
Välkommen till Life Vänerns 
slutseminarium

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kl.10.00-10.15



Praktisk information

Lunch kl.12.15-13.15 (+ incheckning)
Fika kl.14.15

Avslut kl.16.30
Mingel residenset kl.18.30

Middag kl.19.30
Nödutgångar och toaletter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Välkomna!Lite praktisk information innan vi drar igång.Nödutgångar (samlingsplats?) och toaletter.Lunch äter vi kl.12.15-13.15, passa på att checka in på hotellet om man inte redan gjort det.Fika kl.14.15-14.45Slutar dagen kl.16.30Under dagarna kommer jag att dokumentera lite och fota till vår webbplats och slutrapport. Vill ni inte vara med på bild så kan ni komma till mig och säga till om det.Frågor tas i slutetMeddela mig om ni har tänkt er att på egen hand ta er till Ekenäs imorgon. 



LIFE Vänern:
EU-finansierat projekt med syfte att restaurera 
viktiga livsmiljöer kring Vänern för ett antal fåglar och 
naturtyper som är utpekade i EU:s fågeldirektiv och 
art- och habitatdirektiv. 

LIFE:
EU:s ekonomiska fond för 
miljöarbetet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar 1LIFE: Är EU:s fond för finansiering av miljöprojekt runt om i Europa. Årligen delas flera miljarder kronor ut och Sverige är ganska dåliga på att nyttja dessa medel (vi har hört att Italien och Spanien är duktigast)LIFE Vänern:Är ett EU-finansierat projekt med syfte att restaurera viktiga livsmiljöer kring Vänern för ett antal fåglar och naturtyper som är utpekade i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Projektet är alltså ett exempel där Sverige söker tillbaka pengar från EU för att i det här fallet nyttja medlen för naturvård.EU är tydliga i sin styrning med hur LIFE-pengarna får användas. I natura 2000. Det är t.ex. tydligt att åtgärderna ska stärka EU:s miljöpolitik och följa riktlinjerna i de två direktiven (Fågeldir och Habitatdir)Från Länsstyrelsens sida har tanken varit att nyttja dessa pengar till sådant som vi bedömer är bra och långsiktig naturvård i Vänerområdet.



Omfattning
LIFE Vänern är ett 
samarbetsprojekt mellan 
Länsstyrelserna i Värmland och 
Västra Götaland som pågått under 
åren 2014-2018.

Projektets åtgärder genomförs i 
17 olika Natura 2000-områden i 
och omkring Vänern.

Projektbudget: 21 mkr

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar 2LIFE Vänern är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland.Projektets åtgärder genomförs i 17 olika Natura 2000-områden i och omkring Vänern(Det finns ytterligare N2000-områden på Dalslandssidan men dessa kom ej med i ansökan)SPA = Fågeldirektivet, SCI = Habitatdirektivet



Naturtyper och arter
Naturtyper
Artrika hävdpräglade gräsmarker (Natura 2000-typerna 4030 Torra hedar och 6270 Silikatgräsmarker)
Hävdade strandängar (Natura 2000-typen: 6410 Fuktängar)
Slåtterängar i låglandet (Natura 2000-typen: 6510 Slåtterängar i låglandet)
Torrängar på hällmark (Natura 2000-typen: 8230 Hällmarkstorräng)
Naturskogar (Natura 2000-typen: 9010 Taiga)
Trädbeklädda betesmarker (Natura 2000-typen: 9070 Trädklädd betesmark)

Arter
Storlom (A002, Gavia arctica) 
Havsörn (A075, Haliaeetus albicilla) 
Fiskgjuse (A094, Pandion haliaetus) 
Brushane (A151, Philomachis pugnax) 
Grönbena (A166, Tringa glareola) 
Dvärgmås (A177, Larus minutus) 
Skräntärna (A190, Sterna caspia) 
Fisktärna (A193, Sterna hirundo) 
Silvertärna (A194, Sterna paradisaea)
Vitkindad gås (A045, Branta leucopsis) 
Småfläckig sumphöna (A119, Porzana porzana)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar 3För att få pengar till LIFE-projekt ska projektansökan på ett tydligt sätt visa på vilket sätt det gynnar naturtyper och arter som är utpekade i EU:s art- och habitatdirektivI viss mån sammanfaller listorna med vad vi anser vara skyddsvärt och viktigt i regionen men vissa arter som vi vill prioritera saknas på listan. Det pragmastiska arbetssättet som jag tror alla Länsstyrelser tillämpar är att anpassa sig till systemet och skriva det som EU vill samtidigt som man tänker på vad som är bra för Sverige och regionen. 



LIFE Vänerns åtgärder

• Röjning av fågelskär för kolonihäckande sjöfåglar
• Restaurering av igenvuxna slåtter- och betesmarker
• Naturvårdsbränning
• Byggande av boplattformar för havsörn och fiskgjuse
• Anläggning av häckningsöar för tärnor och måsar
• Friluftsanläggningar
• Information

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar 4Dessa är de huvudsakliga åtgärderna som vi arbetat medSom ni ser är det ett hopplock av olika åtgärderEn gemensam röd tråd för de fysiska åtgärderna är att de handlar om att motverka igenväxningen samt att många är inriktade på fågelfaunan.De två första har varit mest omfattandeVi kommer berätta mer om var och en senare i programmet



Ingående åtgärder (2)
• Manuell avverkning 

• Manuell röjning 

• Båttransporter

• Pilotstudie röjning fågelskär

• Hopsamling och eldning av ris

• Maskinell avverkning 

• Skotning 

• Pråmtransporter av material

• Eldning av ljung på öar

• Eldning av gräs och förna

• Tuvfräsning

• Putsning 

• Ombyggnad av djurtransportpråm

• Djurtransporter 

• Djurhållning på öar

• Djurhållning på strandängar

• Stängsling på land

• Stängsling i vatten

• Djurlastningsplatser

• Kobroar och passager

• Restaureringsplaner

• Historiska markanalyser

• Tillstånd från markägare

• Myndighetstillstånd

• Upphandlingar

• Detaljplanering

• Långsiktig skötselplan för fågelskär

• Långtidsplan för restaurerade områden

• Utvärdering av fågelskärsdata före och efter röjning

• Uppföljning av anlagda häckningsplatser

• Gräsmarksuppföljning av vegetation

• Gräsmarksuppföljning fåglar

• Flygfotografering naturvårdsbränning

• Fältuppföljning av naturvårdsbränning

• Socioekonomisk analys

• Enkätstudie besökare

• Analys av ekosystemtjänster

• GPS-halsband

• Informationsskyltar

• Anläggning av skyltställ

• Framställning foldrar

• Lekmannarapport

• Föredrag

• Externa möten

• Projektgruppsmöten

• Seminarier

• Fältbesök

• Studiebesök

• EU-rapporter

• Ekonomiskt arbete

• Samordning

• Revision

• Rastplatser

• Vandringsleder

• Spänger

• Rullstolsanpassat fågeltorn 

• Staketgenomgångar

• Bryggor

• Mulltoaletter

• Parkeringsplatser

• Manuell restaureringsslåtter

• Naturvårdsbränning

• Anläggning av häckningsöar

• Anläggning boplattformar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar5Om man bryter isär åtgärderna i projektet blir det snabbt en lång lista med egna och obligatorsiak momentVar och en kräver sin hanteringEn av slutsatserna av projektet är att det är ganska krävande att göra så många olika åtgärderDet krävs många små upphandlingar och insatser vilka var och en kan vara krävande.Kanske borde framtida LIFE-projekt vara inriktade på ett mindre anta små åtgärder



Budget 21 mkr:
• Förberedelser 6 %
• Konkreta naturvårdsåtgärder 52 %
• Uppföljning 4 %
• Information & friluftsliv 10 %
• Projektledning & nätverkande 21 %

Personal på Länsstyrelserna:
• Projektledare: 100 %
• Regional koordinator Värmland: 45%.
• Regional koordinator Västra Götaland: 30% 
• Ekonom Värmland: 30 %
• Dessutom Chefer, informatörer, upphandlingsstöd m.m.

Projektet LIFE Vänern i siffror

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar9BudgetUngefär hälften av budgeten har gått till konkreta naturvårdsåtgärderProjektledningen/administrationen av såna här EU-projekt är ganska omfattandePersonalPå Länsstyrelserna har ca 2000 dagsverken lagts ner på arbetet.



• Ca 150 olika inköp och avrop
• 85 olika leverantörer och utförare
• 35 upphandlingar i konkurrens

Externt arbete

Presentatör
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Gunnar9ExterntEU vill att en bieffekt av LIFE projekten ska vara företagande och sysselsättningEn stor del av arbetet i projektet har varit att genom olika upphandlingar skaffa entreprenörer till de olika arbetsuppgifterna enligt LOU



Igenväxningen i Vänern (1)
Tre olika typer av igenväxning i Vänern:

Typ1. Vass och annan vattenvegetation
Typ 2. Träd och buskar på stranden
Typ 3. Träd och buskar längre upp på öarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar6Igenväxning = oönskad/skadlig vegetation på tidigare öppna ytor i landskapetMånga åtgärder i LIFE Vänern syftar till att motverka igenväxningObservera att vi talar om olika typer av igenväxning:Vass och annan vattenvegetation – beror på vattenståndsfluktuationer och mycket annatTräd och buskar på stranden – beror på vattenståndsfluktuationer och beteTräd och buskar längre upp på öarna – beror på beteVar och en av dessa typer har sin egna dynamikDen första typen bedömer jag snarare minskar än ökarLIFE Vänern har jobbat med alla tre typerna men framförallt typ 2



Igenväxningen i Vänern (2)
Igenväxningen beror på flera faktorer som:

• Ändrad reglering
• Minskad hävd
• Övergödning 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar7Man kan se 3 tydliga orsaker till igenväxning i Vänerområdet:Regleringsamplituden har minskat i steg sedan 1937 med kraftiga strypningar omkring 1970 och efter år 2000 från en amplitud på 2 m till en amplitud idag på ca 0,5 mDen minskade hävden genom bete och slåtter har pågått under hela 1900-talet och är inte unik för VärmlandÖvergödningssproblematiken har till stor del förbättrats i Vänern och kan inte anses orsaka särskilt mycket igenväxning idag



Igenväxningen i Vänern (3)

Åtgärder mot igenväxning i Vänerområdet:

• Naturanpassad reglering
• Ökad hävd av öar och 

strandområden
• Minskad övergödning

• Röjning, ryckning, fräsning, 
putsning

Presentatör
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Gunnar8Det behövs ett batteri av olika storskaliga och lokala åtgärder för att bibehålla biologisk mångfald och friluftslivsvärden kring VänernEn naturanpassad reglering som tar hänsyn till igenväxningsaspekterna är nödvändig –  påtryckningar mot regeringen för att ompröva vattendomen har ännu inte resulteratÖkad hävd genom bete och slåtter är en sak som många kan jobba med.Minskad övergödning – problematiken är inte över även om det numera främst handlar om diffusa utsläppSedan kan vi alla bidra genom att göra lokala insatser på fågelskär, sandstränder och andra platser…..



Några generella 
slutsatser och lärdomar 

av LIFE Vänern
• Vi kan endast bibehålla de allra viktigaste 

miljöerna från igenväxning genom röjning
• En mer naturanpassad reglering av Vänern 

är nödvändig
• Arbete med slåtter och bete behöver bli 

mer lönsamt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar11Vi har naturligtvis lärt oss en hel massa praktiska saker från projektet som ni kommer få höra om under de här två dagarnaHär kommer några övergripande generella lärdomar som jag personligen vill lyfta fram:Röjning av strandmiljöer och öar är inte en lösning. Vi kan bara freda de allra mest värdefulla områdenaEn mer naturanpassad reglering behövs där vattnet tillåts komma upp en bit under vissa perioderVarför är det olönsamt att producera mat i Sverige??? Vi har gott om seminaturliga gräsmarker som skulle kunna nyttjas



LIFE Vänern –
Framtida förvaltning
• Huvuddelen av åtgärderna kommer 

att förvaltas genom Länsstyrelsernas 
anslag för skötsel av skyddade 
områden

• Förvaltningen av vissa 
friluftsanläggningar lämnas över till 
kommuner

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gunnar12Krav på EU att alla åtgärder upprätthålls i fem årDen svåraste delen att få ”hållbar” är Lurö skärgård där vi fortfarande ligger ned höga årliga kostnader. Generellt tror jag att kommunerna behöver vara med mer och ansvara för friluftslivsfrågor. Hammarö kommun är ett exempel.Förhoppningen är att den erfarenhet och infrastruktur som byggts upp där ska kunna minska kostnaderna framöver.



• Xxxxx

Utblick Slovenien

Studieresa till den ideella 
föreningen DOPPS i 
Slovenien med besök i 
Regleringsdammen i Ptuj
i floden Drava 2014

Presentatör
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Gunnar13I alla EU-projekt ska det finnas ett utbyte och  vi besökte den ideella Naturvårdsorganisationen DOPPS som i många år jobbat väldigt effektivt med LIFE-projektPga ändrad reglering av floden Drava har fisktärnorna fått överge sina naturliga häckningsplatser på flodbankarna och finns nu endast kvar på några betongfundament i en regleringsdamm utanför staden PtujDOPPS följer utvecklingen noggrant och driver nu ett EU-projekt för att rädda de sista tärnorna i landet.När vi var där 2014 häckade totalt 70 par i dammen och det var landets samlade populationDet kan jämföras med Vänern där det häckar 3000-4000 par fisktärna årligenAv detta kan man förstå att Vänern är viktig för en art som fisktärna 3-4 % av det europeiska beståndetSå man kan förstå att Slovenerna blev imponerade av våra siffor och att det tyckte det var bra och viktigt att vi fortsatte vårda våra bestånd så att kunde spilla över på dem.(Siffror från 2014)



Thomas Landgren 1945-2016
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Gunnar14Slutligen vill jag bara säga några korta ord om Thomas Landgren som tyvärr gick bort alldeles för tidigt 2016Det var ha som såg till att påbörja de samordnade inventeringarna av fågelfaunan i VänernOch han var en av de första att uppmärksamma igenväxningen och dess effekter på fåglarnaOch det var genom hans ödmjuka och pedagogiska sätt att förklara problemen som fick uppmärksamhet och togs på allvarHan hjälpte oss jättemycket i början vid planeringen av LIFE Vänern  och här syns han ute på FjällbergenDet är synd att han inte får vara med här idag och ta del av resultaten och diskussionen



Genomförda åtgärder, 
resultat och erfarenheter
• Röjning av fågelskär (Andréas Furustam)

• Anläggning av boplatser för havsörn och fiskgjuse (Johan Bohlin)

• Anläggning av häckningsöar (Johan Bohlin)

• Betesmarksrestaurering, öar och strandängar (Gunnar Lagerkvist)

• Naturvårdsbränningar (Anders Stagen)

• Besöksanläggningar (Andréas Furustam)

• Trycksaker och skyltar (Andréas Furustam)



Röjning av fågelskär



Igenväxning på fågelskär



Kolonihäckande fågelarter



Millesvik och Lurö Skärgård

Värmlandsskärgården

Åråsvikens norra skärgård

Dyrön

Norra Vänersnäs skärgård

Djuröarna

Brommö skärgård

Kalvö skärgård

Kållands skärgårdar

Fågelöarna

Varaskogen

Onsö

Tjursholmarna



Arbete med röjning



Djuröarna
Matkistan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Första röjningarna på Djuröarna – id 80301



Första röjningarna
Fågelöarna Fågelöarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fågelöarna – id 90205



Första röjningarnaBrommö skärgård
Lindökroksholmarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Brommö skärgård – Lindökroksholmarna, id 70507



Tjursholmarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Brommö skärgård – Lindökroksholmarna, id 70507



Första röjningarna
Norra Vänersnäs skärgård

Gulekebergen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Norra Vänersnäs skärgård – id 10203



Värmlandsskärgården

Mövikens västskär



Värmlandsskärgården

Mövikens ostskär



Värmlandsskärgården

Kattholmens yttre nordostskär



Millesviks och Lurö skärgård
Lakeskär



Erfarenheter av röjningarna på 
fågelskären

• Ingen stor effekt på mängden koloni-
häckande fåglar totalt i Vänern

• Tar gärna de nyröjda skären om det är 
platsbrist i området

• Tidskrävande (dyrt)
– Viktigt att passa på när vädret är bra



Erfarenheter av röjningarna på 
fågelskären

• Få bort vegetationen ”permanent”?
• Rycka upp vegetationen?
• Förändrat markskikt
• Inte en långsiktigt hållbar metod
• Tillfällig lösning för värdefulla områden



Erfarenheter av röjningarna på 
fågelskären

• Oftast bäst att rensa bort all vegetation
• Högvuxet gräs och örter?
• Större stammar och stockar?



Erfarenheter av röjningarna på 
fågelskären

• Lämna kvar röjt material för att släpa 
senare?

• Färskt material är svårt att elda
• Risk att mink etablerar sig i rishögarna



Anläggning av boplatser 
för havsörn och fiskgjuse

Presentatör
Presentationsanteckningar
Som Gunnar sa är en av åtgärderna i projektet att bygga boplattformar för havsörn och fiskgjuse.Åren före projektets start byggde vi ett tiotal plattformar för havsörn, med gott resultat (40 %).Under projektet har vi byggt….



Under åren 2014 – 2018 har det byggts 
sammanlagt 16 plattformar för havsörn och 

fiskgjuse i Värmlands län

9 plattformar för fiskgjuse

Presentatör
Presentationsanteckningar
9 plattformar för fiskgjuse i toppen av tallar. Minst 180 graders fri sikt, och gärna 360.



7 plattformar för havsörn

Presentatör
Presentationsanteckningar
…och 7 plattformar för havsörn några meter under toppen av tallar. Viktigt med gott om utrymme. Örnar är stora fåglar. Boet kan ligga i själva krontaket och det måste finnas två flygvägar från olika håll in till boet.Med undantag av najtråd för att fästa själva underredet har vi bara använt naturligt material från själva byggplatsen.



Varför bygga plattformar?

• Brist på boträd i ostörda lägen
• Styra häckningar för att undvika konflikt 

med friluftsliv
• Brist på gamla träd som orkar bära stora 

bon. Flera örnbon har ramlat ned p g a att 
grenar gått av.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tanken med åtgärden är att:- Underlätta för örn och fiskgjuse att hitta hållbara bon i ostörda lägen. Flera örnbon har rasat ned p g a klena träd.- Undvika konflikter mellan friluftsliv eller skogsbruk och de störningskänsliga arterna.



Hur har det gått?

• Inte så bra
• Av 16 plattformar har bara en för fiskgjuse 

använts för häckning under 
projektperioden.

Varför?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Resultatet av vår insats är nedslående. Bara 1 av 16 plattformar har använts för häckning.Orsak kan vara:Fel platserDåligt val av trädAntalet fiskgjusar i norra Vänern minskarTidspress istället för byggnation som anpassats efter behov som uppstår



Anläggning av 
häckningsöar



Påbyggnad av befintliga 
grusåsar och grundområden



Ortofoto över Inre Kils-
vikens naturreservat 

Öarna anlades på vårvintern 
2018 i syfte att skapa 
häckplatser för måsar och 
tärnor nära fågeltornet. 
Kostnad 450 000 kronor.

Västra ön är drygt 1000 m2.
Östra ön är drygt 200 m2. 

Båda har ett högsta krön på 1 
meter över normalvattenstånd .

För att motverka erosion första 
sommaren lades länsar ut runt 
båda öarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ingen duk har använts. Bara material från närliggande botten har grävts upp och lagts ovanpå befintligt grusmaterial. Att anlägga häckningsöar relativt nära stora fågeltornet ger nytta för både fåglar och besökare.



Västra häckningsön
från fågeltornet



Västra ön

Inga häckande fåglar under 
2018, men gott om individer av 
olika arter använder ön som 
”sittskär”. 
Grågås, tofsvipa, skrattmås, 
fiskmås, dvärgmås m fl.



Östra ön

Ungefär 15 par fisktärna 
häckade på ön.



Paus 5 min



Betesmarksrestaurering 
öar och stränder

Gunnarsholmen, Lurö skärgård, 2018

Presentatör
Presentationsanteckningar
En viktig del av LIFE Vänern är satsningen på att restaurera igenvuxna slåtter- och betesmarker och att återinföra hävden på dessa.



Klarälvsdeltat
61 ha naturbetesmark

Nötön-Åråsviken
6,3 ha naturbetesmark
1 ha slåttermark

Värmlands Säby
4,2 ha naturbetesmark

Lurö skärgård
43 ha naturbetesmark

Gräsmarks-
restaureringar 
inom LIFE 
Vänern:
Totalt ca 115 ha fördelat 
på:

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har jobbat i tre olika områden totalt ca 115 ha hävdmark har restaurerats i projektet



Klarälvsdeltat

Nolgårdsviken

Djupsundsviken

Nolgårdsviken
38 ha

Djupsundsviken
23 ha

Åtgärder
• Avverkning och röjning 
• Tuv- och stubbfräsning
• Lastningsplatser boskap
• Dikespassager
• Stängsling 
• Betesdrift 
• Besöksanordningar 
• Information

Presentatör
Presentationsanteckningar
De båda strandängarna i Klarälvsdeltat (tot ca 60 ha) är sådana som nyttjats för hävd en bra bit in på 1900-talet och där det funnits ett rikt fågelliv in till 1950- 60-taletBåda hade börjat slya igen rejält med lövträd och videbuskarHär har vi genomfört klassisk strandängsrestaurering med den radda av moment som ingår (läs på OH)



Klarälvs
deltat

Avverkning, röjning, 
samt fräsning av 
tuvor och stubbar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Avverkning samt tuv- och stubbfräsning skedde synkroniserat under vintern 2016-2017Entreprenören använder pistmaskiner för att gå över ytorna och skapa förutsättningar för betesdrift och framtida putsningar.



Klarälvsdeltat

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den första betessäsongen var 2017 och allting har fungerat braStängslen är delvis anlagda med fjärdrande funktion för att undvika skador av vindfällen o dyl. På den mindre bilden syns en koövergång, självstängande grindar samt fasta stängselstolpar av robiniaNu under 2018 har det varit succe med betesmarken som producerat gräs under hela sommaren



Klarälvsdeltat
Nolgårdsviken
Före och efterbild

Presentatör
Presentationsanteckningar
Av jämförbilderna som är tagna 2014 och 2018 framgår att det blivit ett betydligt öppnare landskap efter restaureringen



Klarälvsdeltat Resultat fåglar
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Tofsvipa Mindre strandpipare Enkelbeckasin Ängspiplärka Buskskvätta

Nolgårdsviken strandängsfåglar
antal revir

2018 2014

Fig. 1. Antal revir av vadare och andra typiska strandängsfåglar vid Nolgårdsviken år 2018 resp. 
2014. Enkelbeckasin har en oförändrad population medan övriga arter har tillkommit som 
häckfåglar. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Blandfåglarna kan vi i Nolgårdsviken se en tydlig effekt på de typiska strandängsfåglarna:Tofsvipa har ökat rejält men det är tveksamt om det var så många som lyckades med häckningen då endast ett fåtal ungar syntes till i somrasMindre strandpipare är en pionjärart och åtminstone ett ex har hörts spela i områdetEnkelbeckasin är inte så kräsen och fanns i liknande numerär före och efter restaureringenÄngspiplärka däremot skyr allt vad träd och buskar och har svarat positivt på de öppna ytornaÄven buskskvätta tycks ha gynnats av åtgärderna
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Nolgårdsviken Övriga våtmarksfåglar
antal revir

2018 2014

Fig 2. Antal revir av våtmarksfåglar primärt knutna till andra miljöer än strandängar, t ex vass, 
videbuskar och andra igenväxningsmiljöer i våtmarker.

Resultat fåglar

Presentatör
Presentationsanteckningar
När det gäller övriga våtmarksfåglar som inte är knutna till öppna strandängar finns några kvar i området medans andra minskat eller utgått



Revirkartering fåglar 2018

Klarälvsdeltat
Nolgårdsviken

Djupsundsviken

Presentatör
Presentationsanteckningar
Av dessa kartor från revirkarteringen som gjordes efter resutareringarna kan man utläsa att flera strandängsarter skyr skog och buskar…I Nolgårdsviken finns de flesta observationerna i den västra delen som ligger längst från vattnetI norra delen av Djupsundsviken är det tveksamt om strandängsfåglarna någonsin kommer att trivas då skogen finns i närheten på båda sidorna (ca 150-200 m brett)



Lurö skärgård
Inom LIFE Vänern 
har ca 43 ha naturbetesmark
restaurerats på Ärnön, 
Sönnervass och
Gunnarsholmen

Sedan tidigare 
finns ca 15 ha restaurerat på 
Vithall

Presentatör
Presentationsanteckningar
I Lurö skärgård har Vi restauarerat ca 43 ha naturbetesmarker på öar och våtmarksområden.Sedan tidigare finns även ca 15 ha restaurerat på ön VithallOmrådet med öarna som kallas ”Grundskärgården” ligger ungefär halvvägs ut från Ekenäs till Lurö i naturreservatet Lurö skärgård
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Betesöar i Lurö skärgård
Inom LIFE 
Vänern 
har ca 43 ha 
naturbetesmark
restaurerats på
Ärnön
Sönnervass
Gunnarsholmen

Sedan tidigare 
finns ca 15 ha 
restaurerat på 
ön Vithall

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ungefär 40 % av de betade ytorna utgörs av våtmarksområdenSom följd av det låga vattenståndet är det ett problem att djuren kan gå långt ut och öarna blir dåligt betadeI samråd med djurhållaren har vi valt att stängsla väldigt lite….



Betesöar i Lurö skärgård

Restaureringsåtgärder:

• Manuell avverkning och röjning
• Maskinell skotning
• Pråmtransporter
• Städning och eldning
• Eldning av gräs- och ljungmarker
• Stängsling
• Djurhållning
• Ombyggnad av djurtransportpråm
• GPS-halsband

Presentatör
Presentationsanteckningar
Detta kommer Mattias och Sune berätta mer om imorgon ute på Vithall



Avverkning och transporter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Avverkning på öar är en knepig historia där en lång logistikkedja måste fungeraTräd och buskar avverkades manuellt och samlades ihop av en skotareBloms bogsertjänst hämtade materialet och körde det till fastlandet för flisning
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Ljungbränning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alla ljung- och gräsmarker uppe på öarna har eldats för att väcka liv i markernaGanska snart kommer ny späd ljung upp som betas av djuren.Det ger även möjlighet för konkurrenssvaga växter att spira från frö



Betesöar i Lurö skärgård Bete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bete i skärgårdsmiljö är också en krävande historia, särskilt om det saknas gårdar och djurhållare på öarnaI det här fallet är vi alltså tvungna att köra ut djur på öarna över sommaren och ha tillsyn på dem därVi har i projektet byggt om en pråm med 4,5 meter landgång för att underlätta logistikenNågra betesdjur har även försetts med GPS-ändare för att underlätta tillsynen



Foto: Hans Kongbäck

Ärnön i Lurö 
skärgård

1971

2014

2018

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här är några 



Foto: Bengt Brunsell

Gunnarsholmen 
i Lurö skärgård
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2014

2018



Vithall i Lurö 
skärgård

1954

2011

2018



Linjetaxering gräsmarksfåglar
Art Ärnön

2014
Ärnön
2018

Sönnervass
2014

Sönnervass
2018

Strandskata 1

Tofsvipa 4 8

Enkelbeckasin 5 6

Grönbena 1 1

Skogssnäppa 1

Gulärla 10 1

Sädesärla 3 7 1 7

Törnsångare 1

Stenskvätta 3

Stare 6 200

Gulsparv 7 5 7 6
Tabellen visar högsta notering vid linjetaxering på Ärnön och Sönnervassen (3 tillfällen per år)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här är lite resultat för fåglar som är knutna till öppna gräshabitatVi kan se att några vanliga arter har ökat i numerärObservera att förutsättningarna för linjetaxering förändrats radikalt mellan de båda undersökningarnaMotsvarande minskning finns naturligtvis på skogslevande arter som lövsångare och bofinkAnmärkningsvärt dock att inte fler arter som ängspiplärka, hämpling, rödbena storspov, brushane m.fl. noterats vid undersökningen



Nötön-Åråsviken och Värmlands Säby

Arskagsudden

Hästudden

Prästön

Sandudden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Totalt sett ganska små ytor som restaureratsDrygt 10 ha trädklädd betesmarkCa 1 ha slåttermark



Nötön-Åråsviken och 
Värmlands Säby

Sandholmen, Värmlands Säby

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dom här bilderna är från Sandholmen i Värmlands Säby där vi utökat de halvöppna trädklädda betesmarkerna med några ny ytor på halvön Sandholmen



Slutsatser – Restaurering av gräsmark

• Mycket arbete och relativt stora kostnader initialt
• Mycket arbete och höga kostnader med djurhållning 

på obefolkade öar (logistik, tillsyn m.m.)
• Större intresse finns från djurhållare att bedriva bete 

på strandängar på fastlandet
• Fågellivet gynnas av stora sammanhängande öppna 

strandängar
• Vattenståndsfluktuationer är viktiga



Naturvårdsbränningar



Var har vi bränt?

• 3 områden
• Harvelsön 2,4 ha
• Bärön 2,5 ha
• Kalvö 14 ha



Varför har vi bränt?

Störning

Dramatisk
händelse



Störning



Anpassning Mer varierad skog



Gran tål brand dåligt



Aspföryngring



• 2000 arter gynnas av skogsbrand
• Ca 40 insektsarter är beroende av brand
• Ca 50 svamparter – fruktkroppar på nybränd mark

Anpassning



Anpassningbrandnäva och svedjenäva



Död ved



Besöksanläggningar



Rullstolsanpassat fågeltorn i 
Nolgårdsviken



Rullstolsanpassat fågeltorn i 
Nolgårdsviken



Besöksbrygga på Vithall



Besöksanordningar 
i Klarälvsdeltat

• Vandringsleder
• Parkeringar
• Rastplatser



Besöksanordningar 
på Kalvöarna

• Två bryggor
• Två komposterings-

toaletter
• Vandringsled



Två nya bryggor



Kalvö krontorp
(gamla bryggan)

Kalvö krontorp
(nya bryggan)



Östra Moviken 
(gamla bryggan)

Östra Moviken 
(nya bryggan)



Komposteringstoalett vid Östra MovikenKomposteringstoalett vid Västra Moviken



Markerade leder

Röjt fram nya leder



Trycksaker och skyltar



Trycksaker och skyltar

Broschyrer

• Projektbroschyren
• Lekmannarapport
• Skyddad natur i Vänern



Trycksaker och skyltar

Skyltar
• Projektskylten
• Luröskylten
• Bränningsskyltar

• Klarälvsdeltat
• Ramsar-skylten



Trycksaker och skyltar

Hemsidan
www.lifevanern.se

http://www.lifevanern.se/

