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Restaureringsplan för N2000-området Stafsäter 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:   SE0230131 
Naturreservat:   Stafsäters naturreservat 
Län:    Östergötland 
Kommun:    Linköping 
Kontaktperson:  Frida Nilsson, Länsstyrelsen Östergötland 
Mittkoordinater:   SWEREF99 TM: 539371, 6462483 
Fastighetsbeteckning/Markägare:  Stavsätter 1:1, Johan Ekman  

 Dnr (anges vid skriftväxling) 
 512-8587-17 
 Dossiénummer 

 0580-230-131 
 Koppla till 512-382-17 

Datum Version Ändrad av Ändringar 
2017-08-09 1 Frida Nilsson Skapat dokument 
    
    
    
    



  
 

 
Tabell 1 Naturtyper som omfattas av projektåtgärder 
Kod Natura 2000 habitat Areal (ha) 

9070 Trädklädd betesmark 11 ha 

9000 Utvecklingsmark 9 ha 

 

Åtgärder : A2 Restaureringsplan 

• C1 Åtgärda igenväxning 

• C3 Plantering 

• C4 Åtgärder för att skapa död ved 

• D1 Uppföljning av habitat 

• D2 Uppföljning av arter 

• E1 Informationsaktiviteter 

Beskrivning av objektet 
Stafsäters lövskogar är en del av det riksintressanta Eklandskapet. Reservatet utgörs av sex 
områden runt Stavsätters gård med ädellövhagmarker och ädellövskog med mindre inslag av 
annan lövskog, sumpskog och enstaka barrträd. I reservatets delområden finns en mycket 
värdefull lavflora, kärlväxtflora, fågelfauna och ek- och björklevande vedinsektsfauna. Den 
vanligaste naturtypen i reservatet är ekdominerad hagmark. Vidare förekommer partier med 
blandlövskog, ek-hasselskog samt igenväxande ekhagmark med ek och asp. 
 
I ”Engelskan” norr om gården finns rikligt med lind och på flera ställen finns mycket grova träd 
av bland annat ek, ask, björk och asp. Nordost om Persbo, cirka 1,5 kilometer nordväst om 
Stavsätter, finns ett par igenväxta hagmarker som mestadels omges av täta granplanteringar. Ek 
dominerar och här finns en hel del grova ekar och på berghällarna solexponerade döda ekar. Vid 
Stavslund sydväst om Stavsätters gård finns en igenväxt ekhage väster om vägen. Restaurering 
pågår för att gynna utveckling mot ekhagmark och betad lövskog. Det finns inslag av ask i östra 
kanten och asp i väster. På andra sidan vägen ingår några åkerholmar som även dessa är under 
restaurering för att på sikt åter hävdas med bete.  
  
Vissa noteringar av sällsyntare lavarter gjordes i samband med eklandskapsinventeringen. I 
området vid Persbo förekommer de mindre vanliga arterna slanklav, traslav och bårdlav.  I 
”Engelskan” finns den sällsynta almlaven samt lunglav, gul dropplav och gulpudrad 
spiklav. Svamp- och mossfloran är inte inventerad, men vid arbetet med skötselplanen noterades 
i ”Engelskan” bland annat de för ädellövskogar typiska arterna fällmossa, allémossa och 
trädporella. 
 



  
 

Lövskogarna har en rik fågelfauna med förekomst av de två sårbara arterna mindre hackspett och 
skogsduva. Dessutom förekommer gröngöling, stenknäck och kattuggla. De högsta kända 
naturvärdena finns bland vedinsektfaunan med förekomst av ett flertal rödlistade arter. 
”Engelskan” är ett värdefullt område för den ek- och björklevande vedinsektfaunan med 
förekomster av den sårbara blåsbaggen och den rödhalsade svartbaggen som tillhör de 
missgynnade arterna i Sverige. I närheten av Engelskan lever också det sällsynta gullris-
kapuschongflyet. Vid Labbenäs är läderbaggen funnen. Det är sannolikt att den också finns i 
andra delar av naturreservatet som till exempel i Sörängen.  
 
I ”Engelskan” finns två provytor som ingår i ett forskningsprojekt som drivs av Göteborgs 
universitet. Forskningsprojektet spänner över 20 års tid och undersöker skötsel av igenväxta 
ekmiljöer med naturvärden. Inom provytorna får ingen röjning eller huggning ske som inte ingår i 
forskningsstudien.  
 

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 A2   Restaureringsplan 

Planerat i ansökan: 06/2017 – 06/2019 
 Genomförs: 05/2017 – 08/2017 
Beskrivning  
En översiktlig restaureringsplan upprättas för de planerade åtgärderna i LIFE BTG för Stafsäter 
naturreservat.  
 
Action C1   C1.1 Restaurering lätt 

C1.3 Underhållsröjning/Betesstöd 
Planerat i ansökan: 11/2017 –  

 Genomförs: 09/2017 – 09/2022 
Beskrivning 
Delområdet Persbo-Mannebo berörs av åtgärden restaurering. I Persbo-Mannebo kommer inget 
bete att återupptas under projektperioden, men det finns behov av att frihugga enskilda stora ekar 
och skapa mindre gläntor för att efterlikna en betad miljö. Åtgärden planeras till slutet av 
genomförandeperioden. I Engelskan pågår bete i dagsläget. Trädskiktet är dock för slutet och är i 
behov av fortsatt huggning för att gynna de äldre träden i området. Under restaureringsfasen 
kommer underhållsröjning behövas och betesersättning betalas ut till djurhållare. Restaureringen 
av Engelskan kommer att påbörjas i början av genomförandeperioden. 
 
Action C3 C3.1 Plantering stor ek med stängsel 

Planerat i ansökan: 10/2019 – 03/2022 
 Genomförs: 09/2018 – 09/2021 
Beskrivning 
Plantering av 22 stora ekar ska ske på före detta åkermark i delområdet Persbo-Mannebo. 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 –  

 Genomförs: 10/2017 – 03/2021 
Beskrivning  
Mulmholkar kommer att sättas upp i delområdena Persbo-Mannebo, Engelskan och Stavslund. 
Här finns gamla värdefulla ekar och lindar som holkarna kommer att komplettera. Holkarna 
kommer att ställas mot varsitt träd och spännas fast med hjälp av elastiska band. Holkarna fylls 
med spån, brutna grenar och löv för att efterlikna en miljö som finns i hålträd. Totalt kommer 11 
mulmholkar att sättas upp inom Stafsäters naturreservat. Mulmholkarna kommer att sättas upp i 
slutet av genomförandeperioden. 
 
Ekoxenästen kommer att placeras i delområdena Persbo-Mannebo, Engelskan och en av 
åkerholmarna vid Sörängen. Totalt kommer 10 ekoxenästen att skapas. Träd som ändå behöver 



  
 

tas bort i reservatet kommer att användas i nästena. Arbetet med ekoxenästena kommer att ske i 
mitten av genomförandeperioden. 
 
Totalt ska 50 träd veteraniseras inom delområdena Persbo-Mannebo och Engelskan. Åtgärderna 
utförs av arborist på medelålders ädellövträd. Arbetet kommer att ske i början av 
genomförandeperioden.  
 
Action D1   D1.1 Uppföljning av trädtäckning med flygbildstolkning 
 D1.2 Uppföljning av gamla träd 

D1.3 Uppföljning av planterade träd  
Planerat i ansökan: 05/2017 –   

 Genomförs: 09/2021 – 09/2026 
Beskrivning  
Uppföljning av förändringen i krontäckning 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.  
Alla plantor kommer att besiktigas under vegetationsperioden år 5 respektive år 10, för att avgöra 
hur stor andel av plantorna som överlevt.  
 
Action D2  D2.2 Uppföljning av ekoxenästen 

D2.3 Uppföljning av veteranisering  
Planerat i ansökan: 06/2019 –   

 Genomförs: 07/2021 –  
Beskrivning  
Uppföljning och utvärdering av ekoxenästen kommer att ske i slutet av projektperioden. 
Uppföljning av veteraniserade träd kommer att ske efter projektperioden eftersom det tar lång tid 
innan effekten av åtgärderna syns.   
 
Action E1   E1.1 Reservatsskylt 

E1.2 Informationsskyltar om projektet 
E1.4 Friluftsanläggningar 
Planerat i ansökan: 06/2018 –  

 Genomförs: 09/2017 – 12/2021 
Beskrivning  
I området ska två projektskyltar sättas upp i början av genomförandeperioden. I slutet av 
projektperioden ska en ny naturreservatsskylt tas fram, parkeringen vid Stavslund förbättras, 
fikabord placeras ut i Engelskan, samt en vandringsled som binder ihop de olika delområdena i 
reservatet att anläggas. 



  
 

Tabell 2 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 
Subaction Planerad 

omfattning 
i ansökan 

Genomförd 
omfattning 

Differens Motivering 

C1.3 20 ha 11 ha - 9 ha Inom projekttiden kommer inte betesdrift 
att återupptas i delområdet Persbo-
Mannebo. Området ligger avskilt och har 
delvis svårtillgänglig terräng. Det finns inte 
heller någon vattenförsörjning inom 
området. En väg delar området mitt itu, 
vilket komplicerar djurhållning. Området 
bedöms därför i dagsläget inte vara aktuellt 
att återuppta i bete, jämfört med 
naturvårdsnyttan som bete skulle kunna 
åstadkomma i området. 

C1.1 0 ha 9 ha + 9 ha I delområdet Persbo-Mannebo kommer 
röjning och huggning att ske för att gynna 
stora ekar, rekryteringsträd, buskar, samt 
skapa små gläntor för att upprätthålla 
områdets höga naturvärden. Syftet med 
åtgärderna är att efterlikna de strukturer 
som bete skapar.  

     
     
     
     



  
 

Bilagor 
Tidsplan för restaureringsåtgärder (action C1 -C4) i Stafsäter. 
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