Ett ekprojekt 		
Ett ekprojekt i sydöstra Sverige

Exempel på åtgärder

Ekmiljöer med gamla, grova ekar är mycket viktiga. De tillhör de mest
artrika i svensk natur. Fler än 1000 arter är beroende av eken för sin
överlevnad.

1. Röja fram igenväxta ekar.
2. Stängsla och återinföra betesdjur.
3. Sätta ut så kallade mulmholkar, stora holkar fyllda med ekspån och
eklöv, för att öka antalet lämpliga boplatser för hotade arter som
lever i ihåliga träd.

Här pågår ett LIFE-projekt om restaurering av ekmiljöer. I projektet
kommer vi arbeta i 30 värdefulla ekområden i sydöstra Sverige. Samtliga
områden ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av skyddad natur. Projektet
pågår under åren 2016–2022.

4. Medvetet skada utvalda träd för att efterlikna strukturer som normalt
finns i mycket äldre träd. Åtgärderna utförs med motorsåg av
arborister och kallas veteranisering.

Hot och åtgärder i ekmiljöer

5. Plantera träd (framförallt ek) och buskar.

Många ekmiljöer hotas idag av igenväxning. Detta gör att ekarna mår
dåligt och därmed även arterna som lever i och kring dem. Ett annat
problem är bristen på träd i olika åldrar, brist på ihåliga träd och långa
avstånd mellan gamla träd. För att hjälpa ekarna och dess arter kommer
ett antal åtgärder genomföras i de utvalda områdena.

6. Anlägga boplatser för ekoxar i form av halvt nedgrävda ekstockar,
så kallade ekoxekomposter.
I projektet ingår också utsättning av skalbaggen större ekbock samt
anläggning av anordningar för friluftslivet, tex. vandringsleder och
parkeringsplatser.

Bridging The Gap
Oak habitats with large, old trees, with open grown crowns are some of the most
species rich habitats in Sweden. Many of these sites are under threat due to
competition from overgrowing. There are too few old, hollow trees and the distances
between them are too great. In addition, there is also a large age gap between the
valuable old oaks and the next generation. A LIFE project will restore valuable oak
habitats in 30 Natura 2000 sites in southeastern Sweden between 2016 and 2022.
The project will:
1) clear around oaks that have become shaded out,
2) put up fences and reintroduce grazing animals,
3) put up wood mould boxes which mimic habitats in old hollow trees.
4) create old tree habitats in young trees by intentionally damaging them,
5) plant trees (primarily oak) and bushes,
6) create stag beetle habitat piles by partially burying oak logs.

Ekoxe
Lucanus cervus
Större ekbock
Cerambyx cerdo
Läderbagge
Osmoderma eremita
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Veteranisering

Vill du veta mer? Besök:
http://lifebridgingthegap.se eller Facebook
Innehållet på denna skylt 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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