restaurerades våtmarker, ofta har landskapet dikats ut för att skapa mer 
odlingsmark, bättre betesmark eller högre skogsproduktion. Nu eftersträvade vi att få tillbaka 
vattnet till en lämplig nivå för att gynna den biologiska mångfalden i N2000-områdena. 
Ordentliga förstudier och mätningar genomfördes för att hitta rätt vattennivå. Diken och 
konstruerade utlopp från den gamla våtmarken dämdes och vattnet återtog sin position i 
naturen. Effekten av åtgärden är omedelbar och redan våren efter restaureringen kan man se 
resultat i form av återvändande fågelliv. Åtgärden hölls kostnadseffektiv genom att 
konkurrensutsätta leverantörer och genom att först ha gjort en bra planering så att man kan 
arbeta effektivt. Det kan krävas återkommande skötsel på några av våtmarkerna om oönskad 
vegetation tar över vattenytan vilket genererar viss kostnad även i framtiden för att 
vidmakthålla gynnsam status på våtmarken. 
 
I action C9 restaureras igenvuxna laguner, sandbottnar och lerblottor. Olika 
restaureringsmetoder användes på de olika platserna. Slåtter av vass och grävning/muddring 
är två metoder exempelvis. Efter grävning eller annan åtgärd räknar vi med att mer 
ursprungliga växtsamhällen med nateväxter och kransalger återetableras och skapar en rik 
miljö för zoo-plankton och gynnsamma reproduktionsområden och uppväxtmiljöer för fisk. 
Åtgärderna har haft varierande framgång. Flera av de planerade delområdena kunde inte 
genomföras, eftersom det inte fanns bärighet för maskinerna att arbeta. På någon plats skulle 
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restaureringen inte skulle blivit bestående, då havets nivå var lägre än förutsett, så man valde 
att avstå. Där restaurering kunde genomföras så håller nu områdena naturtypsklass 1150, men 
inte fullgod status fullt ut. 
 
Projektets positiva påverkan på naturtyper som vi har som målsättning att förbättra finns 
sammanställt i bilaga 2 Påverkan på naturtyper.    
 
Utvärdering av informationsspridning 
Våra informationssatsningar har utvecklats under projekttiden. Vi har deltagit på många 
lokala möten som ordnats av olika aktörer och nätverkat med andra LIFE-projekt och utbytt 
erfarenheter. Man kan dela upp behovet av information tre delar.  
 
-Allmänheten behöver veta vad det är som händer ute i naturen så att det inte uppstår 
säkerhetsrisker, det löser vi med många snabbtillverkade skyltar som vi sätter upp när 
åtgärder genomförs. 
Naturvårdsbränning, action C6, är en kontroversiell verksamhet som väcker känslor hos 
allmänheten och vi får kritik av olika slag tex att vi bränner och dödar djur. Vid andra 
tillfällen har vi fått kritik för att vi förstör ekonomiskt värde i skogen eller att man fått rök där 
man bor och inte vetat var det brinner. För att möta alla reaktioner jobbar vi med att utveckla 
kommunikationen med allmänheten, vi svarade på insändare, gjorde utskick av 
informationsblad med post till boende inför bränningssäsong och meddelande via trafikradio 
när bränningen genomförs. Vi erbjöd även en SMS-tjänst som man kunde anmäla sig till för 
att få exakta upplysningar om när vi sätter igång bränningen. SMS-tjänsten utnyttjades inte i 
så hög grad av allmänheten, störst intresse fick vi från personer med någon egen roll 
förknippad med naturvårdsbränning. Vi har genom våra informationsinsatser kunnat nå ut till 
allmänheten och höjt medvetandegraden om med det är biologiskt viktigt att genomföra 
naturvårdsbränningar. 
 
 
-Markägare, djurhållare, sakägare och leverantörer behöver detaljerad information och 
möjlighet att påverka det faktiska utförandet av åtgärderna. Vi har många personliga 
möten och uppföljningar med de som direkt berörs av projektets åtgärder på sin mark eller i 
sin verksamhet. Vi använder Arbetsplanen, action A4, för att sammanfatta alla de 
överenskommelser och justeringar som behövs för att få projektets åtgärder genomförbara. Vi 
har också utvecklat vår arbetsprocess för att bättre förmedla exakt information om uppdragens 
genomförande till leverantörer. 
 
-Projektets naturvårdssyften och resultat. För att nå ut med grunderna i vad som är 
ekologiskt viktigt i landskapet har vi producerat tre olika biotopskyltar, vi producerade också 
platsspecifika skyltar för att upplysa om naturvärden och formellt skydd och regelverk för 
platserna.  
 
Vi spred kunskaper som vi fått genom projektet vidare till naturvårdskollegor vid nationella 
nätverksmöten årligen. Vi har deltagit i nätverksmöte med andra aktörer som arbetar med 
naturvårdsbränning och delgett både ekologiska resultat från uppföljning inom projektet och 
praktisk erfarenhet vi fått om hur man bäst genomför naturvårdsbränning.  
 
”Laymen´s report” en kortfattad lekmannasammanfattning av projektets resultat är publicerad 
på web-platsen och sprids i tryckt form via Naturum. Ett slutseminarium samlade 75 deltagare 
och vi spred projektets erfarenheter till både inhemska och utländska kollegor. 
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5.4 Analys av långtidsnytta  

5.4.1 Naturnytta 
Direkta resultat 
• Igenvuxna gräsmarksmiljöer och betade skogar har återställts till en gynnsam 
bevarandestatus och arter som är knutna till naturbetesmarker bevaras och utvecklas. Detta 
inkluderar fåglar, växter, svampar och insekter som är beroende av betade ängar, gräsmarker, 
buskar och skogsbryn samt vedlevande skalbaggar, svampar och epifytiska lavar som är 
knutna till gamla ädellövträd. Livet för hamlade träd och andra gamla träd förlängs tack vare 
genomförd skötsel. 
 
Vi kan se starka resultat med ökande floraförekomst när vi följer upp marker som skötts 
genom slåtter (naturtyp 6510 och 7230). Måttligt positiva resultat för betade 
restaureringsmarker (naturtyp 6270 och 9070) (andra uppföljningsomgången kom snabbt efter 
genomförd restaurering, så resultaten kan stärkas de kommande åren). På havsstrandängar 
(naturtyp 1630) noterades en nedgång i tätheten av flora efter projektåtgärderna. 
Tuvfräsningen som genomförts på strandängarna (naturtyp 1630) har varit viktiga för att 
gynna häckande fåglar, men floran tycks lida av minskad täthet flera år efter åtgärden. 
 
Sammantaget förefaller projektåtgärderna (action C1) varit gynnsamma för de lite mer 
specialiserade kustfåglarna och strandängsfåglarna, medan sötvattensfåglar och arter som 
lever en stor del av sina liv i högre gräs- och vassvegetation gått tillbaka. Minskat har också 
ejder och svärta som häckfåglar i objekten, möjligen till viss del som en effekt av 
röjningsinsatserna, men i synnerhet ejder minskar också dramatiskt längs hela östersjökusten 
så minskningen i projektområdet kan bero på generella omvärldsfaktorer. Restaureringarna av 
kustvåtmarker (action C8) har dragit till sig häckande änder, skogssnäppa, grågås, sothöna, 
tofsvipa och enkelbeckasin. 
 
Skräntärnan, Sterna caspia, som är en av projektets fokusarter, har inte ökat under 
projekttiden. Skräntärnan är sårbar som art för att de har ett fåtal små kolonier som följs upp 
regelbundet inom nationell uppföljning (Åtgärdsprogram för hotade arter). Skräntärnan kan 
ibland överge sina häckningslokaler och flytta till mer attraktiva öar i närheten, så det är 
möjligt att de kan utnyttja några av de skär som röjts i projektet. Skräntärnan kan dock inte 
sprida sig till större områden i skärgården förrän numerären ökar. Antalet vuxna fåglar är 
stabilt och har inte ändrats under projektperioden, men det har varit problem med 
häckningsframgången så populationen växer inte. Skräntärnan äter relativt stora fiskar som 
numera är sparsamt förekommande i de grunda marina miljöerna, där de födosöker. En större 
förändring av ekosystemet så att storleksfördelningen i fisk-samhället ändras skulle behövas 
för att på allvar förbättra artens förutsättningar. Minkjakt pågår vid de Södermanländska 
skräntärnekolonierna och är avgörande för att de inte ska slås ut. 
 
Gamla och ekologiskt värdefulla träd förekommer i stort antal vid kusten och på öarna i 
skärgården. Det har varit svårt att bedriva ett kostnadseffektivt skogsbruk på öarna och många 
träd har på så vis skonats och blivit värdefulla. Inventeringen i projektområdena registrerade 
ca 4 700 värdefulla träd och att minst 4 300 av dem fått bättre livsbetingelser, genom projektet 
(ökad ljusinstrålning). Ytterligare ett stort antal träd som är på väg att bli grova eller få andra 
ekologiska värden har också friställts för att säkra återväxten.  
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De trädklädda naturtyperna med höga ekologiska kvaliteter är helt avgörande för våra 
fokusarter bland insekterna Osmoderma eremita (Läderbagge), Lucanus cervus (ekoxe) och 
Anthrenochernes stellae (hålträdsklokrypare). Det stora antalet bra livsmiljöer i trädbärande 
marker, som skapats i projektet, kommer att gynna populationsstorlekarna av våra 
fokusinsekter. 
 
För Läderbaggen, Osmoderma eremita, gjordes eftersök in några lovande lokaler vi 
restaurerade. En tidigare okänd lokal för läderbaggen kunde registreras i Östergötland på 
Herrborum SE0230180. I Södermanland drar man slutsatsen att läderbaggen inte förekommer 
på öarna i skärgården. Men i ett fastlandsområde, Tullgarn SE0220034, finns de ekologiska 
förutsättningarna och det vore intressant med ytterligare eftersök. I Kalmar undersöktes 
Björnö SE0330099 och läderbaggen återfanns, vilket är glädjande eftersom det var länge 
sedan något fynd registrerats på platsen. 
 
• Predation av den icke inhemska arten Mustela vison (mink) på fågelkolonier ligger på en så 
låg nivå att den långsiktiga överlevnaden av fågelarter inte är hotad. I samband med minkjakt 
(action C5) dokumenterade jägarna var och hur många minkar som dödats inom projektet. Det 
har skett en tydlig nedgång i antalet minkar som kan lokaliseras och dödas till andra och 
tredje jaktsäsongen efter att arbetet inletts, så åtgärden ger tydlig effekt på minkpopulationen. 
Det finns vissa resultat från fågeluppföljningen som kan kopplas till det minskade antalet 
minkar. Fåglar som bor i håligheter och små grottor i marken, som gravand, småskrake, 
tordmule och i viss mån storskrake, har ökat något under projektperioden. Det är dessa fåglar 
som är mest utsatta för minkens predation. Ökningen är dock så liten att den kan bero på 
slumpmässiga faktorer.  
 
• Ensartade skogsplanteringar har blivit mer varierade och fått en mer gynnsam 
sammansättning med större innehåll av luckor och grov död ved. Arter som är knutna till 
gamla solexponerade träd och som drar nytta av skogsbränder kommer att nå högre 
populationer. Innehållet av invasiva trädarter är lågt. 
 
Naturvårdsbränning (action C6) har genomförts i fem olika skogar. I fyra av de brända 
skogarna är de ekologiska resultaten goda och i en skog är resultaten svaga eftersom 
bränningen var i svagaste laget. Uppföljningen bekräftar att elden tillskapat nya strukturer, 
som skadade träd med kådflöden, döda granar, massor av grov död ved, nya gläntor och bar 
mineraljord där elden förbränt allt organiskt material. Alla de här nya strukturerna är 
avgörande för de svampar och insekter vi vill bevara i landskapet. Insektsinventering 
bekräftar att i de fyra skogar, som blev väl brända, svarar insektslivet som vi hoppats. 
Brandberoende insekter flyger in och förökar sig i de brända ytorna. En av skogarna som 
brändes med goda ekologiska resultat, bedöms ändå som för hårt bränt av personalen som 
genomförde arbetet. På vissa platser i skärgården består jordlagren enbart av organiskt 
material (torv) direkt på berggrund, ingen mineraljord. När man bränner den marken förtärs 
hela jordlagret som träden står i och det blir allt för hög dödlighet hos träden på grund av stora 
rotskador. Det här var ny kunskap som ledde till förändrad urvalsprocess för nya 
bränningsområden hos Länsstyrelsen Östergötland. Den nya kunskapen delades med LIFE 
Taiga-projektet och ledde till om planering av bränningsområden även där. 
 
• Våtmarker med sitt innehåll av flora och fauna har återställts. 
För våtmarker som återskapats på land, för att behålla sötvatten i landskapet, (action C8), så 
valdes fåglar som indikator, med goda resultat. Direkt när man dämt grävda utlopp så börjar 
vattnet samlas i den återställda våtmarken och fågellivet drar nytta av resursen omedelbart. 
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I de marina grunda vattnen där vi röjt igenväxning (mest bladvass, Phragmites australis), 
(action C9) följdes marin fauna. I ett område, Horsö-Värsnäs SE0330158, undersökte man 
tillgängligheten för fiskar i de restaurerade lagunerna. Före restaureringen kunde inga fiskar ta 
sig från havet och in i de grunda vattnen för att leka och efter åtgärd (fräsning av bladvass) 
kunde man konstatera att fiskarna återigen kom in och lekte i de grunda lagunerna, tydliga 
resultat. I ett annat område, Storö SE0330106, undersöktes habitatet (1150) mer systematiskt 
genom inventering av bentos (flora och fauna på botten). Inga arter som tyder på ett högt 
naturvärde påträffades. Fräsning av bladvass i inloppet till lagunen kan på sikt förbättra 
vattenkvaliteten och faunan i lagunen, men det är en osäker prognos. Det kan vara så att 
landhöjningen gör att det allt för sällan blir tillräckligt högvatten för att byta ut vattnet i 
lagunen. Alternativt kan den globala uppvärmningen och högre havsnivåer göra så att vattnet 
på nytt strömmar in. 
 

5.4.2 Långtidsnytta och hållbarhet 
Naturnytta på lång sikt 
De hävdberoende gräsmarksmiljöerna som restaurerats i projektet, kommer att behöva skötsel 
regelbundet även efter projekttidens slut. Skötseln kommer att ordnas inom ramen för 
ordinarie reservatsförvaltning med medel från Naturvårdsverket (SEPA) och med hjälp av de 
stöd som finns inom landsbygdsprogrammet. Med återkommande skötsel är dessa naturliga 
gräsmarker mycket uthålliga som foderresurs. Ekosystemen är anpassade och beroende av den 
återkommande skötseln. Markernas ekologiska värde ökar alltså över tid med fortsatt skötsel. 
 
Predationskontroll av mink kommer att behöva fortsätta även efter avslutat projekt inom 
ramen för ordinarie reservatsförvaltning. Den långsiktiga nyttan av projektet är 
kunskapsunderlaget vi sammanställt och nätverket med jägare vi knutit till oss.  
 
De ensartade skogsplanteringarna som åtgärdas kommer att behålla sin ljusöppna struktur och 
sina naturliga och varierade trädbestånd över lång tid med mycket begränsad eller ingen 
skötsel. Skogs- och trädlevande arter gynnas av den ljusöppna varma strukturen i skogen och 
arter knutna till död ved och bränder får livsutrymme.  
 
Våtmarker som återskapas ger omedelbart ytterligare en livsmiljö i landskapet. Väl 
genomförda anläggningar för att dämma vattnet gör att våtmarkerna blir bestående. De tillför 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster i form av närsaltsrening och livsmiljö för arter 
under lång tid.  
 
Ekonomisk nytta på lång sikt 
Projektets åtgärder ger ekonomisk nytta för markägare och djurhållare även på längre sikt. De 
anordningar som byggs inom projektet, ladugårdar, traktorvägar, kajer och staket beräknas 
stödja lantbruksverksamheten under flera årtionden. Att få mer lättarbetade 
infrastrukturlösningar inom gården kan vara det som avgör att lantbruket kan fortsätta på plats 
i skärgården. Om lantbruket försvinner blir naturvård med betesdrift och slåtter mycket dyr. 
 
Gräsmarker iordningställs i ekologiskt god status, vilket gör det möjligt att söka stöd ur 
landsbygdsprogrammet, vilket är ekonomiskt fördelaktigt och borgar för fortsatt nödvändig 
skötsel. Även träd som beskurits till ursprunglig hamlingshöjd kan få stöd för återkommande 
skötsel via landsbygdsprogrammet. 
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Att återställa hydrologin i landskapet kan bli en ekonomisk fördel i framtiden med förändrad 
väderlek. Vi har redan nu riskabelt låga grundvattennivåer inom projektområdet och sötvatten 
kan bli en bristvara. 
 
Bestående sociala värden 
Skärgården utgör riksintresse för friluftsliv och besökstrycket är högt. Trots att allmänheten 
ofta inte har kunskap om naturvård, så njuter man av och uppskattar de värden vi skapar 
genom betesdrift och annan skötsel. En besöksundersökning från Kosters nationalpark 
(skärgård i västerhavet) visade att det besökarna uppskattade mest var – de öppna solbelysta 
ängarna, betesdjuren, blommorna – när de fick visa med bilder vad som var deras bästa 
upplevelse. Det sociala värdet i en levande skärgård med lantbruk och djur är alltså högt även 
om inte alla besökare vet bakgrunden och förstår sammanhangen. En besöksundersökning 
gjordes, inom projektet, ute i sex av de N2000-områden vi genomförde projektåtgärder i. 
Resultaten visar att besökarna uppskattar och känner anknytning till den natur de besöker, 
men de är inte så väl informerade om projektets åtgärder på platsen. Det är förvirring om vad 
projektet gör och vad andra sakägare gör i området (gäller både positiv återkoppling och 
negativ). I några av de områden projektet jobbat i, som är särskilt värdefulla för besökare, har 
man ordnat med mindre infrastruktur för att underlätta besöken. Nya vandringsleder har 
markerats upp på fem platser, och kompletterats med pic-nic bord, grillplatser och 
informationsskyltar. Vandringsleder är viktiga för att allmänheten ska våga röra sig ut i 
landskapet. Så även om det är en liten och enkel infrastruktur, så gör den stor skillnad för att 
en bredare del av samhällets befolkning ska kunna ta del av naturupplevelsen i N2000-
områdena och öka förståelsen för vad som krävs för att sköta naturen. 
 
Projektet kommer att underlätta rekrytering av nästa generations arrendatorer i 
naturreservaten. Exempelvis ser vi att arrendatorbytet för Hartsö SE0220129 kommer att 
underlättas genom projekts åtgärder. Det är lättare att få en arrendator att flytta ut i skärgården 
och börja driva lantbruksverksamhet när markerna är i gott skick. Med ålderdomliga och 
tunga vardagliga arbetslösningar söker sig ungdomar bort från lantbruket. På Björkö, där man 
nu har en bättre lösning för hur man ska jobba med sina djur, tack vare den nya ligghallen, 
uttrycker lantbrukaren en förhoppning om att nästa generation vill ta vid och fortsätta bruka 
markerna. 
 
En intervjustudie riktade sig till sakägare i projektområdena, markägare, djurhållare, jägare, 
entreprenörer och närboende. De flesta som blivit intervjuade är ger positiva beskrivningar, 
man upplever att man själv eller landskapet har tjänat på projektet. Lantbrukare uttrycker att 
de inte kunde genomfört restaureringsåtgärderna utan projektet, trots att projektets resultat i 
det långa perspektivet kommer att vara lönsamt för dem.  
 
Fortsatta insatser efter projektet 
Fortsatt skötsel av hävdberoende gräsmarker och träd kommer att ordnas inom ramen för 
ordinarie reservatsförvaltning hos respektive CAB med medel från Naturvårdsverket (SEPA) 
och med hjälp av de stöd som finns inom landsbygdsprogrammet. 
 
Kunskapen om hur minkarna rör sig i skärgården och hur de bäst bekämpas innan de når 
viktiga fågelkolonier samt nätverket av utbildade jägare, är viktiga slutprodukter från 
projektet. Kostnadseffektiva insatser ska fortsätta inom ordinarie förvaltning med medel från 
SEPA. 
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Våtmarkerna kan behöva skötsel om det kommer in växter av igenväxningskaraktär, som 
bladvass (Phragmites), som bildar ensartade bestånd. Fortsatt bevakning av vattnens status 
kommer att ske inom ordinarie förvaltning med medel från SEPA. 
 

5.4.3 Reproducerbarhet, demonstrationsvärde, samverkan 
 
Kunskapsöverföring är viktig till andra naturvårdare inom staten, kommunen och privata 
sektorn. Kunskap som projektteamet förmedlat handlar om effektiva arbetsmetoder för att få 
ut ekologisk nytta av åtgärderna och hur man jobbar ekonomiskt effektivt.  
 
Goda exempel på kunskapsspridning genom projektet: 
Intresset från andra aktörer för att samverka och dela erfarenheter runt naturvårdsbrännig har 
varit gott i Östergötland. Projektet har deltagit vid de årliga samverkansträffar som 
länsstyrelsen ordnar och redogjort för resultat efter våra bränningar.  
 
I Södermanland arbetar man nära Öknaskolan ett naturbruksgymnasium som drivs av 
landstinget med projektets naturvårdsåtgärder. Skolan bedriver verksamhet inom SE0220126 
Nynäs där mycket mark restaureras och en ladugård för kompletterande djurslag byggs. 
Projektet samverkar med personal som driver lantbruket och eleverna fick delta aktivt i 
projektets restaurering av marker. Genom ändrad drift med fler djurslag på Nynäs och nya 
stängseldragningar som gynnar naturvård har eleverna konkret fått lära sig om naturvård, som 
en komponent i sitt framtida lantbruksföretagande. Att man kan skapa bättre skötsel av 
marker med rätt djurslag på rätt plats att staketen måste anpassas så att man får med de 
biologiskt viktiga markerna i betesdrift och att man måste planera för att skötseln av 
gräsmarker med djur och maskiner ger en bra hävd. Rätt skötsel ger god bevarandestatus för 
landskapet och skapar möjlighet att ta del av landsbygdprogrammets stöd utan att riskera 
avdrag för bristande skötsel.  
 
Vi har också kunskapsspridning till lantbruksföretagare som kommer att fortsätta den skötsel 
som startat inom projektet. Ett exempel är Sävö SE0220129 där arrendatorn fick möjlighet att 
arbeta tillsammans med den arborist som anlitats av projektet. De hamlade träden blev 
beskurna och arrendatorn fick utbildning som gör att han på ett bra sätt kan fortsätta vården av 
de hamlade träden i framtiden. 
 
Inom Strandstuviken SE0220020 har samarbetet med Nyköpings kommun, som är markägare, 
utvecklats mycket positivt. Kommunens förvaltare, som kommer att vara ansvarig för 
områdets skötsel efter projektets slut, samarbetade nära med länsstyrelsens personal i 
genomförandet av projektåtgärderna. Kommunens förvaltare växlade upp projektets åtgärder 
genom att sätta in egna resurser för att utvidga åtgärderna. Tack vare projektet funderar 
kommunen nu på att förlägga den nya ridanläggningen till närområdet, vilket skulle vara 
mycket positivt för framtida betesdrift med flera djurslag.  
 
I Östergötland har Länsstyrelsen samverkat med Valdemarsviks kommun som äger och 
förvaltar Ämtö SE0230055. Kommunen hade ingen egen organisation för 
naturvårdsförvaltning före projektet. Naturreservatet har varit eftersatt med skötseln. Nu är 
naturvärdena restaurerade och kommunen har fått kunskap om vad som behöver göras för att 
driva skötseln vidare efter avslutat projekt. Det handlar om konkret handledning runt att man 
måste ha en arrendator, man måste skriva arrendeavtal och söka och förhandla om 
miljöersättningar. Kommunen behöver i framtiden avsätta pengar för skötsel som inte kan 
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ingå i landsbygdsprogrammet och det är de nu införstådda med – överlämningen av ansvar 
har varit framgångsrik.  
 

5.4.4 Beprövade metoder - lärdomar 
Projektets åtgärder bygger genomgående på väl beprövade skötselmetoder som är används i 
naturvårdskretsar i Sverige. 
 
Vi har en lärande organisation knuten till naturvårdsbränning där vi efter varje genomförd 
åtgärd utvärderar hur vi jobbade och vilket resultat vi uppnådde. Vi förbättrar ständigt vårt 
arbete. Personalen som arbetat med naturvårdsbränning inom LIFE Coast Benefit har också 
varit aktiva i LIFE Taiga LIFE13 NAT/SE/000065 och kunskap om arbetssätt har spridits 
mellan projekten. 
 
Arbetet med predatorkontroll var nytt för flertalet naturvårdare i våra organisationer, 
kunskapsöverföring genomfördes inom projektet från mer erfarna naturvårdare till övriga. 
Under projekttiden hade vi ett lärande förhållningssätt och flexibilitet i var vi gör åtgärderna 
och hur vi genomför dem. En lärande organisation var avgörande för framgången, eftersom 
minkarna som ska bekämpas, är mycket rörliga. 
 
Vad gäller hävd av gräsmarker har vi en lång tradition av den typen av åtgärder och därför är 
organisationen inte lika påtagligt lärande och lärdomarna från projektets åtgärder inte lika 
påtagliga. Ett område där vi faktiskt lärde oss och påverkar mycket av de restaurerade 
områdenas framtid är tolkningen av stödreglerna inom landsbygdsprogrammet. Samverkan 
över sektorsgränser och principdiskussioner om naturvärden kontra landsbygdsstöd berikar 
båda sidor.  
 
Vi har satsat på att utbilda oss om hamling av träd i projektet, en åtgärd som utförs 
regelbundet inom naturvården men som nu är under diskussion hur vi bäst ska genomföra. 
Studiebesök hos LIFE-projekt i Spanien och expertmedverkan från Vikki Bengtsson har gett 
oss fördjupad kunskap om hur träden reagerar vid beskärning och vi har haft möjlighet att 
diskutera målsättning med att beskära träd – det är inte alltid vi ska tillbaka till ursprunglig 
hamlingshöjd på träden och sköta dem genom regelbunden hamling, ibland ska vi ta andra 
beslut och nöja oss med att stabilisera trädet för vindpåverkan för att uppnå bästa naturvård. 
Vi har dragit nytta av projektet LIFE BTG LIFE15 NAT/SE/000772 som utbildat arborister 
och upprättat ramavtal som vi kunnat nyttja. De nyvunna kunskaperna tar vi med oss in i 
ordinarie organisation och i det fortsatta skötselarbetet. 
 
Under projektet har vi haft mycket tillfälle att arbeta på öarna i havet, tidigare har skötsel 
blivit eftersatt eftersom det är dyrt och svårt att arbeta ute på havet. Nu har vi lärt oss mycket 
om hur man bäst praktiskt genomför arbete i skärgården och vad kostnaderna blir, det är lätt 
att underskatta utifrån priser för samma åtgärd på land. 
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5.4.5 Innovation och demonstration 
Naturvård med EU-medel är ganska okänt för allmänheten i vårt land, förutom EU-stöd till 
jordbruket, och vårt projekt upplevs som innovativt i projektområdet. Genom åtgärderna i vårt 
projekt och den vidsträckta geografi vi arbetar i kommer vi att sprida information om EU 
LIFE-finansieringen och hur viktigt det är att uppfylla nationella och internationella mål för 
bevarande av biologisk mångfald och naturvärden. Projektet är ett exempel på hur EU-medel 
kan förbättra naturvårdsåtgärder med hjälp av nationella pengar som medfinansiering.  
 
I ett landskap som vårt projektområde, dvs skärgård med öar omgivna av hav, är naturvärdena 
utspridda i områden med olika storlek och samband till varandra. Därför är grön infrastruktur 
och ekologiska sammanhang viktigt och aktuellt att ta med i beräkningen när vi genomför 
åtgärder. Just nu är dessa frågor mycket aktuella nationellt och diskuteras och 
metodutveckling pågår. Projektets åtgärder, det vi lär oss av det praktiska arbetet och 
uppföljningsåtgärder, har vi nytta av i diskussionerna och i utformningen av styrdokument 
och strategier.  
 

5.4.7 Långsiktiga indikatorer för projektframgång 
Fortsatt hävd av gräsmarker och hamlingsträd är avgörande för projektets långsiktiga 
framgång. 
 
Mer översiktlig uppföljning kan göras genom regelbundna kontakter med markägare och 
arrendatorer för att ajourhålla att den hävdregim vi satt igång inom projektet fortsätter. I 
länsstyrelsernas förvaltningsuppdrag ingår att förhandla fram lösningar om hävden inte 
fortgår på eget initiativ från markägare. Indikatorer som redan finns tillgängliga digitalt är 
jordbruksblock som ingår i landsbygdsstöden. Om den som brukar marken fortsatt söker 
landsbygdsstöd är det också troligt att hävden fortgår. Reservatsförvaltare kommer också att 
besöka och följa upp områdena enligt plan i After LIFE-report. 
 
Projektets långsiktiga framgång kan mätas mer kvalitativt genom de standardmetoder för 
uppföljning av biologisk mångfald som SEPA tillhandahåller. Länen har uppföljningsprogram 
för de skyddade områdena och de restaurerade områdena kommer att läggas till i den. 
Normalt sett återkommer gräsmarksuppföljning till samma plats en gång per 12 år. 
Fågelinventeringar genomförs med tidsintervall anpassade till de arter man valt att följa.  
 
Besöksvärden i skärgården gynnas av projektets åtgärder. Antalet besökare är svårt att följa 
eftersom skärgården är stor och människor rör sig fritt med egna båtar, men på vissa platser 
gör man besöksräkningar som på vandrarhemmet på Sävö SE0220129 där man räknar med att 
projektets åtgärder stärker verksamheten. Landskapets tillgänglighet och rikedom är det som 
lockar besökare. 
 
Ett parallell-exempel är stugbyn på Ämtö SE0230055 som tappat i standard och 
besökarantalet är nedgående. Projektets arbete på ön och samverkan med Valdemarsviks 
kommun har fått igång intresset för att utveckla stugbyn och öka besöksnätterna. I början av 
projektperioden låg antalet besöksnätter under snitt för motsvarande anläggningar på 
fastlandet. Projektets åtgärder med att sköta det omgivande landskapet är avgörande för att ön 
ska vara en plats som allmänheten vill besöka. Besökarantalet kommer att fortsätta att följas 
upp av stugbyns arrendator. 
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6. Kommentarer finansiella rapporten 
 

6.1. Summering av kostnader 
 

PROJECT COSTS INCURRED 
Cost Category Budget according to 

the amendment 
2018/12 * 

Costs incurred 
within the project 

duration 

% 

1. Personnel 1 926 533  2 033 973  105,6% 
2. Travel & Subsistence 402 951  129 993  32,3% 
3. External Assistance 5 032 798  4 604 226  91,5% 
4.1 Infrastructure 1 007 551  866 371  86,0% 
4.2 Equipment 81 363  54 522  67,0% 
5. Land 0  0  0,0% 
6. Consumables 561 473  500 260  89,1% 
7. Other Costs 26 563  17 633  66,4% 
8. Overheads 632 744  574 488  90,8% 
TOTAL 9 671 976  8 781 466  90,8% 

 
*) The Commission has officially approved a budget modification, this is the breakdown of the revised budget.  
 
Projektet har upparbetat 91 % av totalbudgeten. 
Under projektperioden har valutakursen förändrats kraftigt. Vid den första 
förskottsutbetalningen var valutakursen 8,63 EUR/SEK, nästan exakt den kurs vi använt för 
att beräkna budgeten, 8,6 EUR/SEK. Under projektets gång har valutakursen stadigt ökat och 
nådde 10,21 EUR/SEK under sista året i projektet, en förändring på 19% under 
projektperioden. Projektet har därför gjort en förlust av verklig finansiering från EU:s LIFE-
fond. LIFE finansierar inte 50% av kostnaderna på riktigt, eftersom vi själva får kompensera 
för den det som ändras mellan förskottsutbetalning och den tidpunkt vi upparbetat pengarna. 
Om projektet skulle ha redovisat i nationell valuta (SEK) skulle vi ha rapporterat att vi 
överspenderat ca 718 000 SEK gentemot ursprungligt beräknad budget, till skillnad från 
underspenderat 890 510 EUR. Valutaförlusten hittills för projektet uppgår till 1 500 000 SEK.  
Projektet behövde begära en budgetförändring eftersom de budgeterade kostnaderna för 
infrastruktur överskreds. Budgetförändringen godkändes av EU-kommissionen 29/05/2019. 
 
Trots att inte hela projektbudgeten utnyttjats har projektet kunnat genomföra alla sina 
planerade åtgärder, med endast små avvikelser från GA. 
 
I den slutliga rapporteringen kommer alla partners Financial Statements att vara i obalans i 
finansieringen. Detta beror på att partner SEPA endast har haft en mindre kostnad i projektet 
och sedan betalt ut sin finansiering till Länsstyrelsen Östergötland som har fördelat den 
finansieringen mellan partners/Länsstyrelserna. På fliken ”Funding” redogörs hur SEPAs 
finansiering har fördelats varje år. Consolidated Cost Statement är i balans. Detta har gjorts 
med vägledning av Neemo/TMO och FMO. 
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Personnel 
I GA föreslogs att ett mindre antal personer skulle arbeta i projektet, i verkligheten har fler 
personer arbetat inom projektet, därav har rollerna inte numrerats i den Finansiella rapporten i 
kolumn D2 på motsvarande sätt som vi gjorde i GA. Det blev tex inte två reservatsförvaltare 
per partner (nummer 1 och 2) det kan ha varit fem personer samtidigt på den rollen hos en 
partner. Rollerna har bibehållits men numren var inte relevanta och har plockats bort vid 
redovisningen. 
 
Totalt sett överskrider projektet budgetlinjen personnel med 5,6 % och i man-dagar med 12,8 
%. I slutligt utfall så överskrids budgeten för nature conservation manager (inklusive regional 
coordinator / nature conservation manager) i man-dagar med 26,8 %. Behovet har varit stort 
att förankra projektets åtgärder med lantbrukare och markägare. Att ha skapat förståelse och 
engagemang för projektets åtgärder hos markägare är avgörande för att projektets arbete ska 
fortsätta och vidmakthållas även efter projektavslut. Vi har varit framgångsrika med att hitta 
djurhållare och skriva betesavtal för markerna, som restaurerats inom projektet, men det har 
tagit tid.  
 
Travel & Subsistence 
Vi har kunnat genomföra resor billigare än beräknat, i Södermanland köptes en båt in för att 
genomföra persontransporter och det blir avsevärt billigare än att åka taxibåt. I Östergötland 
reser vi ofta med båt-bussen, Östgötatrafikens linjetrafik, till mycket låg kostnad. I 
redovisningen av resor med tjänstebilar (CABE) 2014-2015 använde vi oss av en extra flik för 
att redovisa tjänsteresorna mer i detalj – Travel in detail. Efter Midterm rapportering 
bestämde vi oss för att göra om redovisningen för 2014-2015 till samma princip som vi hade 
ändrat till för 2016 och framåt. Varje action har blivit redovisad med en post årligen och med 
en mer detaljerad beskrivning i textfältet. 
 
Inom action D1, D2, D3 och D5 tillkom resor där egen personal genomförde uppföljning 
istället för extern tjänst (external assistance) som förutsetts i GA.  
Några tjänsteresor tillkom för action E2 anslagstavlor samt E4 friluftslivsanläggningar för 
besiktning av anläggningar. I GA förutsågs endast att man skulle göra det i samband med 
andra större actions som C1 men det blev nödvändigt att göra egna resor för besiktningar. 
Inom action E5 Informationsaktiviteter fick vi godkänt att göra extra åtgärder i brev från 
Commissionen i brev 12/04/2019 för att handleda och producera materialet krävdes vissa 
resor som inte fanns med ursprungligen i GA. 
 
External Assistance 
Efter monitorbesök hösten 2016 blev vi uppmanade att utöka vår skyltning i projektet varför 
action E1 och E2 utökades med både fler skyltar och skyltställ än vad som förutsågs i GA.    
 
Action E6 Webbplats lagts till som kostnad trots att det inte var förutsett i GA. Det var 
nödvändigt att lägga till då det är obligatoriskt att ha en webbplats. Fler åtgärder inom action 
E5 Informationsaktiviteter lades till i samråd med monitor och är godkänt i brev från 
Kommissionen 12/04/2019. Inom action C1 lades veteraniseringsåtgärder till och blev 
godkända av Alexis Tsalas, EU-kommissionen och meddelades av monitor via e-post  
12/03/2018. 
 
Vi anlitade en expert inom action F2 för medverkan vid studieresa till Spanien. Ingen kostnad 
inom External asstistance var förutsedd i GA, vi hade överskott i resebudget inom projektet 
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för att täcka denna kostnad. Vikki Bengtsson som reste med projektet till Spanien, har lång 
erfarenhet av att arbeta med gamla träd i England och Sverige och har själv genomfört ett 
flertal uppföljningsstudier runt beskärning av gamla träd. Vikki Bengtsson har jobbat med de 
spanska projekten och stöttat med förkunskaper inför igångsättning av projektet Biodiversity 
and Pollards, LIFE08 NAT/E/000075 och uppföljning av åtgärder. Vi har tagit till oss av 
kunskapen och reglerar nu i hög grad genomförandet utifrån de enskilda trädens beskaffenhet 
inom action C2. Utan denna expertmedverkan hade vi fått ett sämre kunskapsutbyte med de 
spanska projekten. 
 
Other costs 
Orsaken till det lite lägre utfallet än budgeterat är att action A2 Fees for legal permits ej kunde 
betalas av projektet då det i stor utsträckning prövades av Länsstyrelserna, interndebitering är 
ej tillåten.  
 
Infrastructure 
En budgetändring för kostnadsslaget infrastruktur behövde göras och en amendment 
godkändes av Kommissionen 29/05/2019. Den nya budgeten förbrukades inte helt. 
 
Equipment 
Vi har köpt in den utrustning som projektet har behövt för att kunna utföra alla actions.  
 
Consumables 
För kostnadsslaget Consumables finns ett flertal poster som inte var förutsedda i GA inom 
action C6 Prescribed burning. Små förbrukningsvaror behövde köpas in för att lösa uppgiften 
trots att vi i huvudsak använde oss av extern tjänst som planerat i GA. 
 

6.2. Redovisningssytem 
 

Bokföringssystem 
 
Samtliga Länsstyrelser i projektet använder sig av Agresso som bokföringssystem och Visma 
Proceedo som elektroniskt fakturahanteringssystem. För samtliga Länsstyrelser gäller samma 
rutin om inte annat anges vid avvikelse.  

 
Alla fakturor går direkt till Inskanningscentralen i Strömsund där alla Länsstyrelsers fakturor 
skannas in och skickas ut till respektive Länsstyrelse och granskare/beställare av fakturan. Så 
fort fakturan skannas in så finns den också i bokföringssystemet. När varje granskare får en 
ny faktura uppmärksammas detta genom ett mail. När fakturan är granskad, kontrollerad och 
konteringsraden ifylld går den vidare för attest av behörig attestant. Behörig attestant granskar 
och godkänner, eller vid felaktighet avvisar fakturan (den går då tillbaka till granskaren). När 
fakturan är godkänd och attesterad går den vidare till Länsstyrelsernas egen 
ekonomiavdelning där en betalningsbekräftelse görs (detta sker dagligen). Fakturan är nu 
definitivbokförd och finns i bokföringssystemet Agresso. 

 
Bokföringssystemet och koder som identifierar Life Coast Benefits kostnader: 

 
Konto: följer kontoplanen för statliga myndigheter 
Proj: projektkod/er/. Olika projektkoder för Länsstyrelserna i Life Coast Benefit se bifogad 

information. Projektkoderna är främst uppdelade på de olika Natura 2000 områdena i 
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projektet samt för projektledning/löner. Se bilaga 91 Speckoder Projektkoder CAB 
LCB 

Spec: valfritt specifikationsfält. I Life Coast Benefit har alla Länsstyrelserna samma speckod 
mellan intervallet 52512300-52512331 och de specificerar alla åtgärder i programmet. 
Se bilaga 91 Speckoder Projektkoder CAB LCB 

 
Granskare och attestanter är och har varit noggranna med att referensen finns med på fakturor. 
Fakturor som inte har referensen LIFE12 NAT/SE/00131 har avvisats och nya fakturor har 
krävts. 
 
Naturvårdsverket (SEPA) använder sig av Agresso som bokföringssystem men även som 
fakturahanteringssystem. SEPA Agressoutdrag samt SEPA faktura och betalningsbevis har 
bifogats vid rapporteringen i Midterm report 30/04/2017. Naturvårdsverket har endast haft en 
faktura för projektet för de egna kostnaderna samt utbetalningar av bidrag till Coordinating 
Beneficiary. SEPA har inte haft några fler kostnader i projektet efter det. 
 
Fakturan scannades in vid Naturvårdsverket och i och med det fanns fakturan i Agresso. 
Fakturan fördelades till en granskare som kontrollerar och konterade (fyllde i 
konteringsraden) och vidarebefordrade fakturan för attest av behörig attestant. Både granskare 
och attestant uppmärksammades att det fanns ny faktura att hantera genom att de fått mail. 
När fakturan var godkänd och attesterad gick den vidare till Naturvårdsverkets 
Ekonomiavdelning som gjorde betalningsbekräftelse (rutinmässigt två gånger per vecka). 
Fakturan definitivbokfördes. 
De utbetalningar som gjorts från Naturvårdsverket till projektets Coordinating Beneficiary 
(Länsstyrelsen i Östergötland) genom att en rekvisition eller betalningsunderlag scannats in 
(två av underlagen vid Naturvårdsverket och resterande vid inläsningscentralen OPUS Capita 
och hanterats på samma sätt som en faktura. 
 
Naturvårdsverket har succesivt från 2016 övergått till att fakturorna scannas in vid OPUS 
Capita på Frösön men har ändrat fakturaadress under juni 2017 till Visma Proceedo. 
  
Bokföringskod som identifierar Naturvårdsverkets LIFE Coast Benefit kostnader: 
 
Konto:  Enligt huvudsak används kontoplanen för statliga myndigheter 
Spec:  Specen 493116 har använt för samtliga transaktioner för LIFE Coast Benefit. 

Från 2017 finns en ny spec: L369. 
 
Faktura och utbetalningsunderlag har alla referensen LIFE Coast Benefit. 
 
 
Tidredovisningssystem 
Varje anställd måste tidsredovisa all sin tid, både arbetad tid och frånvaro efter varje avslutad 
vecka. Efter varje avslutad vecka måste tidrapporten klarsparas och bli överförd (detta är 
rekommenderat att göras senast tisdagen efter varje avslutad vecka). Om inte en tidrapport har 
blivit klarsparad och ivägskickad så går det ut tre påminnelsemail per vecka. Arbetad tid blir 
direkt överförd, frånvaro, övertid, reseräkningar och övriga utlägg måste godkännas/attesteras 
av behörig person (i de flesta fall överordnad chef). 

 
I Life Coast Benefit måste alla personer som arbetar i projektet skriva ut en tidrapport varje 
månad. Denna skrivs på av både arbetstagare och behörig person och skickas sedan till CB – 
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Länsstyrelsen Östergötland. 
 
Naturvårdsverket SEPA har ingen budget för personal och tidredovisar därmed inte i Life 
Coast Benefit. 
 
Redovisning av Personnel finns mer detaljerat beskrivet i bilaga 82. För varje Länsstyrelse 
och för varje år redovisas ett utdrag från ekonomisystemet Agresso där årets faktiska 
lönekostnader och årets faktiska arbetade tid är summerad per fast anställd som arbetar i 
projektet. I bilagorna.  

 
Resor och övriga utlägg redovisas också i det elektroniska tidredovisningssystemet. Varje 
enskild anställd måste ansvara för att redovisa sina resor och utlägg. Reseutlägg följer de för 
varje enskild Länsstyrelses lokala reseavtal. Alla resor och utlägg måste godkännas/attesteras 
av behörig person. Reseräkningen/utlägget skrivs ut och kvitton sparas i original på varje 
Länsstyrelse. När reseräkningen är attesterad går den till löneavdelningen som betalar ut den 
på nästkommande lön.  
 

 

6.3. Samarbete mellan partners 
 
Projektekonomen på CABE ansvarar för att alla partners finansiella rapport fylls i men varje 
partner är ansvarig för att den är korrekt. Varje månad görs en ekonomisk avstämning med 
varje partner där allt som är bokfört i systemet fylls i den finansiella rapporten. Här påpekas 
eventuella felaktigheter och respektive partner ansvarar för att korrigeringar görs. 
Projektekonomen på CABE ansvarar för att alla fakturor, reseräkningar, tidrapporter, 
betaldatum, agressolistor mm sparas i pappersform hos CABE. 
 
Avtalsnummer (diarienummer) med underleverantörer ska noggrant föras in i den finansiella 
rapporten då avtalet finns hos respektive partner och lätt ska kunna sökas upp i det digitala 
ärendesystemet Platina. Vi strävar efter att bli en helt digital myndighet därav skrivs ej avtalen 
ut i pappersform för projektets räkning.  

 
Varje månad tar projektekonomen ut tidrapporter för respektive Länsstyrelse och skickar till 
den regionala koordinatorn som vidarebefordra dem för påskrift. Detta görs runt den 10:de i 
månaden, då alla tidrapporter skall vara slutbokförda och överförda hos samtliga 
Länsstyrelser. Tidrapporterna skickas sedan in påskrivna i original till CABE. 

 
Varje partner ansvarar för att bokföringen och underlagen som kommer till CABE skall vara 
korrekt. Varje partner ansvarar för att deras egen medfinansiering avsätts årligen och överförs 
till projektet. CABE ansvarar för att skyndsamt fördela (enligt den fördelningsnyckel som är 
avtalad med partners) och betala ut tex Kommissionens medfinansiering samt 
Naturvårdsverkets (SEPA) överförda medel. 
 
Styrgruppen har möten tre gånger per år. Även här görs en övergripande finansiell 
uppföljning på hela projektet och på partnernivå.  
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6.4. Revisonsrapport 
 
Internrevisor Kent Andersson på Länsstyrelsen Västra Götaland har genomfört revisionen i 
Life Coast Benefit. Se bilaga 71 Independent Audit Report samt bilaga 72 Certified 
Independent Auditor. 
 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län 
Internrevisor Kent Andersson 
403 40  Göteborg 
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6.5 Summering av kostnader per action 
 

1. 2. 3. 4a. 4b. 5. 6. 7.
Personnel Travel & 

subsist-
ence

External 
Assist-
ance

Infra-
structur

e

Equip-
ment

Land Consum-
ables

Other 
Costs

Total

A1 Revision of management p 138 226 117 182 4 115 121 297 87,8%

A2 Legal decisions 29 226 214 2 393 2 608 8,9%

A3 Ancient tree inventory 1 978 1 040 2 053 3 094 156,4%

A4 Restoraition plans 140 044 91 801 6 504 2 527 6 285 107 117 76,5%

A5 Hydrotechnical investigati    1 890 1 748 1 748 92,5%

A6 Workplans for agricultural 5 814 737 737 12,7%

A7 Tenders 82 250 39 784 425 40 209 48,9%

C1 Reduction of overgrowth i     4 895 611 689 566 54 221 3 730 202 51 303 444 136 4 969 429 101,5%

C2 Crown reduction/ Pollardi    153 918 8 466 1 427 105 664 115 557 75,1%

C3 Improvment/ building of a  340 039 1 404 113 339 707 15 341 238 100,4%

C4 Construction of Barge Lay-         507 443 501 1 357 4 670 365 887 372 415 73,4%

C5 Predation control on bird c 97 156 18 129 308 35 858 692 4 606 59 594 61,3%

C6 Prescribed burning to rest    286 978 54 628 5 226 111 105 12 210 183 168 63,8%

C7 Diversification of forest pl       250 803 12 431 1 462 240 188 4 296 258 377 103,0%

C8 Wetland restoration 248 768 10 031 839 16 136 27 005 10,9%

C9 Vegetation measures in Co     66 005 9 889 1 046 21 542 32 476 49,2%

D1 Bird monitoring 63 372 24 192 1 898 29 451 4 55 545 87,6%

D2 Monitoring of ancient tree   67 068 39 468 4 461 10 141 957 55 028 82,0%

D3 Key elelment and insect m      94 236 19 636 469 46 227 66 332 70,4%

D4 Marine fauna monitoring 6 615 11 632 11 632 175,8%

D5 Grassland monitoring 35 016 18 868 1 797 2 072 22 736 64,9%

D6 Socio-economic impact mo 63 953 5 655 281 13 306 203 19 445 30,4%

E1 Information signs and fold 121 306 2 965 65 516 6 252 74 733 61,6%

E2 Noticeboards 20 870 4 050 732 14 887 2 237 21 906 105,0%

E3 Laymans report 11 691 656 7 066 1 711 9 433 80,7%

E4 Convinience for outdoor li 362 670 18 088 1 401 113 983 160 778 18 370 312 620 86,2%

E5 Information activities 34 358 30 386 5 368 12 180 55 12 304 60 293 175,5%

E6 Web site 40 440 6 522 10 873 17 395 43,0%

F1 Project management 787 233 751 319 15 792 533 1 225 768 868 97,7%

F2 Networking 72 628 43 722 20 751 3 891 101 68 465 94,3%

F3 Audit 11 627 6 479 6 479 55,7%

OH Overheads 632 744 574 488 90,8%

Totalsumma 9 671 976 2 033 973 129 993 4 604 226 866 371 54 522 0 500 260 17 633 8 781 466 90,8%

Project actionAction 
no

Forseen 
costs after 

amend-
ment 

 
 
 
Se bifogad bilaga 90 Summary of costs per action Life Coast Benefit  
 
Action A2 Legal decisions.  
Prövningarna gjordes i de flesta fall av Länsstyrelserna själva, därav kunde ingen 
interndebitering göras då det inte är en godkänd kostnad. 
 
Action A3 Inventering av träd 
Området Björnö SE0330099 var inte förutsett i GA, men behövde inventeras för att kunna 
fastställa var projektets insatser ska genomföras. Med inventeringen (action A3) tillgänglig 
innebär det mindre kostnad vid själva röjningsarbetet (action C1) eftersom man slipper leta efter 
de värdefulla träden som ska vårdas. Inventeringen kunde utföras av extern personal som endast 
debiterade reskostnad varför uppdraget blev mycket förmånligt trots en ökad omfattning på 
uppdraget. Budgeten för action A3 överskreds med 1 116 Euro och CAB H avser att genomföra 
den uppföljande övervakningen av träd, efter genomförda röjningar action D2, till en lägre 
kostnad för att balansera budgeten. 
 
Action A6 Arbetsplan för Ladugård 
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Arbetsplanen kunde genomföras mycket enkelt och därför blev kostnaden låg. 
 
Action A7 Upphandling 
Mindre personalbudget har gått åt än planerat. Visst arbete med upphandling har troligen 
bokförts under action F1 projektledning. Arbete har också utförts av personer som inte 
tidsredovisat inom projektet, projektet har kunnat dra nytta av övergripande 
upphandlingsprocesser, som omfattade hela Länsstyrelsen och dessa har inte belastat 
projektet. 
 
Action C2 Hamling av träd 
Den ökade kostnaden för att hamla träd inom SE0230266 Uggleholmarna blev godkänd i brev 
från kommissionen 12/04/2019. 
 
Action C3 Ladugårdar och Action C4 Vägar och kajer  
Kostnader för ladugårdar, vägar och kajer blev dyrare än beräknat i GA. Vi behövde begära 
en budgetförändring (Amendment) och vår begäran blev godkänd av Kommissionen 
29/05/2019. Action C3 blev 1 199 EUR dyrare (budget överskreds med 0,4 %) utöver vad 
som förutsågs i vår Amendment. Action C4 däremot blev inte så dyr som befarat och 
genomfördes under den nya budgeten. 
 
Action C8 Våtmarker med sötvatten 
Åtgärden kunde genomföras med en mycket liten manuell grävning på ett par N2000-
områden. När inga grävskopor behövde kostsamma transporter ut till öar kunde action C8 
genomföras under budget. 
 
Action C9 Marina våtmarker 
Hela åtagandet i GA kunde inte genomföras, eftersom de områden som förutsågs som 
lämpliga i GA visade sig vara olämpliga när man skulle planera de konkreta åtgärderna. Hela 
budgeten kunde därför inte förbrukas. 
 
D4 Uppföljning Marin fauna  
Vi hade angett felaktig metod för uppföljning i GA och ej fört in rimlig budget för metoder 
som faktiskt fungerar för marina laguner. För att kunna redogöra för projektets resultat 
behövde den här action få en rimlig budget. 
 
Action D6 
Sammanställningar gjordes enkelt och översiktligt och därför användes inte hela budgeten. 
 
Action E5 Informationsaktiviteter 
Vi utökade denna action efter att ha samrått med Monitor under hösten 2018 och fick godkänt 
att genomföra flera informationssatsningar i brev 12/04/2019. Ökat utfall för E5 kompenseras 
av ett lågt utfall inom action E1 och sammantaget överskrider vi inte budgeten som förutsågs i 
GA för de båda actions sammantaget. 
 
Action E6 Web-plats 
Kostnad för att skapa web-plats och årlig kostnad för drift och web-hotell har lagts till, trots 
att det inte var förutsett i GA. Det var nödvändigt att lägga till då det är obligatoriskt att ha en 
web-plats. 
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7. Bilagor 

7.1 Administrativa bilagor 
Partneravtal bifogades i Inception report 31/05/2014. 

7.2 Tekniska bilagor 

Förkortningar som används i rapporten 
CAB E Länsstyrelsen Östergötland 
CAB D  Länsstyrelsens I Södermanland 
CAB H  Länsstyrelsen I Kalmar 
SEPA Naturvårdsverket 

 

Bilagor 
Bilagor märkta med stjärna * bifogas endast digitalt 

 7.3 Dissemination annexes 

7.3.1 Layman's report 
Bifogas bilaga 59 LIFE Coast Benefit – återskapar ljusare kust och skärgård och bilaga 
60 LIFE Coast Benefit Restoring a brighter coastline and archipelago 

7.3.2 After-LIFE Communication plan – for LIFE+ Biodiversity and LIFE Environment 
Policy and Governance projects 
Bilaga 68 After-LIFE Communication plan LIFE Coast Benefit, LIFE12/NAT/SE/000131 

7.3.3 Other dissemination annexes 
− Inga böcker, guidelines, nyhetsbrev har ytterligare publicerats sedan tidigare 

rapporteringar, inga bilagor till denna rapport.  
 

7.4 Final table of indicators 
 
Bilaga 70 Outcomes final tables. 
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_________________________________________________________________ 
 
7. Finansiell rapport och bilagor 

D
el

iv
ra

bl
e 

E
nd

as
t 

di
it

lt 

 

nu
m

m
er

 

Namn 

No x Bilaga 1 C-actions areas and meters per site  
No x Bilaga 2 Påverkan på Naturtyp 
No x Bilaga 3 Sammanställning informationsmöten 
No x Bilaga 4 Gantt-schema 
Yes 

 
Bilaga 5 Skötselplan för SE022126 Nynäs 

No 
 

Bilaga 6 A2 sammanställning av alla beslut 
Yes 

 
Bilaga 7 Bygglov, toaletter inom 

Skärgårdsreservaten SE0220129 
Yes 

 
Bilaga 8 Bygglov och enskilt avlopp, toaletter inom 

Stendörren SE0220218 
Yes 

 
Bilaga 9 Bygglov och enskilt avlopp, toaletter inom 

Askö SE0220439 
Yes 

 
Bilaga 10 Strandskyddsdispens, toaletter inom 

Svanviken-Lindbacke SE0220017 
Yes 

 
Bilaga 11 Strandskyddsdispens, toaletter inom 

Skärgårdsreservaten SE0220129 
Yes 

 
Bilaga 12 Strandskyddsdispens, toaletter inom 

Stendörren SE0220218 
Yes 

 
Bilaga 13 Strandskyddsdispens, toaletter inom Askö 

SE0220439 
Yes 

 
Bilaga 14 Bygglov och enskilt avlopp, toaletter inom 

Svanviken SE022017 
No 

 
Bilaga 15 Sammanställning av arbetsplaner  

No x Bilaga 16 Utrustningslista 
Yes 

 
Bilaga 17 SE0230055 Sankt Anna o 

Gryt_Ängelholm NR Arbetsplan 
Yes 

 
Bilaga 18 SE0230090 Bråviken Yttre Arbetsplan 

Yes 
 

Bilaga 19 SE0230126_Svensksund_Arbetsplan_juni 
2019 

Yes 
 

Bilaga 20 SE0230135_Eknön_Arbetsplan 
Yes 

 
Bilaga 21 SE0230138_ÅsvikelandetKvädö_version 

2 
Yes 

 
Bilaga 22 SE0230139_Dannskären_Arbetsplan 

Yes 
 

Bilaga 23 SE0230142_Bokö_Arbetsplan 
Yes 

 
Bilaga 24 SE0230151_Uggelö_Arbetsplan 

Yes 
 

Bilaga 25 SE0230180_Herrborum_Arbetsplan 2018 
Version 2 
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D
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bl
e 

E
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as
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ig
ita

lt 

 

nu
m

m
er

 

Namn 

Yes 
 

Bilaga 26 SE0230266_Uggelholmarna_Arbetsplan 
Yes 

 
Bilaga 27 SE0230328 Missjö NR_ arbetsplan 

Yes 
 

Bilaga 28 SE0230370_Stora Rimmö_arbetsplan 
Yes 

 
Bilaga 29 SE0230376_Bråxvik_arbetsplan 

Yes 
 

Bilaga 30 SE0230378_Ramnö och 
utsättersfjärden_arbetsplan 

Yes 
 

Bilaga 31 SE0230395_Arnö_arbetsplan 
Yes 

 
Bilaga 32 SE0330099_Arbetsplan Björnö 

Yes 
 

Bilaga 33 A5 SE0230055 Ämtö  
No x Bilaga 34 A7 sammanställning av upphandling 
No x Bilaga 35 Avtal med markägare Nynäs SE022016 

ladugården under 30 år 
No x Bilaga 36 Organisation för minkbekämpning  
No x Bilaga 37 Sammanställning av skyltar 
Yes 

 
Bilaga 38 Effekter på fågellivet av åtgärder inom 

LIFE Coast Benefit 
Yes 

 
Bilaga 39 Inventeringsrapport för läderbagge 

Södermanland 
Yes 

 
Bilaga 40 Inventeringsrapport för läderbagge 

Östergötland 
Yes 

 
Bilaga 41 Inventeringsrapport för läderbagge Kalmar 

Yes 
 

Bilaga 42 
a 

Flygbildstolknng och analys 
Södermanland 

Yes 
 

Bilaga 42 
b 

Flygbildstolknng och analys Östergötland 

Yes 
 

Bilaga 42 
c 

Flygbildstolknng och analys Kalmar 

Yes 
 

Bilaga 43 
a 

Uppföljning av värdefulla träd i 
Södermanlands län 

Yes 
 

Bilaga 43 
b 

Uppföljning av skyddsvärda träd i 
Östergötland 

Yes 
 

Bilaga 43 
c  

Uppföljning av skyddsvärda träd Kalmar 

Yes 
 

Bilaga 44 Marin inventering Storö SE0330106 
Yes 

 
Bilaga 45 Uppföljning av fiskvandring vid Horsö 

Värsnäs SE0330158 
Yes 

 
Bilaga 46 Uppföljning av lagun Rågö SE0330164 

Yes 
 

Bilaga 47 Uppföljning av gräsmarkflora, inom 
projektet Life Coast Benefit 
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lt 

 

nu
m

m
er

 

Namn 

Yes 
 

Bilaga 48 Intervjustudie om traditionell ekologisk 
kunskap i skärgården 

Yes 
 

Bilaga 49 Socioekonomiska effekter av projektet 
LIFE Coast Benefit  

Yes 
 

Bilaga 50 Ekosystemtjänster som skapats av 
projektet Life Coast Benefit  

Yes 
 

Bilaga 51 Social acceptans för projektet Life Coast 
Benefit 

Yes but 
not  
foreseen 
in GA 

 
Bilaga 52 Det Unika Skärgårdslandskapet- arvet från 

forna tiders skärgårdsjordbruk 

Yes but 
not  
foreseen 
in GA 

 
Bilaga 53 The Unique Archipelago landscape- a 

legacy of archipelago farming in the past 

Yes but 
not  
foreseen 
in GA 

 
Bilaga 54 Life Coast Benefit Leaflet 

No x Bilaga 55 Arbete pågår Missjö Brottskärsområdet 
SE0230328 

No x Bilaga 56 Arbete pågår Missjö Högholmsområdet 
SE0230328 

No x Bilaga 57 Arbete pågår Missjö Södra Kärröklapp 
mm SE0230328 

Yes 
 

Bilaga 58 Ämtö ledkarta SE0230055 
Yes 

 
Bilaga 59 LIFE Coast Benefit – återskapar ljusare 

kust och skärgård 
Yes 

 
Bilaga 60 LIFE Coast Benefit Restoring a brighter 

coastline and archipelago 
No x Bilaga 61 Utställning Naturum Stendörren 
No x Bilaga 62 Utställning Naturum Tåkern 
No x Bilaga 63 Deltagarlista slutseminarium 
No x Bilaga 64 Program slutkonferens 14-16 maj 
No x Bilaga 65 E6 Statistik web-plats 
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lt 
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m

m
er

 

Namn 

No x Bilaga 66 Alla bilder 
No x Bilaga 67 Alla bildrapporer 
No x Bilaga 68 Samlade artiklar sedan okt 2018 
Yes 

 
Bilaga 69 

a 
After-LIFE Conswervation plan LIFE 
Coast Benefit 

Yes x Bilaga 69 
b 

After-LIFE Conservation plan LIFE Coast 
Benefit (Tabell på svenska) 

No x Bilaga 70 Outcomes final tables 
No 

 
Bilaga 71 Independent Audit report LIFE Coast 

Benefit 
No 

 
Bilaga 72 Certified Internal Auditor 

No 
 

Bilaga 73 Standard Payment Request and 
Beneficiary's Certificate 

No 
 

Bilaga 74 CABE Certificate for Nature Projects 
No 

 
Bilaga 75 CABD Certificate for Nature Projects 

No 
 

Bilaga 76 CABH Certificate for Nature Projects 
No 

 
Bilaga 77 Consolidated Cost Statement for the 

Project 
No 

 
Bilaga 78a Financial Statement of CABE Signature 

No 
 

Bilaga 78b Financial Statement of CABE 
No 

 
Bilaga 79a Financial Statement of CABD Signature 

No 
 

Bilaga 79b Financial Statement of CABD   
No 

 
Bilaga 80a Financial Statement of CABH Signature 

No 
 

Bilaga 80b Financial Statement of CABH   
No 

 
Bilaga 81a Financial Statement of SEPA Signature 

No 
 

Bilaga 81b Financial Statement of SEPA   
No x Bilaga 82 Supporting documents personnel costs and 

time 
No x Bilaga 83 CABE PERSONNEL_TIME 

No x Bilaga 84 CABD PERSONNEL_TIME 

No x Bilaga 85 CABH PERSONNEL_TIME 

No x Bilaga 86 CABD Subcontractor Göranssons 

No x Bilaga 87 CABE Subcontractor Maskinring 

No x Bilaga 88 CABH Subcontractor Sydved 

No 
 

Bilaga 89 Speckoder och Projektkoder CAB lCB 
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m

m
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Namn 

No 
 

Bilaga 90 Summary of costs per action LCB 
No 

 
Bilaga 91 Answers letter date 18/07/2017 

No 
 

Bilaga 92 Answers letter date 26/10/2017 
No 

 
Bilaga 93 Answers letter date 12/04/2019 
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