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Björnö naturreservat | Värmdö kommun  

Restaurerad strandäng. Foto: Martin Olgemar  

Projektområde 
Björnö naturreservat ligger på Ingarö i Värmdö kommun. Reservatet ägs och förvaltas av 
Skärgårdsstiftelsen. Reservatet är ett av Stockholms läns mest besökta naturreservat. Under 2019 har 
länsstyrelsen och Skärgårdsstiftelsen i samverkan genomför en akvatisk naturvårdsrevison på området. Flera 
åtgärder identifierades och dessa utreds med finansiering från länsstyrelsen under första delen av år 2020.   

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 området har ett antal akvatiska naturvårdsåtgärder identifierats. Genom att samla flera olika 
typer av åtgärder inom ett reservat kan dessa dessutom fungera som ett inspirerande exempel för andra 
reservatsförvaltare. En annan aspekt som gör läget gynnsamt är att flera av de potentiella våtmarksobjekten 
(utdikade kärr) i reservatet idag är planterade med produktionsgranskog som Skärgårdsstiftelsen nu måste 
avverka p.g.a. säkerhetsskäl då den börjat falla samt är angripen av granbarkborre.   

Vad vi vill förbättra 
Åtgärderna har fokus på att höja reservatets biologiska mångfald. Åtgärderna kommer att gynna såväl fisk, 
fågel som våtmarksflora. Många av de akvatiska miljöerna har påverkats kraftigt genom utdikning och 
igenväxning. Att kunna ersätta en utdikat och granplanterad kärr med en öppen våtmark kan tyckas var en 
självklarhet inom ett reservat men åtgärden är inte identifierad i reservatets skötselplan (och samma gäller i 
många andra reservat). Flera strandängar i reservatet har stiftelsen arbetat med att restaurera (se t.ex. bilden 
ovan) men potentialen i att ”optimera” alla reservatets strandängar är stor. Det skulle skapa en värdefull blå 
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bård för fisken att leka i och fåglar att söka föda på. Utöver effekten på mångfalden skapar åtgärderna ett 
öppnare landskap som sannolikt kommer att uppskattas av besökarna.    

Planerade åtgärder och aktiviteter 
De åtgärder som ska genomföras inom projektet är: 

År Aktivitet Budget 
1 (2020) • Förstudie för restaurering av våtmarker 

• Anmälan av vattenverksamhet för restaurering 
av våtmarker (alt. dispens) 

Finansieras av länsstyrelsen 

 • Avverkning av gran Finansieras av 
Skärgårdsstiftelsen 

 • Röjning och fräsning av strandängar 200 000 sek 
 • Höjning av Ramsviksträsk Finansieras av länsstyrelsen och 

Skärgårdsstiftelsen 
 • Återintroduktion av flodkräfta i Ramsviksträsk Finansieras av länsstyrelsen (del 

av projektet Skärgårdskräftan) 
 • Grävning av 2 st groddammar 30 000 sek 
2 • Restaurering av våtmarksområden 500 000 sek 

 

Planerad uppföljning  
Nej. Åtgärderna kommer att övergå i ordinarie reservatsförvaltning. 

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

Länkar 
https://skargardsstiftelsen.se/omrade/bjorno/ 
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