
 

Lilluddens naturområde 
Lilludden är belägen ett stenkast ifrån Ingå centrum och är ett vackert naturområde med 
klippor, skog och vass. Vår målsättning för Lilludden är att göra området tillgängligt för 
Ingåborna samtidigt som vi bevarar så mycket som möjligt av den ursprungliga naturen och 
stöder den biologiska mångfalden på området. Konstruktionerna som uppförs skall smälta in 
i landskapet och en del av området skall vara anpassat för personer med rullstol eller 
barnvagn.  
  
Fårbete och biologisk mångfald 

- Genom att avsätta en del av området för fårbete kommer landskapet att hållas öppet 
och en ny biotop skapas. Man kommer att kunna gå nära fårhagarna vilket skapar en 
intressant upplevelse för liten och stor. Det kommer att finnas tre olika inhägnader 
och fåren flyttas mellan dessa i takt med att områdena betas. Tanken är att fåren 
finns på området under sommaren. I Ekenästrakten finns det åtminstone en 
företagare som hyr ut får och kor för sommarmånaderna.  

 
- Om det behövs röjning av sly på andra ställen än där fåren betar kan man samla ihop 

riset till nätta högar för fåglar att bygga bo i. Målet är att ris och fallna träd ses som 
möjligheter, inte som avfall.  

 
- Fågelholkar sätts upp på udden. 

 
Konstruktioner 

- Spångarna finns till för att få upplevelser av olika miljöer, de går igenom både vass 
och skog. Spångarna byggs så att de kan användas året om, vattennivåernas 
årstidsbundenhet beaktas.  

 
- På området finns några bänkar för vila och för att man skall kunna sätta sig ner en 

stund och njuta av utsikten.  
 

- Strax innan man kommer ut till udden skall det finnas en plats där man kan samlas 
kring lägerelden. Runtomkring eldstaden placeras bänkar. Intill denna plats kommer 
det att finnas avfallskärl med behållare för olika typer av avfall. Avfallskärlen placeras 
synligt men diskret.  

 
- Vi har planerat en utsiktsplats en bit in i vassen. Den skall vara byggd av trä, rund till 

formen, och upphöjd cirka 70 cm från marken. Till denna utsiktsplats byggs det en 
gång som man kan ta sig fram på också med rullstol eller barnvagn.  

 



- För barnen finns ett lekområde som väl smälter in bland tallarna. Olika typer av rep 
hängs upp och ger klätterutmaningar. Stenar på platsen inbjuder också till lek. 
Eventuella nedfallna träd kan lämnas kvar i skogen och flyttas till platsen för barnen 
att balansera på. 

§ 
 
Hantverk planerat för Lilludden 
Bänkarna och utsiktsplatsen skall planeras så att de passar in i miljön och de skall vara 
unika för just Lilludden. Tanken är att kommunen begär ett anbud på tillverkningen av 
bänkarna och utsiktsplatsen där lokala snickare kan delta.  
 
 
Planen har utarbetats av Marja Nuora och Nora Häggqvist, landskapsplaneringsstuderande 
vid Yrkeshögskolan Novia. 
 
 


