
 

Bilder från Sankt Anna Naturreservat SE0230055 

Före och efter restaurering delobjekt Lammskär 

 

Bilden är tagen i strandkanten mot SV. Ön var då obetad och tätt igenväxt med taggbuskar, sly och en. Det gick 

knappt att nå strandkanten tack vare dn täta igenväxningen kring aplarna. (Lammskär före våren 2015_MJn). 

 

Ungefär samma plats våren 2017 -efter röjning och 2 års bete. Aplarna är framröjda och det växer åter gräs 

under. Strandkanten är lättframkomligt. (Efter våren 2017_Lammskär_Mjn) 

 



 

 

Det var svårt att ta sig fram när man kom in i hagen våren 2015. Särskild nypon hade brett ut sig över de 

gräsbevuxna fläckarna mellan hällarna (Före våren 2015_Lammskär_MJn).  

 

Ungefär samma plats 2 år senare. Nyponbuskarna har tryckts ihop och fler gräsytor röjts fram. En trevlig mosaik 

med blommande träd och buskar har skapats med hjälp av djuren och röjsågen (Efter våren 

2017_Lammskär_MJn).  



 

 

En gammal åkeryta i söder före restaurering under våren 2015. Observera det igenväxta vidkroniga 

trädet i bakgrunden där stammen knappt syns. (Före gammal åker våren 2015_Lammskär_MJn) 

 

Två år senare är den gamla åkern betat och gullvivorna trivs. Det vidkroniga trädet i bakgrunden 

stenmur har röjts fram och har nu en solbelyst stam (Efter gammal åker_våren 

2017_Lammskär_MJn). 



 

 

Översiktsbild över strandängen i NV. Strandängen är helt överväxt med vass. Observera en av 

Djupsundsklabbarna som nästan hänger ihop med strandängen (Före Strandäng_våren 

2015_Lammskär_MJn) 

 

Detaljbild av samma strandäng mot NO delen av Djupsundsklabben. Ett parti med äldre vass har 

eldats av och det syns tydligt att strandängen nu betas (Efter vasseldning Strandäng_våren 

2018_Lammskär_MJn). 



 

 

Lammskär i SO före åtgärd hösten 2015- lägg märke till tallen i mitten av bilden och den obefintliga 

havsutsikten pga omfattande igenväxning. (Lammskär i SO före åtgärd sept 2015 MJn ) 

 

SO Lammskär i maj 2018. Tallen är nu till höger i bild och man har bra kontakt till havet nu när 

igenväxningen röjts bort (Lammskär i SO maj 2018 MJn) 

  



 
Actionbilder 

C1 

 

C1 Exempel på parti med apel och en som är tätt igenväxt med sly och taggbuskar. (Lammskär i NO 

före åtgärd sept 2015 MJn) 

 

C1 Exempel på tätt igenväxt hällmarksparti innan restaurering (Lammskär_Hällmark före åtgärd 

våren 2015_MJn) 



 
 

 

 

C1 Området längs stenmuren i södra delen av reservatet var ogenomträngligt pga den täta igenväxningen av 

en, slån, nypon och lövsly. (Lammskär_igenväxning vid stenmur_hösten 2013_MLn) 

 



 
C1 Vidkroniga lövträd vid stenmuren efter omfattande restaurering. Mattor med gullvivor trivs där 

det tidigare var beskuggat av igenväxningsvegetation (Lammskär muren våren 2017 MJn). 

  

C 1 Efter många timmars arbete är nu området ovanför stenmuren återigen framkomligt och 

hävdgynnad flora kan sprida sig (Lammskär 2 efter våren 2017 MJn) 

 



 

 

C1 Självstängande grind vid ingången till Sankt Anna naturreservat på Lammskär (Grind Lammskär 2017 MLn).  

 

 

C 1 När det finns så mycket hällmark som på Lammskär behöver fårnätet fästas i bergsborrade 

armeringsjärn (Stängsel Lammskär 2017 MLn). 

  



 
Anordningar 

Rastbord 
 

 

Sista skruven kommer på plats sen är det nya rastbordet på Lammskär redo för besökare! 

Rastbord Lammskär maj 2018_Sankt Anna NR_MJn  



 
 

Information 

 

Platsen där den nya infotavlan med plats för bl a biotopskylt och projektskylt ska sättas upp under 

hösten 2018. Tanken är att infotavlan ska bli en entré till Sankt Annas skärgård. På Lammskär finns 

redan en etablerad hamn där många grupper stannar till för att njuta av skärgårdsnaturen och äta 

lokalproducerad mat i en av de äldre byggnaderna. Skylten sätts upp strategiskt mellan hamn och 

matservering (Vid rökhuset skärgårdsinfo Lammskär MJn). 

 

Slutbesiktning av den färdiga Infotavlan med ett flertal skyltar som tagits fram i projeketet Life Coast 

Benefit (Ny skärgårdstavla_Sankt Anna_Lammskär_MJn) 


