
  

  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

Uppföljning av Trädplantering 
inom LIFE Bridging the Gap 

 

file://pluto.cgi.local/CGIFile/Projekt/BYN/BYN21191_Wordmall_L%C3%A4nsstyrelsen/Print/Links/Bildex.png


 

Uppföljning av trädplantering inom LIFE Bridging the Gap 
Rapport 2022:21 
 
Författare Malin Granlund Feldt 
Kontaktperson Carina Greiff 
Websida LIFE Bridging the Gap 
Foto omslag Valje Naturreservat, Blekinge. Fotograf: Robert Ekholm 
Kartmaterial Medgivandetexter hittar du på intranätet 
ISBN 978-91-89339-59-0 
ISRN LSTY-F-M-2022/21-SE 
Upplaga Enbart digital upplaga 
  
 
© Länsstyrelsen Östergötland 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länsstyrelsen Östergötland 
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping 
Växel: 010-223 50 00 
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se 

 
lansstyrelsen.se/ostergotland  

https://lifebridgingthegap.se/


Sammanfattning 

I Sverige finns ett levande eklandskap med uråldriga träd och unika livsmiljöer för 
mängder av arter. Men under många år har det unika eklandskapet minskat kraftigt. 
Det som finns kvar behöver bevaras och vara sammanhängande. Därför har projektet 
LIFE Bridging the Gap genomförts. För att öka arealen ekmiljöer i framtiden och 
minska avstånden mellan värdefulla ekmiljöer har plantering varit viktig åtgärd 
inom projektet. Planteringsinsatserna har gjorts i ekområden där naturlig 
föryngring saknas, eller där fragmenteringen av landskapet är stor. 
 
Över 23 000 ekar samt mindre träd och buskar har planterats i 16 olika skyddade 
områden, i tre olika län. Av dessa är 924 större solitära ekplantor. De mindre 
blommande och bärande träden och buskarna ger skydd åt ekarna samt nektar, 
pollen, bär eller nötter åt många arter som är knutna till eklandskapet. På 
blommorna finner många insekter sina parningsplatser. Alla planterade arter är 
naturligt förekommande i eklandskapet, och så lokalt ursprung som möjligt har 
använts till plantmaterialet. Ekollon har samlats in i eklandskapet och odlats upp 
till plantor av mindre plantskolor. Små ekplantor har även grävts upp och 
krukodlats innan utplantering. 
 
Överlevnaden har varit god, i snitt har 91 % av planterade träd och buskar överlevt. 
Bästa tiden att plantera är på senhösten, då plantorna gått in i vintervila och det är 
mindre risk för långvarig torka. För att lyckas med planteringen behövs också 
skydd i form av burar, någon jordbearbetning och marktäckning i början. 
Vattningsberedskap under torra och varma sommarperioder är viktig åtminstone 
under två års tid efter planteringen.  
 
Planteringen av träd och buskar förväntas vara av stor betydelse för överlevnad och 
spridning av eklandskapets arter. Det kommer ta tid innan ekarna vuxit sig stora. 
Därför är det viktigt med kompletterande åtgärder för att skynda på att död ved 
bildas, som veteranisering och mulmholkar.  De allra viktigaste åtgärderna är att 
hejda igenväxningen och restaurera det som finns kvar av det unika eklandskapet.  
 
En erfarenhet från projektet är att plantering av inte bara träd utan även 
blommande buskar runt dessa ger en ekologisk funktion på väldigt kort tid, och det 
är ett bra komplement att ha med plantering i sin verktygslåda. Det är särskilt 
användbart för att få föryngring på helt öppna ytor som saknar skydd från 
betesdjuren kring de små plantorna.  
 
Stora delar av eklandskapet, utanför de skyddade områdena som ingår i projektet, 
är under fortsatt stort hot. Det största hotet är igenväxning, där betet upphört och 
ofta barrträd planterats. Det går ännu att vända utvecklingen och rädda det 
eklandskap som finns kvar. Ökad medvetenhet och kunskap om eklandskapets alla 
värden är en förutsättning. Mer betesdjur behövs, och då behöver lönsamheten och 
efterfrågan på svenskt naturbeteskött att öka. När granbarkborren blir ett allt 
högre hot mot granodling så kan omställningen till att i stället plantera ek och 
andra lövträd påskyndas. Eklandskapet är en fantastisk resurs, inte bara för djur, 
växter och svampar utan även för människor.  
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Summary 

The Swedish Oak landscape is a unique habitat that host a multitude of species. Most 
areas of oak dominated landscapes have steadily been declining and gone lost for a 
long time. Today there is barely one fourth of the oak dominated environments left 
since the 16th century. The amount of very old oaks has reduced by an even bigger 
scale. The cause of the reduction is mainly due to changes in management within 
agriculture where a large portion of meadows and pastureland have been taken out of 
haymaking and grazing. Big areas of oak habitat have also been transformed into 
production forests where conifers are being promoted on the cost of oaks. The large 
reduction of oak habitat and the increasing distances between old oaks means that a 
lot of plants and animals dependent on old oaks have become very rare and 
threatened. 
 
In this project, LIFE Bridging the Gap, we have planted oaks, other broadleaved trees, 
bushes and trees with berries and flowers to increase the area of oak habitats in the 
future and to reduce the distance between valuable oak habitats. This will enhance the 
possibility for plants and animals dependent on oak to increase their populations. The 
planting will also facilitate for a lot of species to be able to spread to new areas. 
Flowering small trees and bushes such as rowan, sweet cherry, blackthorn, hawthorn 
and rose hip are important in oak environments because they produce nectar and 
pollen that many oak dependent animals need. They also work as a breeding site for 
many insects.  
 
Planting have been made in 16 project areas. More than 23000 trees and bushes have 
been planted, among them 924 older oak plants. Survival is good, 91 %. Late autumn 
is the best time to plant. To succeed, protection from grazing, a cage, is needed, as 
well as tillage and cover of the soil. Irrigation of newly planted trees during hot and 
dry summer periods may be necessary for at least two years after planting.  
 
The planting of oak trees and other species of trees and bushes natural in the oak 
landscape make a difference for the survival of many species dependent of old oak 
trees. However, it will take many years until planted trees reach high value. 
Meantime, it is important to help creating dead wood. Veteranisation of younger trees 
and insect houses with decomposed oak wood are two examples. But most important 
is to restore the remaining oak landscape and stop the overgrowth. 
 
Large areas of the old oak landscape outside of protected areas are still under great 
threat. The biggest threat is overgrowing, when grazing and haymaking no longer 
exist, and conifer forests have been planted in the oak landscape. It is not to late to 
save the oak landscape. Raising awareness of the great values of the oak landscape is 
very important. More grazing animals are needed, therefore profitability and demand 
for the unique meat from animals grazing the landscape must increase. The oak 
landscape is a fantastic resource, for species of animals, plants, and fungi – and for 
people. 
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Inledning 

Om projektet LIFE Bridging the Gap 
I Sverige finns ett levande eklandskap med uråldriga träd och unika livsmiljöer för 
mängder av arter. Men under många år har det unika eklandskapets omfattning 
minskat kraftigt. Den rest som finns kvar behöver bevaras och hänga ihop. Därför 
startades 2016 LIFE Bridging the Gap av Länsstyrelserna i Östergötland, Blekinge 
och Kalmar samt Linköpings kommun. De fyra parterna har arbetat tillsammans 
inom EU-projektet LIFE Bridging the Gap fram till 2022 då projektet avslutas.  
 
LIFE-fondens pengar har använts inom det nätverk av skyddad natur som pekats ut 
av EU, så kallade Natura 2000-områden. Under de sex projektåren har 30 
värdefulla ekområden restaureras, varav 8 ligger i Blekinge, 9 i Kalmar, 9 i 
Östergötland samt 4 i Linköpings kommun.  
 
Projektet har arbetat i värdefulla ekmiljöer med att förstärka deras värden så att de 
kan finnas kvar i framtiden och hysa samma värdefulla arter. Åtgärder som ingått i 
projektet är bland annat: 

• Restaurering av igenväxta ekmarker 
• Plantering av ekar i områden som saknar ekföryngring 
• Skapa död ved för att försöka överbygga glappet i åldersstrukturen 
• Skapa död ved på artificiell väg 

 
Denna rapport handlar om de planteringsåtgärder som gjorts inom projektet.  
 

Planteringsåtgärder inom LIFE Bridging 
the Gap 
Arealen av ekmiljöer har minskat stadigt under en lång tid. Idag bedöms högst en 
fjärdedel av de ekmiljöer som fanns på 1700-talet finnas kvar. Antalet riktigt 
gamla ekar har minskat ännu mer. Det är främst igenväxning som hotar 
eklandskapet, då ängar upphört att hävdas, betesdjuren försvunnit och 
ekhagmarker planterats med produktionsskog. Detta hotar en lång rad växter och 
djur som är knutna till eklandskapet eller specifikt till gammelekar.  
 
För att öka arealen ekmiljöer i framtiden och minska avstånden mellan 
värdefulla ekmiljöer är plantering en viktig åtgärd. Det är särskilt viktigt i och 
kring skyddsvärda ekmiljöer där det saknas naturlig föryngring. Nya 
generationer av ekar, andra ädellövträd, blommande och bärande småträd och 
buskar skapar möjligheter för ekanknutna växter och djur att på sikt öka sina 
populationer och sprida sig till nya områden. Blommande småträd och buskar 
som rönn, fågelbär, slån, hagtorn och nypon är viktiga i ekmiljöerna då de dels 
producerar nektar och pollen, dels fungerar som parningsplatser för många av 
dessa djur, inte minst för skalbaggar och andra insekter.  
 
Inom LIFE Bridging the Gap har omfattande planteringar genomförts i flera 
områden, för att överbrygga glappet i tid och rum. Planteringarna har främst 
genomförts på före detta åkermark, äldre vallar och på före detta 
granplanteringar.  
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Plantering av träd och buskar - 
Metoder 

Inom projektet har ekplantor av olika storlekar planterats. I Linköping har även 
större lindplantor planterats. Av de större plantorna var ungefär 90% ek och 10 % 
lind. Dessutom har 16 olika arter av blommande och bärande mindre träd och 
buskar planterats, alla naturligt förekommande i eklandskapet. Dessa har dels 
planterats som skydd runt de större trädplantorna, dels för att skapa brynmiljöer 
och ibland också för att skapa en större variation. 
 

Plantornas placering 
En utgångspunkt har varit att en gammal spärrkronig ek kan ha en krondiameter på 
drygt 25 m, men oftast sattes plantorna tätare eftersom många träd dör innan de 
når en hög ålder. Ekplantorna har både planterats som solitärer och i grupper med 
flera träd. Medelålders gruppställda ekar kan bilda gammelträdskvaliteter tidigare 
än solitära träd.  
 
Planteringarna har gjorts mosaikartade och naturliga, med utgångspunkt i de lokala 
förutsättningarna samt respektive områdes historik och målbild. Det kan vara bra 
att plantera taggiga buskar runt ekplantorna, eftersom dessa skyddar träden från 
betning när skyddsstängslingarna tas bort. Dessutom producerar buskarna nektar 
och pollen relativt kort tid efter planteringen.  
 
Plantering av blommande och bärande mindre träd och buskar görs också för att 
förstärka brynmiljöer. Planteringarna ökar konnektiviteten, möjligheten till 
spridning i landskapet, genom att fungera som öar, så kallade stepping stones.  

 
Plantmaterial 
Vi har inom projektet valt att plantera träd och buskar i olika storlekar. Att plantera 
större buskar och träd ger många fördelar. Plantorna når snabbare en storlek där de 
inte kan betas av vilt eller tamboskap. De levererar också nektar och pollen 
snabbare samt har med rätt skötsel, såsom vattning under långa varma 
torrperioder, bättre överlevnad än små plantor. De är dock dyrare i inköp och 
kräver större arbete vid plantering.  
 
I projektet planterades dels  

• större ekar i en storlek som benämns ”småträd” (cirka 2 meter höga, 
åtgärden kallas C3:1 i projektet) och dels  

• ett- eller tvååriga plantor (50-80 centimeter höga, kallas C3:2)  
• buskar och småträd i olika storlekar beroende på tillgång, från 30-50 cm 

höga barrotsplantor till ca 50-80 centimeter höga krukodlade plantor 
(åtgärd C3:4).  

 
Krukodlade plantor är dyrare än barrotsplantor, men i gengäld är de mindre 
känsliga vid hantering och etablering.  
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Tabell 1. Artfördelning buskar och småträd (E-planta) utöver Ek och Lind 
LIFE Bridging the Gap i Linköpings kommun 2016-2022  

 
Art   Andel i procent 

Trubbhagtorn 
Crataegus 
monogyna  20 

Slån Prunus spinosa  13 
Stenros Rosa canina 4 
Äppelros Rosa rubiginosa 5 
Nyponros Rosa dumalis 5 
Hartsros Rosa villosa (mollis) 4 
Olvon Viburnum opulus 10 
Hassel Corylus avellana 15 
Sälg, hanplanta Salix caprea 4 
Fågelbär Prunus avium 4 
Hägg Prunus padus 2 
Vildapel Malus sylvestris 4 
Getapel Rhamnus cathartica 2 
Rönn Sorbus aucuparia 2 
Oxel Sorbus intermedia 2 
Fläder Sambucus nigra 4 
Summa arter: 16 100 % 
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Plantornas ursprung och kvalitet 
 
Det är viktigt med lokalt ursprung på träden och plantorna. Exempelvis har de ekar 
som planterades i Östergötland sitt ursprung från eklandskapet runt Linköping. 
Ekollon har samlats in och de har kontraktsodlats på plantskolor. Även de andra 
arterna har om möjligt lokala frökällor, men det har inte gått att lösa för alla arter 
av buskar och träd som planterats. En stor del av plantorna har stället varit av 
kvaliteén E-planta med garanterat svensk frökälla. Även enstaka plantor med 
nordtyskt ursprung har använts, då det inte alltid har gått att få tag i den mängd 
svenska plantor som har behövts. 

 

Exempel på plantering i Tinnerö eklandskap, Linköping. En större ekplanta är planterad 
tillsammans med 3 buskar i storleken 50-80 cm samt 9  mindre buskar i storleken 30-50 cm. För 
att skydda mot både vilda och tama betesdjur har burar med viltnät byggts runt planteringarna. 
För att burarna ska få bra stabilitet behöver man sätta en tvärslå upptill på planteringsburen. 
Modellen tätare nät nedtill på vilthägnet håller ute harar. 
Foto: Tinnerö eklandskap, Linköpings kommun Fotograf: Anders Jörneskog 
 
I Kalmar län samlades ekollon in i de tre naturreservaten där ekplantor skulle 
planteras. Dessa ekollon planterades i krukor och drevs upp hemma i trädgården 
hos en lokal entreprenör. Även mindre ekplantor grävdes upp i naturreservatet 
Halltorp och planterades i krukor. Årligen har de små ekplantorna skolats om, 
likaså uppgrävda ekplantor. Antalet insamlade ekollon från respektive 
naturreservat var många fler än antalet plantor som skulle planteras längre fram. 
Kalmar fick på detta sätt tillgång till ett mycket stort antal plantor.  
 
Även i Blekinge plockades ekollon och odlades, men denna odling misslyckades 
tyvärr. Som tur var gick odlingarna i både Kalmar och Östergötland bra, så att 
småekar därifrån kunde användas. Ett 30-tal ekplantor från Kalmar lämnades över 
till Blekinge för plantering i ett av projektområdena. Resten av områdena i Blekinge 
har plantor från Östergötland.   
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Planteringsbädden 
För större plantor som ekar i storleken småträd (två meter höga) grävdes en 
planteringsbädd om cirka 70x70x70 cm. I bädden blandades den befintliga jorden 
med en lika stor andel planteringsjord. På styva leror kan marken behöva luckras 
upp en bit utanför bädden. Planteringsbädden gjordes något upphöjd jämfört med 
omkringliggande mark, för att ytvatten inte ska bli stående i bädden. För mindre 
plantor räcker det att marken fräses och luckras innan planteringen. Plantorna 
behöver skyddas från konkurrens av gräs och ogräs. Linköping använde vanlig 
markduk från trädgårdshandeln och lövflis. Utifrån deras erfarenheter är lövflis att 
föredra då dukarna över tid kan vara svåra att få stabila. Dukarna behöver dessutom 
plockas bort efter några år, vilket innebär ett betydande merarbete jämfört med flis. 
 
I Kalmar län grävdes planteringsgroparna manuellt eller med grävmaskin. 
Uppgrävd jord blandades upp med planteringsjord. Ytan täcktes med lövflis och 
ogräs rensades bort åtminstone en gång under sommaren. Under sensommaren 
vattnades ekplantorna i två av naturreservaten några gånger. I Kalmar skedde 
ingen samplantering med blommande buskar. 
 
I Blekinge grävdes alla gropar manuellt och man blandande inte in planteringsjord.  
 
 
 

Planteringstid 
Linköping startade med planteringar 2018, och de första gjordes på våren. 
Sommaren 2018 blev väldigt varm och torr så det behövdes mycket vattning. Efter 
den erfarenheten har Linköping bara gjort höstplanteringar.  
Senhösten är en lämplig tid för plantering eftersom eken är mycket känslig för torka 
vid etableringen. På senhösten är plantorna invintrade och marken kan sätta sig 
ordentligt under en hel vinter och vår, innan plantan börjar växa  
 

Skydda plantorna 
 
Det är viktigt att skydda de små ekplantorna från betande vilda och tama djur. I 
projektet har burar och hägnader av trä klätt med viltnät använts. För att burarna 
ska få bra stabilitet behöver man sätta en tvärslå upptill på planteringsburen. 
Modellen med tätare nät nedtill på viltnätet håller hararna ute.  
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Ekollonen till plantorna har lokal proveniens, från eklandskapet. De har odlats från ekollon till 1- 
och 2-åriga plantor som sedan planterats i en luckrad bädd, ofta tillsammans med småträd och 
buskar. Marken har täckts av markduk och/eller lövflis. Efter plantering sattes hägn upp runt 
varje plantering. Vilthägn med tätare maskstorlek närmare marken användes.  
Foto 1: Planteringsbädd, Halltorp NR, Kalmar län. Fotograf: Charlotta Larsson 
Foto 2: Ekollon insamlade i Tinnerö eklandskap. Fotograf: Frida Nilsson 
Foto 3: Unga ekplantor i krukor Fotograf: Frida Nilsson 
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Årlig skötsel 
För att få en god etablering av större plantor behöver de vattnas vid sommartorka. 
Vår utgångpunkt har varit att ha vattningsberedskap mellan juni och augusti. 
Vattning har skett efter tio dagars högsommarvärme utan nederbörd. Stora 
ekplantor (två meter höga) vattnades med 200 liter åt gången. 
Vattningsberedskapen har funnits under de två första växtsäsongerna, men 
länsstyrelsen Östergötland har inte behövt vattna. Tillsyn och reparation av stängsel 
samt ogräsbekämpning vid behov är också årliga insatser. Avveckling av 
skyddsstängsling planeras att kunna ske efter 10-12 år. 

  
Att tänka på 

 
 Planteringen får inte ske i eller nära fornlämningar eller andra kulturlämningar. I 
fornlämningsrika områden kan samråd enligt kulturmiljölagen behöva göras med 
krav på utredning och förundersökning. Både Linköpings kommun och 
Länsstyrelsen i Kalmar har genomfört arkeologiska undersökningar på de platser 
där plantering planerats.  
 
I många skötselplaner är det inte tillåtet att plantera. När nya skötselplaner skrivs 
eller revideras kan det därför vara bra att överväga om plantering ska tillåtas, eller 
kanske till och med rekommenderas, beroende på vad det skulle tillföra för 
trädkontinuitet, brynstrukturer och grön infrastruktur.  
 
Arbetet med plantering behöver upphandlas, och erfarenheterna från projektet är 
att åtgärderna blev dyrare än planerat för alla utom Linköping. I Östergötlands var 
det svårt att hitta entreprenörer som ville åta sig arbetet, så i andra omgången av 
planteringsåtgärder fick upphandlingen delas upp.  
 
Det är en relativt dyr åtgärd att plantera, men som är väldigt bra i områden där det 
saknas naturlig föryngring. Kostnadsfördelningen för åtgärden är i grova drag 50% 
för stängsel, 25% för plantmaterial och 25% för grävning och plantering. 
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Resultat Plantering och Överlevnad 

 Det har planterats väldigt många träd och buskar av en mängd olika arter. 
Huvudfokus har varit att plantera ekar i olika storlekar, men i Östergötland har 
även lindar samt blommande och bärande mindre träd och buskar planterats. Totalt 
rör det sig om över 23 000 (23158) träd och buskar i 16 olika lokaler. Samtliga 
lokaler är natura 2000-områden, EU:s nätverk av skyddsvärd natur, och flertalet är 
även naturreservat. 
Av dessa 23158 planterade träd och buskar var 927 större ekar, så kallade c3:1. Allra 
flest träd har planterats av Linköpings kommun, hela 737 större ekar (C3:1) och 
18324 mindre träd och buskar. Överlevnaden har totalt sett varit god, i snitt 91%, 
även om sommartorkan 2018 gjorde att omplantering av ett mindre antal ekar 
behövdes.  
 
 

Länsstyrelsen Östergötland 
Totalt planterades 172 större ekplantor (C3.1) fördelat på 6 olika naturreservat, 
Åtvidsnäs, Västerby, Stafsäter, Hästenäs, Ribbingsholm samt Norsholm. Av dessa 
överlevde 155 träd, vilket ger en överlevnad på 90%. Dessutom planterades totalt 
3590 mindre träd och buskar (C3.4) i 5 av reservaten ovan, ej i Ribbingsholm. Av 
dessa överlevde 2866 plantor vilket ger en överlevnad på 80%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Åtvidsnäs naturreservat planterades ekar på tidigare granplanterad åkermark som stubbfrästs 
efter avverkning. Fotograf: Carina Greiff 
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I Åtvidsnäs naturreservat använde Länsstyrelsen Östergötland halvstora kostnadseffektiva burar 
runt planteringarna. Fotograf: Carina Greiff 

 
 
Länsstyrelsen Östergötland 
   Antal plantor  
Lokal Action Planterat Levande 2021 Överlevande % 
Åtvidsnäs C3.1 30 27 90% 
Västerby C3.1 20 18 90% 
Stafsäter C3.1 22 19 86% 
Hästenäs C3.1 25 25 100% 
Ribbingsholm C3.1 40 35 88% 
Norsholm C3.1 35 31 89% 
Totalt C3.1 172 155 90% 

     
     
  Antal plantor  
Lokal Action Planterat Levande 2021 Överlevande % 
Åtvidsnäs C3.4 - Tot 1700 1347 79% 
Västerby C3.4 - Tot 1407 1063 76% 
Stafsäter C3.4 - Tot 198 181 91% 
Hästenäs C3.4 - Tot 225 219 97% 
Norsholm C3.4 - Tot 60 56 93% 
Totalt C3.4 - Tot 3590 2866 80% 

 
Planteringsåtgärder av Länsstyrelsen Östergötland i 6 naturreservat. C3.1 är större ekplantor, ca 
2 m höga. C3.4 är mindre ekar samt olika småträd och buskar.  
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Linköpings kommun 

I Fröberget ligger huvudentrén till Tinnerö Eklandskap Naturreservat, i form av världens största 
insektshotell. I Tinnerö har huvuddelen av alla ekar, mindre träd och buskar inom projektet planterats. 
Anders Jörneskog förvaltar reservatet och är ansvarig för planteringsåtgärderna i Linköpings kommun. 
Fotograf: Malin Granlund Feldt 
  
 
Linköpings kommun har genomfört planteringar i tre olika naturreservat: Tinnerö, 
Viggeby och Vidingssjö. 
 
Kommunen har under en lång tid arbetat med plantering men projektet gjorde att 
detta arbete kunde skalas upp och även nya typer av planteringar kunde testas. 
Under projekttiden, mellan åren 2017 och 2021 har totalt 737 större ekar (c3.1) 
planterats, varav 711 har överlevt hittills. Det ger en överlevnad på 96%. Dessutom 
har totalt 18 324 mindre träd och buskar (c3.4) planterats, varav 17666 har överlevt 
hittills. Det ger en också en överlevnad på 96%. 
 
Allra mest har planterats i Tinneröområdet med totalt 511 större ekar och 16600 
mindre träd och buskar. Överlevnaden har varit 95% resp. 92%.  
 
I Viggeby har 206 större ekar samt 1660 mindre träd och buskar planterats. Där har 
överlevnaden varit 100%.  
 
I Vidingsjö har 20 större ekar samt 64 mindre träd och buskar planterats. Även där 
har överlevnaden varit 100%. 
 
Linköping 2017-21 Planterat Levande Död

a 
Överlevande 
% 

Tinnerö ekar 511 485 26 95 
 buskar 16600 15942 658 92 

Viggeby ekar 206 206 0 100 
 buskar 1660 1660 0 100 

Vidingsjö ekar 20 20 0 100 
 buskar 64 64 0 100 

Totalt C3.1 ekar 737 711 26 96 
 C3.4 buskar 18324 17666 658 96 

 
Planteringsåtgärder av Linköpings kommun i tre kommunalt förvaltade reservat, Tinnerö, 
Viggeby och Vidingsjö. 
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Länsstyrelsen Blekinge 
 

Skiss över bur och plantor samt foto av bur i Natura 2000-området Kummeln. Fotograf: Jonas 
Warhammar 

 
Totalt har 228 mindre ekar planterats i tre olika naturreservat, Valje, Tromtö, 
Johannishus åsar samt i Natura 2000-området Kummeln. I snitt överlevde 209 
mindre ekplantor, vilket ger en överlevnad på 92%. Under våren 2022 har också 45 
mindre ekplantor planterats i naturreservatet Gö. Av de större ekarna sattes 15 
plantor, men då överlevnaden var lägre här, 47% i snitt men 0% i området Valje, 
gjordes en omplantering i samma burar med 15 mindre ekplantor. Av dem 
överlevde 93%.  
 
3 små plantor i en bur     

  Antal plantor  
Lokal Action Planterat Levande 2021 Överlevande % 
Valje C3.2 60 51 85% 
Tromtö C3.2 60 57 95% 
Johannishus åsar C3.2 48 44 92% 
Kummeln C3.2 60 57 95% 
Totalt C3.2 228 209 92% 
     

     
En stor ek i en bur     

  Antal plantor  
Lokal Action Planterat Levande 2021 Överlevande % 
Johannishus åsar C3.1 10 7 70% 
Valje C3.1 5 0 0% 
Totalt C3.1- Tot 15 7 47% 
     

     
Extra, omplantering i Valje våren 2021, 3 små plantor i en bur, där de stora 
varit 

  Antal plantor  
Lokal Action Planterat Levande 2021 Överlevande % 
Valje C3.2 15 14 93% 
Totalt C3.1- Tot 15 14 93% 

 
Planteringsåtgärder av Länsstyrelsen Blekinge i Valje, Tromtö, Johannishus och Kummeln. 



  

17  |  Uppföljning av trädplantering inom LIFE Bridging the Gap 

 

Länsstyrelsen Kalmar  
  

Halltorp på Ölands västra sida är ett av reservaten där länsstyrelsen har planterat ekar i Kalmar 
län.  
 
I Kalmar län har mindre ekar, C3.2, planterats i tre olika naturreservat, Horns 
kungsgårds naturreservat, Halltorp och Böda, som alla ligger på Öland. 
 
Totalt har 110 ekar planterats, varav 108 har överlevt till och med 2021, vilket ger en 
överlevnad på 98% i snitt.  
De två ekplantorna som dog i Böda prästgårds naturreservat har ersatts med två 
nya ekplantor. Dessa två planterades under hösten 2021. 
 

  Antal plantor  
Lokal Action Planterat Levande 

2021 
Överlevande % 

Horn C3.2 25 25 100% 
Halltorp C3.2 35 35 100% 
Böda C3.2 50 48 96% 

     
Totalt C3.2 110 108 98% 

 
Planteringsåtgärder av Länsstyrelsen Kalmar i naturreservaten Horns kungsgård, Halltorp och 
Böda på Öland.  
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Diskussion och slutsatser 

Plantering är en bra restaureringsåtgärd i skyddade områdens utvecklingsmarker. Det 
är ett av de snabbaste sätten att gynna föryngring av prioriterade trädslag, skapa 
mångformiga bryn, öka mängden pollen och nektar samt även skapa varma 
mikroklimat. Plantering är ett bra sätt att minska fragmenteringen i landskapet. 
 
Tänk på att utgå från de lokala förhållandena vid planeringen av planteringen, att 
använda så lokalt plantmaterial som möjligt och samråda med antikvarisk expertis i 
fornlämningsrika områden. Glöm inte att planteringarna ska kunna bevattnas de 
första åren.   
 
Andra sätt att jobba med föryngring kan vara att sätta burar runt naturligt uppkomna 
ekplantor för att förhindra att de betas ned, eller hägna bort små delar i en betesmark 
för att låta naturligt förekommande träd och buskar växa upp. Det skulle också gå att i 
större utsträckning flytta träd och buskar från ett ställe till ett annat, använda sig att 
”naturliga” plantskolor.  
 
De planteringsåtgärder av ekar samt mindre bärande träd och buskar som gjorts inom 
projektet LIFE - Bridging the Gap har fungerat bra! Det går att få fram ett bra lokalt 
plantmaterial till en rimlig kostnad, och överlevnaden av planteringen är på kort sikt 
mycket god.  
 
Om de drygt 23 000 träd och buskar, varav 924 större ekplantor, får växa upp och 
åldras så förväntas de få stor betydelse för överlevnaden och spridningen av många 
arter knutna till eklandskapet.  

 
Stora delar av eklandskapet, utanför de skyddade områdena som ingår i projektet, 
är under fortsatt stort hot. Det största hotet är igenväxning, där betet upphört och 
ofta barrträd planterats. Det är inte för sent att ändra utvecklingen och rädda de ekar 
som står kvar, samt fortsätta föryngra och binda ihop eklandskapet. Ökat intresse och 
kunskap för alla de ekosystemtjänster som eklandskapet levererar är en viktig faktor.  
Fler betesdjur behövs för att hålla landskapet öppet. Det i sin tur kräver ökad 
efterfrågan och lönsamhet för naturbeteskött, där eklandskapskött kan bli en 
eftertraktad och miljömärkt delikatess. Ekollon som föda för människor skulle kunna 
öka ekens popularitet. Urlakade och malda blir ekollonen ett utmärkt välsmakande 
vegetariskt alternativ till köttfärs. Projekt med eklandsskapsgris pågår i Linköping, 
där vildvin som föder sig på ekollon blir en unik råvara. I denna tid när 
granbarkborren utgör ett allt större problem kan omställningen mot ek- och lövskogar 
påskyndas. 
 
Eklandskapet är en fantastisk resurs, inte bara för djur, växter och svampar utan 
även för människor. 
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Referenser 

• Websida Life Bridging the Gap 
• Handbok för Life Bridging the Gap 
• Projektledare och Regionala projektledare för Life Bridging the Gap 
• Eklandskapsgris 
• Nötodling i Sverige – Del 5: Ekar – Skogsträdgårdsbloggen (xn--stjrnsund-

x2a.nu) 
• Sydved - Eken – trädens konung 

 

Finansiering via EU:s LIFE fond  
 
 
Den här rapporten har producerats med stöd av Europeiska kommissionens 
LIFE-program.  
Innehållet i denna plan ansvarar projektet LIFE Bridging the Gap för. Det 
återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens uppfattning. 

https://lifebridgingthegap.se/
http://handbok.lifebridgingthegap.se/
http://handbok.lifebridgingthegap.se/kontakt/
https://eklandskapsgris.se/
https://skogstr%C3%A4dg%C3%A5rden.stj%C3%A4rnsund.nu/notodling-ekar/
https://skogstr%C3%A4dg%C3%A5rden.stj%C3%A4rnsund.nu/notodling-ekar/
https://www.sydved.se/aktuellt/inspiration/djur-och-natur/eken-tradens-konung


  

 

 

 

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, 
stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar 
förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga 
uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering.  
På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland 
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