
 

Bilder från Tullgarn södra 

Restaurering av betesmarker (även skogsbeten) 

 

Furholmen: Skogsbetet norr om gården Furholmen besiktigas efter utförd åtgärd. 

 

Furholmen: I skogsbetet har tall, gran och björk avverkats. 

 



 

Stubbfräsmaskin vid Furholmen. 

 

Furholmen. Stubbfräsning/betesputsning har slutförts. 



Plantering av ekplantor Tullagarn södra 

 

Grässvålen tas bort och matjorden luckas upp. 

 

Jorden blandas med barkmull och ekkompost. 

 



 

Burar har monterats för att skydda planterade ekplantor. Stolpnedslaga har använts för att få ner 

stolparna djupt i marken (6 dm) så att burar blir stabila. Tre plantor i vadera bur. 

 

Ekplantor planteras som är 3-4 år gamla. Småekarna har vattnats årligen vid torrperioder. 



 

Utöver den bur som finns runt ekplantorna har även varje planta fått plaströr som skyddar den från 

hargnag eller möss/sork. 

 

 

Tre ekplantor (ca 5-6 år gamla) i en av burar. 

 



 

Här har nyligen gräs röjts i en av burarna vid Tullgarns södra. 

Inventering av läderbagge 

 

Inventering av Läderbagge inom Tullgarn södra. I håligheter söks mulm och spillning från läderbagge. 



Stängsling 

 

Trästaket har satts upp kring jätteekar för att skydda dem från hästgnag. 

 

Trästaket har satts upp ca 5 meter från trädets stam för att undvika att hästar skadar rötterna. 

 



 

Stängsling vid gården Nora, utmed banvallen 

 

Före och efter 

 

Furholmen. Åtgärd pågår i den s.k. björkhagen. Träd och buskar avverkas/röjs. 2015-04-27. 



 

Furholmen. Motiv samma som ovan. Åtgärden nu klar i björkhagen och virket utkört. 2016-11-04. 

 

 

Furholmen. Avverkning av klibbal pågår. 2015-04-27. 



 

Furholmen. Motiv  samma som ovan. Avverkningen nu klar och ris är utkört. 2016-11-04. 

 

Växter på Tullgarn 

 

Adam och Eva förekommer spritt på flera lokaler inom Tullgarn södra. 



 

Blåsuga är en hagmarksväxt som gynnats av de åtgärder som genomförts.  

Fåglar vid Furholmen 

 

Gulärlan har två nya par som har etablerats sig vid Furholmen. 



 

Rödbena finns med 2 par på Furholmens strandängar. 

 

Ängspiplärkan förekommer inom Natura 2000-området.  



Information 
Före åtgärderna sattes igång har informationsskyltar satts upp på ett flertal ställen i anslutning till där 

åtgärderna genomförs. Informationsskyltar om projektet har satts upp på några ställen. 

 

 


