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Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): 

Restaureringsplan för Natura 2000-området 

Skedeås (tidigare namn Skedemosse), SE0330104, 

Mörbylånga kommun, Kalmar län 

 
 
 
 

 

 
Bild från områdets södra 
delområde som betas med 
inslag av uppluckrad grässvål 
med sandblottor. 
Foto: Johan Jansson, år 2013 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bild från norra delområdet 
som stått obetat under lång 
tid. Grässvålen är tät med 
lavar och stora delar är 
bevuxet med sandstarr och 
ängshavre.  
Foto: Johan Jansson, år 2013 
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Flygbild över Skedeås från norr och söderut. Till vänster och i den centrala delen av 
bilden syns det obetade norra delområdet och i bildens övre del syns det södra 
delområdet som betas. 
Foto:Jan Videvik, år 2013 
 
Översiktskarta med projektområdet (röd linje), 
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Ortofoto över benefit area (blå linje) 2013 

 
 
 
Ekonomiska kartan över benefit area (blå linje) 30-40 tal  
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Inledning 
Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i Natura 2000-området för att nå de mål som är 
uppsatta inom Life + projektet Sand Life och som syftar till att områdets naturtyper och arter ska uppnå 
gynnsam bevarandestatus. Vid restaurering ska hänsyn tas till gällande bevarandeplan för natura 2000-
området Skedeås (tidigare Skedemosse).  

 

1.  SYFTE 

 
Att: 
restaurera de inom området förekommande naturtyperna som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda 
områden, Natura 2000, så att de kan nå gynnsamt tillstånd. 
 
Syftet ska nås genom att: 
 

 Jordanalyser genomförs innan restaureringsåtgärder för att få kännedom om var i jordlagren pH och 
kalkhalt är som högst. Målet är därefter att anpassa skötselåtgärder avseende hur djupt man behöver 
gräva i sanden för att få upp så mycket kalkrik sand som möjligt till ytskiktet. Detta för att gynna 
etablering av kalkgynnade kärlväxter.  

 Inom ett ca 28 hektar stort område genom mekanisk störning skapa en stor variation med riklig 
förekomst av rena sandblottor av olika storlek och spridning samt en mer uppluckrad/gles grässvål. 

 Genomföra naturvårdsbränning i det norra delområdet som inte betas. 

 Röjning samt avverkning av tall, björk och buskar som en och slån. 

 Återinföra bete i det norra delområdet vilket innefattar röjning av stängselgata samt uppsättning av 
hägn samt skriva avtal om beteshållning med djurhållare. 

 
 

2.  BESKRIVNING AV OMRÅDET 

 

2.1  Uppgifter om området 

 
Natura 2000-område: Skedeås (tidigare Skedemosse), SE0330104  
Restaureringsareal: ca 28 ha (benefit area)  
Län: Kalmar  
Kommun: Borgholm  
Förvaltare: Länsstyrelsen, Djurhållare och markägare  
  
  
  
 
  



5 

 

RESTAURERINGSPLAN inom LIFE+-projekt Sand Life www.sandlife.se 

 

2.2  Allmän beskrivning av området 

 
Natura 2000-området Skedemosse ligger på mellersta Öland i Bredsättra socken. Området består av två 
delområden belägna på Ancylusvallen öster om Skedemosse. Här är strandvallen bred och huvudsakligen 
uppbyggd av sand, men innehåller även mindre partiklar med grövre sediment. Längs med vallen finns 
ett stråk med värdefulla naturbetesmarker. De domineras av torra gräsmarker med artrik flora.  

Det södra delområdet utgörs av torr, sandig betesmark med ganska mycket enbuskar. Vegetationen 
består av kalkgräsmark med små inslag av sandstäpp. Genom området löper en bäckravin med 
erosionsbranter och där finns blottad sand.  

Hela det norra delområdet har tidigare varit betesmark, men idag hävdas endast en femtedel av marken 
längst i söder genom bete. Den del som fortfarande betas är nästan helt öppen och består av torr, sandig 
kalkgräsmark med inslag av sandstäpp. I den ohävdade delen växer det fläckvis med dungar av träd och 
buskar. Där finns även fuktigare partier med orkidérika kalkfuktängar. 

Området har en rik flora och fauna. Axveronika, solvända, backnejlika och brudbröd är vanliga på 
kalkgräsmarkerna. Bland sandstäppsfloran har de sällsynta kärlväxterna fågelarv, tofsäxing och trubbstarr 
påträffats, samt ovanliga svamparter såsom stjälkröksvamp, dvärgjordstjärna och rotmusseron. Området 
hyser en intressant insektsfauna med ett stort antal sällsynta fjärilar och några rödlistade skalbaggsarter. 

 
 
3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER 
 
 
3.1 Restaureringsområden med mål och åtgärder, för delområden se kartbilaga 1. 
 
 

Delområde Areal 
(ha) 

A 19,5  

B 5,6 

C 2,8 

 
 
Delområde A 
 
Beskrivning: 
Öppen till träd och buskbeväxt gräsmark /hed som tidigare brukats både som åkermark samt som åker i 
vissa delar.  
 
Restaureringsmål: 
En till stora delar öppen betesmark med inslag av enbuskar samt begränsad andel tall med riklig 
förekomst av sandblottor. 
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Åtgärder:  

 Jordanalyser genomförs innan restaureringsåtgärder för att få kännedom om var i jordlagren pH 
och kalkhalt är som högst. 

 Inom projektet avverkas merparten av tallen och björken i området. Två dungar av tall sparas 
tillsvidare vilket är gynnsamt för främst insektlivet då dessa ger skydd för vinden. Efter 
avverkning bryts stubbar upp och förs bort från området. 

 Naturvårdsbränning ska ske där förnaansamlingen är som mest påtaglig med början i söder. 
Bränning fler än en gång per år kan vara aktuell på grund av tät grässvål.  

 Röjning av brandgator sker innan bränning. 

 Röjning av stängselgata innan uppsättning (ca 2000 meter). 

 Grävning av sandblottor i området som tillsammans med delområde B och C ska uppnå en areal 
om ca 4 ha. 

 Mekanisk störning med exempelvis slagghack och räfsning kan genomföras i kombination med 
grävning av sandblottor för att uppnå en delvis uppluckrad gräsvål. 

 
 
Delområde B 
Beskrivning: 
Öppen till glest buskbärande betesmark med enbuskar samt enstaka tall. I området finns enstaka öppna 
sandytor som hålls öppna av betesdjuren.  
 
Restaureringsmål: 
Öppen torr sandig betesmark med riklig förekomst av blottad sand och gles förekomst av enbuskar och 
enstaka tall. 
 
Åtgärder: 

 Jordanalyser genomförs innan restaureringsåtgärder för att få kännedom om var i jordlagren pH 
och kalkhalt är som högst. 

 Grävning av sandblottor i området som tillsammans med delområde A och C ska uppnå en areal 
om ca 4 ha. 

 Viss utglesning av enbuskarna i området bör ske. Detta kan genomföras genom traditionell 
manuell röjning av enbuskar eller genom att enbuskarna rycks upp för att på så sätt även skapa 
mindre fläckar med bar sand. Hänsyn ska även tas till eventuella villkor i miljöstödåtaganden. 

 
Delområde C 
 
Beskrivning: 
Öppen till tätt buskbeväxt betesmark med enbuskar samt enstaka tall. I området finns enstaka öppna 
sandytor som hålls öppna av betesdjuren. 
 
Restaureringsmål: 
Öppen torr sandig betesmark med riklig förekomst av blottad sand och gles förekomst av enbuskar och 
enstaka tall. 
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Åtgärder: 

 Jordanalyser genomförs innan restaureringsåtgärder för att få kännedom om var i jordlagren pH 
och kalkhalt är som högst. 

 Grävning av sandblottor i området som tillsammans med delområde A och C ska uppnå en areal 
om ca 4 ha. 

 Utglesning av enbuskarna i området bör ske. Detta kan genomföras genom traditionell manuell 
röjning av enbuskar eller genom att enbuskarna rycks upp för att på så sätt även skapa mindre 
fläckar med bar sand. Hänsyn ska även tas till eventuella villkor i miljöstödåtaganden. 

 
 
 
4. ARBETSGÅNG 
 
Period 1 (mars 2013 – oktober 2013)  
 
Planering av arbete, jordanalyser samt uppföljning. 
 
 
Period 2 (november 2013 – december 2017) 
 
Skötselåtgärder enligt beskrivning i område A-C.  
 
Period 3 (januari 2018 – juli 2018) 
 
Utvärdering av utförda åtgärder samt eventuellt ytterligare restaureringsåtgärder beroende på uppnått 
resultat samt om målet bedöms vara uppfyllt eller inte. Uppföljning av skötselåtgärder i form av 
inventeringar och flygfotoanalyser. 

 
 
5. INFORMATION  

 Två områdesspecifika skyltar tas fram inom projektet med beskrivning av området samt de 
restaureringsåtgärder som genomförs. 

 Två skyltar som med generell beskrivning om SandLife-projektet tas fram och placeras i 
anslutning till de områdesspecifika skyltarna.  

 Informationstavlor sätts upp i samband med skötselåtgärder som beskriver vilka åtgärder som 
genomförs samt varför de är så viktiga. 

 Informationsmöte med markägare genomförs och dessa ska följas upp vid behov särskilt i 
samband med genomförande av skötselåtgärder. 

 Guidningar/fältvandringar som visar på områdets värden och de åtgärder som görs i området. 

 Hemsida där information om restaureringsåtgärder läggs ut kontinuerligt. 
 
 
 
 
 
 



8 

 

RESTAURERINGSPLAN inom LIFE+-projekt Sand Life www.sandlife.se 

6.  SKÖTSEL EFTER RESTAURERING 
 
 
Fortsatt skötsel efter restaurering och projektets slut kommer att ske inom ramen för Länsstyrelsens 
ordinarie förvaltning av skyddade områden i samråd med markägare och djurhållare samt genom 
miljöstödsåtaganden. 

 

 
 
7. UPPFÖLJNING 
 
Inom Sand Life sker uppföljning av habitat och arter före och efter restaureringsåtgärder. Efter 
projektets avslutade kommer fortsatt uppföljning ske genom nationell uppföljning av skyddade områden. 
 
Följande uppföljning sker i detta Natura 2000-område inom projektet: 

- Uppföljning av vegetation, ansvarig: Lunds universitet 
- Uppföljning av insekter, ansvarig: Lunds universitet 

 
Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna 
 
Länsstyrelserna i Halland, Skåne och Kalmar ansvarar för att uppföljning efter projektets slut sker inom 
respektive län 
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Bilaga 1 
 

 
 


