
 

Bilder från Herrborum SE0230180 

Före och efter restaurering 

 

C1 Före Ringsborg_20160129_Herrborum_MJn 

Bilden är tagen mot fastigheten Ringsborg (rött hus i bakgrunden). Mellan vidkroniga ekar var det 

tätt igenväxt med yngre asp, björk och ek samt enstaka tallar. Grässvålen var upplöst. 

 

C1 Efter Ringsborg_20180615_Herrborum_MJn 

Samma fotoriktning som före-bilden men lite längre bort. Det är tydligt att gräsväxten har kommit 

gång ordentligt och att trädskiktet har blivit luckigare vilket är gynnsamt för de kvarvarande 

vidkroniga ekarna.   



 

 

Före C1_NV1_20170531_Herrborum_Aln 

Kanderlaberlönn vid ingången av den gamla övergivna hagen norr om Rigärdet/Sjöängsplöjan. 

 

Efter C1_NV1_20180524_Herrborum_MJn 

Samma kanderlaberlönn ett år senare när det nya staketet kommit på plats och trädskiktet på kullen 

bakom blivit luckigare efter att mycket ung lönn har huggits bort.  



 

 

Före C1_NV2_20170531_Herrborum_Aln  

Observera gruppen med tre tallar och en torraka i mitten av bilden samt den upplösta grässvålen. 

 

Efter C1_NV2_20180524_Herrborum_MJn 

Samma grupp med tre tallar och en torraka i mitten av bilden där stammarna nu är solbelysta. 

Gräsväxten har också kommit igång när mycket av igenväxningen i form av ung lönn tagits bort. 



 

 

Före C1_NV3_20170531_Herrborum_Aln 

 

Efter C1_NV3_20180524_Herrborum_MJn 

  



 
Actionbilder 

C1 

 

Maskiner vid den nya P-platsen_20160129_Herrborum_mjn 

 



 
Virkesupplag_20160129_Herrborum_MJn 

 

  

Manuell röjning av gran i betesmarken V om väg 210 under vårvintern 2016. 

(Manuellröj1_20160209_Herrborum_MJn) 

 



 

 

Skotning med beståndsgående skotare i fuktiga lövpartier V om väg 210. För att undvika körskador 

används band. (Terriskotning_20160302_Herrborum_MJn) 

 

Virkesupplag från restaureringen norr om strandängen jan 2018 

(Virkesupplag_20180126_Herrborum_mjn)  



 

 

Sist men inte minst sätter entreprenören Markus Gustafsson fast brickan som visar att det nya 

stängslet på Herrborum har bekostats av projektet Life Coast Benefit. 

(StängselMG_20180524_Herrborum_MJn) 



 

 

C1 Stängsel strandängen_20180524_Herrborum_MJn 

  



 
Anordningar 

Vandringsled 

 

E4 Ny vandringsled_20170822_Herrborum_mjn 



 

 

E4 Självstängande grind och vägvisning längs den nya vandringsleden 

(Grind_2017082_Herrborum_mjn) 



 
P-plats 

 

E4 P-plats_20180615_Herrborum_mjn 



 
Bord och infotavla 

 

E2 Infotavla_20180615_Herrborum_mjn 



 

 

Direkt intill infotavlan har vi ställt ett rastbord. På baksidan av infotavlan har vi under sommaren 

2018 även hängt upp två brevlådor till en enkätundersökning (E4 Bord_20180615_Herrborum_mjn). 



 
Information  

 

Biotopskylt, projektskylt och reservatsskylt vid infarten till strandängshagen i Herrborum 

naturreservat- alla framtagna via projektet Life Coast Benefit (E1 

skyltställ_20180615_Herrborum_mjn) 



 

 

Skyltställ med reservatsskylt och stätta vid ingången av betesmarken vid Kapellviken. (E1 och E4 

skylt_stätta_kapellviken_20180524_Herrborum_MJn) 

 
 


