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ljusa ekhagar med 
prunkande mattor av 
gullvivor, mandelblom 
och ängsviol. Så ska de 
förbuskade hagmarker-
na se ut i Käringboda 
naturreservat i Nynäs-
hamn om ett par år. de 
ska få tillbaka sin bloms-
terrikedom med hjälp av 
eU-pengar, röjning och 
fler betande får.

Skulle de som bodde i Käring-
boda för 100 år sedan kunna 
återvända till sina hemtrakter 
skulle de knappast känna igen 
sig. För under det senaste år-
hundradet har det gamla öpp-
na och skärgårdsnära jord-
bruks- och beteslandskapet 
sakta, men säkert, vuxit igen 
och blomsterprakten har för-
svunnit.

Tommy rensbo arrenderar 
jordbruket i Käringboda na-
turreservat. Käringboda bör-
jade att växa igen när folk 
flyttade från torpen och be-
tesdjuren försvann från ha-
garna, berättar han. Efter att 
det blev tomt i torpen skat-
tade man heller inte längre 
skogen på ved.

– Det har bara varit jag som 
har röjt här på senare år, be-
rättar han. 

Också hans 275 betande får 
har hjälpt till med att hålla en 
del av slyet i schack.

Men de insatserna har inte 
räckt långt. 

– Det växer igen fruktans-
värt fort, konstaterar Tommy 
Rensbo och nickar mot dung-
ar som han röjde för några år 
sedan men som nu är fulla 
med växande sly.

genom ett projekt, som drivs 
av länsstyrelserna i Stock-
holm, Västra Götaland, Hal-
land och Blekinge, ska man 
under de närmaste åren res-
taurera 990 hektar igenväxta 
hagmarker i skärgårdsmiljöer 
med hjälp av röjning, gallring, 
eldning och betesdjur. Med 
dessa insatser vill man åter-
skapa blommande betesmar-
ker och ängar. Det är naturty-
per som hyser talrika hotade 
växt- och insektsarter men 
som är på väg att försvinna i 
hela Europa. EU:s miljöfond 
Life+ står för hälften av kost-
naderna för insatserna, Na-
turvårdsverket betalar en 
tredjedel och länen bekostar 
resten. 

I Käringboda ska 150 hek-
tar hagmarker röjas inom ra-
men för restaureringsprojek-
tet.

Skärgårdsstiftelsen i Stock-
holm ska å sin sida bidra med 
pengar till ett nytt fårstall för 
att man ska kunna öka antalet 
får i Käringboda.

Charlotta Linder på länssty-
relsens naturvårdsenhet be-
rättar att man i sommar ska 
inventera floran och faunan i 
hagmarkerna. En ny invente-

ring ska göras efter att röj-
ningarna är klara om sju år.

Omfattningen av åtgärderna 
kommer att variera från stäl-
le till ställe och styrs av hur 
markerna har brukats tidiga-
re.

– På vissa ställen röjer vi 
ganska mycket. Men på andra 
ställen gör vi punktinsatser 
för att skapa utrymme kring 
gamla ekar. Det är inte tal om 
något kalhygge, berättar Char-
lotta Linder.

När ekhagarna blir ljusare 
och när betesdjuren håller 
grässvålen i schack skapar 
man förutsättningar för den 
gamla ängs- och hagmarks-
floran att åter börja växa i ha-
garna. 

De stora och åldriga ekarna 
är viktiga livsmiljöer för 
många hotade arter.

En sådan art är ekoxen som 
lever i skogarna sydost om 
Käringboda. Det är den enda 
kända förekomsten av denna 
sällsynta skalbagge i Stock-
holms län, berättar Charlotta 
Linder.

Förhoppningsvis kan den 
sprida sig därifrån till Käring-
boda och finna hemvist i dess 
ekhagar, menar man på läns-
styrelsen.

Också besökarna i Käring-
boda kommer att dra nytta av 
röjningen, poängterar Char-
lotta Linder.

– Röjningarna göra att det 
är lättare att komma till ek-
hagarna och landskapet kom-
mer att bli vackrare, säger 
hon.
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Blommande ekhagar 
skapas i Käringboda

De som bodde i Käringboda 100 år sedan skulle inte hitta si-
na öppna hagmarker om de såg dem i dag. Den här familjen 
fotograferades i Käringboda av Atelier Ekegren kring 1915-
1920. Bilden tillhör Nynäshamns bildarkiv

Hagmarksarbetare. Betande 
får ska hålla hagmarkerna 
öppna i Käringboda. Här 
klappar Rebecca Rensbo, 
vars familj arrenderar 
Långholmens gård i 
Käringboda, ett av fåren. 


