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Bridging the Gap
bevarar unika ekmiljöer i Sverige



Överbryggar glappet 
i tid och rum
Projektet LIFE Bridging the Gap har mellan åren 2016 
och 2022 restaurerat trettio värdefulla ekområden i 
Blekinge, Kalmar och Östergötlands län i södra Sverige. 

Många arter är beroende av ett landskap med ekar i många olika 
storlekar och olika åldrar, särskilt en god tillgång på ihåliga gamla 
ekar. LIFE Bridging the Gap har använt sig av olika restaurerings-
metoder, för att återskapa ett fungerande eklandskap. 

Under projektets gång har deltagarna också utvecklat och ökat 
kunskapen om eken som livsmiljö för olika utpekade arter, och på 
olika sätt spridit information till naturvårdare, markägare, entre-
prenörer och allmänhet. 

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Östergötland samt  
Lin köpings kommun förvaltar områdena i projektet. 

Natura 2000 
är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper 
som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. 
Ekområdena i projektet är Natura2000-områden.

LIFE Bridging the Gap 
är finansierat av EU:s LIFE-program. LIFE är EU:s finansierings-
instrument för miljö och klimat. Programmet startade 1992 och 
finansierar projekt inom EU. Syftet är att påskynda genomförandet 
av europeisk eller nationell miljö- och klimatlagstiftning. Det handlar 
om skydd och förbättring av biologisk mångfald, miljö, hälsa och om 
övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi.
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Trettio ekområden
I Sverige finns det fortfarande kvar några väl 
fungerande eklandskap som till stora delar 
hänger ihop. Men när tidigare betade ekhagmar-
ker överges växer de igen och blir så småningom 
så mörka att många arter som fanns där flyttar 
eller dör ut. På sikt dör även ekarna.

Flera olika analyser har visat att de unika 
eklandskapen har minskat kraftigt under många 
år och att de områden som finns behöver bevaras 
och skötas. Vi behöver även restaurera igenväxta 
betesmarker för att lyckas behålla arterna.

Projektet LIFE Bridging the Gap lyfte blicken 
och påbörjade ett viktigt arbete med att restau-
rera och få dessa värdefulla områden att hänga 
ihop i ett landskapsperspektiv.

Ekens livslängd sträcker sig över flera hundra år. 
Vissa arter flyttar in först när eken är tvåhundra-
femtio år, medan andra först efter femhundra.
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1. Ribbingsholm
2. Ljusfors
3. Borg
4. Runstorp
5. Norsholm
6. Tinnerö eklandskap
7. Vidingsjö
8. Ullstämma
9. Stafsäter
10. Hästenäs
11. Västerby
12. Åtvidsnäs
13. Viggeby
14. Böda prästgård
15. Horns kungsgård
16. Åsebo
17. Getebro
18. Allgunnen
19. Borga hage
20. Strandskogen
21. Halltorp
22. Björnö
23. Johannishus åsar
24. Kummeln
25. Sonekulla
26. Knösö
27. Haglö
28. Tromtö-Almö
29. Gö
30. Valje
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Hotade arter och  
eken som livsmiljö
Ek är ett trädslag som i Sverige kan erbjuda livsmiljö åt 
hela 1800 olika arter. Den är en viktig värd för nästan 
niohundra arter och uppemot niohundra andra kan 
använda eken som livsmiljö under sin levnad.

Skalbaggar, fjärilar, lavar och svampar är 
artgrupper som är särskilt representerade bland 
de eklevande arterna. För att passa många av 
dessa arter måste eken ha nått en relativt hög 
ålder, ofta två till trehundra år, och utvecklat 
speciella strukturer och livsmiljöer.

Ekar börjar utveckla livsmiljöer för många 
hotade arter först när de är tvåhundra år, men 
det kan dröja ytterligare hundra till trehundra år 
innan de mest krävande arterna hittar sina 
speciella livsmiljöer. Antalet gamla ekar i 
landskapet har minskat kraftigt, och för att åter 

komma upp i det antal gamla ekar som krävs 
finns ett behov av att låta yngre och medelålders 
ekar bli biologiskt gamla.

Idag finns en stor utdöendeskuld i ekmiljöerna, 
landskapet vi ser idag har en större artmångfald 
än vad landskapet kan härbärgera på längre sikt. 
Detta eftersom många arter hänger sig kvar i 
områden som förlorat många gamla ekar, utan 
efterträdare i rätt ålder. Att ha flera överlappan-
de generationer ekar behövs för att långsiktigt 
bevara arterna. 

Läderbagge Osmoderna eremita trivs i en livsmiljö 
som uppkommer i ihåliga ekar när trädet nått en ålder 
om tvåhundra till trehundra år.

Gammelekslav Lecanographa amylacea 
börjar kolonisera ekarna först vid tvåhundra 
års ålder. Kolonisationshastigheten är låg 
och påverkas av avståndet till andra träd där 
laven finns. 

Läderbaggens larvaktiviteter både 
blandar om mulmen och berikar den med 
larvspillning. Det ändrar strukturen så 
att den blir kornig. I den livsmiljön lever 
pseudoskorpionen hålträdsklokryparen 
Anthrenochernes stellae.

Hålträdsklokrypare

Läderbagge



Hoten mot eken
Eken är ett fantastiskt trädslag som kan 
uppnå riktigt hög ålder och fungerar som 
hem för många arter. Den enorma avverk-
ningen av ek under 1800-talet ledde till en 
kraftig minskning av mängden gamla ekar 
och ett försämrat läge för arter som är 
knutna till eken. Idag är situationen annor-
lunda men många hot kvarstår. 
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Igenväxning
Det största hotet mot ekmiljöerna är 
på kort sikt igenväxningen. Idag finns 
ännu relativt stora mängder gamla 
ekar kvar i vissa landskap i sydöstra 
Sverige. Dessa gamla ekar står ofta i 
forna slåtterängar och betesmarker 
som inte längre hävdas. Inventeringar 
har visat att en stor andel av ekarna  
är i akut behov av frihuggning. 

Fragmentering
När avstånden mellan områden 
med riktigt gamla ekar ökar, får 
individer av de arter som är 
knutna till dessa miljöer svårare 
att sprida sig. Lokala utdöenden 
av populationer kommer då i allt 
mindre grad kompenseras 
genom återkolonisationer av från 
andra områden.

Avsaknad av föryngring
Stort problem främst i slutna 
ädellövskogar utan bete. 
Vilt bete och röjning i skogs-
bruket är andra problem. 

Exploatering 
Värdefulla ekmiljöer offras 
eller påverkas negativt för att 
ge plats åt exempelvis större 
vägprojekt eller byggnation 
av bostäder.

Sjukdomar och skadedjur
Många ekar stressas av 
sjukdomar och skadedjur 
till exempel bladmögel eller 
fjärilen ekstyltmal.

För få ekar i rätt ålder 
De flesta hotade arter lever bara i 
några av de träd som verkar 
lämpliga för arten. Arten lever 
kanske bara i ett av gammelekens 
åldersstadier, vilket gör att ett 
stort antal gamla ekar behöver 
finnas för att några ska befinna 
sig i rätt successionsstadie.
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Restaurering
Inom projektet LIFE Bridging the Gap har den 
mest omfattande åtgärden varit att restaurera 
olika typer av ekmiljöer, allt från ekdominerade 
igenväxta ekhagar till ädellövskog med stort 
ekinslag. Flera Natura 2000- områden hade vid 
projektets start bristande gynnsam bevarande-
status. Detta på grund av igenväxning, svagt 
eller obefintligt betestryck, för få gamla träd, för 
lite död ved eller dåliga förutsättningar för 
arterna som är knutna till naturtyperna.

LIFE Bridging the Gap har restaurerat åttahundra 
hektar ekmarker och röjt flera hundra hektar sly. 

Drygt fem mil stängsel har satts upp för att 
kunna släppa på djur för betesdrift. 

I sexton områden kan vi se en tydlig effekt med 
hjälp av flygbilder. Innan restaureringen täckte 
trädkronor och buskage 81 till 100 procent av 
marken, efter åtgärderna täcktes bara hälften.

En sjättedel av de träd som bedömdes vara 
skyddsvärda hade innan åtgärderna ett akut 
behov av åtgärder. Detta åtgärdades inom 
projektet. 

Före Böda prästgårds naturreservat innan 
restaurering med mycket uppslag av lövsly.

Efter Bild på samma område då lövslyet har tagits 
ned och samlats ihop.



Plantering av 
träd och buskar
För att säkra föryngringen och öka arealen ekmiljöer 
i framtiden och minska avstånden mellan värdefulla 
ekmiljöer är plantering en viktig åtgärd. Nya genera-
tioner av ekar, andra ädellövträd, blommande och 
bärande småträd och buskar skapar möjligheter för 
eklevande växter och djur att på sikt öka sina popula-
tioner och sprida sig till nya områden.

Med det förändrade klimatet är det bäst att plantera 
på hösten så att man inte behöver vattna mer än 
nödvändigt. Torra somrar behöver man ändå vattna 
unga plantor. Med hjälp av plantskolor har mindre 
ekar odlats fram från ekollon som är insamlade i 
projektområdena. På så vis får man enkelt en lokal 
proveniens. Det är ganska mycket buskar som 
planterats och det har varit svårt att få tillräckligt 
med svenskt material av en del arter. 

   I projektet har vi planterat över 
niohundra träd samt 22 000 buskar  
och små träd. 94 procent hade vid 
projektets slut överlevt. 
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Det är bäst att 
plantera träd 
och buskar på 
hösten.



Veteranisering
Veteranisering går ut på att skada unga friska träd för 
att skapa strukturer som normalt bildas i äldre träd. 

Veteranisering är tänkt att fungera som en 
”livbåt” för hotade arter, genom möjligheten att 
på relativt kort tid skapa livsmiljöer i unga träd. I 
områden med få gamla träd och stort åldersglapp 
kan metoden ha avgörande betydelse för den 
långsiktiga överlevnaden hos en lång rad hotade 
arter.

Inom projektet har cirka 1300 träd veteranise-
rats med tre olika metoder, träd som annars 
skulle ha huggits ned. Vi har skapat veteranise-
ringsholkar, efterliknat blixtnedslag och ringbar-
kat grenar.  Med hjälp av eklektorfällor har vi 
följt upp effekten av 36 veteraniseringsholkar. 

Totalt insamlades 1 923 individer från 104 
vedlevande skalbaggsarter in. Av dessa är 14 
arter upptagna på den svenska rödlistan. 

Vanligaste fynden:
• Glansbaggen Epurea guttata 
• Kortvingen Thamiarea cinnamomea  
• Skeppsvarvsflugan Lymexylon navale 

Intressanta ovanliga fynd: 
• Blåsbaggen Hypebaeus flavipes 
• Ritsplattbaggarna Cryptolestes  

duplicatus och Notolaemus unifasciatus
• Eksplintbagge Lyctus linearis 
• Brokig barksvartbagge  

Corticeus fasciatus 
• Ädelguldbagge Gnorimus nobilis
• Läderbagge Osmoderma eremita

Resultatet är över förväntan och är lovande 
för framtida insatser för att gynna den 
hålträdslevande skalbaggsfaunan.

Motorsågade ”blixtnedslag”, ringbarkade 
grenar och veteraniseringsholkar är olika 
metoder för att påskynda åldrandet av eken. 
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Mulmholkar
Håliga gamla lövträd är viktiga boplatser för 
många hotade insekter men också en bristvara. 

I väntan på att nästa träd ska uppnå lämplig ålder och 
utveckla håligheter kan dessa arter behöva stöttas med 
tillfälliga bostäder. En mulmholk är en låda liknande en 
stor fågelholk, men avsedd för insekter. Syftet är att 
efterlikna förhållanden i trädhåligheter.

Över fyrahundra mulmholkar har under projektets gång 
placerats ut i tjugoåtta av projektområdena. 39 har 
undersökts på koloniserade skalbaggsarter och 935 
individer från 93 vedlevande skalbaggsarter samlades in. 
Av dessa är åtta upptagna på den svenska rödlistan. 

Vanligaste fynden:  
• Tjuvbaggen Ptinus fur
• Mögelbaggarna Corticaria longicollis och  

Latridius minutus 
• Gångbaggen Cerylon histeroides 

Intressanta ovanliga fynd: 
• Fyrfläckad vedsvampbagge Mycetophagus  

quadriguttatus
• Ädelguldbagge Gnorimus nobilis
• Kortvingen Euryusa sinuata

Resultatet är lite sämre än förväntat men är ändå 
tillräckligt bra för att använda metoden vid framtida 
insatser för att gynna den hålträdslevande skalbaggs-
faunan. 

    I LIFE Bridging the Gap testades en ny 
större modell av mulmholk, som har gett oss 
många lärdomar om hur man konstruerar 
en effektiv holk. Till exempel behövde 
holken vara tätare. 
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Ekoxekomposter
Delvis nedgrävda stockar visar sig vara ett enkelt och 
effektivt sätt att återskapa den miljö som ekoxen och 
andra vedlevande insekter är beroende av.

En ekoxekompost består av ett antal stockar som 
delvis grävs ner i marken och därefter täcks med 
spån och flis. Ekoxekomposter efterliknar de 
naturliga miljöer där ekoxen lägger sina ägg och 
skapas för att gynna både ekoxen och många 
andra arter.

185 ekoxekomposter har byggts i tjugosju av 
projektområdena. Av dessa undersöktes ekoxe-
komposter i tolv områden. Totalt insamlades 
4 659 individer från 246 vedlevande skalbaggs-
arter in. Av dessa är 16 upptagna på den svenska 
rödlistan. 

Vanligaste fynden:  
• Glansbaggen Glischrochilus hortensis
• Barkglansbaggen Rhizophagus bipustulatus
• Småknäpparen Trixagus dermestoides
• Barkborren Xyleborinus saxesenii 
• Gångbaggen Cerylon histeroides

Intressanta ovanliga fynd: 
• Ritsbaggen Cryptolestes duplicatus
• Ekcylinderbaggen Platypus cylindrus 
• Svartbaggen Uloma culinaris

Resultatet är mycket över förväntan 
och visar att ekoxekomposterna 
berikar ett område med en stor 
mängd arter förutom ekoxen. 
Mycket tyder på att ekoxen verkar 
hitta till ekoxekomposten omedel-
bart. Vid inventeringar har vi hittat 
fynd av ekoxelarver som är mellan 
ett och tre år. 

Ekoxe
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Utsättning av större ekbock
Den akut hotade större ekbocken har fötts upp på Nordens Ark  
och satts ut i Björnö och Tromtö-Almös naturreservat. 

utbredningsområde och 
utsättningen är en viktig 
åtgärd i det nationella åtgärds-
programmet för arten.

I Sverige tros larvutvecklingen av 
större ekbock ta ungefär fem år, därför är 
resultatet inte helt tillgängligt vid projektets slut. 
Utsättningen påbörjades 2018. Trots att vi 
förväntade oss kläckning av större ekbockar 
först 2023, indikerar fynd av kläckhål redan 
2022, att de lyckats föröka sig. 

Den större ekbocken, Cerambyx cerdo, är en 
skalbagge som sedan 50 år bara funnits kvar på 
en plats i Sverige, Halltorps hage på Öland. I 
LIFE Bridging the Gap var återetablering av större 
ekbock en viktig åtgärd då det är en nyckel art som 
skapar miljöer för många andra arter.

Från 2018 sattes vuxna individer som odlas upp 
på avelsanläggning Nordens Ark ut i de två 
projektområdena Björnö och Tromtö-Almö, i 
Kalmar respektive Blekinge län. Lokalerna ligger 
inom den större ekbockens tidigare historiska 

Ekbock
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Öka kunskapen 
Aktuell och relevant kunskap är en förutsättning för att arbeta långsiktigt 
med eken som livsmiljö för olika utpekade arter. Ett viktigt projektmål har 
varit att sprida den kunskapen vidare. Både till naturvårdare, markägare, 
entreprenörer och till allmänheten. 

Handbok för levande eklandskap
I handboken beskriver och berättar vi om projektets åtgärder 
tillsammans med våra tankar och utvecklingsidéer för ett fortsatt 
levande eklandskap. Handboken finns både i fysisk bokform och 
digitalt på handbok.lifebridgingthegap.se  – den finns tillgänglig på 
svenska och engelska. Handboken låter projektets syfte leva vidare 
även efter LIFE Bridging the Gap är avslutat. 

Informationsfilmer om eklandskapet
Fem filmer har tagits fram i projektet. De är 
runt fem minuter långa och finns tillgängliga 
digitalt, och är textade på engelska. De heter: 
”Våra värdefulla ekhagmarker”, ”Ekbocken 
och ekarna”, ”Mulmholkar och läderbaggar”, 
”Att bygga en ekoxekompost” och ”Veteranise-
ring: Varför skadar vi träd medvetet”. 

Information på plats
Mulmholkar, ekoxekomposter och vetera-
nisering är alla åtgärder som väcker frågor 
och uppmärksamhet hos allmänheten. I 
början av projektet togs därför informations-
skyltar fram för just dessa åtgärder för att 
förklara vad det är man ser.  

Projektet har också nått många personer 
genom guidningar. Vissa har anordnats av 
projektet och ibland har vi varit med på 
andra evenemang och informerat om vad  
vi gjort. Halltorp, audioguide.
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Projektets slutkonferens. Ett hundratal åhörare från 
Sverige och andra länder i EU deltog i att ta del av 
resultatet från projektet. 

Friluftsliv
Olika åtgärder som att anlägga vandrings-
leder, bygga parkeringsplatser och sätta upp 
bord har gjorts för att gynna friluftslivet. 
Dessutom har en podcast gjorts och i 
Halltorp på Öland finns en ljudguide.

Utbildningar för arborister
I början av projektet hade vi utbildningar för 
arborister varför och hur man arbetar med 
veteranisering som en naturvårdsmetod. Det 
var en lyckad satsning som gjorde att vi hade 
ett betydligt större antal entreprenörer att 
arbeta med än vad som fanns innan projek-
tet startade. 

Utställningar om eklandskapet
För att öka kunskapen om eklandskapet, 
dess arter och utmaningar till en större 
allmänhet, skapades flera lokala utställning-
ar. Utställningarna visades bland annat på 
naturum. 

I podcasten ”Ekhagen i nytt 
sällskap” får lyssnarna lära 
sig om ekhagmarkerna och 
dess unika miljö ur sex olika 
perspektiv i sex olika avsnitt. 
Avsnitten är delvis uppbyggda 
som audioguider, och går med 
fördel att lyssna på under en 
promenad i Västerby lövskogar 
i Östergötland.



Efter LIFE Bridging the Gap
LIFE Bridging the Gap har förbättrat många 
ekmiljöer och gynnat mångfalden arter som är 
knutna till den livsmiljön. Det har skapat förut-
sättningar för att vi även i framtiden kan ha en 
funktionell skötsel med betesdrift och möjlighet 
för boskapsägare att få ersättning. Helt avgörande 
för den fortsatta skötseln är tillgången på betes-
djur och samarbeten med djurhållare och mark-
ägare. Arbetet med röjningar och huggningar 
måste också fortsätta för att nå målen med ett 
fungerande eklandskap. 

Det tar lång tid innan vi kan se effekterna av flera 
av naturvårdsåtgärderna. Så här långt har de rela-
tivt nya naturvårds insatserna visat på positiva 
resultat, men kommande uppföljningar är viktiga 
för att fullt ut kunna utvärdera åtgärderna. 

LIFE Bridging the Gap har skapat bättre förut-
sättningar för att överbrygga glappen inom de 
områden som restaurerats. Mycket arbete återstår 
utanför projektområdena för att skapa fungeran-
de nätverk i ett landskapsperspektiv. 

Informationssatsningar inom projektet har syftat 
till att inspirera markägare och andra aktörer att 
mer aktivt arbeta med ekmiljöer. Analyser i 
arbetet med grön infrastruktur visar var åtgärder 
har störst effekt. Här är också åtgärdsprogram-
met för hotade arter (ÅGP) en viktig aktör, för att 
initiera och finansiellt stötta prioriterade åtgär-
der. Lärdomar och kunskaper från projektet tar vi 
vidare och utvecklar i pågående och kommande 
LIFE-projekt. 

lifebridgingthegap.se 

Innehållet i denna skrift ansvarar projektet Life Bridging the Gap för. Det återspeglar inte 
nödvändigtvis Europeiska kommissionens uppfattning. Producerad med ekonomiskt stöd 
från Europeiska unionens finansiella instrument Life.
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