Akvatisk revision
– konsten att blöta ner en ett reservat
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Restaurerad strandäng i Björnö naturreservat. Foto: Martin Olgemar

Projektområde
Under 2021 genomförde länsstyrelsen i samverkan med Skärgårdsstiftelsen våtmarksåtgärder i två
naturreservat (Björnö samt Käringboda). Åtgärderna i sig, och samverkan i stort, har fungerat mycket bra.
Parterna avser därför att fortsätta samarbetet genom att genomföra akvatiska våtmarksrevisioner på fler av
stiftelsens reservat.

Orsak till åtgärder
Många av Skärgårdsstiftelsens reservat har bildats med syftet art gynna det rörliga friluftslivet och lite fokus
har legat på operativt naturvårdsarbete. Då den akvatiska naturvården generellt är eftersatt i hela landskapet
är därför tanken med projektet att visa på att det finns många åtgärder som kan genomföras i redan skyddade
områden. Inom Skärgårdsstiftelsens naturreservat ska ett antal akvatiska naturvårdsåtgärder identifierats.
Genom att samla flera olika typer av åtgärder inom ett reservat effektiviseras arbetet. Detta blir extra viktigt
när åtgärder planeras ute på öar då kostnader för entreprenader osv ökar.

Vad vi vill förbättra
Åtgärderna har fokus på att höja reservatens biologiska mångfald kopplad till akvatiska miljöer (såväl
limniska som marina). Åtgärderna kommer att gynna exemeplvis fisk, fågel och våtmarksflora. Många av de
akvatiska miljöerna har påverkats kraftigt genom utdikning och igenväxning. Att kunna ersätta ett utdikat
och granplanterat kärr med en öppen våtmark kan tyckas var en självklarhet inom ett reservat men åtgärden
är ofta inte identifierad i reservatens skötselplan. Utöver effekten på mångfalden skapar åtgärderna ett
öppnare landskap som sannolikt kommer att uppskattas av besökarna.

Planerade åtgärder och aktiviteter
Tabell 1. Tabell som beskriver projektets olika steg samt budget
År

Aktivitet

Steg 1
– första kvartalet 2022

•
•
•

Steg 2
– 3:e och 4:e kvartalet 2022

•

Val av reservat att prioritera
Lista de mest prioriterade åtgärderna
Anmälan av vattenverksamhet för restaurering av
våtmarker (alt. dispens från föreskrifter)
Restaurering av objekt

Budget
200 000 sek

800 000 sek

Planerad uppföljning
Delvis. Uppföljning avseende konstruktionernas funktion kommer göras men i övrigt kommer åtgärderna att
övergå i ordinarie reservatsförvaltning.

I samverkan med
Projektet utförs i samverkan mellan länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen.

Länkar
www.skargardsstiftelsen.se

Reportage i Sveriges radio om åtgärderna på Björnö:
https://sverigesradio.se/artikel/regeringen-satsar-pa-vatmarker-for-att-minska-koldioxidutslappen
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