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Inledning
Alldeles norr om Knivsta, öster om järnvägen 
i riktning mot Uppsala, ligger Trunsta träsk, 
en för många okänd fågellokal i Uppland. 
Träsket har en gång i tiden haft vidsträckta 
klarvattenytor och så här skrev konstnären och 
skalden Olof Thunman (1879–1944) år 1935 
i dikten Knivsta vår strax innan sjön dikades 
ut (Thunman 1935).

”I norrskuggan smälter den sista korniga 
snön på åsen under Boängens björkar och 
granar.

Och i brisen på den svämmade Trunstasjön 
simma tillsammans två vita svanar”.

Efter dikningen fick området namnet 
Trunsta träsk och igenväxningen började ta 
fart. När jag och min sambo Karin Martinsson 
byggde hus 2001 utmed Boängsåsens väst-
sluttning, alldeles ovanför Trunsta träsk, kände 
vi inte till att nere i dalen hade en gång i tiden 
svanar simmat sida vid sida. Då stod vassen 
hög och ogenomtränglig. Klarvattnet utgjor-

des av en liten rund vattenspegel på kanske 
25 meter i diameter, där ett par gräsänder 
och några krickor brukade hålla till. Under 
snösmältningen svämmade träsket visserli-
gen över och ett par sångsvanar rastade varje 
vår men försvann lika fort som smältvattnet 
sjönk undan. 

De som färdats med tåg mellan Stockholm 
och Uppsala under de senaste åren har dock 
säkert lagt märke till att Trunsta träsk har 
förvandlats från ett vidsträckt vassbälte till en 
mosaik av öar och klarvatten, inte minst under 
hösten 2014, då två till tre hektar vadarbiotop 
skapades. Trunsta träsk och angränsande hag-
marker har nämligen restaurerats på initiativ 
av Trunstagruppen tillsammans med Knivsta 
kommun, Friluftsfrämjandet och Ort utan 
Lort med ekonomiskt stöd i form av NOLA-
bidrag från länsstyrelsen i Uppsala, Knivsta 
kommun, Upplandsstiftelsen och Alsike 
Fastighet AB (Swenson 2010).

Trunsta träsk – en restaurerad fågellokal
ULF SWENSON

Figur 1. Trunsta träsk sett från fågeltornet med vy åt väster (vänster i bild) och norröver 
(höger i bild).
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Historik
Trunsta träsk var fram till torrläggningen 1936 
en liten slättsjö som sträckte sig längs båda 
sidor av dagens järnvägsbank. Torrläggningen 
omfattade cirka 67 hektar avrinningsområde 
på båda sidor om järnvägen (Johansson & 
Olsson 2007).  

Träsket tillförs vatten från Lunsen genom 
Pingla ström, en bäck som i sin förlängning 
byter namn till Knivstaån. Denna rinner 
sedan söderut genom Knivsta samhälle och 
mynnar så småningom i Garnsviken nordost 
om Sigtuna. På 1960-talet fanns ytterst lite 
buskage kring träsket men vassen täckte redan 
då stora ytor (Swenson 2010). Sedan dess har 
en bård av främst gråvide Salix cinerea och 
jolster Salix pentandra växt upp i kantzonen 
mot fast mark, och vassen har fått ett allt 
fastare grepp om träsket.

Innan restaureringen varierade vatten-
ståndet i Trunsta träsk kraftigt med årstid och 
nederbörd. Vårfloden infaller normalt från 
mitten av mars till ett par veckor in i april. 
Träskets omgivande videsnår och åkerkanter 
översvämmas då, och klarvattenytan kan 
uppgå till cirka tolv hektar. 

Under vårfloden anländer många flytt-

fåglar som grågås, grönbena och sångsvan. 
Men innan restaureringen dränerades träs-
ket snabbt med påföljd att klarvattenytan 
försvann redan i mitten av april till början 
av maj (fig 2). För att skapa en myllrande 
våtmark, en attraktiv rastlokal för flyttfåglar 
och ge utrymme för biologisk mångfald ville 
vi reducera vassens utbredning och höja vat-
tennivån genom dämning av Knivstaån.

Figur 2. Tidig vår i Trunsta träsk år 2007. Redan i 
mitten av april var vårfloden över och kvar stod 
vassen hög på torrlagda översvämningsytor. 
Foto: Karin Ek (14 april 2007)

I träsket har en mosaik av klarvattenytor och öar skapats åt rastande och häckande fåglar.  
Foto: Martin Fransson (november 2014)
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Första grävningen
I mars 2005 utformade jag och Josefin Edling 
på Knivsta kommun en ansökan om medel 
till ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA, 
Kvarnbäck 2006) för att restaurera Gredelby 
hagar och Trunsta träsk, vilken bifölls redan 
en månad senare. Vi bildade snabbt Trunsta-
gruppen där vi diskuterade hur vassen kunde 
bekämpas på ett effektivt sätt. Försommaren 
2007 gjordes ett taffligt försök till vasslåtter, 
men vi kunde snabbt konstatera att arbetet 
var för omständligt och att klippta ytor snart 
skulle växa igen (fig 4). Grävning i träsket och 
dämning av ån blev lösningen, men projektet 
skulle visa sig vara mer komplicerat och be-
tydligt dyrare än vad vi först hade planerat. 
Processen var extra känslig med tanke på att 
stambanan mellan Stockholm och Uppsala 
skär rakt igenom våtmarken, och att sänk-
ningen av Trunstasjön 1936 föregicks av en 
vattendom. För projektets räkning utförde 
Jordbruksverket en miljökonsekvensbeskriv-
ning (Johansson & Olsson 2007), som bifoga-
des en ny vattendomsansökan för att få höja 
vattennivån i träsket och dämma Knivstaån. 
Nytt domslut vann laga kraft i mars 2008. Nu 
var det bråda månader att upphandla arbetet 
och vi hoppades på att allt skulle klaffa, efter-
som perioden oktober 2008 till mars 2009 var 
projektets sista chans att utföra åtgärderna.

Målet var att bryta upp vassfilten och använda 
massorna till småöar och på så sätt skapa en 
mosaik med vattenytor. Vid den här typen av 
restaureringar bör man undvika muddermas-
sor, eftersom frakt och deponi av dessa på 
lämplig plats är en kostsam hantering. Gräv-
ningen pågick under en kall februarimånad då 
isblock och stelfrusen dy förflyttades. Många 
var nyfikna på hur området skulle te sig när 
tjälen och isen började släppa. 

Under samma vinter, som var riktigt mild 
i december 2008, byggdes ett fågeltorn (fig 
3). Tyvärr var entreprenören oförsiktig och 
orsakade i hagmarken svåra körskador, som 
lyckligtvis har läkt bra efter fem år.

Tanken var att Knivstaån skulle dämmas 
med en nivå på +10,50 m över havet och 
att de flacka områdena uppströms dämmet 
skulle hålla vatten året runt till nytta för 
rastande vadarfåglar. Men allt blev inte som 
det var planerat. Det visade sig att de flacka 
områdena låg 20–30 cm över dämningsnivån 
och skulle således bara översvämmas korta 
perioder under vårfloden.

Andra grävningen – vadarbiotop
Men skam den som ger sig. Eftersom Knivstaån 
nu var dämd, en vattendom var fastställd och 
en mosaik av låga öar och klarvatten fanns på 
plats, var tanken att med en ny grävning skulle 

Figur 3. Gredelby hagar och dess nya fågeltorn, ritat av Jan Lundqvist på Upplandsstiftelsen. Tornet 
byggdes under vintern 2008–2009 och under arbetet orsakade entreprenören stora körskador i den 
värdefulla grässvålen, som dock har läkt bra efter fem år. Foto: Ulf Swenson (7 december 2008)
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den efterlängtade vadarbiotopen kunna bli 
verklighet. En ny NOLA-ansökan skickades in 
2014 som beviljades. I slutet av oktober 2014 
kunde så den andra grävningen börja och då 
gjordes en del öar om, och stora delar av det 
flacka området norr om dämmet grävdes ut 
med 20–30 centimeter under dämningsnivån 
(fig 5). Av massorna byggdes fler öar och mot 
järnvägen bättrades en skyddsvall, som nästan 
helt försvunnit sedan den första grävningen. 
Arbetet utfördes av Våtmarkscentrum, som 
planerade in öarnas läge med maximal pre-
cision sett från fågeltornet.

Något om fågellivet
När vi flyttade till Knivsta häckade brun kärr-
hök, grågås, gräsand, kricka och trana i Trunsta 
träsk (Swenson 2010). Alla finns kvar men 
sedan den första grävningen har numerären 

ökat av gäss och änder. Skrattmåsen fanns i 
ett tidigt skede, försvann helt 2005, för att 
efter restaureringen återkomma med ett fyr-
tiotal fåglar sommaren 2009. Sedan dess har 
antalet ökat och häckningar har rapporterats 
2012 (250 par), 2013 (åtminstone 100 par) 
och 2014 (50–75 par) enligt rrk Uppland. 
Man har räknat till mer än 500 individer vid 
tillfällen då de skrämts upp av fiskgjuse eller 
havsörn, varför ännu fler par är tänkbart. 
Numera häckar arter som fisktärna, skedand 
och vigg i skydd av skrattmåsens skrän. Av 
mer ovanliga arter har årta häckat 2011 och 
2013 (rrk Uppland). Andra arter som tillkom-
mit är rödbena, som möjligen häckade 2010 
och 2011 (rrk Uppland), och vattenrall. Ett 
par sångsvanar häckar varje år med växlande 
framgång. Sommaren 2013 fick de inte ut en 
enda unge medan de 2014 simmade sida vid 

Figur 5. Flygbild över Trunsta träsk och Gredelby hagar vilken visar parkeringsplats, lämplig observa-
tionsplats, fågeltornets placering och omfattningen av den nu anlagda vadarbiotopen (vit linje) samt 
omgrävt område (blå linje). Foto: Ulf Swenson (7 juli 2010)
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sida med en telning. Bland rastande fåglar 
kan nämnas mosnäppa, grönbena, storskrake, 
svarthakedopping, dvärgbeckasin och, mer 
udda, en ungfågel av gravand den 22 augusti 
2011 (Martin Fransson muntl). Totalt har 
cirka 135 arter nu registrerats (Martin Frans-
son muntl). Fågellivet har alltså svarat mycket 
positivt på restaureringen och vi ser med 
tillförsikt fram emot vad våren och sommaren 
2015 kan erbjuda.

Besök Trunsta träsk
Nu ligger Trunsta träsk berett att ta emot 
vårens flyttfåglar och vi hoppas på att många 
arter även hittar sin häckningslokal just här 
utanför Knivsta. Som fågellokal betraktat har 
Trunsta träsk fört en undanskymd tillvaro. 
Träsket är inte omnämnt i Fågellokaler i Sveri-
ge (1985), inte heller i Fågellokaler i Uppland 
& Stockholms län (1999) men däremot från 
2015 på Upplands Ornitologiska Förenings 
hemsida (http://uof.nu/). Vi hoppas nu att 
lokala, nationella och internationella ornito-
loger skall hitta till detta naturvårdsområde, 
som är ett av många smultronställen som 
presenteras på Upplandsstiftelsens hemsida 
(http://www.upplandsstiftelsen.se).

Vägbeskrivning
Från Uppsala eller Stockholm: kör E4:an 
och sväng av mot Knivsta (avfart 184), följ 
Gredelbyleden cirka 1,5 km i riktning mot 
Knivsta och sväng in till höger på Boängs-
vägen (skyltat Gredelby hagar). Ta efter 500 
meter av till vänster där det är skyltat P-plats 
Gredelby hagar. Från parkeringen följer man 
en markerad stig till fågeltornet (fig 5).

Om man kommer från Uppsala via gamla 
Uppsalavägen (väg 255), svänger man till 
vänster i Vassunda, följer Gredelbyvägen 
genom Knivsta och svänger till vänster ner 
på Boängsvägen (därefter som ovan).

Besökare som reser med tåg kliver av i 
Knivsta. I skrivande stund pågår en restaure-
ring av Knivsta å-rum, och det kommer inom 
en snar framtid att vara möjligt att utmed sti-
gar följa Knivstaån norrut till Gredelby hagar. 
Man tar då sikte på ICA Kvantum alldeles 
nordost om järnvägsstationen, för väster om 

ICA rinner Knivstaån, alldeles intill en pend-
larparkering. Var stigen kommer att börja är 
osäkert i skrivande stund, men ingången till 
Gredelby hagar blir ungefär under ”Knivsta” 
i figur 5. Projektet Knivsta å-rum skapar även 
meandrar i delar av ån och stigen kommer 
därför sannolikt att anläggas både på östra och 
västra sidan. Stråket blir klart under 2015.

Skådarplatser
Det finns två bra skådarplatser med utsikt 
över Trunsta träsk, dels fågeltornet, dels en 
bergknalle alldeles söder om träsket (fig 5). 
Utsikten från knallen är bäst under våren 
innan videbården sätter blad men duger 
alldeles utmärkt året om. Tornet och knallen 
kompletterar varandra eftersom man inte kan 
se hela träsket med den nyanlagda vadarbioto-
pen från enbart en av platserna. Studera gärna 
även floran i hagarna, där en av Upplands 
största populationer av toppljungfrulin finns. 
Höstarna bjuder på en rik svampflora med 
bland annat tjugo arter vaxskivlingar.
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