Naturvård med fokus på
biologisk mångfald

Naturgruppen i Sverige AB
Vi ska leverera tjänster inom inventering, planering, skötsel/bete
i Uppland och Sörmland för att uppnå höga naturvärden hos våra
kunder i enlighet med svenska och globala miljömål.

Om oss
•

Vi erbjuder tjänster inom hela naturvårdsområdet
med fokus på ökad biologisk mångfald inom:
– Inventering
– Planering
– Skötsel/Bete

•
•
•
•
•

Vi är specialister på ängs-/hagmarker, våtmarker och
ekskogar
Verksamheten omfattar ca. 250 betesdjur för
uthyrning (nötdjur, fjällkor, vattenbufflar och får)
I verksamheten ingår även eko-gården Lejden i
Sigtuna som omfattar ett tiotal byggnader och ca 220
ha mark.
Våra kunder finns bland kommuner, länsstyrelser och
privatpersoner.
Våra djur betar på ett 20-tal olika naturbeten med
höga naturvärden i Uppland och Sörmland

Vi som driver Naturgruppen
Inga Birath von Sydow

Utbildad inom miljövård och marinbiologi men också inom
datavetenskap och ekonomi. Mångårig HR-chef och VD inom
näringslivet men också egenföretagare inom CSR området med
specialistkunskaper runt djurskydd och djurhållning. Driver eget
mindre lantbruk med får, hästar och bin och har ett stort brinnande
engagemang för djurrättsfrågor, bekämpning av invasiva arter,
ekosystemtjänster och samhällsfrågor i stort.

Magnus Rignell

Biolog med över 20års arbetslivserfarenhet inom
hållbarhetsområdet. Specialistkunskaper inom näringslivets
miljöfrågor, naturvård, ekologi, artkunskap och hållbarhetsfrågor i
leverantörsled. Drivit egna konsult- och utbildningsverksamheter,
jobbat i privata och statliga bolag samt varit ordförande i Miljö- och
hållbarhetsrevisorer i Sverige och initiativtagare till organisationen
RäddaEnArt. Hängiven naturmänniska med passion för ängsmarker,
strandängar och ekhagar samt för fåglar och fjärilar.

Vår personal
•
•
•
•
•

Naturgruppen är ett företag vars medarbetare
besitter en rad olika kompetenser.
Alla är mycket dedikerade sitt uppdrag och
specialister inom de områden som berör
företagets tjänster.
Vi har ett flertal fast anställda som jobbar
både med djurskötsel och våra andra tjänster
så som röjning, stängsling etc.
Vi har nära samarbeten med ett flertal
underkonsulter inom alla våra
tjänsteområden.
Vi har stor kapacitet att hjälpa både den större
kunden men självklart också mindre företag
eller privatpersoner som har behov av våra
tjänster.

Inventering
Naturgruppen genomför alla
typer av inventeringar inom
våra specialområden t ex.:
• Bedömning av naturvärden
och statusklassning
• Växter
• Fåglar
• Andra djurgrupper

Planering
Vi tar fram olika typer av
skötsel- och åtgärdsplaner på
uppdrag av våra arbetsgivare.
Vi hjälper till med bland annat
följande planer:
• Skötselplaner
• Röjningsplaner
• Åtgärdsprogram för hotade
arter och naturtyper

Röjning, skötsel och bete
Röjning och skötsel genomförs utifrån
framtagna planer. I de flesta uppdrag
färdigställs markerna för att möjliggöra en
långsiktig skötsel med hjälp av bete eller
slåtter. Naturgruppen utför bland annat
följande röjnings- och skötselarbeten:
• Slåtter av ängsmarker med slåtterbalk,
trummslåtter etc.
• Gallring av igenvuxna betesmarker,
hagar etc.
• Röjning av igenvuxna strandängar
• Slyröjning av ängs- och enbuskmarker
• Uthyrning av betesdjur för bete av ängsoch våtmarker samt skogsbeten

Uthyrning av betesdjur – våra naturvårdare
På Naturgruppen jobbar vi med fokus på naturvård och ökad biologisk
mångfald. Till vår hjälp har vi våra duktiga naturvårdare, bufflarna, korna och
fåren. Vi har cirka 250 djur ute på ett 20-tal olika beten samt på vår egen gård
varje säsong.
Vi hyr ut våra:
• Vattenbufflar
• Fjällkor
• Fjällnära kor
• Bohuskullor
• Highland Cattle
• Angus/Herford
• Gotland-/lantrasfår

Bekämpning av invasiva arter
Olika metoder för att bekämpa invasiva arter:
• Bekämpning genom bete
• Manuell bekämpning
• Maskinell bekämpning
Övriga tjänster:
• Rådgivning och konsultativa tjänster
• Utbildningar
Vi utgår ifrån Naturvårdsverkets
rekommenderade metoder ”Metodkatalog för
bekämpning av invasiva arter”.

Bekämpning av invasiva arter genom bete
• Vår rekommenderade
metod
• Effektiv och flexibel
• Miljövänlig och
klimatsmart
• Betesdjur har också en
social funktion
• Deponi av växtdelar
från andra platser

Våra kunder
• Vi har ett 30-tal kunder i Uppland
och Sörmland
• Kommuner och länsstyrelser
• Privata kunder, storföretag och
mindre verksamheter
• Privatpersoner
• Goda referenser kan ges för alla
våra tjänster inom alla områden

Bidrag till mål 15 – ett av huvudsyftena
med verksamheten
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda
och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av
biologisk mångfald

Med Naturgruppens tjänster bidrar du
som kund till några av Sveriges miljömål
Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden
och sociala värden värnas.

God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Besök oss på:

www.naturguppen.se
www.hyrenko.se
Instagram: naturgruppen_sverige
Vi stödjer: RäddaEnArt/www.raddaenart.se

LinkedIn: Naturgruppen AB

