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LIFE-projekt i skyddad ädellövskog

Tove Hultberg, Länsstyrelsen Skåne

Ekologisk restaurering

• Mycket av dagens skyddade ädellövskog är fortfarande 
starkt präglat av tidigare markanvändning (kommersiellt 
skogsbruk)

• Restaurering syftar till att skapa mer naturlik skog;

- Olikåldrig

- Många olika trädarter

- Strukturell diversitet både i stort och smått

- Mer död ved, i synnerhet grov död ved
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LIFE-projekt

• EU-system för stöd till projekt inom ekologi, restaurering, miljöomställning

• Fokus på Natura 2000-områden inom LIFE Nature!

• Mycket pengar, men också mycket administration!

• Våtmarker, betesmarker, sandmarker, ekmiljöer…

LIFE Söderaasen

• Söderåsens nationalpark bildades 2001 och är 1625 ha

• LIFE-projektet juni 2002- december 2006

• Syftade till att (på lång sikt) ersätta produktionsskog av 
gran med ädellövskog i Söderåsens nationalpark

• Nordlig utpost av framförallt bokskog

• Stora värdekärnor, främst i sprickdalarnas rasbranter, men 
även stora utvecklingsmarker; ofta f.d. produktionsskog

• Totalt gjordes åtgärder på 1070 ha; avverkning, stängsling, 
markberedning

• > 512 000 ädellövsplantor planterades
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Ansökan LIFE’s a beech

• Länsstyrelsen Skåne

• Länsstyrelsen Kronoberg 

• Länsstyrelsen Blekinge

• Stiftelsen Skånska Landskap

• SLU 

• Lunds universitet

• Köpenhamns universitet

• Nordens Ark

• Naturvårdsverket
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• Totalt mer än 5300 ha

• 72 Natura 2000-områden, varav nästan alla formellt 
skyddade

• Syfte: skapa mer naturlik ädellövskog i bl.a. tidigare 
produktionsskog

Ansökan LIFE’s a beech

Operativa åtgärder
• Gran  ädellöv
• Utveckla metod för inventering av Phytophthora
• Utveckla metod för utrotning av parkslide
• Skapa strukturell diversitet och död ved (veteranisering, 

luckhuggning och gynnande av ovanliga trädarter)
• Gynna arter knutna till naturtyperna (etablera blommande 

bryn för att skapa källor till pollen och nektar, utsättning av 
mulmholkar och fladdermusholkar)

Uppföljning

Information och kunskapsspridning
• Seminarier, cost-benefit-analyser av metoder, riktad 

information till berörda grupper (gästarbetare, barn, 
närboende, beslutsfattare, studenter…)
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Sammanfattning

• Omfattande åtgärder behövs i skyddad ädellövskog för 
att bevara och gynna hotade arter som är beroende av 
naturtypen

• LIFE-projekt är ett sätt att göra det, då det finns mycket 
pengar både till operativ restaurering, uppföljning och 
information – men med mycket administration som 
baksida

• Det som händer i LIFE-projekt ska inte stanna i LIFE-
projekt! Delar kan användas exempelvis för frivilliga 
avsättningar, ekoparker, tätortsnära skog…

Vill du prata mer? Hör av dig!

 tove.hultberg@lansstyrelsen.se

 010-224 14 05/070-551 65 62
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