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På gång vid

Hjälstaviken

Hjälstaviken är säkerligen Upplands främsta fågellokal. Den är en av
Sveriges bästa och finaste fågelsjöar och den är även internationellt
känd och ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Hjälstaviken har året runt någonting att erbjuda både den
inbitne hårdskådaren och den mer allmänt naturintresserade. På vintern
kan man spana efter örnar och övervintrande vråkar. Om vintern inte
varit för kall, så går det ofta med lite tålamod att få höra skäggmes
”tjinga” i vassen i söder. På våren rastar gäss, svanar, tranor och änder
i hundratal till tusental. Sommartid är det liv i vassarna av sångare,
sumphöns och drommar. Skrattmåskolonin bidrar till ljudbilden. När
vattenståndet blir lägre under sommarens lopp, rastar stora mängder
vadare på väg söderut på bankarna. Ibland dyker det upp någon raritet
och parkeringsplatsen vid Hårby fylls snabbt. På hösten är det stort
skådespel när tusentals gäss och tranor kommer in på kvällningen för
övernattning i sjön.
Tranor över Hjälstaviken. FOTO: YNGVE HARELAND
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Som fågellokal i kulturlandskapet är sjön
beroende av underhållsåtgärder och restaureringsinsatser. Det mesta av vår natur är idag
kraftigt påverkad av människan. Älvar och åar
är dämda, så ursprungliga vattenståndsvariationer i sjöar och vattendrag finns inte
längre. Närsalter läcker ut från jordbruket.
Det gamla kulturlandskapets betesdrift har
ändrats. Allt detta leder lätt till att lokaler som
Hjälstaviken växer igen, både sjön och omgivningen, och förlorar sitt höga naturvärde.
Restaureringsåtgärder har därför genomförts i
omgångar. Strand-, tuv- och vassområden har
frästs, gallring av strandskog och dungar har
genomförts och betesdrift har stimulerats. För
att få en fungerande variation av vattennivån,
har en vall med dammlucka byggts i söder. För
att öka tillgängligheten för skådare och naturintresserade finns ett fågeltorn på västra sidan.
En vandringsled går runt viken med spänger
och broar över våtmarker och vattendrag. Det
är en upplevelse att vandra runt hela sjön en
dag i maj och både spana efter fåglar, titta på
växter och uppleva naturen.
Ofta går naturvård och satsningar på
att öka tillgängligheten hand i hand. Det är
lättare att motivera skattemedel och bidrag,
om lokalen också är lätt att besöka. Risken

att störa de vilda arterna balanseras av att
besökarna kanaliseras till vandringsleder, och
den känsliga våtmarken får tillträdesförbud.
Mellan den 1 april och 15 augusti är det
förbjudet att röra sig fritt i blötan runt viken
för att inte störa de häckande arterna.
Länsstyrelsen i Uppsala län är huvudansvarig
för naturvårdsinsatser vid Hjälstaviken och
följande aktiviteter är på gång för 2013.
Nytt gömsle i sydost
Under senvintern och våren har det byggts ett
stort gömsle bland vassen nedanför Kvarnberget. Gömslet och vägen dit från parkeringen
i Jungfrulunden, samt spången ut i vassen,
är anpassade för personer med rullstol eller
barnvagn. En handikapparkering för två till tre
bilar håller i skrivande stund på att anläggas
i anslutning till den hårdgjorda gångstigen.
Spången och gömslet är byggda i lärk och
ek, som delvis kommer från naturreservat där
gallringar gjorts, och en del av virket kommer
från Hjälstaviken. Ytan på gömslet är 45 m2
för att kunna ta en hel del folk och ge svängrum för barnvagnar och rullstolar. Det har
relativt stora öppningar på olika höjd där man
kan spana ut över södra delen av viken. Det

Gott om plats inuti gömslet. FOTO: TOM SANDSTRÖM
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Det nya gömslet i vintermiljö. FOTO: TOM SANDSTRÖM

är alltså inte av typen ”hårt tillstängt gömsle”
med bara mindre hål för kameralinser, utan
ganska luftigt så det ska bli spännande att se
hur nära fågellivet kommer. Taket på gömslet
ska kläs med Sedumarter, ett släkte i familjen
fetbladsväxter som lämpar sig väl för ”gröna
tak”. Tanken är att gömslet ska smälta in bra
i omgivningen.
Finansieringen av gömslet är en del av
ett större projekt för restaurering av unika
miljöer i Mälarregionen, det så kallade MIAprojektet. Så pengar kommer både från EU,
Naturvårdsverket och Mälarkommunerna.
Invigningen är planerad till den 26 maj med
pompa och ståt och med landshövding och
naturvårdsdirektör. Så när du läser detta har
du kanske själv deltagit i invigningen och
dess aktiviteter.
Fågelflottar
Två fågelflottar har byggts av en lokal snickare, och dessa har placerats utanför det nya
gömslet. WWF har varit med och finansierat
dessa. Flottarna är 3x3 m respektive 2x2 m
stora. Förhoppningsvis blir flottarna attraktiva
för skrattmås och kanske något dvärgmåspar
hakar på. Man kan även tänka sig att fisktärna
kan häcka på dessa. Tanken bakom den mindre storleken är att tranorna ska dra sig för att
landa där. Tranorna har på senare år gått hårt
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fram i flera av sjöns skrattmåskolonier och
ätit upp ägg och ungar. Även dvärgmåsarna
misstänks ha drabbats hårt av tranorna. En
gissning från mig är att närheten till gömslet
också kan verka avskräckande på tranorna. De
verkar dra sig för att härja i skrattmåskolonin
nära fågeltornet.
Betesdjur i Hjälstaviken
Djurens bete är en viktig förutsättning för
att det rika fågellivet i Hjälstaviken ska bestå.
Länsstyrelsen har för den stora hagen i Til
och på Djurgården upphandlat betesdjur. Till
betesområdet vid Til har de begärt 50 djur på
våren. Det kan dock komma att vara bara 30
djur efter den 15 juli. I Djurgården skall det
gå 15 djur. I de andra hagarna är det antingen
statlig mark som är utarrenderad, eller så är
det annans mark. Här erbjuder länsstyrelsen
en viss ersättning per djur och dag för att
stimulera djurhållarna att ha flera djur. Dessa
brukare får också ersättning från annat håll för
upprätthållanden av miljövärden. Länsstyrelsen strävar efter en aktiv dialog med djurhållarna för att hitta bra former för samarbete.
Det finns ju en hel del praktiska frågor såsom
stängsel och vatten till djuren som ska lösas.
Under 2012 betalade länsstyrelsen ut runt
250 000 kr till djurhållarna runt viken.
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Entrébyggnaden vid Hårby innan informationsskyltarna kom upp.

Infoplats för barnen.
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Röjningsarbeten
Under vårvintern har det avverkats och röjts
inom reservatets östra delar, från Väster-Til
ner till Jungfrulunden. Syftet är att ta bort
träd och buskar som skuggar betesmarken,
vilket kommer att ge ett bättre bete och
gynna de växter och djur som trivs i de öppna
och solbelysta hagarna. Särskilt viktigt är det
att öppna brynen för att släppa in solljus till
de ekar som växer en bit in i skogen. Målet är
också att befria de gamla, vidkroniga träden
från buskar som skuggar stammen och från
unga träd som kan växa upp i och skada kronorna. Unga ekar och andra lövträd friställs,
för att de ska få möjlighet att breda ut sina
kronor och så småningom växa upp till en ny
generation vidkroniga hagmarksträd. Uppe
på Kvarnberget har en del buskar och träd,
som skymt utsikten ut över Hjälstaviken,
tagits bort.
Informationssatsning
Vid Hårby blir det en informationscentral i
den nya entrébyggnaden. Här kommer det
att finnas skyltar och kartor som informerar
om fågellivet, utflyktsmål, ädellövskogen samt
områdets historia och skötsel. Fågeltornet
och gömslet får fördjupad fågelinformation.
I Parnassen blir det mer om slottet Ekolsund
och ädellövskogen och på Kvarnberget blir
det utsiktsinformation. En ny folder om
Hjälstaviken kommer också att tas fram. För
de yngsta blir det ett stort, färgglatt tombo-
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lahjul med fåglar vid entrén i Hårby och lite
lättsamma och spännande inslag vid stationer
längs vägen ner till fågeltornet.
Samarbete med fågelskådarna
Länsstyrelsen har satsat på samarbete med
de lokala skådarna. Det har varit diskussionsmöten vid Hjälstaviken både under hösten
2012 och våren 2013, där man gått igenom
förvaltningsplanerna. Många synpunkter har
ventilerats. I planeringen av röjningen på östra
sidan har skådarna varit med och valt ut vilka
träd och buskage som ska gallrats bort, för
att ge både bra naturvård och god sikt från
populära spaningspositioner. Tillsammans
med skådarna har också lämpliga områden
för röjning av vass och buskar nära gömslet
pekats ut. Utformningen av flytflottarna
utanför gömslet har varit på agendan. Det
är bra med en dialog mellan naturvårdande
myndigheter och skådare. Tillsammans kan vi
se till att Hjälstaviken både blir lättåtkomlig,
får ett bra skydd och förblir en förstklassig
fågellokal för många år framöver.
Referenser:
Den mesta förvaltningsinformationen i artikeln
kommer från Katarina Rydh, naturvårdshandläggare på
Länsstyrelsen. Mer information från Länsstyrelsen finns
på: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/djur-ochnatur/skyddad-natur/naturreservat/enkoping/hjalstaviken/
Pages/default.aspx
Mer att läsa om fågellokalen Hjälstaviken finns i
”Fågellokaler i Uppland och Stockholms län”, avsnittet
Hjälstaviken sidan 251 av Pekka Westin.

