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Tibbleviken får stöd för våtmarksprojekt   
 

Länsstyrelsen har beviljat stöd genom LONA-bidraget för våtmarksprojekt i Tibbleviken, på 
Öråkers Gård. Projektet är en lokal naturvårdsstasning för att öka engagemanget med lokal 
naturvård och gäller utvecklingen av strandängar och våtmarker med syfte att stärka 
landskapets egna förmåga att hålla och balansera vattenflöden. Projektet finansieras utöver 
bidraget också av Öråkers Gård. Upplands-Bro kommun och föreningen Odla Ihop bidrar med 
kompetens och tid i projektet. 
 
Projektet syftar till att restaurera strandängarna och anlägga våtmarker för att öka den 
biologiska mångfalden. I projektet ingår även att skapa goda förutsättningar för en hållbar 
betesdrift samtidigt som området tillgängligörs bättre för besökare. 
 
Genom att fräsa ner den igenväxande vegetationen skapas en öppnare ytor för de häckande 
strandängsfåglarna. Den högre vegetationen behöver också tas hand om för att på bästa sätt 
gynna livet för fiskarna. Det finns indikationer på att den ovanliga karpfisken Grönling, som 
endast förekommer på ett fåtal platser i landet, håller till inne vid Tibbleviken. 
 
För att gynna mångfalden skapas en så kallad ”Blå bård”, en vattenspegel mellan betesmark 
och vass som utgör en skyddad mijlö som även är populär bland insekter, grod- och kräldjur. 
 
–  Vi vill återgå till det naturliga samspelet mellan djur och natur. Restaurering av 
strandängarna innebär även en förbättring av betesmarken. Tanken är att skapa goda 
förutsättningar för en naturlig djurhållning med utegående kor och får året runt. På gården 
satsar vi på hållbara odlingar av frukt och grönt, skogsträdgårdar samt lantraser, som alla 
bidrar till den biologiska mångfalden, säger Ebba Horn, Öråkers Gård.  
 
Öråkers Gård vid Tibbleviken är ett jordbruk som har profilerat sig på att skapa biologisk 
mångfald och med en hållbarhetstanke i utvecklingsarbetet med odlingarna. På gården finns 
idag ca 6 ha ängsmark som ligger i träda. Som en del i projektet kommer det här att anläggas 
våtmark med häckningsöar för att skapa en vattenmosaik som kan locka sjöfågel som kricka, 
skenand, rödbena och tofsvipa. Vattenspegeln innebär även att vatten från befintliga diken 
kan passera våtmarken och på så sätt få en naturlig rening av vattnet.  
– Vi strävar ständigt efter att förstärka de naturvärden som finns. Vi vill också tillgängliggöra 
infomation för besökare och inspirera till en ökad medvetenhet, avslutar Ebba Horn. 
 
För ytterligare information, kontakta gärna:  

Ebba Horn, Öråkers Gård, Mobil: 070–492 87 04, E-mail: ebba@orakersgard.se  

Ladda ner bild 1 ”strandäng mot Öråker ”och bild 2 ”strandäng mot Kungsängen” 

 
Öråkers Gård och Ladan erbjuder en helhetsupplevelse i gårdsmiljö med café, matbod och inredning 

bland odlingar och djur. På gården finns olika verksamheter med det gemensamma intresset för 
hållbarhet, närproducerad mat och biologisk mångfald. Ladan fungerar som en naturlig mötesplats 

med fokus på välmående för människor, djur och natur. Läs mer på www.ladannoraker.se Öråkers 
Gård ligger vackert beläget vid Mälaren på Lennartsnäshalvön utanför Kungsängen, ca 30 minuter 

från Stockholm. För mer information om gården se www.orakersgard.se 
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