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Projektledning
LIFE Vänern är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Värm-
land och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Kontakta oss gärna! 

LIFE+ & Natura 2000
LIFE+ är EU:s ekonomiska stöd till miljö- och naturvårds-
projekt. LIFE Nature finansierar endast arbete inom Natura 
2000-områden. Projektets budget är ca 2,4 miljoner euro där 
LIFE+ bidrar med 50%, Naturvårdsverket med 25% och Läns-
styrelserna med 25%. 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda arter 
och naturtyper, skapat för att stoppa utrotningen av arter. 
Arbetet grundar sig på EU:s Art- och habitatdirektiv samt 
Fågeldirektiv. Många av Natura-områdena är också skyddade 
som naturreservat, nationalpark eller fågelskyddsområde.

  Projektområden     

  Vänern
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Summary in English
LIFE+ Vänern is an EU project aimed at restoring 
overgrown archipelago environments in Natura 2000-areas 
in the Lake Vänern area. The project is run by the County 
Administrations of Värmland and Västra Götaland. Project 
objectives include improvement of breeding sites for birds, 
restoration of grassland habitats and prescribed burning 
in the forest habitat Western Taiga. Target species include 
common tern, arctic tern, white-tailed eagle and osprey.

Om projektet
Igenväxning är ett problem över hela Vänerskärgården.  
Betes- och slåttermarker på öar eller blöta strandängar  
är inte lönsamma i dagens jordbruk och hällmarker 
och stränder rensas inte längre av översvämningar. När 
markerna växer igen försämras förutsättningarna både för 
biologisk mångfald och för friluftsliv. 

Projekt LIFE Vänern ska röja fågelskär, öppna upp slåtter- 
och betesmarker, bygga boplatser för fåglar och göra natur-
vårdsbränningar i Natura 2000-områden kring Vänern.  
Målet är att förbättra livsmiljöer för arter som är utpekade 
som särskilt viktiga på EU-nivå. Projektet pågår 2013–2018 
och drivs av Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland.

Fåglarnas sjö
Vänern är EU:s största insjö och har norra Europas största 
sötvattensskärgård. Här häckar över femtio arter av sjö-, våt-
marks- och rovfåglar, och ännu fler flyttfåglar stannar för  
att rasta vid Vänerns stränder. 

I Vänern finns över 700 fågelskär – låga holmar eller uddar 
bestående av kala klippor eller grus. Där häckar varje år mer 
än 30 000 måsfåglar och tärnor. Genom att häcka i kolonier 
kan de hjälpas åt att upptäcka hot och försvara sig mot dem. 
Därför häckar också många andra fåglar i skydd av kolonierna. 
Genom att röja fågelskär gynnar vi därför många av de fåglar 
som lever kring Vänern.

Tänk på att inte störa fåglarna när de ligger på bo! Respek-
tera fågelskyddsområden som är markerade med gula eller 
rödgula skyltar. Där är det oftast förbjudet att komma närmare 
än 100 m mellan den 1 april–31 juli. 

Öppna landskap och solbelysta tallar
Bete och slåtter skapar utrymme för de arter som har svårt att 
hävda sig i trängsel med andra. Igenväxningen går snabbt när 
hävden försvinner, och idag är de flesta gamla ängar och betes-
marker i skärgården täckta av lövsly eller enbuskar. De öppna 
hällmarkerna växer igen långsammare, men även där kommer 
allt mer al, vide och unga tallplantor i skrevorna. Allt ska dock 
inte bort – gamla träd och solbelysta bryn är också värdefulla. 

I skärgården finns också värdefulla löv- och tallskogar. För 
att skapa nya generationer av solbelysta gamla tallar används 

naturvårdsbränning. Tallen är anpassad för att överleva skogs-
bränder, samtidigt som granen ofta dör. Det ger en gles skog 
där solen kommer åt att värma upp tallstammarna. Bränning 
används också på gräs- och ljunghedar. Efter bränning återkom-
mer gräs och örter, betet blir bättre och mångfalden ökar.

Vad händer sedan? 
Efter projektets slut måste de öppna markerna skötas långsiktigt 
genom bete, slåtter eller återkommande röjningar. Länssty-
relserna är förvaltare för de skyddade områdena, och ansvarar 
därför för att hitta lösningar för den fortsatta skötseln. Målet är 
att skötseln i stor utsträckning ska kunna finansieras inom det 
svenska landsbygdsprogrammet.
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