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Långegärdesholmen är en halvö på Syd-Kosters 
västra sida. Här finns en mosaikartad natur 
med berghällar, strandängar och några kärr. 
Nu återskapas det öppna skärgårdslandskapet 
med hjälp av röjning, bränning och betesdrift. 
Betesgynnad växtlighet kan komma tillbaka och 
kulturspår, som stenmurar, blir synliggjorda. 

Långegärdesholmen is a peninsula on the 
western side of the island of Syd-Koster. It has a 
mosaic character with exposed bedrock, coastal 
grazing meadows and some fens. The more open 
archipelago is being recreated by way of clearing, 
burning and grazing. Plants favoured by grazing 
may return and the remains of human activities, 
such as stone walls are made visible.

På kartan ovan kan du se när olika 
områden har blivit röjda och/eller 
brända under restaureringen och 
jämföra hur de ser ut idag när du är 
här. 

On the above map, you can see 
when different areas were restored 
by clearing and/or burning and 
compare how they look today on 
your visit. 
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Skärgårdens utmarker var förr 
livsviktiga för djurhållningen 
eftersom all odlingsbar mark 
behövdes för mat och vinterfoder. 
Idag finns inte detta behov. 
Betesdjuren har ofta försvunnit och 
då växer markerna igen. 

Mitt på Långegärdesholmen 
finns det en bred klåva som varit 
igenväxt med enar och annan 
buskvegetation. Bilden ovanför 
visar hur området såg ut innan det 
röjdes 2011.

The outlying areas in the 
archipelago were once vital for 
livestock farming because all 
areas that could be ploughed 
were required for food and winter 
fodder. There is no longer this 
need today. The grazing animals 
have often disappeared and the 
land becomes overgrown as a 
consequence. 

In the centre of Långegärdesholmen 
there is a broad cleft, which had 
become overgrown with junipers 
and other bushes. The picture 
above shows how the area looked 
before clearing in 2011. 
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Efter röjningen har området blivit 
öppet och framkomligt för både 
människor och djur.  Juni 2014.

Following clearance, the area has 
become open and accessible for 
both people and animals. June 
2014.

Det behövs betesdjur för att bevara det öppna landskapet efter en  
restaurering. På Långegärdsholmen betar både får och nötkreatur.  
Det är bra att kombinera olika betesdjur eftersom olika djurslag  
betar på olika sätt och har delvis olika meny.

Grazing animals are required to conserve the open landscape 
following restoration. Both sheep and cattle graze on 
Långegärdsholmen. It is good to have a combination of grazing 
animals because they graze differently and to some extent eat 
different things.

Stängsling är en förutsättning 
för att restaureringen ska lyckas, 
eftersom det är först när den är på 
plats som betesdjuren kan släppas 
på.  Grindar och stigar finns, så du 
som besöker området kan också 
komma fram. 

Fencing is essential if restoration 
is to be successful, because it is a 
requirement for the introduction 
of grazing animals. The gates and 
paths also make the area accessible 
for visitors. 

Ljungen präglar kustlandskapet med sin 
rosa-lila blomning under sensommar och 
höst. Ljungheden är även hem och födokälla 
för många insekter. 

När täta buskage har röjts undan och ljuset 
når ner till marken igen kommer arter som är 
beroende av hävd tillbaka.  

Heather, with its pink-purple flowers, 
characterises the coastal landscape in the late 
summer and autumn. The heathlands are also 
home and foraging grounds for many insects. 

When dense bushes have been cleared 
away and the light reaches the ground once 
again, species that are dependent upon 
management return. 


