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DELRAPPORT 4
Naturmiljöer vid
nedre Dalälven
Pär Eriksson

En naturvårdsbränning genomfördes på Fortums mark vid Untra juni 2011. Foto Pär Eriksson.

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.

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. Arbetet innebär även en samverkan
med Bergvik Skog 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.

KARTA 1

Översiktskarta över marker som kan komma att beröras av projektet.
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MÖTEN OCH PLANERING
Den 21 februari 2011 genomfördes ett möte mellan Upplandsstiftelsen och Fortum på Upplandsstiftelsens kansli. Budget och planerade åtgärder inom projektet
diskuterades samt diverse informationsfrågor. En gemensam exkursion föreslogs och
genomfördes sedan den 26 maj.

Lantbrukaren Lennart pettersson berättar om sina djur han har betandes i de
fållor som nu anlagts genom projektet. Foto: Pär Eriksson

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
ARBETE UTFÖRT I LANDMILJÖER
Under året har arbetet med restaurering av strandängar och svämskogar i naturreservatet Bredforsen i Uppsala län fortsatt. Ett 50 ha stort område har färdigställts, karta
2 och hävdas nu med betesdjur. Restaureringen har omfattat slyröjning av älvängar,
röjning och utgallring av gran samt frihuggning av äldre ek och tall i svämskogsmiljöer. Bidrag 450 000 kr för restaurering av betesmarker har beviljats av Länsstyrelsen.
En informationsskylt som bekriver arbetet sattes upp i maj, se under information.

Under vintern 2011 restauerades den gamla fäbodvallen och granplanteringar avverkades. Foto Pär Eriksson

Området hägnades sedan in och betades under sommaren Foto Pär Eriksson

KARTA 2

Område i naturreservatet Bredforsen som stängslats in och hävdas idag genom bete.

Planerna på restaurering av ekhagar på Bergviks mark vid Untra gård, område 120
och 113a karta 1, har fortsatt. Kontakter har tagits med Bergvik, djurägare på
Untra gård och StoraEnso som sköter skogen. Ett fältbesök med Bergviks chefsekolog Börje Pettersson och Göran Hylander/StoraEnso gjordes under våren. En fortsatt
samverkan med syfte att bevara och utveckla hagmarkerna och de gamla ekarna
diskuterades.
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Börje Pettersson/Bergvik, Göran Hylander/StoraEnso diskuterar restaurering av hagmark med BjörnGunnar lagström och Frida Hermansson Upplandsstiftelsen. Foto Pär Eriksson

En naturvårdsbränning utfördes på Fortums marker vid Untra i juni. Ett ca 7 ha
stort område hade iordningställts för bränning under våren. Branden anlades av
inhyrd personal från Stora/Enso den 9 juni och övervakades och släcktes sedan
slutligen av Upplandsstiftelsens personal en vecka senare. Som uppföljning av
brandens effekter kommer en invntering av vedlevande insekter att genomföras
under sommaren.

Naturvårdsbränning på Övre Tylleropsön
Foto: Pär Eriksson

Den av skogsbrand beroende skalbaggen
sotsvart praktbagge dök omdelbart upp på
Övre Tylleropsön Foto: Pär Eriksson
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Utöver naturvårdsbränning utfördes restaureringshuggningar för att gynna lövskog
på Fortums marker. Ett ca 2 ha stort område på Tylleropsön vid Untra röjdes på
gran för att främja uppkomsten av en lövskog med björk, asp, sälg, al, lind och
ek. Båda åtgärderna följer de förslag till skötselplan som Upplandsstiftelsen tidigare lagt fram på uppdrag av Fortum, se karta 3.

Uthuggning av gran för att gynna den uppkommande blandlövskogen på Fortums mark. Foto: Pär Eriksson

KARTA 3

Skötselplan över Fortums marker enligt Upplandsstiftelsens förslag år 2010.

INFORMATION
Den 26 maj invigdes en informationsskylt i naturreservatet Bredforsen som beskriver
arbetet med restaurering av älvängar och svämskogar som bedrivits i projektet.

Naturvårdsbränningen på Övre Tylleropsön uppmärksammades i en större artikel i
Gävle dagblad samt i en mindre i Uppsala Nya Tidning.

EKONOMISK REDOVISNING
VERKSAMHET JAN-JULI 2011
Kostnader (exkl moms)
Stängsel för betesfållor vid Jörsön

60 000 kr

Restaurering av älvängar på Jörsön

28 580 kr

Infoskylt på Jörsön

3 690 kr

Mat & logi Untra konferens			

2 909 kr

Bilhyra/resor					

4 598 kr

Arbetsledning, planering 		

5 000 kr

				

SUMMA:				

104 777 kr

-

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 fjärde delrapporten som beskriver det hittills
utförda arbetet i projektet.
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info@upplandsstiftelsen.se
www.upplandsstiftelsen.se

