
 

Bilder från Strandstuviken SE0220020 

Före och efter 

 

Före 2016-12-01_Strandstuviken_hsg 

  

Efter_2016-12-15_ Strandstuviken_hsg- Yta innan stubbfräsningen. I nov 2016. Före åtgärd växer en 

första generations alskog på strandängarna. 



Actionbilder 

 

Stubbfräsaggregat som är bakmonterad på traktor fungerade väl i samband med de arbeten som 

gjordes i december 2016. Stora mängde med kibbal togs bort och även stubbar av tall och björk. 



 
Inom objektet har nytt staket satts i norra delen av reservatet enligt insul timber modell. Lutande 

grindar har satts upp för att underlätta för det rörliga friluftslivet.  

 



 

Skördare har använts för att framförallt frihugga ek, asp och tall inom området. Relativt stora 

mängder av gran har avverkats. Eftersom markförhållanden var mycket bra under sensommaren 

2016 blev det i stort sett inga markskador i samband med när åtgärderna genomfördes.  

 

  



 

Fågellivet vid Strandstuvikens naturreservat har dragit stor nytta av de åtgärder som genomförts vid 

lokalen Snäckviken. Grönbena, gluttsnätta och tofsvipa uppträder i stora mängder. 

Information 

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

åtgärderna och vid informationscentraler vid Lilla Flättna och vid Strandstuvikens Camping.  

 



 

Informationsskyltar om reservatet har tagits fram och satts upp på flera ställen. Skyltar om Life Coast 

Benefit har också satts upp på flera ställen, bl a vid det nya fågeltornet. 

  



Fågeltorn 

Inom projektet har ett fågeltorn byggts i Strandstuviken. Det färdigställs under november 2018. Här 

är några bilder under byggtiden. 

 

 

Projektledare Anneli Lundgren besöker bygget under första veckan. Betongfundamenten som utgör 

grunden är utlagda. 

 

 

Tornet byggs med stor hänsyn till omgivande träd och intilliggande vegetation. 

 



 Särskilda utsågningar har gjorts för att göra tornet extra stabilt. 

Stolpen står på reglerbara stolpskor som kan justeras om det blir sättningar i marken. 

 

Fågeltornet och rampen i sin helhet sett från strandängen intill. 



 

Ena sidan av fågeltornet är öppet mot intilliggande strandäng för att få bra utsikt över markerna. 



 

Andra sidan är mer skyddad med väggar och tak mot väder och vind. En rejäl bänk och ett fällbart 

fikabord för besökare finns i tornet. I tornet är projektets informationstavlor uppsatta.  

 

En trappa på tornets baksida leder ner till ett gömsle under tornet. Här finns bänkar och bord. 

 

 

 

 

 

 

 



 

En ramp med två vilplan leder upp till tornet. På vilplanen finns också bänkar och fikabord för 

rullstolsburna. 

 

 

En hårdgjord och breddad stig med en ledmarkering för synskadade leder fram till rampen. 

 



 

Slutbesiktning av fågeltornet genomfördes i december 2018. Överlämning av förvaltningen av tornet 

till markägaren Nyköpings kommun kan nu ske. 

 

 

 

Vid entrén till rampen som leder till tornet finns en informationsskylt om projektet uppsatt. I april 

2019 hölls en invigning av fågeltornet där Södermanlands läns landshövding officiellt öppnade 

tornet. Ca 40 personer deltog i invigningen. 


