Allemansrätten – frihet under ansvar!
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Sveaskog är Sveriges största skogsägare med cirka 4,6 miljoner hektar mark över hela Sverige, varav 3,5 miljoner hektar är
produktiv skogsmark. Det motsvarar femton procent av landets
produktiva skogsmarksareal.
Sveaskog ägs av svenska staten och strävar efter att förvalta skogen på ett föredömligt sätt, genom att kombinera ett
lönsamt skogsbruk med högt ställda miljömål.
För att bevara biologisk mångfald har Sveaskog beslutat att
använda 20 procent av den egna produktiva skogen för naturskydd och naturhänsyn. På 80 procent av arealen bedriver
företaget ett effektivt skogsbruk. Sveaskogs skogar är certifierade enligt FSC (Forest Stewardship Council), vilket innebär
ett ansvarsfullt brukande ur såväl ekonomisk som miljömässig
och social synpunkt.
Sveaskog levererar årligen 20 procent av det svenska
virkesbehovet. Av detta kommer knappt hälften från Sveaskogs
egen skog. Resten omsätter företaget genom köp, byten och
import.
Sveaskog har även ett särskilt uppdrag att erbjuda jakt, fiske
och naturupplevelser i samarbete med lokala entreprenörer.

Brånarna
Flyet

Gräsgölen

Inom ekoparken finns även privata områden med bostadshus, odlingslandskap och skogsbruk. Var vänlig respektera
att det är privat egendom.
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11 Aboda klint med sin fantastiska utsikt ligger i anslutning till ekoparken. Här finns också servering och motionsspår.
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9 Barnebo med de mäktiga stengärdesgårdarna från
1860-talet och den vackra jätteeken är väl värt ett besök.
Intill stenmuren finns gammal hagmark med en intressant
örtflora.
10 Alsterån slingrar sig från Allgunnen österut genom
ekoparken. Sträckan mellan Böta Kvarn och Hornsö är en
uppskattad kanotled på våren.
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8 Bokhultets naturreservat är vackert belägen intill
Alsterån, strax söder om Böta kvarn. Området består av
gammal bokskog och lövblandskog med många ovanliga
djur och växter.
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Allgunnen
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6 Örkullegölen är en lättillgänglig och mysig rastplats
i avkopplande omgivning.
7 Skärsgölarnas tallnaturskog består av gammal,
brandpåverkad tallskog med inslag av lövträd, som är
karakteristisk för ekoparken. De många stenblocken i
området skapades när inlandsisen smälte.
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5 Arbåga är en av ekoparkens mest natursköna platser.
Här kan du koppla av på klipporna och höra Lillesjöns
vatten strömma genom dammluckorna.
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Aboda klint

3 Ledegöl är en fridfull skogssjö med barrskogsklädda
stränder. Sydväst om sjön finns ett naturreservat med gammal, naturskogsartad barrblandskog.
4 Råsgölsbrännan är ett 12 hektar stort område där
en naturvårds- och hyggesbränning utfördes år 2002.
Skogsbranden skapar miljöer med hög andel död och
bränd ved vilket gynnar många hotade djur och växter.

Allemansrätten är en förmån som ger oss alla rätten att röra
oss fritt i skog och mark, så länge vi tar hänsyn till natur och
djurliv. Grundregeln är att inte störa – inte förstöra. Du får
gärna tälta något dygn, plocka blommor, svamp och bär. Du får
även elda om det inte föreligger någon brandrisk. Glöm inte att
släcka ordentligt efteråt! I Ekopark Hornsö finns naturreservat.
Där gäller särskilda regler för friluftslivet. Information om dem
kan du få av Naturvårdsverket eller via www.allemansratten.se.
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2 Högsbyleden är en lättvandrad led som passerar
genom hela ekoparken. Längs med leden kan du ta ett
svalkande dopp i någon av sjöarna.
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1 Allgunnen är en av de största oreglerade sjöarna i
Sydsverige. I markerna kring sjön finns mycket höga naturvärden med ett stort antal sällsynta arter av skalbaggar och
fjärilar. Delar av sjön och de omgivande skogsmarkerna är
avsatta som naturreservat.
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Ekopark Hornsö

Ekoparkens sevärdheter

Ekopark Hornsö

Välkommen till

Ekopark Hornsö
och Sveaskog
Ekopark Hornsö ligger i Kalmar län. Ekoparken
är nära en kvadratmil stor och därmed en av
landets största. De brandpräglade skogarna i
Hornsö har en rik biologisk mångfald. Gammal
tallskog växer tillsammans med grova ekar,

Sveaskogs ekoparker
– för naturen och människan
En ekopark är ett större sammanhängande landskap med
stora ekologiska värden. Här har Sveaskog höga miljöambitioner. Minst hälften av den produktiva skogsmarken
används för naturvård. I ekoparkerna kommer Sveaskog
både att bevara och aktivt restaurera biologisk mångfald.
Skogsbruk kommer att bedrivas i de flesta ekoparker,
men anpassas till ekoparkernas särskilda natur- och kulturvärden. I ekoparkerna styr ekologiska värden över ekonomiska, samtidigt som skogens betydelse för friluftslivet och
människans välbefinnande sätts i fokus.
Totalt kommer Sveaskog att utveckla drygt trettio ekoparker runt om i landet.

aspar och bokar. Här finns även mycket död
och döende ved, som ger livsrum åt många
insekter.
Hornsö är insekternas landskap och ett av
Västeuropas viktigaste områden för bevarande
av hotade insekter. Här finns en unik artrikedom
med cirka 700 kända arter av vedlevande skalbaggar, varav mer än 200 är rödlistade.

skap med möjligheter till vandring, fiske och
kanotpaddling.
För att bevara och restaurera den unika
mångfalden i Hornsö har Sveaskog valt att göra
området till ekopark. Välkommen till en fascinerande naturmiljö med många sevärdheter.

Ädellövskog
Ädellövskog är den svenska skogstyp som hyser flest
hotade arter. I Hornsö finns värdefulla ädellövskogar av
främst ek och bok. Sveaskogs ambition är att skapa fler
variationsrika ädellövskogar i ekoparken – dels genom att
bevara gamla grova lövträd, dels genom aktiv skötsel och
restaurering i områden där lövträd föryngrar sig spontant.

Historisk bruksbygd
I Hornsö har det funnits gott om järn i sjöar och myrar
och området har en imponerande historia som bruksbygd.
På 1700-talet var Hornsö Sveriges näst största producent
av järnmalm. Stora delar av dagens ekopark var s k rekognitionsskogar, där bruket högg ved till den energikrävande
masugnen. Skogen blev gles och ointressant för det
moderna skogsbruket som växte fram under 1800-talets
andra hälft. 1866 tog Kronan över skogarna och påbörjade
en återbeskogning.
Under 1900-talet har virkesförrådet i Hornsö ökat dramatiskt. Samtidigt har de öppna ljusa skogarna, där många
vedinsekter trivs, blivit mörkare. I ekoparken kommer
Sveaskog att återskapa glesa skogar för att rädda insekter
som idag lever i tynande populationer.

Naturvårdsbränning

Alsterån
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Ekoparken bevarar och förändrar
Inget landskap i Sverige har bättre förutsättningar än Hornsö
att bevara en så rik fauna. För att bevara den biologiska
mångfalden krävs olika metoder alltifrån orördhet till aktiv
skötsel.
I skötselplanen för Ekopark Hornsö har Sveaskog satt
upp flera långsiktiga mål för naturvården samt beskrivit
åtgärder som kommer att göras. Tabellen nedan visar hur
Hornsö kommer att se ut i framtiden utifrån den uppsatta
målbilden.

Hornsö, med Alsterån som rinner genom
området, erbjuder besökaren ett vackert land-

Tallskog
Hornsö domineras av tallskog. I ekoparken finns värdefulla
brandpräglade tallnaturskogar, som erbjuder livsrum åt
många skogslevande arter. Här ges en känsla av hur sydöstra Sveriges skogar såg ut före det industriella skogsbrukets intåg. Sveaskog kommer att skapa fler tallnaturskogar och gammeltallar i ekoparken.

Tallskog med höga naturvärden
Ädellövskog med höga naturvärden
Lövskog med höga naturvärden
Befintliga reservat
Produktionsskog med förstärkt
hänsyn
Produktionsskog med generell
hänsyn
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Med den naturhänsyn som också lämnas i produktionsskogen blir den
totala naturvårdsarealen 61 procent.

Lövskog och lövsumpskog
Gamla lövträd är viktiga för många arter. Miljöer med björk,
asp, al och sälg kommer att förstärkas i ekoparken. Restaurering sker dels genom att återskapa fuktiga strandoch lövsumpskogar, dels genom naturvårdsbränning som
ger täta lövbrännor med björk och asp. Dessa miljöer är
särskilt viktiga för många fåglar, t ex den sällsynta vitryggiga hackspetten.

Viktiga bränder
Ända in på 1900-talet förekom skogsbränder regelbundet
i Hornsö. Bränderna har bidragit till dagens höga naturvärden i ekoparken. Många skogslevande arter är beroende
av den skogstyp och struktur som branden skapar, av
bränd mark och ved eller av de lövträd som etablerar sig
efter branden.

Insekter
Produktionsskog
På cirka hälften av ekoparkens areal kommer virkesproduktion fortfarande att bedrivas, men med förstärkt naturhänsyn. Sveaskog har valt att lämna 15 till 50 procent
naturhänsyn i varje enskilt produktionsbestånd. Detta är en
unik satsning som ger fåglar och insekter chans att leva i
livskraftiga populationer över hela ekoparken. Ek och andra
lövträd får utrymme i tallproduktionsskogen medan andelen
gran minskas. På så sätt kommer blandningen av trädslag
att successivt bli mer naturlig.

En av Hornsös 700 skalbaggsarter som lever av ved är
den sällsynta och mycket sårbara raggbocken. Raggbocken
finns idag endast i några få populationer i Sverige. Ett skäl
till att arten trivs i Hornsö är att skogen är öppen och ljus
och att det finns mycket död ved, framför allt av tall.
Raggbocken är stor och behårad. Eftersom den är så
proteinrik utgör den populär mat för fåglar. Därför flyger
raggbocken på natten. Raggbocken lever fyra år som larv i
liggande tallstammar och tre veckor som vuxen skalbagge.
För att raggbocken ska trivas måste tallen ha legat på
marken i minst tio år, och helst ska rätt svampart vara med
i nedbrytningen av trädet.

