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Naturvärdesinventering av ängs- och betesmarker i 
Nämndöskärgårdens blivande nationalpark, 2021 

 

 
 
 
 
 



 
Här beskrivs resultaten från inventeringen av tidigare brukade marker i 
Nämndöskärgårdens blivande nationalpark, gjorda i juni 2021. Fjorton öar i 
Bullerö naturreservat, Långviksskärs naturreservat och Bikopsö natureservat har 
inventerats.  
 
Inventeringen har utgått från historiska kartor, framför allt häradskartan.  Några 
öar hävdas också i dag. Där det på häradskartan funnits hävdade marker, har jag 
letat efter hävdspår i mark-och trädskikt, samt även om det funnits kulturspår.  
 
Inventeringen har baserats på metodiken för Jordbruksverkets Ängs- och 
Betesmarksinventering. Dels för att flera sådana objekt skulle inventeras i 
området, dels för att man på så sätt ganska fort kan bedöma naturvärden och 
eventuella åtgärdsbehov. För att en mark då ska bedömas som restaurerbar, ska 
det finnas hävdspår i flora eller trädskikt. Det ska även vara sannolikt att efter 10 
års restaureringsinsatser ska det gå att klassa marken som N2000-naturtyp. Ytan 
ska vara minst 0,1 hektar. Vid ominventering är det också praxis att man inte gör 
några förändringar i polygonerna om det inte skett större förändringar. 
 
Några igenväxta ängsmarker är ändå med här, då det kan ta längre tid att 
restaurera dem.  
 
Uppsala 21-10-08  
Johan Färlin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Rågskär 
Ä&B objekt 2C9-ONJ ominventering och IEQ-QPV, XNW-NAS, AZU-PTZ 

nyinventering 
Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-01 

 
2C9-ONJ: Fin, varierad betesmark med öppna gamla åkrar som magrat ur, 
hällmarker och strandängar. Många hamlade askar finns utspridda på området. 
Sen vår, löven ej utspruckna på ek och ask. Antagligen hittas fler arter senare på 
säsongen, men dessa hävdgynnade arter noterades: gulmåra, brudbröd, 
jungfrulinarter, gullviva, stagg, fetknopparter, solvändearter, ängsbräsma, blodrot, 
svartkämpar, vårbrodd, mandelblomma, fårsvingel, knippfryle, gråfibbla, 
plattstarr, majsmörblomma, tjärblomster, ängsviol, smultron, strandmaskrosor. 
Här borde marken betas hårdare och/eller av tyngre djur. Det gäller framför allt de 
blötare partierna, som är svagt hävdade nu. 
Det finns två partier utvecklingsmark med ganska mycket hällar. För att gynna 
markfloran borde man glesa ur trädskiktet genom att ta bort yngre träd samt skapa 
luckighet genom att frihugga vidkroniga träd. Minst hälften av träden bör tas bort 
om man vill gynna floran. Dock bör skötseln av de redan öppna ytorna prioriteras. 
I så fall kan träden stå kvar, eftersom det inte blir så mycket mer betesmark. Ett 
mellanting vore att frihugga de vidkroniga, äldre träden för att få dessa mer 
solexponerade och på så sätt få högre värden med tiden. Viss luckighet skapas 
också på så sätt. 
 

 
Gamla, magra åkrar, hällmarker och hamlade askar. Rågskär, 21-06-01 

 
IEQ-QPV, XNW-NAS, AZU-PTZ Skogsbeten med liknande struktur. Olikåldrigt 
trädskikt med en del ståenden död ved och vidkroniga ljusträd. Tall dominerar 



men lövträd som ek, al, asp och björk finns också, främst i de fuktiga partierna. 
Djurstigar finns. Nästan bara blåbärsris i markskiktet, några få fläckar med gräs 
och örter. På ett ställe (i norr) vid stranden växte gullvivor. 
För att det ska bli bra skogsbeten bör öka luckigheten för att förbättra markfloran.  
- hugg 1–2 större luckor (0,1–0,2 ha) per hektar. Hugg inte alla samtidigt, de bör 
ha olika ålder. Bränning kan vara ett alternativ för att minska förekomsten av 
yngre träd och dessutom få risfria luckor, där gräs och örter kan etableras. 
- frihugg vidkroniga tallar, björkar, alar och ekar. Fäll utåt från gläntan. På så sätt 
ökar också luckighten i marken. Eventuellt kanske denna åtgärd räcker för att 
förbättra skogsbetet.  
- huvuddelen av avverkningsresterna ska tas bort från marken, eftersom det är 
betesmark man vill skapa. 
- marken behöver även betas ordentligt, gärna av lite tyngre djur. Deras tramp och 
bete skulle underlätta spridningen av gräs och örter och minska förekomsten av 
bärris. 
Att göra skogsbetena jättefina kan ta tid. Ingen hävdflora finns nu, svårt att veta 
hur lång tid det tar innan den är väl spridd. 
 
  

 
Gräsbevuxen yta i skogsbetet.Rågskär 21-06-01 



 
Skogsbetets markskikt domineras av blåbärsris. Rågskär 21-06-01 

 
Bullerö 

Ä&B objekt 29A-KFB, 534-NKF ominventering och QWD-TLO, XXF-DRL, 
QMH-RDB nyinventering 

Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-02 
 
29A-KFB (Rävängen): Före detta åker som nu sköts som slåtteräng. Hävdgynnade 
värden framförallt i kanterna. Ca 200 kvm sköts med gräsklippare där bord är 
utställda. Här noterades följande hävdgynnade arter: vårbrodd, svartkämpar, 
fårsvingel, ljung, knippfryle, slidstarr, ängsmyskgräs, majsmörblomma, gråfibbla, 
ängsfryle, prästkrage, gullviva och blodrot. För att förbättra skötseln skulle 
marken kunna efterbetas som komplement till slåttern. Gräsklippningen på en viss 
yta är nödvändig, annars trampas en större yta ner. Men om man klipper på 
samma ställe varje år (markera denna yta och gångar) begränsas skadan på 
ängsfloran.  
 



 
Rävängen, med gräsklippta ytor. Bullerö 21-06-02 

QWD-TLO. Långsmal betesmark mellan hällar. Torra och fuktiga partier som 
betas svagt. En träspång går igenom marken. Här noterades hävdgynnade arter: 
blodrot, fårsvingel, gullviva, knippfryle, luddhavre, nattviol, smultron, stagg, 
strandmaskrosor, vårbrodd, och ängsbräsma. Marken behöver hävdas intensivare, 
nu växer sly in från kanterna. Det finns även flera blöta partier som är svårbetade 
för får.   
 

 
Svagt betad mark med igenväxning. Bullerö 21-06-02 



534-NKF (Harkranksviken): Marken hävdas för svagt vilket gör att ohävdsarter 
som brännässla och älggräs börjar dominera. Går att restaurera då fläckar av 
hävdgynnad flora finns. Där växer vårbrodd, prästkrage och svartkämpar. 
Restaurera genom att slåttra på sensommaren och föra bort skörden. Efterbeta 
gärna. Marken kan skötas både med slåtter och bete efter det. 
 

 
Svagt betat och domineras av ohävdsarter. Bullerö 21-06-02 

Beteckningar nedan finns på A3- kartan över Bullerön och är 
undersökningsområden som utgår från historiska kartor över tidigare hävdad 
mark, se de kartblad som gjordes inför inventeringen. 
101c Mycket hällar med växtlighet i sänkorna, dock utan gräs och örter. Här 
dominerar blåbär, kråkbär, odon, ljung och en. Även en del lövsly och buskar. 
Skulle ta mycket lång tid att restaurera till mosaikbete och bör inte prioriteras. 
Restaurera genom att ta bort buskar, beta och vänta på att floran etablerar sig. 



 

 

Hällmarker med partier av ris och buskar. Bullerö 21-06-02 

101b Uppvuxen skog utan gräs och örter annat än fläckvis. Lite öppnare vid 
vattnet och det gamla Ä&B objektet. Mycket igenväxt. Här är det inte värt att 
restaurera då hävdvärden inte finns kvar. 
 

Igenvuxen, tidigare hävdad mark. bullerö 21-06-02 



101a Södra delen är igenvuxen/skog. Främst blåbärsris i markskiktet. Träden 
börjar bli så gamla att de får skogliga värden. I norra delen finns potential att 
restaurera strandbeten, Ä&B objekt QMH-RDB. Delen längst i norr är den som är 
lättast att restaurera, den är inte så igenvuxen av vass.  
-Två-tre säsonger där man bekämpar vassen tillsammans med bete borde göra 
ängen fin inom 5 år. Vassen måste vara nedbetad vid växtsäsongens slut, varje år. 
-Söder om det partiet är vassen längre och täcker nästan allt. Går att restaurera 
som ovan, men tar längre tid.  
-Markerna gränsar till alskog. Vill man, kan man ta bort den och få en större 
betesmark. Spara i så fall de grova vidkroniga alarna och några ersättningsträd. 
Avverka resten av träden. 
 

 
Restaurerbar strandäng. Bullerö 21-06-02 



 

 

Avverkas alarna intill, blir betesmarken större. Bullerö 21-06-02 

101e Markskiktet domineras av blåbärsris. Flera alkärr och blöta partier.  Skog, 
men i norr ett parti mosse/myr, kraftigt igenväxt. 
 

Gammal ängsmark, nu igenvuxen mosse. Bullerö 21-06-02 



 I söder där det öppnats upp, Ä&B objekt XXF-DRL, finns gullviva, blodrot och 
vårbrodd fläckvis. De öppna markerna bör prioriteras. Håll dem öppna och fler 
hävdgynnade arter kommer med tiden. Beta med nöt/häst utan tillskottsutfodring. 
 

 
Marken intill den nyligen restaurerade. Här kan man fortsätta öppna upp. Bullerö 21-06-02 

Tältängen (Ä&B objekt 9FC-RIQ, inventerades inte, senaste inventering 2003) 
Kultiverad fodermark med vissa hävdvärden (gullviva, ängsbräsma) men partier 
klipps med gräsklippare för tältare. Gräsklippningen på en viss yta är nödvändig, 
annars trampas en större yta ner. Om man klipper på samma ställen varje år 
(markera ytor och gångar) begränsas skadan på ängsfloran.  
 



 

 

Tältängen. Bullerö 21-06-02 

Lilla Finnholmen 
Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-03 

På häradskartan ses 2 små ängar centralt på ön. Spår av detta finns fläckvis kvar, 
då gräs och örter förekommer. Mest är det bredbladiga gräs och gullviva. De 
gamla ängarna är kraftigt igenväxta av al och asp. En del träd är fällda av bäver.  
För att restaurera dessa ängar krävs stora avverkningsinsatser och arealerna äng 
som skapas blir under 0,4 ha. Ska området restaureras till betesmark krävs även då 
kraftig avverkning. Både al och asp skjuter många skott efter avverkning, vilket 
kan försvåra restaureringen. Se 100b på bifogad karta. 
Den arbetsinsats och tid som krävs för att återskapa en relativt liten areal äng gör 
att restaurering här inte bör prioriteras, men att möjligheten till restaurering inte 
bör uteslutas i skötselplanen för nationalparken.   
Resten av ön undersöktes inte, men skogen såg ganska luckig ut. Kan man 
använda hela ön till skogsbete? 



 

 
 
 

Före detta äng, Lilla Finnholmen 21-06-03 
 

Stora Finnholmen 
Ä&B objekt JEY-NCL, nyinventering 

Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-03 
 
Häradskartan visar här en droga som går genom ön, där man haft både äng och lite 
åker. Vid fältbesöket sågs kulturspår i form av diken och stenrösen vid 
åkerkanten. Viss hävdgynnad flora finns också kvar. Gullviva var spridd över hela 
området.  Brudbröd, vårbrodd, blodrot, ärenpris och smultron fanns fläckvis. 
Trädskiktet dominerades av al och asp men ask, en, idegran, tall samt rönn och 
hägg finns också. Bäver har fällt en del träd.  
För att restaurera marken till äng måste i stort sett alla träd avverkas och stubbar 
fräsas ner till lämplig höjd. En öppen betesmark skulle också synliggöra det 
historiska landskapet men kräva något mindre avverkningar, det är då viktigt att 
förebygga slyuppslag från asp och al.  En betesmark kan bli något större än endast 
de tidigare åker- och ängsmarkerna, runt 1,5 ha. Denna mark är lämplig att 
restaurera, då det skulle synliggöra kulturspår och gynna floran. Dessutom ligger 
den nära Rågskär, där det finns betesdjur. 
Förslag på restaureringsförfarande till betesmark: 
-Ta bort bäverfällda träd som förhindrar framkomlighet för betesdjuren 
- Stängsla in och börja beta 
- Ringbarka al och asp för att minska slyuppslag. Avverka när de dött.  
-Avverka sly och barrträd 



-Träd som ska sparas: Ask, grova tallar, hägg, idegran, och de grova alarna vid 
vattnet.   
Resten av ön undersöktes inte, men skogen såg ganska luckig ut. Kan man 
använda hela ön till skogsbete?

Före detta äng och åker. Stora Finnholmen, 21-06-03 
 

 

 
Gammal åker med dike. Stora Finnholmen, 21-06-03              Odlingsröse. Stora Finnholmen, 21-06-03 
 

 
 
 
 



Kalvholmen 
Ä&B objekt FUF-ECF, nyinventering 

Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-03 
Kalvholmen sitter numera ihop med Böteskobben, men endast Kalvholmen 
undersöktes. 
Enligt de historiska kartorna betades delar av Kalvholmen på 1860-talet, efter det 
är hävdt inte dokumenterat. Med tanke på hur nära gården på Rågskär, holmen 
ligger, har den troligen betats så länge Rågskär brukats. Några baggar betar också 
ön nu, och har gjort så under några år.   
Skogen är barrdominerad och luckig, med flera gamla tallar, flera med tallticka. 
Flera ljusträd tyder på att marken varit öppnare historiskt. Mot vassområdena 
bildas brynzoner på några ställen.  
Markskiktet domineras av bärris, men gräs och vissa hävdgynnade arter som 
gullviva, ärenpris, gökärt och vårbrodd finns fläckvis. 
Området kan restaureras till skogsbete, för att bevara skogliga värden, men 
samtidigt återställa betesgynnad flora. Ett skogsbete skulle då bli 8–9 ha. Även 
denna mark ligger nära redan hävdade marker. Man skulle få mycket naturvärden 
utan särskilt stora restaureringsinsatser.  
Förslag på restaureringsförfarande till skogsbete: 
- Stängsla in och börja beta 
- Öppna upp kring ljusträden, så de står fritt. Öppna framför allt upp söderifrån.  
- Några större luckor på 0,05–0,1 ha kan skapas för att förbättra betet. Gärna 
skapa dessa luckor skapas med några års mellanrum, så att alla luckor inte är 
likåldriga. 
- Spara brynzonerna mot vassen.  
 



 
Luckig skog med en del gamla tallar. Tallticka på den mitt i bilden. Kalvholmen 21-06-03 

 
 

Biskopsö 
Ä&B-objekt FFA-YWQ, ominventering och EAN-VUT, nyinventering 

Biskopsö naturreservat, besökt 2021-06-15 
Luckig skog med mycket lövträd. Inte så många gamla träd, men en del grov asp 
finns. De öppna ytorna saknar hävdflora, utan är bevuxna av blåbärsris och 
örnbräken. Några kärr finns också.  
EAN-VUT:  I väst finns en öppnare strandäng med gräs, blodrot och gulkämpar. 
Här finns några hävdträd (alar) Detta område går att restaurera till en öppen 
betesmark. Avverkas de flesta träden kan man få en öppen strandäng med 
betesmark innanför. En bit söderut växer några fruktträd, som visar att marken 
tidigare varit jordbruksmark. Ännu längre söderut finns en igenvuxen strandäng, 
som nu saknar hävdvärden. Dock skulle det göra mycket för lanskapsbilden om 
den öppnades upp. Man kan restaurera ca 3 ha här i ett sammanhängande område. 
Förslag på restaureringsförfarande till betesmark: 
- Stängsla in och börja beta 
- Ringbarka al och asp för att minska slyuppslag. Avverka när de dött.  
-Avverka sly och barrträd 
-Träd som ska sparas: Fruktträd. Grova, vidkroniga alar och några ersättningsträd 
till dessa. Enstaka andra lövträd, gärna i små dungar. Spara enstaka enbuskar. 
- Andra betesdjur än dovhjort krävs för att restaureringen blir bra. Gärna nöt.  
 



 

 

Gamla aplar. Biskopsö 21-06-15                                            Igenvuxen strandäng. Biskopsö 21-06-15 

 
FFA-YWQ: Slåtterängen är kraftigt nedbetad vid husen, så pass att det inte går att 
se vilka arter som finns. övrig mark betas knappt eller svagt. De östra delarna 
håller på att växa igen. Dessa hävdgynnade arter noterades: kustarun, blodrot, 
gulkämpar, stagg, strandkrypa, slidstarr och vårbrodd. 
Skogspartiet behöver öppnas och hävdas, om hävdvärdena ska bevaras. Den 
östliga strandängen behöver också intensivare bete och röjningsinsatser för att inte 
växa igen ytterligare. 
 

Ängen nedbetad av dovhjort och gäss. Biskopsö 21-06-15 

Utöver dessa objekt finns det få spår av hävdade marker kvar på ön, trots att den 
betats av dovhjort sedan länge. Mest består ön av luckig skog med mycket 



lövträd. Inte så många gamla träd, men en del grov asp finns. De öppna ytorna 
saknar hävdflora, utan är bevuxna av blåbärsris och örnbräken. Några kärr finns 
också. Där kan man öppna upp ett större område om man vill få bättre bete. 
 

 
Före detta ängsmark. Nu bevuxen med albuketter och örnbräken. Biskopsö 21-06-15 

 
Ånskär 

Biskopsö naturreservat, besökt 2021-06-15 
På häradskartan fanns strandängar i öster och söder. Dessa marker är fortfarande 
grästäckta, men visar inga spår efter hävd i floran. I trädskiktet finns däemot några 
fina, gamla alar.  De gamla strandängarna är igenvuxna av klibbal, rönn, björk och 
en. Marken skulle gå att restaurera till öppen strandäng, men det kommer att ta 
lång tid och en stor arbetsinsats. Ännu längre tid kommer det att ta innan floran 
blir hävdgynnad.  Det kan bli ca 1 ha strandäng totalt. Se 102b på bifogad karta 
Restaurering här bör inte prioriteras men möjligheten till restaurering bör inte 
uteslutas i skötselplanen för nationalparken.   



 

 
 

Gammal al på igenvuxen strandäng. Ånskär 21-06-15 

Långviksskär 
Ä&B-objekt 567-KPG, 567-EYR, ominventering 

Långviksskärs naturreservat, besökt 2021-06-16 
På Långviksskär slåttras några av de gamla ängarna fortfarande. Runt byn, på 
hällmarkerna som är mellan ängarna, finns också spår av hävdgynnad flora. Arter 
som noterades i Ä&B- objektet (567-KPG)  var knägräs, havssälting, gullviva, 
bladvass, darrgräs, nattviol, jungfrulinarter, gökblomster, fetknopparter, gulmåra, 
ängsfryle, pillerstarr, stagg, svartkämpar, gråfibbla, smultron, ärenpris, vårbrodd, 
slidstarr och fårsvingel. 
Eftersom här inte betats under lång tid är det ganska igenvuxet utanför ängarna  
Området närmast byn skulle kunna betas för att få fler hävdgynnade värden och 
även bli öppnare. Om ängsmarkerna efterbetades skulle det förbättra den 
hävdgynnade floran på ängarna.  



 

 

Ä&B objekt 567-KPG. Skötta ängsmarker insprängda mellan ohävdade hällmarker. Långviksskär 21-06-16 

 
I det mindre Ä&B objektet (567-EYR) är delar av marken närmast husen skötta 
med gräsklippare, resten av objektet är ohävdat. Havssälting och salttåg växer i de 
blötare partierna. Jämfört med den tidigare inventeringen har hävdstatusen 
försämrats.  Skulle det här gå att sköta en mindre del med gräsklippare och resten 
som slåtteräng? I stället för en stor öppen gräsmatta, ha gångar i ängen. 
Alternativt sköta så stor yta som möjligt som betesmark. 
 

Ä&B objekt 567-EYR. Ohävdade partier och gräsklippta partier. Långviksskär 21-06-16 



Utanför byn är hävdspåren färre. Det finns små spridda fläckar av hävdflora (som 
brudbröd, jungfrulin och bockrot). Annars är de gamla gräsmarkerna kraftigt 
igenvuxna och/eller magra kärr och mossar. Här finns inga områden som är enkla 
att restaurera. 
 

 
Utanför byn hittas få hävdspår, tidigare öppna marker är kraftigt igenväxta. Långviksskär 21-06-16 

 
Koskären 

Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-22 
Luckig tallskog med en del lövinslag. Markskiktet domineras av blåbärsris.  I den 
gamla ängsmarken, som finns med på häradskartan, växer en del gräs, bland annat 
lite stagg. Området är ca 0,2–0,3 ha Det finns inga andra tydliga hävdspår. För att 
skapa en äng eller öppen betesmark behöver många träd avverkas. Det kommer ta 
lång tid innan hävdgynnad flora etableras. Den arbetsinsats och tid som krävs för 
att återskapa en relativt liten areal äng gör att restaurering här inte bör prioriteras. 



 
Igenväxt f.d. äng. Koskären 21-06-22 

 
Hamnskär 

Ä&B-objekt YNB-HLF, nyinventering 
Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-22 

Här finns tydliga spår av äldre tiders hävd, även om den gamla ängsmarken, som 
ses på häradskartan, är igenvuxen. Runt torpet, där det hålls öppet med bland 
annat gräsklippare, är det inte lika igenväxt. Ju längre norrut man kommer i 
drogan, desto mindre artrikt och mer träd blir det.  Hävdgynnade arter som 
prästkrage, gullviva, backnejlika, stagg, svartkämpar, gulmåra. vårbrodd, ärenpris, 
brudbröd, gökblomster och blodrot finns i fläckar. Trädskiktet består av framför 
allt asp och tall, men även några askar. Hamlade askar vid torpet. Buskskiktet 
består av en och björnbär. Marken kan restaureras till en öppen betesmark på ca 
1,3 ha. Nära torpet är det relativt lättrestaurerat, åtminstone den delen av ön bör 
prioriteras för restaurering.  
Förslag på restaureringsförfarande till betesmark: 
- Stängsla in och börja beta 
- Ringbarka asp för att minska slyuppslag. Avverka när de dött. Grov, spärrgrenig 
asp kan vara kvar.  
-Röj buskar (björnbär och en) så att marken blir framkomlig för betesdjur. Buskar 
ska sparas men begränsade till små, tydliga buskage. 
-Avverka klena tallar, spara äldre, grova tallar och några ersättningsträd till dessa.  
-Spara ask. Ska fler askar hamlas? 



 
Den gamla ängen närmast torpet, lättrestaurerat. Hamnskär 21-06-22 

 
Mer igenvuxet norrut från torpet. Hamnskär 21-06-22 

 
 
 
 
 
 



Brunskärs Trätskär 
 

Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-22 
Här syns inga spår från den gamla åkern som fanns här vid förra sekelskiftet. Här 
växer mest blåbärsris i luckig skog. Några äldre tallar finns, samt en liten mosse. 
 

 
Gles tallskog på Brunskärs Trätskär. 21-06-22 

 
 

Brunskär 
Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-22 

Där de äldre kartorna visar att det fanns äng och en liten åker ser man nu tydliga 
spår med öppnare, stenrensade partier och diken. Ingen hävdgynnad flora finns 
kvar, utan ohävdsarter som älggräs, brännässla samt bredbladiga gräs dominerar 
markskiktet. Det är också igenvuxet med framför allt al. Alen växer på socklar, ett 
tecken på att det är fuktig mark. 
För att skapa en betesmark behöver de flesta träden avverkas, en stor 
restaureringsinsats. Det finns ingen hävdgynnad flora som gynnas av detta, men 
om marken öppnades upp skulle kulturhistoriska värden synas. Det är mellan 1,5–
2 ha betesmark som kan skapas på så sätt. Stängslar man in skogen intill kan en 
mer varierad betesmark skapas. Se 103c på bifogad karta. 
Den arbetsinsats och tid som krävs för att restaurera gör att restaurering här inte 
bör prioriteras, men möjligheten till restaurering inte bör uteslutas i skötselplanen 
för nationalparken.   



 
Igenvuxen äng på Brunskär. 21-06-22 

 
Ormskär 

Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-22 
Här ska tidigare funnits ängsmark och en liten åker, men inga hävdspår finns kvar, 
annat än att delar av den gamla ängsmarken är gräsbevuxen, med gullviva i 
fläckar. Det är ganska fuktigt och blött samt tätt med klibbal. För att skapa ett 
öppet bete behöver de flesta alarna avverkas. Kanske 1-1,5 ha öppen betesmark 
skulle kunna skapas, efter en mycket stor restaureringsinsats som dessutom skulle 
ta lång tid. Detta om man vill visa på att den här marken tidigare var öppen. 
Restaurering här bör inte prioriteras men möjligheten till restaurering bör inte 
uteslutas i skötselplanen för nationalparken.  Se 103d på bifogad karta 
 

 
Igenvuxen äng på Ormskär. 21-06-22 



 
 
 

Braka- Skogavik 
Bullerö naturreservat, besökt 2021-06-22 

Kring torpet finns en liten yta med spår av äldre tiders hävd, även fast det mesta 
sköts med gräsklippare. Har finns bl.a. nattviol och gullvivor. Några hamlade 
askar finns också.  
I övrigt är de gamla ängarna igenvuxna förutom på norra delen av ön där det 
område som förr var äng, nu är en mosse, täckt med tranbär.  
Då igenväxningen är så pass kraftig på ön, förutom just vid torpet, är det svårt att 
se att restaureringsinsatser skulle gynna floran på annat än väldigt lång sikt.  
Däremot kan man fundera på skötseln runt själva torpet. Ska man röja mer och 
sköta gräsmattan som äng i stället? 
 

 
Före detta äng som nu blivit en mosse, täckt av tranbär. Braka 21-06-22 
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