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Restaureringsplan för N2000-området Åsebo vid Emån 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 
 

Innehållet i denna plan ansvarar projektet LIFE Bridging the Gap för. Det återspeglar inte nödvändigtvis 
Europeiska kommissionens uppfattning. 
 

Uppgifter om området 
Natura 2000-område: SE0330282 
Naturreservat: Åsebo naturreservat 
Restaureringsareal: 42,4 ha 
Län: Kalmar  
Kommun: Högsby 
Förvaltare och kontaktperson: Länsstyrelsen Kalmar län, Karin Jakobsson 
Mittkoordinater: 374652,0756, 6343388,338  
Fastighetsbeteckning/Markägare: Naturvårdsverket  
Arrendator: Ingen 

Datum Version Ändrad av Ändringar 
2017-09-20 1  Skapat dokument 
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 Åtgärder :  
- A2 Restaureringsplan 

- C1 Åtgärda igenväxning 

- C2 Åtgärder för en bättre betesdrift  

- C4 Åtgärder för att skapa död ved 

- D1-2 Uppföljning av habitat och arter 

- E1 Informationsaktiviteter 

Beskrivning av objektet 
Åsebo naturreservat är ett av de mest värdefulla naturområdena vid Emån och är mycket variationsrikt 
med naturbetesmarker, lövträd- och blandskogar, kärr och strömmande vattendrag. Reservatet är 42 ha 
stort och en strömmande sträcka av Emån ingår i reservatet. Detta viktiga vattendrag har en mycket 
oregelbunden vattenföring, vilket leder till att ån regelbundet svämmar över och sätter stora markarealer 
under vatten. Åsebo utgör en klack i Emåns huvudfåra. Här bildas ett forsande avsnitt som avslutas med 
en större hölja. De strömmande och forsande sträckorna utgör viktiga lek- och uppväxtområden för lax 
Salmo salar och havsöring Salmo trutta trutta, medan höljan hyser mal Silurus glanis. Utter Lutra lutra 
rör sig regelbundet i området. Vid Åsebo förekommer även de rödlistade arterna tjockskalig målarmussla 
Unio crassus, flat dammussla Pseudanodonta complanata och den ovanliga äkta målarmusslan Unio 
pictorum. Bottenfaunan är rik i området. 
 
I naturbetesmarkerna och lövskogarna är ek det dominerande trädslaget. I lövsumpskogarna växer främst 
björk och klibbal. De äldsta ädellövträden vid Åsebo är över 300 år gamla och har vuxit i ett landskap 
som präglades av bete och slåtter. Vid Åsebo finns några mycket gamla ekar som är ihåliga och flera 
meter i stamomkrets. På de gamla ekarna och de äldre hamlade träden växer en mycket värdefull lavflora 
med ett stort antal rödlistade arter, bland annat blyertslav Buellia violaceofusca, gul dropplav Cliostomum 
corrugatum, gammelekslav Lecanographa amylacea, blek kraterlav Gyalecta flotowii, almlav Gyalecta 
ulmi, rosa skärelav Schismatomma pericleum och brunskaftad blekspik Sclerophora farinacea. 
Läderbaggen Osmoderma eremita håller till i ihåliga jätteekar i Åsebo. I grova och ihåliga ekar finns 
hålträdlevande kardinalfärgad rödrock Ampedus cardinalis samt matt mjölbagge Tenebrio opacus och 
gulbent kamklobagge. Allecula morio Dessa arter är beroende av kontinuerlig tillgång på ihåliga och 
grova ekar och matt mjölbagge ställer särskilt höga krav på träden. I ihålig, tidigare hamlad ask och i 
ihålig ek finns den mycket lokalt förekommande vedviveln. Det varma klimatet i området är också en av 
grundförutsättningarna för en så rik insektsfauna. 
 

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. 
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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 
                      

A2 ■ ■ ■ ■                   

C. 1 
   

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

C. 2 
   

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
          

C. 4 
  

 
 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
  

E1 
      

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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Action A2   Restaureringsplan 

Planerat i ansökan: 06/2017  
 Genomförs: 03/2017 – 10/2017 
Beskrivning och motivering 
En översiktlig restaureringsplan ska upprättas för de planerade åtgärder som ska genomföras inom LIFE 
BTG för Åsebo naturreservat. Som ett första steg är en fältdag 2017-03-17 genomförd.  
 
Action C1   C1.1 & C1.2 Restaurering  
 C1.3 Underhållsröjning och betesstöd under restaureringsfasen 
 C1.4 Täppa diken 

Planerat i ansökan: 11/2017 -- 
 Genomförs: 09/2017 – 03/2022 
Beskrivning och motivering 
Se bifogad karta. 
Restaureringen kommer att ske etappvis inom samma områden för att långsamt öppna de ställvis idag 
slutna områdena. Se karta nedan. 
2017-2021 restaurering av idag ställvis slutna tidigare öppna betesmarker till blivande betad ädellövskog 
med varierad öppenhet, från mer slutna partier till partier med öppenhet likt en trädklädd betesmark. 
Restaureringarna innebär friställning av ekar och andra värdefulla grövre ädellövträd, skapande av 
hamlade träd, högstubbar och veteranisering av träd. Under restaureringsfasen kommer 
underhållsröjningar krävas samt särskilt betesersättning till djurhållare. Inom den nordöstra delen av 
naturreservatet kommer flera diken blockeras (5  diken) för att återställa en mer naturlig våtmarksstruktur 
i reservatet.  
 



 

 5 (8) 

2017-09-21 Dnr 512-8989-16 

 
 
 

 



 

 6 (8) 

2017-09-21 Dnr 512-8989-16 

 
 
 

 
Action C2   C2.1 Uppsättning av stängsel 
 C2.4 Vattenförsörjning 
 Planerat i ansökan: 11/2017-- 
 Genomförs: 10/2017 – 12/2019 
Beskrivning och motivering 
Områden som idag saknar betesdrift ska hägnas, grindar monteras och vattenförsörjning tillgodoses. 
Vidare kommer avtal om ersättning för betesdrift skrivas för området under restaureringsfasen. 
 
 
Action C4   C4.1 Mulmholkar 
 C4.2 Ekoxeanläggning 
 C4.3 Veteranisering av ek (och andra ädellövträd) 

Planerat i ansökan: 01/2018 -- 
 Genomförs: 01/2018 – 12/2021 
Beskrivning och motivering 
Veteranisering av medelålders ekar utgör en del av restaureringsinsatserna. Högstubbar, fågelbon eller 
ringbarkning av delar av kronor är exempel på åtgärder som planeras. Beräknat antal är ca  48 stycken. 
Åtgärden planeras att genomföras i två etapper en under 2019 samt en under 2021. 
Inom Åsebo naturreservat ska 10 st mulmholkar placeras ut. De kommer ställas ut intill en befintlig 
trädstam och töjbara band kommer att hålla dem på plats. Prototyp byggs under våren 2017. Utplacering 
av mulmholkar 05/2018-12/2019.  
Vidare kommer 2 st ekoxeanläggningar byggas inom naturreservatet, 05/2019-12/2020. 
 
 
Action E1 E1.2 Informationstavlor om projektet och de olika åtgärdstyperna 
 E1.4  Friluftsanläggning mm 

Planerat i ansökan: 06/2018 -- 
 Genomförs: 10/2018 – 12/2021 
 
Beskrivning och motivering 
Inom Åsebo naturreservat ska följande informationsinsatser genomföras: 
Uppsättning av 1 st projektskylt 
Uppförande av 2 st fikabord 
Anläggande av 1 st parkering för bilar 
Inför anläggandet av parkeringen kommer bygglov sökas. 
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Tabell 1 Naturtyper som omfattas av projektåtgärder. 
 
Kod  Natura 2000 habitat Åtgärd   Areal 

6270 Silikatgräsmarker C1 C1.3 
Underhållsröjning 
betesstöd 3,6 

9070 Trädklädd betesmark C1 C1.1 Restaurering lätt 8,8 
9070 Trädklädd betesmark C1 C1.2 Restaurering svår 13,5 

9070 
Trädklädd betesmark 

C1 C1.3 
Underhållsröjning 
betesstöd 16,1 

9070 Trädklädd betesmark C4 C4.1 Mulmholk 15,2 
9070 Trädklädd betesmark C4 C4.3 Veteranisering 21,8 
9900 Utvecklingsmark C1 C1.1 Restaurering lätt 2,8 

9900 Utvecklingsmark C1 C1.3 
Underhållsröjning 
betesstöd 2,8 

9900 Utvecklingsmark C4 C4.2 Ekoxeanläggning 2,7 
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Tabell 2 Sammanställning över förändringar gentemot ansökan 
 

Action Planerad omfattning i 
ansökan 

Genomförd omfattning Differens 
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