
Kakängssundet – Förslag till skötselåtgärder 

Natur- och friluftlivsvärdena i Kakängssundet är uppmärksammade sedan lång tid tillbaks. De största 

naturvärdena är knutna till ädellöv, framförallt ek, men även björkrika och vissa barrdominerade 

områden har höga värden. Lövet finns framför allt i svämskogsmiljöer som på grund av regleringar av 

vattnet inte längre översvämmas. 

1990 tog Korsnäs AB fram en skötselplan för området där skötselåtgärder föreslogs, se bilaga. De var 

framför allt inriktade på att främja lövmiljöerna genom uthuggning av gran. En del av dessa åtgärder 

genomfördes strax därefter. Idag finns återigen ett stort och akut behov av liknande skötselåtgärder 

för att hålla kvar de värden som finns i området. Bland de arter som finns i området kan nämnas den 

starkt hotade barkkvastmossan Dicranum viride som växer på många ekar. Arten omfattas dessutom 

av Art- och habitatdirektivet och ett särskilt Åtgärdsprogram för hotade 

arter. 

Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen Gävleborg, Åtgärdsprogram för 
hotade arter, önskar att under hösten 2016 genomföra 
skötselåtgärder för att gynna ek i två delområden, se karta. De 
åtgärder som vi bedömer behöver vidtas är röjning av ung gran och 
ringbarkning av i huvudsak granträd som växer invid ekar. Granarna 
är utspridda i området de träd som är tänkta att ringbarkas utgörs 
nästan helt av klenare träd d.v.s. inget problem med barkborrar. 

 

 

Delområden (se även karta) 
 

1. Röjning, ringbarkning/Ekskötsel  (11 ha)  

Svämskogar med Ek och bl.a. gran, tall, lind, lönn. Stor förekomst av barkkvastmossa, men även rik 

förekomst av förekomst av lunglav, aspfjädermossa samt enstaka timmerskapania. Gran som hotar 

ekträd ringbarkas och uppväxande gran i närheten av ekarna röjs bort. Ringbarkning sker fr. a i 

området öster om rännan. Här går en del blöta dråg genom området där det är särskilt viktigt att 

gran vid ekarna tas bort. Enstaka gran kan även behöva fällas för att rädda ekträd.  

Antal träd som ringbarkas: ca 50.  

2. Ringbarkning/Ekskötsel (2 ha) 

Svämskog med ek och gran, men inte så mycket unggran. Värdefull lavflora på några ekar. Gran som 

hotar ekträd ringbarkas. 

Antal träd som ringbarkas: ca 10. 

Figur 1. Barkkvastmossa med sina 
typiska sköra bladspetsar 



  

Karta över området 
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Område 1 öster om rännan 



  

  

  

Område 1. Olika platser väster om rännan. 



 

 

BILAGA: Utdrag ur Korsnäsrapport 1990 





 

 

 

 



 



 



 

 


