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Utförda åtgärder har delfinansierats av Naturvårdsverkets
åtgärdsprogrammedel.

Efter samtal med Tommy Lövgren, Anna-Karin Jakobsson och Bengt Hemström har
jag valt ut några intressanta rikkärrsobjekt och besökt dem (se översiktskarta).
HÖGMOKÄLLAN
Högmokällan är ett intressant rikkärr nära Älvkarleby tätort med bl.a en imponerande
förekomst av kärrknipprot. Kommunen har genom ett tidigare lokalt
naturvårdsprojekt satt upp fina skyltar om ”rikkärr” och ”kallkälla”. Kärret höll på
att växa igen med al-, björk- och salixsly t.o.m. så att den ena av de två skyltarna
nästan döljs av sly. Kommunekolog Anna-Karin Jakobsson har sett till att slyröjning
har utförts under hösten 2007.

Kallkällan i april 2007.
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LUMMERBÄCKEN
För att hitta hit är det lämpligt att följa Upplandsleden till vindskyddet som ligger
på gränsen mot Gävleborgs län. Därefter viker man av norrut på en liten stig som
leder till jakttorn och en liten bro över Lummerbäcken.
Kärret är bevuxet med vass och det är ganska tuvigt, men med förhållandevis bra
bärighet. Har karaktär av översilningsäng. Jag undersöker detta objekt vidare genom
att titta på gamla ekonomiska kartan och häradskartan efter kulturspår.
Efter en inledande restaurering och slåtter med röjsåg och gräsklinga kan det kan gå
att sköta området med motormanuell minislåtterbalk. Uppskattningsvis 2,5 ha stort.

N DEGERMOSSEN
Litet rikkärrsfragment som håller på att växa igen med al, björk och salix. Skulle
kunna åtgärdas med röjsåg och gräsklinga på en dag för en person.

S BRÄNNMOSSEN
Hittade inget av värde när jag var där i mitten av september, men enligt Tommy
Lövgren finns ett ca 0,25 ha stort rikkärr med fin flora och ett dike rakt igenom.
Kanske har det nyligen upptagna hygget förändrat förutsättningarna? Koordinat:
1591 860 6717 380

S LÅNGSAND
Enligt Tommy Lövgrens uppgifter finns här ett dikat, ca 2 ha stort extremrikkärr med
axagdominans, brudsporre, majviva och ängsnycklar. Har inte varit där. Koordinat:
1594 740 6725 350

KALKUGNEN
Fyra mindre rikkärr som är belägna mellan vägen mellan Sågarbo och Längsand och
havet. De två östra rikkärren röjdes 2004 och 2005, medan de två västra tidigare
inte restaurerats. På de röjda rikkärren har klena stubbskott vuxit upp till ca 70
centimeters höjd. Min bedömning är att det kan vara dags att åtgärda detta i
samband med slåtter nästa år. På de två västra rikkärren tog vi initiativ till en
restaurering genom att anlita ett arbetslag från Gröna Jobb för en röjning av sly och
klenare träd under slutet av 2007. Den lågvuxna porsen lämnas orörd. Det sydvästra
kärret skulle kunna utvidgas västerut genom att man hugger främst björk i
veddimension (ca 15 cm i diameter). Lämpligast är att göra detta vintertid när
marken är ordentligt frusen.
Slåtter på alla fyra delobjekten vore en önskvärd utveckling till nästa år. Bergvik som
är markägare har kontaktats genom samtal med Hans Olsson på Stora Enso. De är
positiva till skötseln av området och lägger in restriktioner för framtida skogliga
åtgärder i sina system.

Ett av de igenvuxna rikkärren vid kalkugnen.
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Åtgärder vid Kalkugnen.
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