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Life RestoRED 
återskapar ängs- och betesmark 

Projektet genomför åtgärder på 76 platser i nio län 
i Sverige. Platserna har naturvärden som är särskilt 
viktiga att skydda och bevara och de ingår i nätverket 
Natura 2000. Projektet pågår mellan 2021 och 2027 
och omfattar en budget på cirka 14,5 miljoner euro. 

Samverkande parter 

Denna folder är producerad med ekonomiskt 
stöd från Europeiska unionens Life-program. 
Innehållet ansvarar projektet Life RestoRED 
för. Det återspeglar inte nödvändigtvis 
Europeiska kommissionens uppfattning. 

Läs mer om projektet på vår hemsida 
www.liferestored.se eller sök upp oss 

på Facebook eller Instagram 

Illustrationer: Jonas Lundin AB  Text: Länsstyrelsen Östergötland 
Foto: Tommy Karlsson och Martin Larsson  Produktion: BYN Kommunikation AB 

www.liferestored.se


LÄNS1080 - folder_A4_sv.indd  4-6LÄNS1080 - folder_A4_sv.indd  4-6 2022-05-20  09:152022-05-20  09:15

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

Under de senaste hundra åren har stora områden 
av ängs- och betesmark övergivits när jordbruket 
moderniserats och förändrats. Många sällsynta djur 
och växter har fortfarande den brukade och betade 
marken som sin livsmiljö. 

Hedar, slåtterängar, trädklädda betesmarker, skogs-
beten, strandängar, rikkärr och öppna artrika betes-
marker är naturtyper i jordbrukslandskapet som 
är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, och som är 
av intresse att bevara för att säkra den biologiska 
mångfalden i EU. 

Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar 
förutsättningar för att dessa naturtyper ska finnas 
kvar som livsmiljöer även på längre sikt. Förutom att 
restaurera livsmiljöer görs detta genom att sprida 
kunskap och erfarenheter. 

Bete och stängsling 
Stängsling och återinförande av bete är en viktig åtgärd 
i projektet som möjliggör att områden öppnas upp igen 
och gynnar hävdberoende arter. 

Slåtter 
Slåtter, antingen manuell eller maskinell är en viktig 
åtgärd i projektet där många marker som historiskt 
skötts genom slåtter nu börjar slåttras igen. Detta gynnar 
blomrikedomen i slåtterängarna, som i sin tur gynnar 
pollinatörer. 

Pollinering 
Blommande buskar och träd liksom rikedom av blom-
mande örter är viktiga förutsättningar för förekomsten av 
pollinatörer. Plantering av blommande träd och buskar 
men också röjning för att gynna dessa är åtgärder som 
genomförs i projektet. 

Död ved 
Död ved är full av levande organismer, den bidrar med 
livsmiljöer som många arter är beroende av. Den döda 
veden kan skapas genom naturliga processer, men även 
genom mänskliga aktiviteter. Till exempel kan stockar 
och grenar läggas på hög, för att skapa en faunadepå. 
Träd kan också medvetet skadas för att skapa strukturer 
som eferliknar sådana som normalt finns i äldre träd, så 
kallad veteranisering. 

Röjning 
Röjning av buskar och sly samt nedtagning av yngre träd 
är viktiga åtgärder för att skapa gläntor och öppna upp 
områden som vuxit igen när områden slutat skötas. 




