
 

Bildrapport för Uggelholmarna SE0230266 

Före och efter 

 

Före: Det gamla kulturlandskapet på Stora Uggelholmen. Gamla hamlade träd och andra 

naturvårdsträd är trängda och ljuset når bara fläckvis ner till marken. September 2016. 

(C1_Uggelholmarna_den gamla kulturmiljön är mörk_MLn.JPG) 

 

Efter: Samma område har nu restaureringshuggits (bilden är tagen från motsatta hållet). April 2017. 

(C1_Uggelholmarna_huggning genomförd_MLn.JPG) 

 



 
 

 

Före: För länge sedan hamlad lind. September 2016. (C2_Uggelholmarna_gammal hamlad 

lind_MLn.JPG) 

 

Efter: Samma lind har nu återhamlats/kronreducerats och fått en mer ljusöppen omgivning. Maj 

2018. (C2_Uggelholmarna_kronreducerad lind_MLn.JPG) 

 



 
 

 

Före: Område med hamlade lindar före restaurering. Februari 2016. (C2_Uggelholmarna_gamla 

hamlade träd_MLn.JPG) 

 

Efter: Samma område har nu återhamlats/kronreducerats och blivit en mer ljusöppen miljö. Bilden 

tagen i lite annan vinkel. April 2017. (C2_Uggelholmarna_hamlingsområde_MLn.JPG) 



 
 

 

Före: Lövmiljön hotas av inträngande gran. Februari 2016. (C7_Uggelholmarna_lövmiljö med 

inträngande gran_MLn.JPG) 

 

Efter: Samma område har nu röjts på de flesta granarna. Bilden tagen i lite annan vinkel. Maj 2018. 

(C7_Uggelholmarna_lövmiljön nu röjd på den mesta granen.JPG) 

 



 
 

Actionbilder 

 

C1 En hävdpräglad varierad miljö håller på att återskapas. (C1_Uggelholmarna_fodervärde i 

skogen_MLn.JPG) 

 

C1 Ljuset når åter in i skogen. (C1_Uggelholmarna_ljuset når ner i skogen_MLn.JPG) 

 



 
 

 

C1 Stora Uggelholmen börjar vara redo att ta emot betesdjur. (C1_Uggelholmarna_klart för 

beteshävd_MLn.JPG) 

 

C1 Restaureringshuggning och buskröjning har öppnat upp strandmiljöerna. 

(C1_Uggelholmarna_öppnare miljö vid vattnet_MLn.JPG) 



 

  

C1 Ekar och andra naturvårdsträd har frihuggits. (C1_Uggelholmarna_eken har fått mer 

plats_MLn.JPG och C1_Uggelholmarna_frihuggen jättetall_MLn.JPG) 

 

C1 Gläntor har skapats. (C1_Uggelholmarna_Hävdmiljön grönskar_MLn.JPG) 

 

 

 
 



 
 

 

C2 På Stora Uggelholmen finns mängder av gamla hamlade träd. Planering inleds i oktober 2013 men 

ger endel funderingar om lämplig åtgärd. (C2_Uggelholmarna_planering påbörjas_MLn.JPG) 

 

C2 Det har hänt mycket sedan träden togs om 

hand. (C2_Uggelholmarna_tiden har gått 

sedan förra hamlingen_MLn.JPG) 

 

C2 Många träd behöver individuell bedömning 

av arborister. 

(C2_Uggelholmarna_individbedömning_MLn.J

PG) 



 
 

 

C2 Lämplig höjd för beskärning diskuteras. 

(C2_Uggelholmarna_planering 

hamling_MLn.JPG) 

 

 

C2 Återhamling utfört. 

(C2_Uggelholmarna_återhamling_MLn.JPG) 

 

C2 Restaureringshamling/kronreducering pågår. 

(C2_Uggelholmarna_Kronreducering pågår_MLn.JPG) 

 

C2 Arboristerna vet vad dom gör? 

(C2_Uggelholmarna_arborister vet 

vad dom gör_MLn.JPG) 



 
 

 

C2 Kronreduceringen kan upplevas drastisk men bidrar till att få ner ljus i de igenväxta miljöerna. 

(C2_Uggelholmarna_Kronreduceringen kan upplevas drastisk_MLn.JPG) 

 

C2 Restaureringshamlingen/kronreduceringen sker på olika höjd. 

(C2_Uggelholmarna_individanpassad hamling_MLn.JPG) 



 
 

 

C7 Den mesta granen i lövmiljön är röjd eller avdödad. (C7_Uggelholmarna_granen borta ur 

lövmiljön_MLn.JPG) 

 

C7 Lövmiljön grönskar efter åtgärderna. (C7_Uggelholmarna_lövmiljön grönskar efter 

åtgärd_MLn.JPG) 



 
 

Anordningar 
Information 

 

E2 Nytt skyltställ är beställt men ännu inte uppsatt. 


