
BuskLife 2014-2020

• Total budget på 3 200 000 miljoner euro, EU 50%, NV 34 % och 
Lst i Skåne 16 %

• 16 Natura2000-områden fördelade över stora delar av Skåne

• Målsättning att förbättra bevarandestatusen i 18 olika naturtyper

• Inriktning på träd- och buskrika gräsmarker och till viss del 
ädellövskog.

• Fokuserar även på 6 arter läderbagge, ekoxe, hasselmus, 
barbastell och törnskata som förväntas få förbättras status i 
respektive N2000-område.

• Åtgärder med mycket röjning, luckhuggning och friställning av 
grova träd,men även veteranisering, uppsättning av mulmholkar, 
plantering av buskar och träd.



Amendment till projektet

• 2019 lämnades en ändringsansökan in (amendment) till EU-
kommissionen. 

• Huvudskälet är att det finns områden som vi inte kunnat arbeta 
med röjningar i. Främst Herrevads kloster och Mölle Hässle ca 100 
ha. 

• Det egentliga skälet är att det mesta blivit billigare än vad vi tänkt 
oss. Vi kunde ex inte lämna in en Midterm rapport för 18 månader 
sedan eftersom vi inte förbrukat tillräckligt med pengar

• 4 nya områden lades till, Skäldervikens östra klippkust, 
Hallabäckens dalgång, Fulltofta och Verkeåns dalgång.  I huvudsak 
ska vi röja, frihugga, sätta staket

• Två nya åtgärder demostrationställen och inventering av 
fladdermöss. 

• Förlängning ett år, nytt slutdatum 31 augusti 2021. 



BushLIFE 2014-2021

Skäldervikens östra klippkust

Hallabäckens dalgång

Fulltofta

Verkeåns dalgång



Planerade åtgärder i de olika områdena

N2000-område Åtgärder
Bjärekusten Stängsling, röjning
Bäckhalladalen (SE0420130) Avverkning, veteranisering, hasselmusholkar
Djurrödsbäcken (SE0420249) Stängsling, hasselmusholkar
Fredriksbergs mosse (SE0430122)/Svartskylle Stängsling, plantering
Hallands väderö (SE0420002) röjning
Herrevads kloster (SE0420287)/Herrevads kloster -
Broröd (SE0420242)/Brandeborg (SE0420293)

Stängsling, röjning, avverkning, plantering, 
veteranisering, mulmholkar

Humlamaden-Enelyckan (SE0430161) Veteranisering, hasselmusholkar
Klingavälsån-Karup (SE0430110)/Veberöds ljung Stängsling, plantering, veteranisering
Kronovall (SE0420285)/Store vång Röjning, hasselmusholkar
Kullaberg (SE0430092); Bränning
Kungsmarken (SE0430030) Röjning, veteranisering, mulmholkar
Måryd-Hällestad (SE0430026)/Prästaskogen, Torna 
Hällestad

Röjning, bränning, veteranisering, mulmholkar

Möllehässle-Kullens havsbad (SE0430082); Röjning, avverkning
Skoghejdan (SE0430115) Röjning, veteranisering, Hasselmusholkar
Stenshuvud (SE0420134) Röjning, hasselmusholkar
Svabesholm (SE0420135) Hasselmusholkar



Röjningar 

• Är i stort sett färdiga förutom Hallandsväderö där 
ganska stora arealer finns kvar att jobba med.

• Består mycket av buskröjningar av en och slån. 

• Friställning av ek. 



Stängsling och plantering

• Ungefär 6000 ekplantor i marken vid Herrevads 
kloster. 500 tillsammans Klingavälsån-Karup och 
Fredriksbergs mosse. 

• Nästan 10 000 ekollon planterade i skyddshägna

• Röjningsrester används för att skapa multifunktionella 
faunadepåer.

• Ytterligare 4000 ollon 
planteras av fåglarna

• 2 500 m buskar planteras



Bränning

Ca 6 hektar brända 3 vardera på Hallands väderö 
och Kulla berg. 
Har varit svårt att elda, framför allt på ön där det 
oftast är för fuktigt under de tider det funkar med 
biologin



Mulmholkar

40 stycken mulmholkar tillverkade och utsatta i Kungsmarken, 
Prästaskogen och Veberöds ljung 



Veteranisering

• Ca 300 träd har veteraniserats i Kungsmarken, 
Humlamaden, Veberöds ljung, Prästaskoge, 
Djurrödsbäcken och Skoghejdan + ytterligare 100 i 
Stenshuvud

• Arbetet påbörjades 2017 
och avslutades 2018. 

• Både höst och vår
• Ska följas upp sista året 

av projektet. 



Information
• Skyltar – områdesspecifika skyltar med info om BushLife i 13 

av områdena – tre specifika skyltar

• Foldrar - 11 områdesspecifika och två tematiska

• 12 guidningar (inklusive veteraniseringskurs)

• Många träffar med markägare och brukare

• Midtermrapporten 
till EU håller vi på 
med just nu.

• Tre tidigare 
rapporter är 
inlämnade

• En bok och en film 
kommer att tas fram 
i slutet av projektet



Uppföljning

• Före åtgärder inventeringar är utförda för fjärilar, fåglar, 
kärlväxter i samtliga ursprungliga områden och kommer att 
följas upp 2021. 

• Även de veteraniserade träden kommer att följas upp under 
2021 för att se i vilken mån strukturer har börjat utvecklas

• Fladdermöss – lades till inom uppföljning. Handlar egentligen 
om att öka kunskapsläget. Visade sig under guidningar att de är 
väldigt intressanta fladdermusmiljöer



BushLife fladdermöss



Progress fram till nu (C-actions)



BushLife 2020

• Seminarium om miljöersättningar
• Restaureringsåtgärderna slutförs
• Uppföljningen upphandlas
• Slutprodukterna upphandlas
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