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Restaureringsplan för N2000-området HÄSTENÄS 
KYRKSKOG NATURRESERVAT inom projektet Life 
Bridging The Gap LIFE15 NAT/SE/000772 

 
Om Projektet Life Bridging The Gap 

Projektet Life Bridging The Gap kommer att genomföra olika åtgärder i 30 olika N2000-
områden i Blekinge, Östergötland och Kalmar län samt Linköpings kommun. Projektet ska 
arbeta i värdefulla ekmiljöer och förstärka deras värden så att de kan finnas kvar i framtiden 
och hysa samma värdefulla arter. Bland annat ska man:  

- Restaurera igenväxta ekmarker 

- Plantera ekar i områden som saknar ekföryngring 

- Skapa död ved för att försöka överbrygga glappet i åldersstrukturen 

- Skapa död ved på artificiell väg för att öka förutsättningarna för vissa ovanliga 

skalbaggar att fortleva 

 

Uppgifter om området 

Natura 2000-område: Hästenäs    

Naturreservat: Hästenäs Kyrkskog   

Län: Östergötland    

Kommun: Åtvidaberg    

Kontaktperson: Mikael Burgman  

Mittkoordinater (SWEREF99 TM): 573607, 6460279  

Fastighetsbeteckning/Markägare:  Stiftets Skogar Linköping ( Norrköpings kyrkliga 

samfällighet och Prästlönetillgångar i Linköpings 

stift.)  

 Dnr (anges vid skriftväxling) 
 512-11658-17 
 Dossiénummer 

 0561-230-364 
 Koppla till 512-382-17 

Datum Version Ändrad av Ändringar 
2018-02-19 1 Mikael Burgman Skapat dokument 
2018-03-12 2 Frida Nilsson Justerat subactions 

inom C1 och tab 2 
    
    
    



  
 

 

Tabell 1 Naturtyper som omfattas av projektåtgärder 

Kod Natura 2000 habitat Areal (ha) 

9070 Trädklädd betesmark 20,4ha 

7140 Lövsumpskog 4.5ha 

9010 Västlig taiga asp 3,4ha 

 Utvecklingsmark 5 ha 

 

Åtgärder:  

• A1 Ny skötselplan 

• A2 Restaureringsplan 

• C1 Åtgärda igenväxning 

• C2 Åtgärder för en bättre betesdrift  

• C4 Åtgärder för att skapa död ved 

• D1 Uppföljning av habitat 

• D2 Uppföljning av arter 

• E1 Informationsaktiviteter 

Beskrivning av objektet 

Hästenäs Kyrkskog naturreservat är länets största och finaste skogsreservat (698 ha varav 
239 ha vatten). I reservatet finns allt från prunkande ädellövskogar i en bård utefter sjön 
Yxningens strand, fuktiga sumpskogar och våtmarker kring sjöar och bäckar, näringsrika 
grova och högvuxna granskogar i sluttningar och dalgångar, mäktiga pelarsalar av övergrov 
tall i långsluttningar, nybrända brandfält till magra brandpräglade naturskogsartade 
hällmarkstallskogar på bergshöjder. 

Syfte & mål  

I Life-projektet ska 30 ekområden restaureras genom röjning, intensifierad och/eller 
återupptagen hävd. Åtgärder ska också genomföras för att gynna Natura 2000-arterna 
läderbagge, större ekbock, ekoxe och hålträdklokrypare, som är helt beroende av gamla ekar. 
Totalarealen som ingår i projektet är 1405 hektar. I Östergötlands län ingår nio 
projektområden.  
 
Ekmiljöer tillhör de mest artrika miljöerna i svensk natur. Fler än 1000 arter är mer eller 
mindre beroende av eken för sin överlevnad! Många gamla ekar har vuxit upp i ett öppet 
odlingslandskap, men står idag i marker som håller på att växa igen. Gamla, grova ekar, 
liksom andra hagmarksträd och buskar som hamnat i skogen, mår dåligt och dör på sikt om 
inget görs. För att förhindra detta behöver inväxande sly och träd tas bort. Att återinföra bete 
är mycket positivt för att bevara naturvärdena i igenväxta ekhagmarker. 



  
 

 
Ekar föryngrar sig dåligt både i slutna skogar och i hårt betade marker. I många betesmarker 
är buskarna bortröjda. Plantering av ekar och buskar kan därför behövas för vi ska få en ny 
generation hagmarksträd och buskar. I vissa områden saknas vissa generationer av ekar. 
Kanske finns bara några stycken riktigt gamla och många medelålders ekar. Då sådana 
generationsglapp finns kan vissa åtgärder vara nödvändiga för att skynda på ekars åldrande 
eller på annat sätt hjälpa arterna att överleva långsiktigt. 
 

Planerade åtgärder:   

 
Action A1 Ny skötselplan 

Planerat i ansökan: 01/2017 – 06/2019 
 Påbörjad: mars 2017. 
                         Avslutas: mars 2018. 
 
Beskrivning; Hela reservatets skötselplan revideras och görs om. Naturskydd i samarbete 
med förvaltaren. 
 
Action A2 Restaureringsplan 

Planerat i ansökan: 06/2017 – 06/2019 
 Påbörjas: Oktober 2017 
                         Avslutas: Januari 2018 
 
Beskrivning; Gäller hela åtgärdsområdet inom BTG. 
 
Action C1    C1.1 Restaurering lätt  
 C1.3 Underhållsröjning/Betesstöd 
                         C1,4 Täppning av dike 

Planerat i ansökan: 11/2017 –  
 Påbörjas: Februari 2018 
                         Avslutas: April 2018 
 
Beskrivning; Planering/stämpling görs under våren 2018 för att vara klar till dess 
avverkningsmaskiner är på plats. Vid avverkningen läggs stor emfas på sparande av död ved; 
fällda träd, högstubbar, skada bark, ringbarka, samt spara rishögar som ej skotas ut. 
Återhamling av hamlade träd och nyhamling. Underröjning görs före avverkningen. Träd 
som skall veteraniseras väljs ut och märks. Platser för ekoxeanläggningar väljs ut och märks 
för att ekvirke skall lämnas på dessa platser under avverkningen. Grovt ekvirke köps in 
utifrån för att tillföras anläggningarna. 
2 gamla produktionsdiken läggs igen med grävmaskin och markerna återförsumpas. 
 
Action C2 C2.1 Stängsling 

Planerat i ansökan: 11/2017 –  
 Påbörjas: April 2018 
                         Avslutas: Juni 2018 
 
Beskrivning: Stängsling, drygt 4 km utförs under våren 2018 för att djur skall kunna vara på 
plats till sommaren 2018. Området gränsar emot sjön Yxningen varför inga åtgärder för 
vattenförsörjning krävs. 
 



  
 

Action C3 C3.1 Plantera stora ekar 
 Planerat i ansökan: Okt 2019 
 Påbörjas: Sep 2019 
 Avslutas: Nov 2019 
 
Beskrivning: 25 stora ekar ska planteras på före detta åkermarker inom reservatet. Ekarna 
kommer bli efterträdare till äldre ekar som växer runt omkring. Träden ska skyddas med 
stängsel för att hålla undan hjortdjur. Under etableringsfasen bevattnas ekarna vid behov.  
 
 
Action C4 C4.1 Mulmholkar  

C4.2 Ekoxeanläggning  
C4.3 Veteranisering 
Planerat i ansökan: 12/2017 –  
Påbörjas: April 2018 
Avslutas: juni 2019 
 

Beskrivning; 22 Mulmholkar placeras ut. 13 Ekoxeanläggningar byggs av material från 
avverkningen. Ekspån tas utifrån, jord från platserna. Val av platser för holkar och 
anläggningar görs utifrån det faktum att områdets jätteekar står i området kring Östantorp 
och flest insektsarter förväntas finnas där, varför spridning bör ske söderut över Bergshamra 
mot Lillberg och Berg. Veteranisering av 29 ekar utförs av arborister. 
 
Action D1 D1.1 Uppföljning av trädtäckning med flygbildstolkning 
 D1.2 Uppföljning av gamla träd 

Planerat i ansökan: 05/2017 –   
Påbörjas: September 2021 
Avslutas: September 2026 
 

Beskrivning; Uppföljning av förändringen i krontäckningen med hjälp av flygbildstolkning 
kommer att ske så fort flygfoton finns tillgängliga efter att restaureringshuggningen har 
genomförts. 
Gamla träd kommer även att följas upp med hjälp av data från tidigare inventeringar. 

 
Action D2 D2.1 Uppföljning av mulmboxar 

D2.2 Uppföljning av ekoxenästen 
D2.3 Uppföljning av veteranisering  
Planerat i ansökan: 06/2019 –   
Påbörjas:  Juni 2021 
Avslutas:  
 

Beskrivning; Uppföljning och utvärdering av mulmholkar och ekoxenästen kommer under 
projektets femte år. Uppföljning av veteraniserade träd kommer att ske efter projekttiden 
eftersom det tar lång tid innan effekten av åtgärderna syns. 
 

Action E1 E1.2 Projektskylt 
                        Planerat i ansökan: Juni 2018  
                        Genomförs: m Mars 2018  
Beskrivning; Under våren sätts en informationsskylt om projektet upp i området. 
 
 



  
 

Tabell 2 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 
Subaction Planerad 

omfattning i 
ansökan 

Genomförd 
omfattning 

Differens Motivering 

C4.1 12 st 22 st +10 st Minskat behov i Norsholm. 
Det finns gott om plats i 
Hästenäs. 

C1.1 22,3 ha 32,6 ha +10,3 ha Ytterligare ytor lämpliga för 
restaurering har hittats. 

C1.3 24 ha 27,1 + 3,1 ha Ytterligare områden ska 
restaureras till bete. 

C2.1 2073 m 4038 +1963 Fler områden ska betas. 
C3.1 0 st 25 st +25 st Flyttat från Västerby 

naturreservat pga mer lämplig 
plats i Hästenäs. 

C1.4 2 st 3 st +1 st Flyttat en punkt från Västerby 
där det inte behövs lika många 
täppningspunkter. 

     
     
 
Bilagor 
Karta 
 
 
 
Innehållet i denna plan ansvarar projektet LIFE Bridging the Gap för. Det återspeglar inte 
nödvändigtvis Europeiska kommissionens uppfattning. 



  
 

Kartbilaga – områden som omfattas av restaureringsåtgärder. 

 


