
INRE MÄLARENS SKÄRGÅRD

Hotade naturvärden räddas

Restaurering och skötsel – ett projekt inom Life+

e höga naturvärden som
finns i inre Mälarens skär-
gård 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 markan-

vändningen under de senaste decen-
nierna successivt har förändrats hotas
nu miljöerna som byggts upp under
många hundra år.
Inre Mälarens skärgård är i dags-

läget en betydligt underutnyttjad
resurs, som många fler borde få
möjlighet att upptäcka och behovet

att få ut information om området är
stort. Inom projektet kommer där-
för stora informationsinsatser att
göras i kombination med restaurer-
ings- och skötselåtgärder i de olika
områdena. Dessa åtgärder grundar
sig på de kulturhistoriska och natur-
givna förutsättningarna i området.

D
www.life-mia.se



Detta handlar MIA-projektet om
Life+ projektet syftar till att mot-
verka hot som uppkommit genom för-
ändrad brukning av landskapet. Det
görs genom omfattande åtgärder som
ska säkra upp och återskapa miljöerna
och göra dem mer besöksvänliga. Detta
för att säkerställa långsiktigt bevarande
av dessa unika miljöer.

Åtgärder kommer under projektets
gång att utföras på mer än 2 100 ha
skogs- och gräsmark. Projektet ska
också ge positiva effekter på flera arter,
speciellt läderbagge, småsvalting, orto-
lansparv och rördrom samt förbättrade
möjligheter för djurhållning och sköt-
sel av habitat efter projektets slut.

Syfte: Motverka hot mot unika miljöer

Huvudmålet är att skapa rätt förut-
sättningar för långsiktigt bevarande av
flera naturtyper och arter som före-
kommer kring Mälaren.
Nästan hälften av projektets totala

yta innebär att naturmiljöer som för-
ändrats mycket kraftigt återskapas. Dess-
utom kommer arterna läderbagge och

småsvalting att gynnas, vilka båda har
ett relativt starkt fäste vid Mälaren.
Projektet fokuserar även på informa-

tion till allmänhet och besökare. Dels
för att öka tillgängligheten till områ-
det och förståelsen för arbetet, dels för
att minska störning och slitage i käns-
liga områden.

Mål: Återskapa, gynna och bevara

Hoten består av fragmentering av
ädellövskogar, inväxning av gran och
en brist på grova träd för framtiden.
Andra hot utgörs av bristande bete
och slåtter som leder till igenväxning
av hagmarker och strandängar. Den
tidigare mosaikartade vassen har er-
satts med enformiga vassbälten som

nästan helt saknar öppet vatten. De
flesta av dessa hot är mer eller mindre
direkt kopplade till att det småskaliga
lantbruket i många av projektets om-
råden har upphört. Bristande informa-
tion och dålig kanalisering av besök-
are kan leda till onödigt slitage och
störning av växt- och djurliv.

Hot: Igenväxning och brist på bete

42 Natura 2000-områden vid Mälaren är berörda
Projektet bedrivs i Västmanlands, Södermanlands och Uppsala län i de områden som är utmärkta på kartan.

1. Lindöberget väst
2. Lindöberget öst
3. Strömsholms kungsladugård
4. Strömsholm
5. Askholmen
6. Kalvholmen
7. Asköviken-Tidö
8. Fullerö
9. Ridöarkipelagen
10. Ridö-Sundbyholmsark. S
11. Fiholm
12. Sörärden strand
13. Lindön
14. Sundängen
15. Engsö
16. Segersön
17. Gorsingelund
18. Gorsingeholmskullarna
19. Gorsingeholm
20. Tynäs
21. Bråtorpslund
22. Tynnelsöns södra del
23. Säbyviken-Bädarn
24. Hjulsta ekhagar
25. Haga ekbackar
26. Bryggholmen
27. Nybble holme
28. Grönsö
29. Röllingen
30. Veckholms prästholme
31. Norra Björkärden V
32. Fånö
33. Hjälstaviken
34. Kalmarnäs
35. Ekillaåsen
36. Stora och lilla Ullärden
37. Biskops-Arnö
38. Nybylund

39. Sandviksåsen
40. Wik
41. Landholmarna
42. Arnöhuvud



Beteslandskapet
För att förhindra igenväxning
på många betesmarker röjs
mindre träd och buskar bort.
På restaureringsmarker som
idag redan är igenvuxna med
skog frihuggs även grövre träd
och därefter fräses stubbarna
bort för att skapa en bra och
lättbetad mark.
I tidigare hamlade miljöer

återupptas hamling. För att
möjliggöra bete sätts dessutom
nya stängsel upp, äldre i dåligt
skick byts ut och färjefästen
byggs för att få ut betesdjur till
öarna.

Som komplement till alla
dessa åtgärder nyskapas fram-
tida trädklädda ekmarker
genom att ek planteras med
plantor från ekollon som in-
samlas i närområdet.

Fuktängarna
Fuktängar med lång kontinui-
tet och hävdgynnade natur-
värden är beroende av fortsatt
skötsel i form av slåtter eller
bete för att kunna bibehålla
sina värden. Där betesdjur
saknas sker maskinell betes-
putsning.
I projektet restaureras även

ett flertal trädbevuxna strand-
zoner till fuktängar. När igen-
växningsvegetationen är borta
fräses stubbar och tuvor bort
och vegetationen putsas för
att skapa en betesflora. För att
möjliggöra bete på fuktäng-
arna stängslas de därefter in.

Skogslandskapet
Granar som nyligen etablerats
i befintliga ädellövskogar röjs,
ringbarkas eller huggs bort. I
de fall igenväxningen pågått
länge sker detta i något större

skala och omfattar ibland flera
trädslag. Grova träd, som histo-
riskt sett kommer från en mer
öppen miljö, frihuggs för att
de ska kunna leva längre och
för att gynna de arter som trivs
på solbelyst bark och i hålig-
heter hos dessa träd.
I vissa miljöer handlar det

om att glesa ur trädskiktet
och i andra att skapa död ved.
I tidigare hamlade miljöer ut-
förs även hamling och områ-
den där skogsbete är lämpligt
stängslas in.

Friluftslivet
Projektet fokuserar även på
information till allmänhet
och besökare, dels för att öka
tillgängligheten till området
och förståelsen för natur-
vårdsarbetet och dels för att
minska störning och slitage i
känsliga områden.
Bland annat upprättas i

projektet ett antal perma-
nenta demonstrationsytor,
stigsystemet förbättras på flera
områden, nya fågeltorn, rast-
stugor och gömslen byggs
med mera.

Åtgärder i projektet

EU-stöd till
miljöprojekt

Ett nätverk av
skyddad natur

Restaurering. För att restaurera naturmiljöerna kring Mälaren krävs ofta relativt kraftiga åtgärder. Bilden
visar exempel på hagmarksrestaurering, strandängsrestaurering, frihuggning av jätteträd och båttransport av
avverkningsmaterial från restaurering.

LIFE+ är Europaparlamentets
och rådets förordning om ett
finansieringsprogram för miljö-
projekt som trädde i kraft 12
juni 2007.
LIFE+ gäller åren 2007-2013

med en totalbudget på cirka 20
miljarder kr. Syftet är att bidra
till att genomföra och utveckla
EU:s miljöpolitik.
Life Natur utgör en del av

detta Life-program, där syftet
bland annat är att stödja vida-
reutveckling och genomförande
av Natura 2000-nätverket.
LIFE+ tar vid efter det tidi-

gare LIFE III-programmet.

Mer information
www.naturvardsverket.se

Natura 2000 är kärnan i EUs
naturvårdspolitik och har sin
grund i habitatdirektivet (1992)
och fågeldirektivet (1979). Det
är ett EU-omfattande nätverk
som tillkom för att långsiktigt
bevara Europas mest värdefulla
och hotade arter och deras livs-
miljöer.
I Sverige finns över 4 000

Natura 2000-områden och samt-
liga 42 områden i projektet
ingår i Natura 2000-nätverket.

Mer information
www.naturvardsverket.se

Skötsel av skog och öppna
jordbruksmarker är nödvän-
digt för att behålla de natur-
värden som finns och har
byggts upp under en lång
tid kring Mälaren. I Life-pro-
jektet ingår restaurering och
skötsel på 2 127 ha skogs-
och gräsmark, varav nästan
hälften innebär ett återska-
pande av naturmiljöer som
förändrats mycket kraftigt.



Samverkande parter

Vi som arbetar i projektet är (överst från vänster): Niclas Bergius, projekt-
ledare, Mårten Gustafsson, biträdande projektledare, Annika Lönroth, projekt-
controller, (mellersta raden) Björn Brage, projekthandläggare LST Västmanland,
Linnea Olsson, projekthandläggare LST Uppsala, Rikard Sellberg, projekt-
handläggare LST Södermanland, (nedre raden) Erik Hjortsberg, projekthand-
läggare LST Södermanland, Mats Larshagen, Sveaskog, Martin Amcoff,
Upplandsstiftelsen.

MIA är ett samarbetsprojekt
mellan länsstyrelserna i Väst-
manlands, Södermanlands och
Uppsala län samt Sveaskog och
Upplandsstiftelsen.
Varje partner är ansvarig för

ett eller flera Natura 2000-om-
råden. Länsstyrelsen i Västman-
lands län har dessutom ett över-
gripande koordineringsansvar
för projektet.
Naturvårdsverket är förutom

medfinansiär även ansvarig
myndighet för alla svenska
LIFE-projekt.
Västerås stad, Enköpings,

Håbo och Köpings kommuner
deltar genom att medfinansiera
vissa åtgärder inom projektet.

Total budget: 8 053 801 euro (50% eU med-
finansiering)
Varaktighet: Påbörjas 1 januari 2009 och av-
slutas 31 december 2014
Projektpartner: Länsstyrelserna i Västmanlands
(huvudpartner), Södermanlands och Uppsala
län, Sveaskog och Upplandsstiftelsen

Medfinansiärer: Naturvårdsverket, enköpings,
håbo och köpings kommuner samt Västerås
stad
Restaurerings- och skötselareal: 2 127 ha
fördelat på 42 Natura 2000-områden och 12
Natura 2000-habitat.
Läs mer: www.life-mia.se

Småsvalting
Småsval-
ting är en
undervat-
tensväxt
som är
endemisk för (har sin enda
utbredning i) Östersjöom-
rådet. På några få platser i
Mälaren finns lämpliga växt-
platser med passande botten-
förhållanden. Dessa kommer
att restaureras genom att be-
skuggande vegetation röjs och
lämpliga bottnar i anslutning
till bestånden planteras.

Maskiner i rörelse
I projektet kommer en rad
större maskiner att användas
för åtgärderna. Avverkning,
röjning och bortforsling av
material sker till stor del med
mindre skördare och skotare.
Specialbyggda maskiner ska
användas för att slå, fräsa och
putsa strandängarna.

Hagmarksträd
De gamla grova ädellövträden
(i synnerhet ek) som finns

vid Mälarom-
rådet tillhör

Sveriges mest
värdefulla natur-

typer. Förutom ett
viktigt historiskt in-

slag har dessa träd ett mycket
artrikt djur- och växtliv. I
gamla ihåliga ekar kan man
bland annat påträffa den säll-
synta läderbaggen. Inom pro-
jektet ska flera åtgärder vidtas
för att säkra dessa träd och
deras arter för framtiden.

Strandängsfåglar
Mälarens strandängar har ett
rikt fågelliv. Historiskt har
dessa marker haft ett bety-
dande ekonomiskt värde och
genom slåtter har man samlat
in vinterfoder till boskapen.
När slåtterbruket avtog i slu-
tet av 1800-talet har dessa
marker successivt lämnats
och idag återfinns endast en
liten del. Inom projektet ska
cirka 150 ha strandängar skö-
tas och restaureras. Tidigare
LIFE-projekt har visat att
detta gynnar fåglar som gul-
ärla, rödbena och tofsvipa.

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

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

Håbo kommun
www.habo.se, 0171-525 00

Köpings kommun
www.koping.se, 0221-250 00

Flera olika
parter som
samverkar

FAKTA OM PROJEKTET Inre Mälarens skärgård – restaurering och skötsel
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