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Restaureringsplan för N2000-området Horns kungsgård 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: SE0330063 
Naturreservat: Horns kungsgård 
Restaureringsareal: 60,5 ha 
Län: Kalmar  
Kommun: Borgholm 
Förvaltare och kontaktperson: Länsstyrelsen Kalmar län, Charlotta Larsson och Josefine Östangård 
Mittkoordinater: 616767,38 / 6340524,10 
Fastighetsbeteckning/Markägare: Horn 1:1, 1:13, 1:33, 1:38, 1:39 och 1:96 /Naturvårdsverket.  
Arrendator: Bo Sabelström och Hanna Thorsell 

Datum Version Ändrad av Ändringar 
2018-03-22 1 Charlotta Larsson Skapat dokument 
    
    
    
    



 

 2 (10) 

2018-03-22 Dnr 512-8989-16 

 
 
 

 Åtgärder :  
- A2 Restaureringsplan 

- C1 Åtgärda igenväxning 

- C3 Plantering 

- C4 Åtgärder för att skapa död ved 

- D1-2 Uppföljning av habitat och arter 

- E1 Informationsaktiviteter 

Beskrivning av objektet 
Inom naturreservatet Horns Kungsgård finns i stort sett samtliga öländska naturtyper representerade; 
hagmarker, lövskogar, alvar och torrängar, lövängar och klintkust tillsammans med Ölands största insjö, 
Hornsjön och flera våtmarker. Sammantaget har detta naturreservat en mycket hög biologisk mångfald 
med stor artdiversitet. Särskilt fladdermusfaunan är rik, 10 av Sveriges 19 arter är funna här. 
Naturreservatets är 830 ha stort varav 285 ha är vatten. 
 
Gårdens åkrar, ca 50 ha, används för odling av vall till vinterfoder. Resterande delar av reservatet hävdas 
med bete eller slåtter. I väster mot Kalmarsund finns en fint utbildad klintkust. Nedanför klinten växer 
några mäktiga ekar. Längs kuststräckan finns också flera strandvallar av klappersten med en sparsam 
vegetation och flera spännande svampar. Alvaret närmast kusten som tidigare i historien hette Storskog, 
är nu en öppen betesmark med torrängar mellan vätar och fuktängar. 
 
Flertalet av de stora ekarna finns runt gårdsbebyggelsen. Ekarna växer här längs pampiga stenmurarna 
och i marker som tidigare varit slåtterängar eller kalvhagar. I den restaurerade lövängen Skogsgärdet 
slåttras 10 ha mellan runnor bevuxna med lind, ek, ask och hassel. Floran är rik med örter som Jungfru 
Marie nycklar, rosettjungfrulin, krutbrännare, vildlin, brudsporre, korskovall och solvända. Långalvaret 
som gränsar till ängen och det västra åkergärdet är tunnjordigt med ett uppbrutet växttäcke. Här har unga 
ekar vuxit upp i skydd av enbuskar och slån där jorden är lite djupare. 
 
Ner mot Hornsjön och norrut finns numera lövskogar. De har varit täta, men både skogsalmen och 
flertalet av askarna har dukat under av svampsjukdomar det senaste årtiondet, så nu är skogen bitvis 
ljusare och full av döda stockar. Ek är det vanligaste trädslaget tillsammans med björk, al och lind. En del 
av ekarna har det karaktäristiska spärrgreniga växtsättet som vittnar om att de har vuxit upp i en öppnare 
omgivning. Bitvis växer fina bestånd av åldriga hasselbuskar under träden. Sumpskog, dominerad av al 
och björk, har vuxit upp på delar av den slåttermark som vanns, när Hornsjön sänktes i början av 1900-
talet.  
 
Inom reservatet finns mer än 600 ekar med en diameter mellan 50-80 cm, varav 126 ekar hade en 
stamdiameter över 80 cm. Den grövsta eken har en stamdiameter på 660 cm. Förekomsten av grova ekar 
är god även i reservatets omgivning. Den goda förekomsten av ek gör att det finns förutsättningar för en 
rik fauna bland vedlevande insekter. Insektsförekomsten är dåligt undersökt men det finns en stor 
population av ekoxe Lucanus cervus. Läderbagge Osmoderma eremita är funnen i många ekar, även i 
sådana som har en blygsam stamdiameter. Det finns också en artrik artrik lavflora på de grova träden med 
7 rödlistade lavar. 25 rödlistade svampar har påträffats inom naturreservatet, där Brödmusseron 
Leucopaxillus compactus och munkspindling Cortinarius coerulescentium har påträffats i den betade 
ekskogen. 
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Syfte & mål  
I Life-projektet ska 30 ekområden restaureras genom röjning, intensifierad och/eller återupptagen hävd. 
Totalarealen som ingår i projektet är 1405 hektar. I Kalmar län ingår nio projektområden. Åtgärder ska 
också genomföras för att gynna Natura 2000-arterna läderbagge, större ekbock, ekoxe och 
hålträdklokrypare, som är helt beroende av gamla ekar.  
 
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:   
 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Kvartal I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 
Action 

                      

A. 2 ■ ■ ■ ■ ■ 
                 

C. 1 
  

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

C. 3 
          

 
   

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

C. 4 
   

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

D.1 
   

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

D.2 
   

  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

E.1 
      

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Action A2   Restaureringsplan 
Planerat i ansökan: 06/2017  

 Genomförs: 03/2017 –04/2018 
Beskrivning och motivering 
En översiktlig restaureringsplan ska upprättas för de planerade åtgärder som ska genomföras inom LIFE 
BTG för naturreservatet Horns kungsgård. Flera fältdagar krävs för att lära känna det mångfasetterade 
naturreservatet och för att få till en bra restaureringsplan. Ett skötselråd skapas för naturreservatet och 
första träffen är inplanerad till mars 2018. Rådet kommer att diskutera planerade åtgärder och därmed 
förankras planerade restaureringsinsatser väl. 
 
Action C1   C1.1 & C1.2 Restaurering  
 C1.3 Underhållsröjning och betesstöd under restaureringsfasen 

Planerat i ansökan: 11/2017 -- 
 Genomförs: 12/2017 – 03/2022 
Beskrivning och motivering 
Restaureringarna inom projektområdena kommer att utföras etappvis.  
 
12/2017 friställning av ekar och ringbarkning av gran vid sydöstra delen av Kusekatt. 
10/2017 hamling av hamlade askar och lindar vid Skogsgärdet men åtgärden har skjutits fram till 09/2018 
pga att markerna blev för blöta för att köra ut riset. 
01-09/2018 friställning av ekar och restaurering av kraftigt igenväxt betesmark vid Ålkistan. De gamla 
ekarna är mycket senvuxna. Även under 2020/2021 är en kompletterande restaureringsröjning inplanerad. 
2018-2022 etappvis restaurering och friställning av ekar i den betade ädellövskogen/igenväxta 
betesmarken inom Klosterholmsfållan. Området har stor areal med mycket höga naturvärden, vilket gör 
att här krävs noggrann planering utifrån hotade arter och åtgärderna fördelas ut i tid och rum. Markerna 
visar på äldre skogsbete och många av ekarna är senvuxna. Restaureringen strävar efter att skapa en 
varierad öppenhet, från mer slutna partier till partier med öppenhet likt en trädklädd betesmark. 
Restaureringarna innebär även skapande av hamlade träd, högstubbar och veteranisering av träd. Under 
restaureringsfasen kommer underhållsröjningar krävas samt särskilt betesersättning till djurhållare. 
2018 friställning grova ekar i strandnära läge vid Aludden. 
2018-2022 hamling och restaurering av Skogsgärdet. Även igenvuxna delar av gärdet kommer att öppnas 
upp.  
2019-2022 restaurering av den betade ädellövskogen vid Kusekatt till en betesmark med varierad 
krontäckning. Vidkroniga äldre träd ska friställas. Området är särskilt rik på lind. 
Se bifogad karta. 
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Action C3   C3.2 Liten bur och ekplantering eller små hagtornsbuskar 

Planerat i ansökan: 11/2019 -- 
 Genomförs: 10/2020 – 06/2022 
Beskrivning och motivering 
Inom Horns kungsgårds naturreservat ska 25 mindre ekplantor planteras ut, se karta nedan. Under oktober 
2017 samlades ekollon in för att sedan drivas upp. Vidare grävdes också ett 50-tal mindre ekplantor upp 
som sattes i kruka. Inom projektet ska även ett antal hagtornsbuskar planteras ut, se karta sist i 
dokumentet. 
 
Action C4   C4.1 Mulmholkar 
 C4.2 Ekoxeanläggning 
 C4.3 Veteranisering av ek (och andra ädellövträd) 

Planerat i ansökan: 01/2018 -- 
 Genomförs: 05/2018 – 12/2018 
Beskrivning och motivering 
Veteranisering av medelålders ekar utgör en del av restaureringarna. ”Fågelholkar”, blixtnedslag och 
ringbarkning av delar av kronor är exempel på åtgärder som planeras. Beräknat antal är ca 35 stycken. 
Inom horns kungsgårds naturreservat ska 20 st mulmholkar placeras ut. De kommer ställas ut intill en 
befintlig trädstam och töjbara band kommer att hålla dem på plats. Utplacering av mulmholkar 05/2018-
12/2018. Vidare kommer 4 st ekoxeanläggningar byggas inom naturreservatet, 05/2019-12/2019. 
 
Action D1-D2  D1.1 Flygbildstolkning av krontäckning 
 D1.2 Uppföljning av trädkartering 
 D1.3 Uppföljning av planterade träd och buskar 
 D2.1 Uppföljning av mulmholkar 
 D2.2 Uppföljning av ekoxeanläggningar 
 D2.3 Uppföljning av veteraniseringsåtgärder 

Planerat i ansökan: 05/2017 -- 
 Genomförs: 05/2018 – 03/2022 
Beskrivning och motivering 
Inom Horns kungsgårds naturreservat ska följande uppföljning genomföras:  
Uppföljning av utförda åtgärder genom flygbildstolkning av krontäckning för träd och buskar, 
uppföljning av tidigare utförd trädkartering samt uppföljning av överlevnad för planterade träd och 
buskar.  
Uppföljning och utvärdering av mulmholkar, ekoxeanläggningar, veteraniseringsåtgärder 
 
Action E1 E1.2 Informationstavlor om projektet och de olika åtgärdstyperna 

Planerat i ansökan: 06/2018 -- 
 Genomförs: 06/2018 – 06/2019 
Beskrivning och motivering 
Inom Horns kungsgårds naturreservat ska följande informationsinsatser genomföras: 
Uppsättning av två st projektskyltar. 
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Innehållet i denna plan ansvarar projektet LIFE Bridging the Gap för. Det återspeglar inte nödvändigtvis 
Europeiska kommissionens uppfattning. 
 
 
Tabell 1 Naturtyper som omfattas av projektåtgärder. 
 
Kod  Natura 2000 habitat Åtgärd   Areal 
6530 Lövängar C1 C1.1 Restaurering lätt 10,0 
6930 Utvecklingsmark C4 C4.2 Ekoxeanläggning 2,1 
9020 Nordlig ädellövskog C1 C1.1 Restaurering lätt 3,7 
9070 Trädklädd betesmark C1 C1.1 Restaurering lätt 34,1 
9070 Trädklädd betesmark C1 C1.2 Restaurering svår 2,8 
9070 Trädklädd betesmark C1 C1.3 Underhållsröjning betesstöd 33,9 
9070 Trädklädd betesmark C3 C3.2 Liten bur samt ekplantering 36,2 
9070 Trädklädd betesmark C4 C4.1 Mulmholk 51,2 
9070 Trädklädd betesmark C4 C4.3 Veteranisering 36,6 
9080 Utvecklingsmark C1 C1.2 Restaurering svår 1,2 
9820 Utvecklingsmark C1 C1.1 Restaurering lätt 8,6 
9820 Utvecklingsmark C1 C1.3 Underhållsröjning betesstöd 9,6 
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Tabell 2 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 
 

Action Planerad omfattning i 
ansökan 

Genomförd omfattning Differens 

C1.1 Ingen förändring Ingen förändring Ett av delområden som omfattas av 
åtgärden C1.1 flyttas geografiskt 
från Stenshult till norr om 
Klosterholmen. Jämför karta för 
ansökan sid 10 och 
restaureringsplanering sid 5. 
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