
 

Bilder från Askö SE0220439 

 

Ett av de första besöken på Askö vid projektstarten. Länsstyrelsens tjänstemän använder regelbundet 

projektbåten för att ta sig till Askö när vädret är tjänligt. 

 

Bombmurkla på Ask. En art som förekommer i skogsbetesmark på Askö. 



 

Planering/utstakning av brukningsväg som skall renoveras på Askö. Här vägkäppar som ska 

utplaceras. 

 

Gagnvirke som skeppas från Askö till fastlandet. 



 

Efter huggningen och skotningen av träden på strandängarna har stubbfräsning av strandängarna 

skett. Här bandgående stubbfräsmaskin som använts för att kunna köra i blöta områden utan att 

köra fast. Tuvfräsning har också genomförts på de strandängar som ännu inte vuxit igen med träd. 

 

Lastning av brandutrustning som användes i samband med bränning av rishögar på Askö. 



 

kkkk 

 

På Askö har relativt stora mängder av ris från restaureringar delvis eldats. Riset härrör från 

frihuggningar av skyddsvärda träd, skogsbeten och öppna betesmarker. 



 

Grönare jobb – lag håller på med att samla ris som högläggs på Askö i ett område som har 

restaurerats till skogsbete. 

 

Grönare jobb – laget håller på med att iordningställa en blivande slåtteräng. Här gäller att plocka 

rent på kvistar/grenar så att höet kan balas utan att maskinskada uppstår. 



 

Personal från Länsstyrelsen besiktar områden på Askö där skyddsvärda träd har frihuggits. På bilden 

har tall och ek huggits fram. 

 

Frihuggning av ek. 



Brukningsvägar på Askö 

 

Anläggande av brukningsväg på Askö- 

 

Iordningställande av brukningsväg. Vägtrummor grävs ned i brukningsväg för att möjliggöra 

framkomlighet för jordbruksmaskiner. 



 

Ny brukningsväg anlagd strax norr om Askö Marina Forskningsstation. Vägtrummor har grävts ner 

från att dränera vägområdet intill vägen. 

 

 

Färistar har grävts ner på Askö. För att underlätta för besökare har självstängande grindar byggts vid 

sidan om. 



Stängsling 

 

Stolpnedslagning av ängsfålla på Askö av entreprenör Bernt Torelli. 

 

Stängsel synas av i samband med Laga syn som genomfördes i maj 2017. 



 

Ytterligare stängsel som monterats på mellersta delen av Askö, här med markägaren (mitten) och 

stängselentreprenören (t.h.). 

 

Stätta som byggts för att underlätta framkomligheten på ön. 



 

Gammalt stängsel) lastas som ska fraktas till fastlandet (Trosa hamn). 

 

  



Fåglar 
Efter åtgärd har vadarfåglar gynnats. Restaureringen av havsstrandängar är attraktiva för 

fågelfaunan i området på Askö. Återigen kunde strandängsfåglar återvända till området. 

 

 

 

Restaurering av ängsmarker/betesmarker 
På Askö finns flera gamla ängsmarker/åkermarker som växt igen med ffa klibbal och tallskog. När 

dessa marker har växt igen har vadarfåglar missgynnats. I en del av områdena finns också ett 

kalkinslag  

 

Grönbena, rast på flera lokaler på Askö. 

  



Inventering av Osmoderma eremita 

 

 

 

På Askö finns flera hålekar med mulm och för att se om Osmoderma eremita förekommer på ön har 

dessa inventerat i lämpliga träd.  



Information 

 

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

åtgärderna som vid Askö Marina Forskningsstation och Stor Sand (badplatsen).  


