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DELRAPPORT 2
Naturmiljöer vid
nedre Dalälven
Pär Eriksson

Skotning av ris utförs med en liten maskin för att undvika onödiga körskador, naturreservatet Bredforsen.
Foto Pär Eriksson.

Karta 1

Översiktskarta över marker som kan komma att beröras av projektet.

Inledning
År 2009 inledde Upplandsstiftelsen och Fortum Markets AB ett samarbete
för att bevara naturvärden vid nedre Dalälven. Arbetet syftar till att bevara och
utveckla de naturmiljöer som mest karaktäriserar landskapet längs älven såsom
älvängar och lövrika strandskogar. Miljöerna är inte bara kännetecknande för de
unika naturförhållandena vid nedre Dalälven, de är också livsmiljö för en rad
hotade arter. Genom förändringar i markanvändningen inom jord- och skogsbruk
samt utbyggnaden av älven för vattenkraft håller dessa miljöer på att förändras
eller helt försvinna.
Projektet finansieras av Fortums Nordiska miljöfond, det vill säga försäljningen av Bra miljövalmärkt el. Naturskyddsföreningen har som miljöorganisation
godkänt projektets utformning.
Enligt de avtal parterna undertecknat ska projektet avrapportera skriftligen
varje halvår.
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Projektets omfattning
Arbetet syftar till att öppna upp och förhindra att älvängar och svämskogar växer
igen, samt återskapa naturligt lövrika skogsmiljöer med asp och gamla ekar.
Insatserna innebär:
		uthuggning av gran från strandängar och lövträdsrika områden
		buskröjningar på strandängar
		frihuggning av gamla ekar
		återskapande av slåtter och betesmark på älvängar
		gynnande av lövträd som asp
åtgärder för att gynna vitryggig hackspett
		åtgärder för att förbättra situationen för fisk och andra vattenlevande
		organismer som lever i strömmande vatten

Samarbetspartner och intressenter
Projektet kommer att pågå i tre år. Arbetet leds av Upplandsstiftelsen i kontakt
med Fortum och i samråd med berörda myndigheter: Länsstyrelsen i Uppsala
län, Heby, Tierp och Älvkarleby kommun. Under året har kontakter knutits med
Bergvik AB som äger stora arealer kring älven samt Naturskyddsföreningens
Projekt vitryggig hackspett.

Områden som berörs
Projektet omfattar en rad naturområden bland annat naturreservatet Bredforsen
och Fortums marker kring Untra kraftverk, se karta 1.
Delar av området utnyttjas för friluftsliv. En viktig del i arbetet är därför att
lyfta fram och informera om naturvärdena, t ex genom olika publikationer och
information i området.

		

Nöttbo ligger på Bergviks mark och är en igenväxt ekhage vid älven. Området kartläggs nu och möjligheterna
att restaurera hagen diskuteras i projektet.. Foto: Pär Eriksson.
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möten och planering
Den 19 januari 2010 träffade Upplandsstiftelsen representanter för Bergviks skog
AB. På mötet deltog Bergviks ekolog Börje Pettersson samt Anna Kolmert, naturvårdsansvarig för Bergviks region öst. Ett antal områden som Upplandsstiftelsen
tidigare inventerat på Bergviks marker presenterades som tänkbara för åtgärder inom
projektet (fram för allt att gynna ek), se karta 1. Bergvik ställer sig positiv till projektet och att åtgärder även kan komma i fråga på deras marker. Projektet kommer att
gå vidare med att föreslå åtgärder och presentera dessa för Bergvik allt eftersom de
framkommer. Den 10 maj 2010 hölls ännu ett möte med Fortum där bland annat
tänkbara åtgärder på Fortums markinnehav vid Untra diskuterades.

Genomförda åtgärder
Arbete utfört i landmiljöer
Under året har arbetet med restaurering av strandängar och svämskogar i naturreservatet Bredforsen i Uppsala län fortsatt. Ett 35 ha stort område har stängslats in och
hävdats med betesdjur, karta 2. Restaureringen har omfattat slyröjning av älvängar,
röjning och utgallring av gran samt frihuggning av äldre ek och tall i svämskogsmiljöer. Djurägaren som vi samverkar med är intresserad av ytterligare betesmark i området och nya fållor planeras för nästa år. Bidrag för restaurering av betesmarker söktes
år 2009 från Länsstyrelsen och beviljades i år (men har inte utbetalts än).

Arbetet med att minska graninslaget l lövstrandskogarna fortsätter. ”Gransanering” i svämskog i naturreservatet
Bredforsen. Foto: Pär Eriksson.
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Information
I en artikel med fokus på den vitryggiga hackspetten vid Färnebofjärden omnämndes
utplanteringen av vitryggig hackspett i Båtfors-området i Uppsala Nya Tidning.
I samband med invigningen av Bredforsens naturreservat beskrevs den 3 juni
åtgärder som utförts i området av projektet. Utplanteringen uppmärksammades även
i radio SR/P1 ”vetandets värld” där projektledaren Kristoffer Stighäll intervjuades.

Artiklar i Uppsala Nya Tidning som berör projektet publicerades under sommaren.
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Ett ca 1 ha stort lövbestånd i direkt anslutning till naturreservatet och betesfållan
har åtgärdats på mark som ägs av Bergvik skog. Gran har avverkats och grov tall samt
ett 10-tal ekar har friställts.
Åtgärder i form av frihuggning av grov ek och tall har planerats på Bergviks mark
vid Lerån-Tångsån, område 201a, se karta 1. Avverkningarna kommer att genomföras i höst. En liten älväng i anslutning till en rastplats som anlagts av Älvkarleby
kommun röjdes och slogs under sommaren i samma område.

Röjning och slåtter av älväng på Färnäset vid kanotleden längs Lerån-Tångsån. Före och efter åtgärd.
Foto: Fredrik Larsson.

Restaurering av ekhagar på Bergviks mark vid Untra gård har planlagts under våren.
Kontakter har tagits med djurägare på Untra gård och markägaren.
Lövskogsrestaurering har planerats på Fortums marker vid Untra, område 36
och 32 enligt Upplandsstiftelsens naturinventering som gjordes tidigare i området.
Område 32 kommer att åtgärdas under hösten. I båda fallen rör det sig om röjning
av planterad gran i lövskogsdominerade ungskogar på Hallsboön.

Möjligheterna att återfå bete i
ekhagen vid Nöttbo diskuteras med
djurägaren på Untra gård. Foto: Pär
Eriksson.
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Bygge av voljär i anslutning till naturreservatet Båtfors. Foto: Pär Eriksson.

Två voljärer för vitryggig hackspett byggdes i samverkan med Naturskyddsföreningens projekt vitryggig hackspett och Länsstyrelsen i Uppsala. Voljärerna användes
för utplantering av 10 ungar av vitryggig hackspett. Fåglarna härrör dels från infångade fåglar i Norge och uppfödda fåglar på Nordens ark. Då antalet fåglar översteg det
planerade byggdes två voljärer i stället för en som var budgeterat. Efter att fåglarna
släppts ur burarna har de matats kontinuerligt av personal som finansierats av Naturskyddsföreningen och Upplandsstiftelsen.

En av de tio ungarna av vitryggig hackspett som lämnat buren. Foto Pär Eriksson.
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VITRYGGIG HACKSPETT
Denna bur tillhör Naturskyddsföreningen och används för
utplantering av vitryggig hackspett. Vitryggig hackspett är
idag en av landets mest hotade arter. Utplanteringarna ingår
som en del i det nationella åtgärdsprogrammet för arten.
Buren är fåglarnas trygghet och därför ber vi alla att visa
stor hänsyn och inte vistas i närheten.
Den är byggd av Upplandsstiftelsen med ekonomiskt stöd
från Fortums miljöfond.

Bergvik skog AB för att främja den vitryggiga hackspetten.

Vid frågor kontakta:
Kristoffer Stighäll, Naturskyddsföreningen, 070-669 68 96
Pär Eriksson, Upplandsstiftelsen, 018-611 62 69
Ingemar Lindquist, Länsstyrelsen i Uppsala län, 018-19 52 17

Teckning: Johan Stenlund

I anslutning till dessa burar har stora områden avsatts av

			

Ekonomisk redovisning
Terrester verksamhet 2010 (jan–jul)
Kostnader (exkl moms)
Bygge av två voljärer

51 190 kr

Restaurering av älvängar och svämskog
på Jörsön samt skotning av ris

10 685 kr*

Röjning och slåtter av älväng Färnäset		
(Tullgårdens Natur&Kultur)

3 100 kr

Fältarbete och planering		

12 500 kr

Resor, US				

4 900 kr

* Den totala summan uppgår till 106 850 kr. 90% av kostnade
täcks av de restaureringsstöd som beviljats av jordbruksverket

SUMMA:					
		

82 375 kr

Karta 2

Område som stängslats in och hävdas idag genom bete. Restaureringsstöd är sökt från Länsstyrelsen.
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År 2009 inledde Upplandsstiftelsen och Fortum Market AB ett samarbete för att bevara naturvärden vid nedre Dalälven. Arbetet är inriktat
med syftet att bevara och utveckla de naturmiljöer som mest karaktäriserar landskapet längs älven såsom älvängar och lövrika strandskogar.
Projektet finansieras av Fortums Nordiska miljöfond. Enligt de avtal
parterna undertecknat ska projektet avrapportera skriftligen varje halvår.
Detta är således den andra delrapporten som beskriver det hittills
utförda arbetet i projektet.

Box 26074, 750 26 Uppsala
info@upplandsstiftelsen.se
www.upplandsstiftelsen.se

