
42 besöksvärda
naturområden
Bland de unika naturmiljöerna på öarna och i anslutning till
inre Mälaren kan man uppleva betesmarker, strandängar,
ädellövskogar och naturskogar i sin vackraste skepnad. Allt
detta kan du uppleva bland de 42 Natura 2000-områdena
som ingår i LIFE+ projektet MIA, och som presenteras på
följande sidor.

Inre Mälarens
skärgård

E T T R E S TAU R E R I N G S P R O J E K T I N O M L I F E +

”Inre Mälarens skärgård – restaurering och skötsel”
är ett LIFE+ Natur-projekt som drivs av Länsstyrelsen
i Västmanlands län tillsammans med Länsstyrelsen i
Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län,
Sveaskog och Upplandsstiftelsen. Projektet löper från
2009 till 2014 och omfattar åtgärder för totalt 8 miljoner
euro. I projektet ingår 42 stycken naturområden vid inre
Mälaren. Samtliga områden presenteras i denna folder.

INRE MÄLARENS SKÄRGÅRD
Restaurering och skötsel

www.life-mia.se

� Strömsholmsområdet
� Lindöberget
� Askholmen
� Fullerö
� Fiholm
� Ridö-Sundbyholmsarkipelagen
� Kalvholmen
� Tynäs
� Sörfjärden-Strand
� Tynnelsö, södra delen
� Lindön
� Segersön
� Bråtorpslund
� Asköviken-Tidö
� Veckholms prästholme
� Säbyviken-Badaren
� Engsöarkipelagen
� Haga Ekbackar

� Bryggholmen
� Hjulsta ekhagar
� Röllingen
� Nybble holme
� Grönsö
� Wik
� Gorsingeholmsområdet
� Sundängen
� Norra Björkfjärden
� Hjälstaviken
� Arnöhuvud
� Kalmarnäs
� Nybylund
� Landholmarna, Landholmsängarna
� Ekillaåsen, Stora och Lilla Ullfjärden
� Biskops-Arnö
� Fånö
� Sandviksåsen

Några av de 42 områden som ingår i Life+-projektet beskrivs under samma rubrik,
varför det i uppräkningen ovan handlar om 36 områden.



Besöksvärda naturområden vid inre Mälaren

Bland de unika naturmiljöerna på öarna och i anslutning till inre Mälaren

kanman uppleva betesmarker, strandängar, ädellövskogar och naturskogar

i sin vackraste skepnad. Miljöerna har till stor del skapats av människor

och betande djur i ett klimat som är varmare än omgivande landskap. De

mindre öarnas otillgänglighet har format naturskogar som kanske aldrig

helt har avverkats. Allt detta kan du besöka

bland de 42 Natura 2000-områdena

som ingår i LIFE+ projektet MIA, och

som presenteras i den här foldern.

Kartan visar de 42 Natura 2000-områden, markerade med rött, som
ingår i LIFE+ projektet MIA. Några områden beskrivs under samma
rubrik och markeras då med samma siffra. På de följande sidorna
hittar du mer utförliga beskrivningar till respektive område.
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Lindöberget2
Lindöberget ligger strax sydost om Köping. Området består av en drygt 25 meter
hög åkerholme uppbyggd av granit. De högsta partierna utgörs av hällmarker,
delvis bevuxna med tallskog. På större delen av bergets sluttningar växer det ek-
hasselskog, även aspdungar förekommer. I området hittas intressanta fågel- och
insektsarter. Till berget ansluter fågelrika vassar.

Askholmen3
Ett mosaiklandskap med artrika ädellövskogar och trädklädda betesmarker känne-
tecknar Askholmens naturreservat. Med sin närhet till Mälaren och den vackra
landskapsbilden är området värdefullt för friluftslivet. Askholmen är genom sin
stora lövskogsareal, biotopvariation och sitt gynnsamma lokalklimat en av Sörm-
lands mest värdefulla trakter för sällsynta och rödlistade svampar. Den ovanliga
svampen brun borstticka förekommer här på en av få platser i Sverige.

Fullerö4
Fullerö består av ett antal moränholmar med ädellöv-
skogar av olika storlek i ett strandnära jordbruksland-
skap. Lundvegetationen är rik med arter som skogs-
bingel, getrams och ormbär. Längs strandzonen
finns ett rikt fågelliv och insprängt i området kan
man se stora bestånd av almsjukedöda almar vilket
ger området en speciell karaktär.

1
Strömsholm och Ströms-
holms kungsladugård är
populära utflykts- och
strövområden vid Mälaren.
Här har det funnits
mänsklig aktivitet i minst
tusen år, vilket mångfalden
av fornlämningar visar.
Gustav Vasa uppförde under
1500-talet en kungsgård som under
1600-talet ersattes av det slott som kan ses än idag.
Hästar har varit ett tema under många hundra år i Strömsholm. Från Gustav

Vasas hästuppfödning via det militära behovet till dagens centrum för landets
ridsport.
Åkrar, ängar och hagmarker bildar tillsammans ett varierat landskap med en rik

flora och fauna. Särskilt intressant är det stora inslaget av ekar och andra ädla
lövträd, där både växter, fåglar och insekter trivs. Bland annat den sällsynta
läderbaggen.
Det finns gott om stigar och vandringsleder med många vackra rastplatser, liksom

flera kaféer och restauranger. Både Lagårdssjön och Billingen är fina fågellokaler.

Strömsholmsområdet

Fiholm5
Vid Fiholm finns ett större sammanhängande ädellövskogsområde, vackert belä-
get intill Sörfjärden vid Mälaren. Här går det att på en kort sträcka vandra från
äldre hällmarkstallskog, ner genom ekskogen, passera den trädklädda betesmar-
ken för att slutligen nå de flacka strandängarna vid Sörfjärden. Förutom artrika
lövskogsmiljöer är de kulturhistoriska värdena stora, bland annat med rester efter
hundkyrkogård, humlegård, tegelbränneri och orangeri.

6
Hela arkipelagen består av cirka 160 öar
och skär och är uppdelat på två Natura
2000-områden, ett i Västmanlands
län och ett i Södermanlands län. De
stora öarna är Ridön, Sundbyholmsön,
Aggarön och Nysslingen.
Ögruppen har en mycket varierande miljö

och ger en representativ bild av de variatio-
ner av miljöer som återfinns på Mälarens
öar generellt. Beteslandskapet är på-
tagligt på de större öarna, medan de
mindre domineras av ganska täta ädellövskogar. De miljöer som besökare
kan uppleva på öarna är till exempel trädklädda betesmarker med grova
träd, artrika torra gräsmarker, strandängar med ett rikt fågelliv, ädellöv-
skogar och granskogar.
Området är artrikt, med förekomster av flera sällsynta värmekrävande

lövskogsarter, i synnerhet lindlevande skalbaggar. Dessutom har ögruppen
en mycket rik mistelförekomst där flera öar har träd som är nästan lika
gröna på vintern som på sommaren.

Ridö-Sundbyholmsarkipelagen

Tynäs8
I Tynäs naturreservat hittar du tre ekbevuxna moränbackar belägna i direkt an-
slutning till Mälaren. De grova spärrgreniga ekarna ger hagmarkerna dess karaktär
och här och var finns hasseldungar på bitvis blockrik mark.
Reservatet utgör ett frekvent besökt strövområde med intressant flora och vacker

landskapsbild. Två runstenar från 1000-talet finns i naturreservatets västra del.
Området sköts genom bete och röjning.

Sörfjärden utgörs av ett strandland-
skap känt för sin rika fågelfauna där
art- och individrikedomen i vassar
och på strandängar är ovanligt stor.
Området är betydelsefullt bland

annat som häckningsplats för rör-
drom och brun kärrhök. Här finns
fältstationen Rördrommen, där
aktiv forskning och inventerings-
arbete bedrivs. I naturreservatet ingår
ön Koholmen samt en rullstensås på

fastlandet.

Kalvholmen7
Skogen på Kalvholmen är nog så nära
en ädellövdominerad urskog man kan
komma i den här delen av landet. Ön
är helt skogsklädd och ädellövträden,
särskilt de stora lindarna, sätter sin
prägel på ön. Lindarna kläs av åtskilliga
mistlar.
Den rika förekomsten av såväl stående

som liggande döda träd, så kallade lågor,
förstärker intrycket av urskog. Här kan
besökaren uppleva en unik miljö utan
stigar och andra anordningar.

Sörfjärden-Strand9
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Tynnelsö, södra delen10
Från det senmedeltida slottet på öns södra del blickar man ut över en variations-
rik natur med tre större skogsdungar av ädellövskog. Här tillbringade Gustav
Vasa somrarna och man kan än idag hitta jätteekar som förmodligen lever kvar
sedan denna tid. Gamla, grova och senvuxna träd förekommer i området och
på dessa växer en enastående rik flora av framförallt lavar. Landskapet utgörs av
öppna ängar, täta lundar samt trädklädda betesmarker.

11
På Lindön i Sörfjärden växer en för Sverige unik
samling av grova hamlade lindar. Här går det att
hitta träd på mellan sex och sju meter i omkrets
med en ålder upp till 500 år. I denna miljö har
många rödlistade och hotade arter av lavar, svam-
par och insekter påträffats. Kartor visar att ön
sedan 1700-talet varit brukad och glest bevuxen
med träd och buskar.
Efter 1950-talet har stora delar av Lindön växt

igen till en löv- och ädellövskog. För att främja öns
naturvärden har olika skötselåtgärder påbörjats. I
första hand gynnas skyddsvärda träd genom frihugg-

ning av beskuggande träd och buskar. Ängar och hagar hålls öppna av betesdjur.

Segersön12
Segersön är en smal och långsträckt Mälarö som till större del täcks av ädellöv-
skog. Här finner man tydliga spår av ett tidigare välutnyttjat kulturlandskap med
hamlade träd, ängar och åkertegar. Området hyser en mycket intressant insekts-
fauna, unik i ett europeiskt perspektiv. På vissa av öns lindar täcks kronorna mer
eller mindre av mistel. I norra delen finns lövrik barrskog samt berghällar med
vacker utsikt över Mälaren.

Bråtorpslund13
Ett nätverk av stigar slingrar sig genom området och närheten till Strängnäs och
Mälaren gör det attraktivt för det rörliga friluftslivet. Stigarna används även flitigt
av traktens ridfolk. Tidigare slåtter- och betesmarker har vuxit igen till en tätare
lövskogslund med gamla ekar, hassel och inslag av grova granar. Området är skif-
tande och här förekommer dessutom tallskog på höjderna, asp- och björkskogar
samt alstrandskogar.

Lindön

14
Asköviken är en av Sveriges klas-
siska fågelsjöar med stora natur-
och kulturvärden, vackert belä-
get i ett småkuperat jordbruks-
landskap vid Mälaren. Området
är framförallt känt för sitt rika
fågelliv, över 250 fågelarter har
observerats här, och för närheten
till Tidö slott med sina omgivande
ädellövskogar. Här finns öppna strandängar,
fornåkrar, sällsynta insekter och en stor mångfald av växter.
Omfattande restaurerings- och besöksfrämjande åtgärder har utförts i

området under de senaste åren inom ramen för det under år 2008 avslu-
tade LIFE-projektet.
Runt viken finns nu ett system av väl uppskyltade promenadstigar som

gör det lätt att ta sig runt i området. I flera lägen leder stigarna fram till
utsiktsplatser och fågeltorn. På västra sidan har en handikappanpassad
spång byggts ut i vassen till ett gömsle.
Med Naturskolans hus som bas bedrivs naturskoleverksamhet i Asköviken,

där skolelever och lärare tas emot för guidningar och upplevelser i naturen.
Läs mer om Asköviken på www.askoviken.se.

Asköviken-Tidö

Säbyviken-Badaren16
Väl synlig utmed vägen mellan Strängnäs och Enköping ligger en betad hagmark
med anslutande alkärr samt mindre åkertegar i sluttningen mot Säbyviken. Här
finner man ett varierat träd- och buskskikt med björk, asp, slån, hagtorn, oxel
och vildapel. Dessutom många högvuxna enar. Hagmarken som består av morän-
och sandkullar är känd för sin sällsynta svamp- och kärlväxtflora. I vassområdet
längst ner i viken, växer den skyddsvärda käppkrokmossan.

15
Mitt ute i Prästfjärden i Mälaren hittar man Veckholms prästholme, en liten ö
med frodig grönska. Här finns ädellövskogar med lind, alm och ek. Under trä-
den breder liljekonvaljernas gröna blad ut sig. På östra sidan finns en strandskog
där alarna står på socklar. I vattensamlingarna runt alarna kväker grodorna om
vårkvällen.

Engsö karakteriseras av
sitt småskaliga varierande
jordbrukslandskap. I om-
rådet, som förutom själva
Ängsön, består av ytterli-
gare 22 öar, finns många

naturtyper av stort intresse.
Artrika torra gräsmarker med

lång hävdkontinuitet har gett upp-
hov till ett rikt växtliv med arter som till exempel orkidén Adam och Eva,
kattfot, solvända och backsippa.
I de trädklädda betesmarkerna går det att hitta rikligt med grova ekar och

här återfinns den sällsynta skalbaggen läderbagge. I ädellövskogarna häckar
mindre hackspett och i de tallbevuxna bergiga markerna häckar bland annat
tofsmes och talltita. Dessutom finns fågelrika strandängar, ekskogar, närings-
rika granskogar och svämlövskogar.
Området har en mycket påtaglig kulturhistorisk prägel med spår som

når mer än tusen år tillbaks i tiden och ett slott med anor från 1200-talet.
Slottet, öarna, klipporna och det öppna landskapet lockar många besökare
och det finns ett stort utbud av vandringsleder och grillplatser i området.

17 Engsöarkipelagen

Veckholms prästholme

Haga ekbackar18
Haga ekbackar består av två ekbackar. Här finns örtrika ek- och hassellundar
som betas av kor. På andra delar går klippor och hällar i dagen och på den
magra marken växer små senvuxna ekar. De solbelysta hällarna och det milda
klimatet vid Mälaren är en god miljö för flera värmekrävande insektsarter som
är knutna till ek.

19
På Bryggholmen möter du ett varierat landskap. Här finns öppna odlingsmarker
och artrika skogar. Under årens lopp har landskapet formats av människan
genom odling, slåtter, hamling, skogsbete och plockhuggning i skogen. På stora
delar av Bryggholmen finns ädellövskogar med lönn, ek, lind och alm. Men här
finns också fuktigare sumpskogar och mager tallskog på hällmarkerna.

Bryggholmen

Hjulsta ekhagar20
Hjulsta ekhagar består av småkuperade ekhagar. I
ekhagarna finns både hassellundar och stora vidkroniga
ekar. I de ihåliga ekarna bor många vedlevande skalbag-
gar, bland annat den sällsynta läderbaggen. Området hyser
flera fornlämningar, bland annat två gravfält från järnåldern.
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Nybble holme22
På denna Mälarö går det att uppleva en unik naturskog rik på gamla träd samt
död och döende ved. Genom öns svårtillgängliga läge har området undgått mer
omfattande skogsbruk. Här kan man vandra genom orörd natur från mager häll-
markstallskog till frodig ängsgranskog med stort lövinslag. Ön har en brant nord-
och västsida som höjer sig 35 meter över vattnet varifrån utsikten över Mälar-
landskapet är mycket vacker.

21
Röllingen är en hög och smal
ö i Mälaren. På större delen
av ön finns gammal barrskog
med ett stort inslag av löv-
träd som ek, lind och asp.
Vid bryggan finns ett gam-
malt torp och trädklädda
betesmarker. Tar man sig
upp till de högsta delarna av
ön har man en vidsträckt ut-
sikt över Mälaren.

Grönsö23
Grönsö är inte en ö, utan närmare bestämt 27 små öar som ligger i anslutning
till Grönsöö slott. De flesta öarna är höga och klippiga och på många växer det
skog med knotiga, vindpinade tallar som är över hundra år gamla. Några av
öarna är även fågelskyddsområde, här får man inte gå iland mellan 1 april och
15 juli.

Röllingen

Wik24
Wikparken är en lummig och omväxlande naturpark som omger den gamla slotts-
miljön från 1400-talet. I de gamla grova ekarna lever många ovanliga insekter
och lavar. Större delen av området betas, men här finns också slåtteräng och
naturskog. Det är lätt att uppleva naturen i Wikparken. Flera stigar finns varav
några är anpassade för barnvagn och rullstol.

25
Genom närheten till
Strängnäs är Gorsinge-
holmsområdet ett popu-
lärt utflyktsmål. För-
utom en ovanligt rik vår-
flora, känd sedan 1700-
talet är ädellövskogen med
anslutande sankmarker hem-
vist för en rad sällsynta fåglar.
Området delas in i tre delar varav Gorsingeholm,

även kallad Floras kulle är en beteshage med gamla
vidgreniga ekar. Här förekommer intressanta arter som
läderbagge, saffransticka och ekspik. I områdets sydvästra del finner man
ett gravröse från bronsåldern (1500-500 f kr).
Gorsingelund är en äldre och ädellövdominerad lövskogslund i en stark

igenväxningsfas med kulturhistoriska värden. Här pågår flera naturpedago-
giska aktiviteter efter att området utsetts till kampanjskog av Naturskydds-
föreningen. Gorsingeholmskullarna är tre delvis branta åskullar som för-
utom värdefulla ädellövskogsmiljöer har stort geologiskt intresse då de tyd-
ligt speglar inlandsisens årliga avsmältning i området.

Gorsingeholmsområdet

Norra Björkfjärden27
Norra Björkfjördens naturreservat innehåller ett tjugotal öar, flera bevuxna med
ädellövskog. Floran är rik och här finns många ovanliga snäckor. Fina badklippor
och några sandstränder lockar många besökare på sommaren. På Stora Lindhol-
men finns en grillplats.

Sundängen26
Sundängen ligger strax norr om Engsö. Natura 2000-området är betydligt mindre
än Sundängens naturreservat och omfattar vattnet, strandzonens fuktängar samt
öppna och lövklädda betesmarker med ädellövträd och bärande buskar som till
exempel hassel och hagtorn. Området är förhållandevis välbetat och fältskiktet
hyser en rik flora.

Arnöhuvud29
Arnöhuvud är en åstunga som sträcker sig ut i Ekoln från Skolandets nordvästra
hörn. Åsen är här 45 meter hög och bjuder på en strålande utsikt över Mälar-
vikarna. Stigarna leder genom tall- och granskog, upp på åsens krön och ner till
vattnet. Döende och döda träd ligger kvar i skogen och blir goda livsmiljöer för
många vedlevande djur och växtarter.

28
Hjälstaviken är en grund, vassrik
vik av Mälaren med en rik fågel-
fauna. I de centrala delarna finns
öppna vattenytor. Runt Hjälsta-
viken finns betade strandängar
och vassar som drar till sig sjö-
fågel i stora mängder. När korna
betar ända ut i vassen bildas en
remsa öppet vatten, en blå bård.
Det området är idealiskt för vadar-
fåglar och änder.
Hjälstaviken är en internationellt

viktig våtmark och rastlokal för bland annat gäss och tranor som stannar
här vid flytten, på våren men framförallt på hösten.
Invid sjöns östra sida reser sig Kvarnberget. Där uppifrån går det att skåda

ut över vasshavet och den flacka upplandsbygden. Utsikt över viken får man
också i fågeltornet på sjöns västra sida. I södra delen av reservatet ligger
Stora Parnassen, en kulle klädd med ädellövträd. Här blommar vit- och
gulsipporna frodigt om våren. En vandringsled på ungefär 8 km löper runt
Hjälstaviken från Fågeltornet till Parnassen och vidare på spångarna genom
vasshavet till Kvarnberget.

Hjälstaviken
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Nybylund31
Nybylund är ett område med ek- och hassellundar, ekhagar och öppna betesmarker.
Stora vidkroniga ekar och knippen av hassel skapar den speciella karaktären. Här
växer också andra ädla lövträd som alm och lind. På våren täcks marken av skira
örter, på hösten trivs många svampar bland de färgsprakande löven.

Fånö35
Vid Fånö möts man av en imponerande ekallé som leder ner mot beteshagarna.
Denna dubbelallé, som anlades på 1600-talet, är 800 meter lång och omfattar
över 100 ekar. Vid ekhagarna finns en del mycket grova ekar och stora hassel-
runnor som är flera hundra år gamla.

Biskops-Arnö34
Biskops-Arnö är en liten rund ö som nås via en
smal bro. Här finns ett omväxlande landskap
med åkrar, skog och betesmarker. Det är gott om
lövträd på ön och många träd är gamla och
grova. Dessa miljöer är utmärkta platser för flera
av öns rika liv bland insekter, lavar och svampar.
Här finns bland annat läderbaggen.

Sandviksåsen36
Sandviksåsen är en del av Uppsalaåsen. Här finns gammal barrskog och öppna
torrängar. Från åsens topp är det en vacker utsikt över Mälaren och Biskops-Arnö
som ligger på andra sidan vattnet. Nedanför åsens brant kantas stranden av en
bård av al.32

Landholmarna och Landholmsängarna består av öppna betesmarker och en strand-
äng. Strandängen hävdas fortfarande genom slåtter med lie. Slåttern gör att fler
växter trivs eftersom ljuskrävande arter då får en chans att överleva, vilket de inte
får i högt gräs. På ängen växer bland annat kungängslilja, gökblomster och sjö-
ranunkel.

Ekillaåsen, Stora och Lilla Ullfjärden33
Ekillaåsen är en tvärås till Uppsalaåsen och ligger som en avdelare mellan Stora
och Lilla Ullfjärden. På Ekillaåsen är skogen omväxlande, med lövträd närmast
vattnet och tallar på sluttningarna. På norra sidan av Ekillaåsen finns en sand-
strand och badplats. Under vattenytan i Stora och Lilla Ullfjärden trivs små-
svalting, en hotad vattenväxt.

Landholmarna, Landholmsängarna

30
Från de höga klipporna som
stupar ner mot Mälaren är det
en fantastisk utsikt över Ekol-
sundsviken och Norra Björk-
fjärden. Från parkeringen vid
torpet Vattunöden går det att
vandra på stigar och uppleva
gammelskog, ekhagar och en
bäckravin med tät ädellövskog. I bäckravinen ligger en enkel äventyrsbana
för barn och det finns informationsskyltar som barnen på naturskolan gjort.
Nära Vattunödsberget finns en eldstad där man kan grilla eller bara njuta
av utsikten över Mälaren. Härifrån ses ibland havsörn och fiskgjuse.
En av Upplands största ekar stod nära stranden vid torpet Vattunöden.

För något år sedan ramlade eken och den liggande jätten kan nu upplevas
på nära håll. De gamla ekarna finns kvar sedan århundraden tillbaka då
stora delar av området var öppna betes- och slåttermarker. I och på de gamla
ekarna i reservatet lever många ovanliga insekter och lavar.
I början av 1900-talet upphörde hävden och markerna växte igen med

gran och lövsly. Idag röjs de gamla betesmarkerna åter fram och får håller
markerna öppna.

Kalmarnäs
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Inre Mälarens skärgård

Artrika torra-friska gräsmarker
Gräsmarker kallas de öppna till halvöppna marker som traditionellt betats
under lång tid. De fåtal träd som historiskt har växt på dessa marker har
ofta haft en viktig funktion och utmärker sig genom sin grovlek, höga
ålder och växtsätt. Till skillnad från slåtterängarna har dessa marker en
betespräglad flora med arter som till exempel blåsuga, kattfot, jungfru-
lin, och låsbräken. Utöver detta finns ofta ett rikt insektsliv med många
olika fjärilsarter och spillningslevande skalbaggar.

(EU-habitat 6270)

Naturmiljöer som ska restaureras

Inre Mälarens skärgård med ädellövträdsdominerade strandnära sko-
gar och hagmarksmiljöer har biologiska värden som är av stor inter-
nationell betydelse. Det beror till stor del på en kombination av ett

mycket gynnsamt klimat, historisk markanvändning och en relativt låg
påverkan av modernt skogs- och jordbruk.

I takt med att markanvändningen drastiskt har förändrats under de
senaste decennierna hotas nu de här miljöerna som byggts upp under
många hundra år. Hoten består av fragmentering av ädellövskogar, in-
växning av gran, igenväxning av hagmarker, strandängar och vassbälten
samt en brist på grova träd för framtiden.

LIFE+projektet syftar till att motverka de här hoten genom omfattande
åtgärder som ska säkra och återskapa miljöerna och göra dem mer besöks-
vänliga. Tolv miljöer som är upptagna i EU:s habitatdirektiv (se texten
om Natura 2000) ska restaureras.

Fuktängar
Fuktängarna, som
även kallas sidvalls-
ängar eller mad-
ängar, är marker
där man traditionellt
genom slåtter har in-
samlat vinterfoder till sin boskap.

När jordbruket moderniserades övergavs slåtterbruket och markerna
vallades in, blev betesmark eller övergavs. Idag utgörs dessa fuktängar av
betesmark eller för naturvård restaurerad slåttermark.

Karakteristiskt är det rika fågellivet där man om man har tur kan få
höra kornknarrens knarrande och den småfläckiga sumphönans vatten-
droppsliknande läte. Fuktängarna är normalt bevuxna med blåtåtel eller
starr och innehåller en rik ängsflora.

(EU-habitat 6410)

Ädellövskogar
Typiskt för Mälarlandskapen är de vackra och artrika ädellövskogarna
med ek, lind, alm, ask och lönn. Många av ädellövskogarna ligger på
före detta lövängar och skogsbetesutmarker, men till viss del även på
mindre öar som förmodligen varit för små för att betas.

Den förändrade markanvändningen har lett till att dessa miljöer blivit
mer och mer slutna. Ljuskrävande arter som ek och hassel minskar i de
här miljöerna, medan skuggföredragande som alm och lind gynnas.

Typiskt för Mälarens ädellövskogar är den rikliga mängd av mistel
som växer i områdets västra del. Har man tur kan man få syn på fåglarna
mindre hackspett och stjärtmes. Dessutom finns ett antal mycket säll-
synta lindlevande skalbaggar på några av de naturskogsartade småöarna
i området.

(EU-habitat 9020 och 9180)

Trädklädda betesmarker
I spåren av det
gamla säteri- och
jordbrukarsamhället
finns i Mälardalen
en betydande areal
existerande eller före detta
trädklädda betesmarker.

Boskapsskötseln var en
mycket viktig del av jordbruket
och bete förekom på större delen av
utmarkerna, det vill säga skogen och de
inhägnade hagarna. Många arter som vi hittar i beteshagarna har ut-
vecklats i dessa halvöppna till öppna miljöer och de gamla träd som
växer här. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är sär-
skilt värdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrup-
per. Kopplat till de grova träden, i synnerhet ek, finns ett oerhört rikt
liv av lavar, svampar, skalbaggar, bin, fjärilar och fladdermöss. En av de
mer exklusiva arterna är läderbaggen.

(EU-habitat 9070)

Näringsrika granskogar
Vid Mälaren finns många skogsbestånd som är förhållandevis näringsrika.
De ligger ofta i anslutning till vikar på före detta landhöjningsmark eller
på åssluttningar med finsediment och rörligt markvatten.

Merparten av granskogarna har en lång trädbärande kontinuitet även
om de historiskt sett har varit påverkade av både skogsbete och avverk-
ning för husbehov. Näringsrika granskogar domineras av gran, men ofta
förekommer även olika lövträd. Fältskiktet domineras av låg- eller hög-
örtsväxter samt många olika sorters marksvampar.

(EU-habitat 9050)
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Trädklädda betesmarker
I spåren av det
gamla säteri- och
jordbrukarsamhället
finns i Mälardalen
en betydande areal
existerande eller före detta
trädklädda betesmarker.

Boskapsskötseln var en
mycket viktig del av jordbruket
och bete förekom på större delen av
utmarkerna, det vill säga skogen och de
inhägnade hagarna. Många arter som vi hittar i beteshagarna har ut-
vecklats i dessa halvöppna till öppna miljöer och de gamla träd som
växer här. Trädklädda betesmarker med grova solbelysta lövträd är sär-
skilt värdefulla eftersom träden i regel är artrika för fler organismgrup-
per. Kopplat till de grova träden, i synnerhet ek, finns ett oerhört rikt
liv av lavar, svampar, skalbaggar, bin, fjärilar och fladdermöss. En av de
mer exklusiva arterna är läderbaggen.

(EU-habitat 9070)

Slåtterängar och Lövängar
Historiskt sett var slåtterängarna
oumbärliga i bondelandskapet.
Boskap behövde vinterfoder och
detta insamlades på de rika ängs-
markerna. I dag har dessa ängs-
marker nästintill försvunnit och
av den ängsareal som fanns för
hundra år sedan återstår endast
en liten rest.

De slåtterängar som låg på
torr-frisk mark kallades hård-
vallsängar. De är oftast helt
öppna, men enstaka träd och
buskar kan förekomma.
Lövängar kallas de ängar som

har över 25 procent krontäckning
av träd- och buskskikt. De innehåller

vanligtvis en mosaik av små dungar med lövträd och buskar omväxlande
med öppna ängsytor. Traditionellt gav lövträden mer näring till markerna
jämfört med de öppna slåtterängarna och dessutom kunde de ge vinter-
foder till boskapen genom hamling.

(EU-habitat 6510 och 6530)

Västlig taiga
Med västlig taiga menas
äldre skogar som bibe-
hållit en stor del av den
naturliga skogens art-
sammansättning, ålders-
variation och ekologiska
funktion.

Två typer av västlig
taiga utmärker sig vid
Mälaren. På hällmarker
och längs moränryggar
växer tallskogar på ganska
mager mark. Träden växer
ofta glest solbelysta och
har gamla bestånd.

Skogarna hyser arter som är knutna
till de gamla träden, död ved och en lång skoglig
kontinuitet. I dessa gamla tallar bygger fiskgjusen sitt bo och spillkråkan
trummar efter insekter.

Den andra typen av västlig taiga, som är karakteristisk för Mälarom-
rådet, är ganska näringsrik och har en stor andel lövträd, ibland rena löv-
skogsbestånd. Här finns en hel uppsjö arter som är knutna till skoglig
kontinuitet, död ved och olika trädslag.
(EU-habitat 9010)

Ekskogar, näringsrika och näringsfattiga
Ädellövskogar där de äldre träden består till mer än hälften av ek kallas
ekskogar. Kring Mälaren är eken ett mycket vanligt trädslag, trots att dess
naturliga nordgräns kring Dalälven endast ligger cirka 10 mil norrut.
En av anledningarna till detta är det varma lokalklimatet med 1-2 växt-
zoner gynnsammare klimat än omgivande landskap. Ytterligare en an-
ledning är att eken i historisk tid har varit kronans träd. Från 1558 och
fram till mellan 1830 och 1934 (beroende på ägarförhållanden) var det
förbjudet för ofrälse att hugga ner eken på sina marker.

I de näringsrikare ekskogarna kan man ofta hitta en rik örtflora med
arter som trolldruva, vårärt och underviol. I de näringsfattiga ekskogarna
saknas denna flora och istället dominerar växter som liljekonvalj, ängsko-
vall och blåbär. I båda dessa skogstyper hittar man många lavar, mossor,
svampar och insekter knutna till ek.
(EU-habitat 9160 och 9190)

Åsbarrskogar
I samband med inlandsisens avsmältning bildades grusavlagringar i form
av rullstensåsar och ett flertal löper genom Mälarområdet i nord-sydlig
riktning. Mest påtaglig är Uppsalaåsen som sträcker sig från Södertörn,
förbi Uppsala och upp till Billudden vid Gävlebukten. I Mälarområdet
finns längs denna ås flera barrskogar med mycket höga naturvärden.

På åsryggarnas högre delar dominerar ofta tall och på sluttningarna
ökar andelen gran. I dessa skogar med lång kontinuitet med gamla träd,
grusunderlag och luckiga miljöer finns arter som tallticka, bronshjon,
bombmurkla och fyrflikig jordsjärna.

(EU-habitat 9060)
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Kulturlandskapet vid Mälaren

Ett landskap i ständig förändring

Landskapet som vi ser kring Mälaren är resultatet av mänsklig på-
verkan under mycket lång tid, ett landskap som är i ständig för-
ändring. Markerna innehåller lämningar från många tidsåldrar

såsom gravrösen, fornåkrar, torpgrunder, invallningar med mera. Dess-
utom kan man se spåren av äldre tider i markens organisation mellan
olika ägoslag och i dess biologiska innehåll.

Även landhöjningen har haft en stor effekt på området. För cirka
tusen år sedan låg vattennivån vid dagens femmeterskurva och ungefär
hälften av den landareal som ingår i projektet har uppkommit sedan
dess. Det innebär till exempel att fuktiga ängar med tiden har torkat
ur och blivit mer lämpliga för annat ändamål.

Skydd av biologiskt värdefulla miljöer
Idag kräver det moderna jord- och skogsbrukets metoder och ekonomiska
förutsättningar stora sammanhängande ytor. Utsädet har förädlats, ogräs
bekämpas kemiskt och konstgödsel används. Antalet djur har minskat
och därmed behovet av betesmarker. Allt detta leder till ett enformigt
landskap och de djur och växter som under lång tid har anpassats till det
historiska landskapet riskerar att utarmas.

För att förhindra detta har många naturreservat tillkommit. Dessa repre-
senteras av de Natura 2000-områden som ingår i projektet. Åtgärderna i
projektet syftar till att bevara de biologiskt värdefulla miljöerna som har
sitt ursprung i det gamla småbrutna landskapet.

Den agrara revolutionen
Under 1800-talet växte befolkningen och mer åker togs upp på ängens
bekostnad. Detta ledde till färre djur och därmed mindre gödsel till
åkrarna, som då inte blev lika bördiga. För att motverka detta genom-
gick jordbrukarsamhället en stor förändring, något som brukar kallas
den agrara revolutionen.

Genom Laga skiftet ändrades ägoförhållandena. Bönderna fick större
sammanhängande marker samtidigt som de gemensamt byägda utmar-
kerna upplöstes. Ett tusenårigt bysamhälle upplöstes. När de enskilda
brukarna får större sammanhängande jordområden att bruka blir det.
möjligt att odla både djurens och människornas föda på åkermark, genom
så kallad vallodling. Detta i kombination med nya metoder som invall-
ning och dikning gjorde att ängarna successivt försvann ifrån bondens
marker

Betes- och ängsmarker
Efter 1200-talet, när Sverige utvecklades politiskt, byggdes många slott
och herresäten vid Mälaren som då var en viktig inrikes transportled. Den
viktigaste inkomsten från dessa gods var de arrenden som godsherrarna
tog ut av torpare och bönder.

En god tillgång på betes- och ängsmarker vid Mälaren skapade goda
förutsättningar för boskapsskötsel. Djuren betade under sommarhalvåret
på skogen, som ägdes gemensamt av byarna. Utmarkerna avgränsades
med gärdsgårdar för att hindra djuren att ta sig in på de värdefulla in-
ägorna. På 1700-talet börjar även hagar att hägnas in på utmarken, vilket
visar att dessa marker betraktas som allmer värdefulla.

Ängsmarkerna var näst åker det viktigaste markslaget och låg ofta i
anslutning till dessa. På ängen växte en mängd olika sorters gräs och
örter som efter lieslåtter och torkning blev hö och vinterfoder åt djuren.
Träden hamlades av samma anledning. Ängen besåddes och gödslades
inte. Gödseln som producerades utnyttjades på åkrarna. Ängsmarkerna
kunde antingen vara öppna (hårdvallsäng), lövbevuxna (löväng) eller
fuktiga (sidvallsäng).

Naturen vid Mälaren har i stor utsträckning formats av människornas hårda slit i
det gamla bondesamhället. Ängsslåtter har under århundraden varit det effektivaste
sättet att ta tillvara ängarnas rika växtlighet. Inte förrän vid slutet av 1800-talet
tog nya brukningsformer vid.

sid 9



Växt- och djurarter LIFE och Natura 2000

Särskilt skyddsvärda arter
I LIFE+ projektet MIA kommer speciella insatser att genomföras för
fyra djur- och växtarter som av Europeiska unionen har utpekats som
särskilt skyddsvärda i nätverket Natura 2000. Arterna är fridlysta och
förekommer mer eller mindre vanligt i Mälarområdet.

Småsvalting (Alisma wahlenbergii)

Småsvalting är en sällsynt vattenväxt som
kan återfinnas på grunt vatten i närings-
rika, klara söt- eller brackvatten på något
dyig och lerig sandbotten. På några få
platser i östra Mälaren finns lämpliga växt-
platser med passande bottenförhållanden
för småsvalting.

Ortolansparv (Emberiza hortulana)

Ortolansparven är i Mälardalen en häckande som-
margäst som sporadiskt förekommer i öppen
terräng, vanligen i ett mosaikartat jordbruks-

landskap. Landskapets omvandling och likformiga
brukande har medfört att ortolansparven fått
det svårare att hitta lämpliga platser för att häcka

och finna föda på.

Rördrom (Botaurus stellaris)

Rördromens typiska revirläte kan höras under
våren från Mälarens vassområden. Sången som
hanen frambringar är ett mistlurliknande läte,
vilket låter som när man blåser över mynning-
en på en tomflaska. Annars är rördromen svår
att upptäcka eftersom den lever ett undan-
skymt liv i vassbältet.

Läderbagge (Osmoderma eremita)

Läderbaggen kan sällsynt påträffas i Mälarens ek- och
ädellövskogsområden där den lever och förökar sig i
mulmen (löst nedbruten ved) som samlats inuti ihåliga
lövträd. Där läderbaggen påträffas finns värdefulla livs-
miljöer för andra mycket ovanliga och skyddsvärda djur
och växter.

LIFE+ (EU-stöd till miljöprojekt)
Genom LIFE+ ger EU pengar till miljö-
projekt. Under perioden 2007-2013
kommer LIFE+ att bidra med ungefär 1,7
miljarder euro till projekt för miljöskydd,
miljöteknik och information om miljö-
frågor. LIFE+ har tre delar: LIFE+ Natur
och biologisk mångfald, LIFE+ Miljö-

politik och miljöstyrning och LIFE+ Information och kommunikation.
Genom LIFE+ Natur och biologisk mångfald fortsätter och utvidgas

det tidigare programmet LIFE Natur. Syftet är att driva på genomföran-
det av fågel- och livsmiljödirektiven och nätverket Natura 2000.

Projekt inom området Natur+ ska vara goda exempel eller demonstra-
tionsprojekt för att genomföra EU:s fågel- och habitatdirektiv inklusive
Natura 2000-nätverket.

Medel beviljas också till projekt som gäller biologisk mångfald. För
dessa krävs att de är innovativa eller av demonstrationskaraktär och bi-
drar till målet i EU-kommissionens dokument för att hejda förlusten
av biologisk mångfald.

Mer information http://ec.europa.eu/environment/life

Natura 2000 (nätverk av skyddad natur)
Natura 2000 är benämningen på det nät-
verk av skyddad natur som har skapats
inom EU. Nätverket tillkom för att hejda
utrotningen av djur och växter samt för att
förhindra förstörande av deras livsmiljöer.
Varje medlemsland i EU har bidragit med
sina mest värdefulla naturområden. Urvalet

av områden har gjorts utifrån två olika EU-direktiv: Fågeldirektivet och
Habitatdirektivet.

Dessa båda direktiv ger skydd åt cirka 900 växt- och djurarter och 170
olika naturtyper inom hela EU. Fågeldirektivet behandlar samtliga fågel-
arter som förekommer vilt inom EU:s territorium. Särskilda bevarande-
åtgärder skall vidtas för 185 arter. De enskilda medlemsländerna ansvarar
på egen hand för att skapa bästa möjliga skydd och vård av de utpekade
områdena.

I Sverige syftar Natura 2000 till skydd för drygt 100 växt- och djur-
arter och 90 naturtyper. Förutom detta omfattas även drygt 60 fågelarter.
I dagsläget ingår cirka 4 100 svenska naturområden i nätverket.

Mer information
http://www.naturvardsverket.se
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Samverkande parter

Naturvårdsverket
www.naturvardsverket.se
08-698 10 00

Länsstyrelsen i Södermanlands län
www.lansstyrelsen.se/sodermanland
0155-26 40 00

Länsstyrelsen i Uppsala län
www.lansstyrelsen.se/uppsala
018-19 50 00

Länsstyrelsen i Västmanlands län
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
021-19 50 00

Sveaskog
www.sveaskog.se
0771-787 000

Upplandsstiftelsen
www.upplandsstiftelsen.se
018-611 62 71

Västerås stad
www.vasteras.se
021-39 00 00

Köpings kommun
www.koping.se
0221-250 00

Enköpings kommun
www.enkoping.se
0171-62 50 00

Håbo kommun
www.habo.se
0171-525 00

Summary

Lake Mälaren Inner Archipelago
The archipelago of Lake Mälaren is beautiful to visit with its broadleaved
woodlands, grasslands and wetlands. The favourable climate alongside
the historic land use and less intensive modern forestry and agriculture
has resulted in an area with high conservation values. Deciduous trees
such as lime, oak and ash dominate the landscape, even though they
appear close to their natural northern distribution limit.

In this region, many areas are included in the EU´s Natura 2000-
network. 42 of these are included in the LIFE+ project Lake Mälaren
Inner Archipelago, Restoration and Management and are presented in
this leaflet. The project includes restoration activities in 12 Natura
2000 habitats such as wooded pastures, broadleaved deciduous forests,
western taiga forests and Molinia meadows and species conservation
actions for the water-plantain, the hermit beetle, the ortolan bunting
and the bittern. The project runs between 2009 and 2014 with a total
budget of € 8 million.

LIFE+
LIFE+ is the European Union’s means to provide money for environ-
mental projects. Covering the period 2007-2013, LIFE+ will provide
some €1.7 billion for projects linked to nature conservation, environ-
mental technology and the communication of environmental matters.

LIFE+ Nature & Biodiversity will co-finance projects that contribute
to the implementation of the Birds and Habitats Directives and the
Natura 2000 network.

More information
http://ec.europa.eu/environment/life

Natura 2000
Natura 2000 is the centrepiece of EU nature & biodiversity policy. It is
an EUwide network of nature protection areas established under the
1992 Habitats Directive. The aim of the network is to assure the long-
term survival of Europe’s most valuable and threatened species and
habitats.

The Habitats Directive covers a wide range of rare, threatened or
endemic species, including around 450 animals and 500 plants. Some
200 rare and characteristic habitat types are also targeted for conservation
in their own right. The network also incorporates Special Protection
Areas which they designate under the 1979 Birds Directive, which aims
to protect all wild birds and their most important habitats across the EU.

More information
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000
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