Untra naturvårdsplan

Naturvårdsåtgärder och inventeringar gjorda på
Fortums mark vid nedre Dalälven 2018

Ringbarkning av björk samt gransanering som pågår i svämskog på Rämsön 2018.
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RINGBARKNING AV LÖVTRÄD SAMT GRANSANERING I LÖVSVÄMSKOG PÅ RÄMSÖN
VID UNTRA, 2018.
Resultat
Under hösten genomfördes en röjning av gran som etablerat sig på senare år i
lövsvämskogen på Rämsön (objekt 7), se karta 2. Därmed har en stor del av de
lövskogsrestaureringar som föreslogs i den skötselplan som togs fram år 2011
genomförts, se karta 1.

Karta 1. Gulmarkerade områden visar bestånd med målsättning att utvecklas till löv- och blandskog enligt
naturvårdsplanen som Fortum antagit.

I några av de lövskogar som ägs av Fortum ringbarkades 900 lövträd i syfte att främja
vedlevande insekter till förmån för den utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Träden
som ringbarkades ligger i nära anslutning till naturreservatet Båtfors där ”vitryggen”
har en av sina få förekomster i landet. Åtgärden genomfördes i område 18 på Stora
Tylleropsön samt område 17 på Rämsön, se karta 2.
Röjningen av gran och ringbarkningen har till stor del finansierats av Länsstyrelsen
medel för hotade arter.

Här är exempel på naturvårdande skötselinsatser som genomförts på
Fortums marker under 2018. För att vidmakthålla lövsvämskogen röjts
gran bort. En del av björkarna ringbarkas för att främja vedlevande
insekter som lever i döda lövträd. Foto Pär Eriksson

PLANERING AV NYA SKÖTSELÅTGÄRDER
I samband med att StoraEnso förbereder avverkningar i anslutning till Untra har
kontakter tagits med skogsbolaget för att samtidigt kunna genomföra smärre
avverkningar på Fortums marker. Dessa avverkningar har som främsta syfte att främja
naturvärden i de berörda bestånden.
Område 60 Hunsöforsen NO.
Areal 0,9 ha. Uttag av gran i syfte att främja lövskog.
Område 7 Rämsön
Areal 4,7 ha. Kompletterande uttag av gran i gagnvirkesdimensioner i syfte att främja
gammal ek och lövsvämskog. Denna avverkning berör bara en mindre del av beståndet.
Område 17 Bristviken
Under hösten besöktes området av Skogsstyrelsen för att diskutera alternativa
skogsbruksmetoder i vissa skogsbestånd. Sverker Rosell som arbetar med frågor kring
hyggesfritt skogsbruk deltog. Han åtog sig att leverera en plan för hur skogen kan skötas
genom så kallat kontinuitetsskogsbruk. Kostnaderna för denna rådgivning bekostas av
Skogsstyrelsen.

Under hösten gjordes en fältbesiktning tillsammans med
Skogsstyrelsen för att diskutera alternativa skogsbruksformer
i vissa bestånd vid Untra. Foto Pär Eriksson

Karta 2. Fortums markinnehav vid Untra kraftverk. Kartan hör till den naturvårdsplan Upplandsstiftelsen tog fram på
uppdrag av Fortum år 2011.

TALGUTFODRING
Under vintern har talg levererats ut till området kring Untra för att hjälpa den hotade
arten vitryggig hackspett. Arbetet görs i samverkan med Naturskyddsföreningens
Projekt vitryggig hackspett och ideellt arbetande ornitologer.

Talg sätts upp på flera ställen i Båtfors-området för att öka överlevnadschanserna för områdets vitryggiga
hackspettar. Foto Pär Eriksson

INVENTERINGAR SAMT ÅTGÄRDER PÅ RIKKÄRR VID AMBRICKA
Under året har ett flera naturinventeringar genomförts på rikkärret vid Ambricka. Syftet
har varit att dokumentera området innan slåtter återinförs och sedan kunna följa upp
vilka effekter den återupptagna hävden har för områdets fauna och flora.
Inventeringarna som utförts gäller:
1, kärlväxter
2, marklevande skalbaggar
3, fåglar,
4, trollsländor
5, fjärilar
Inventeringarna har fått ekonomiskt stöd av Länsstyrelsens medel för rikkärr (så kallat
Åtgärdsprogram). Resultat av inventeringarna redovisas i en särskild rapport som
bifogas.
Under hösten har hela den tänkta slåtterytan röjts samt frästs för att underlätta en
kommande slåtter nästa år.

En rad naturinventeringar har genomförts
vid Ambricka. Här ses Tore Dahlberg som
studerar trollsländor. Foto Pär Eriksson

Kärret vid Ambricka har här röjts och ska sedan fräsas för att underlätta en återupptagen
slåtter av rikkärret. Foto Pär Eriksson

