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Upplands Ornitologiska Förening har genom
goda kontakter med naturvårdare på Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala kommun
initierat en restaurering av den före detta
grustäkten vid Stora Vallskog för att skapa
ytterligare en god häckningsmiljö för ortolansparv. Som bekant är ortolansparvarna vid
Faxan den sista kända förekomsten i Uppsala
kommun. I skrivande stund rapporteras två
hannar därifrån och förra året genomfördes en
häckning, dock med okänt resultat. Behovet
av fler goda häckningsmiljöer för ortolansparv
i närheten av Faxan är stort, och täkten vid
Stora Vallskog, cirka en och en halv kilometer
norrut, hyste fram till mitten av 1990-talet
flera sjungande ortolansparvar årligen (se
bild). Lokalen har därefter successivt växt
igen och vegetationen har på senare år bestått av i huvudsak ung tallskog men även
videbuskar och björk (se bild). Området ägs
av Uppsala kommun och när Länsstyrelsen
i Uppsala bad UOF om förslag på lämpliga
miljöer att restaurera för ortolansparv, föll
valet omgående på täkten vid Stora Vallskog. Uppsala kommun skrev en ansökan
till Länsstyrelsen i Uppsala län om bidrag
för projektet, som bifölls. Under mitten av
april genomfördes restaureringen med lyckat
resultat. För att även gynna insektslivet i den
före detta täkten, sparades ett antal äldre
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sälgar på dess västra sluttning. Även några
äldre tallar och enstaka hagmarksgranar fick
stå kvar. För att ytterligare locka ortolaner
har 15 kilo havre hällts ut på strategiska
platser i den före detta täkten, eftersom man
vet att ortolaner gärna äter havre i början av
häckningsperioden. På sikt är tanken att får
eller möjligen hästar skall beta området för
att den öppna karaktären skall behållas. Besök
kommer att göras kontinuerligt för att följa
upp förekomst av ortolansparv. Vägen till
täkten är dock bommad eftersom Uppsala
Vatten har en infiltrationsanläggning i dess
södra del. Allmänhetens tillgång till Stora
Vallskog är därför begränsad, åtminstone
med bil. UOF har även en pågående dialog
med kommunen, Skanska och Länsstyrelsen
om att miljöerna vid Faxan skall skötas med
tanke på ortolansparv. Vi samarbetar även
med lantbrukaren som nyttjar marken runt
Faxan och Stora Vallskog. Denne lämnar
sedan förra året vissa områden osådda för
ortolansparvarnas bästa.
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