
 

Bildrapport för Arnö SE0230395 

Före och efter 

 

Före: Typisk bild från den täta betade skogen på Arnö udd. Augusti 2015. (C1_Arnö_den betade 

skogen är för tät_MLn.JPG) 

 

Efter: Samma område efter maskinhuggning i oktober 2016 men fotograferad i lite annan vinkel och 

brännvid. (C1_Arnö_den betade skogen har blivit ljusare_MLn.JPG) 



 
 

 

Före: Kantzon mellan berg och åker håller på att växa igen med sly. Mars 2015. 

(C1_Arnö_igenväxande bryn_MLn.JPG) 

 

Efter: Samma område i mars 2016. Kantzonen har röjts manuellt, träd och buskar med naturvärde 

har lyfts fram. (C1_Arnö_brynmiljö har röjts_MLn.JPG) 



 
 

 

Före: Igenväxande hävdpräglade miljöer längs reservatets gräns ska restaureras och åter hävdas med 

bete. Oktober 2015. (C1_Arnö_hävdgynnade miljöer i väster ska restaureras_MLn.JPG) 

 

 

Efter: Restaureringshuggning har genomförts och området stängslats, nu kan betesdjuren komma på 

plats. Maj 2016. (C1_Arnö_restaurerade bryn börjar grönska_MLn.JPG och C1_Arnö_klart för 

betessläpp_MLn.JPG)  



 
 

 

Före: Ohävdad öppen mark ska röjas och åter betas, oktober 2015. (C1_Arnö_övergiven öppen mark 

skall röjas och åter betas_MLn.JPG) 

 

Efter: Samma område men i lite annan bildvinkel, maj 2016. Området har röjts och sedan ofrivilligt 

bränts, är nu klart för beteshävd. (C1_Arnö_övergiven mark är röjd och ofrivilligt bränd_MLn.JPG) 



 
 

 

Före: Ohävdat område röjs för bete oktober 2015. (C1_Arnö_ohävdat område röjs för bete_MLn.JPG) 

 

Efter: Samma område i april 2018. Området har hävdats med betesdjur ett par säsonger. 

(C1_Arnö_restaurerat område nu i hävd_MLn.JPG) 

 



 
 

Actionbilder 

 

C1 En flerskiktad men inte för tät skog med återupptagen beteshävd är målbilden för stora delar av 

restaureringsytorna på Arnö. (C1_Arnö_flerskiktad men inte för tät skog är målet_MLn.JPG) 

 

C1 En skördare plockhugger för att skapa gläntor, ökad variation och skapa mer död ved. 

(C1_Arnö_plockhuggning med skördare_MLn.JPG) 



 
 

 

C1 Skördaren arbetar sig in i de igenväxtra tidigare beteshävdade skogarna.  

(C1_Arnö_skördaren arbetar sig in i de täta fd betade skogarna_MLn.JPG) 

 

C1 Gläntor skapas och ljus kommer ner i de tidigare beteshävdade skogarna.  

(C1_Arnö_ljus släpps ner i de tidigare betade skogarna_MLn.JPG) 

 



 
 

 

C1 Evighetsträd och andra naturvårdsträd lyfts 

fram. (C1_Arnö_evighetsträd lyfts 

fram_MLn.JPG) 

 

 

C1 Stående och liggande död ved skapas. 

(C1_Arnö_stående och liggande död ved 

skapas_MLn.JPG) 

  

C1 Tallågor skapas både i öppna och i mer skuggiga lägen. (C1_Arnö_tallåga för den lägre 

faunan_MLn.JPG och C1_Arnö_tallågor skapas även i mer skuggiga lägen_MLn.JPG) 

 

 

 



 
 

 

C1 Stängsling möjliggör åter bete i skogen. (C1_Arnö_stängsling möjliggör åter bete i 

skogen_MLn.JPG) 

 

C1 Lövrika kantzoner förstärks. (C1_Arnö_lövrik kantzon gynnas_MLn.JPG) 

 



 
 

 

C1 Ljuset från havet når åter in i landskapet. (C1_Arnö_när igenväxningen åtgärdas kommer ljuset in 

från havet_MLn.JPG) 

 

C1 Strandbeten röjs fria från slyuppslag. (C1_Arnö_strandängsmiljöer ska vara fria från al och annan 

sly_MLn.JPG) 



 
 

 

C1 Ung gran röjs från öppna betesmiljöer. (C1_Arnö_gran ska inte ta över i de öppna 

betena_MLn.JPG) 

 

C1 En ofrivillig brand kunde ha ställt till det mer men nu fick delar av området hjälp med röjningen av 

uppslag och bränd död ved skapades. (C1_Arnö_en ofrivillig brand hjälpte till med 

röjningen_MLn.JPG) 



 
 

 

C7 Lövträd gynnas och variationen ökar genom uttag av barrträd från likåldigt blandskogsbestånd. 

(C7_Arnö_barrgallring i  likåldrigt blandskogsbestånd_MLn.JPG) 

Anordningar 

Stängsling 

 

C1 Nya stängsel möjliggör beteshävd igen. (C1_Arnö_nystängsling i lövdominerad 

betesskog_MLn.JPG) 



 
 

 

C1 Stängsling i moränmark och andra kustmiljöer kräver ofta bergborrning. (C1_Arnö_stängsling i 

morränmark kräver ofta bergborrning_MLn.JPG) 

 

C1 Stängselgenomgång för skötseln av markerna i området. (C1_Arnö_öppning i stängsel för rationell 

skötsel_MLn.JPG) 



 
 

 

C1 I samband med stängslingen ordnades även en uppsamlingsfålla dör betesdjuren. 

(C1_Arnö_uppsamlingsfålla_JRm.JPG) 

Information 

 

E2 Nytt skyltställ uppsatt vid infarten till reservatet. På skyltstället finns projektskylt och biotopskylt 

om skärgårdsnaturen framtagna i projektet förutom den reservatsskylt som finns sedan tidigare. 

(E2_Arnö_skyltställ1_JRn.JPG) 



 
 

 

E2 Nytt skyltställ uppsatt inne i reservatet. På skyltstället finns biotopskylt om den hävdade 

skärgården framtagna i projektet förutom den reservatsskylt som finns sedan tidigare. 

(E2_Arnö_skyltställ2_JRm.JPG) 


