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Ledskär nu ännu bättre –
för fåglarna och för skådarna
Martin Amcoff

Två nya obsplattformar
En obsplattform i östra delen av Fladen (400
m från parkeringen) blev klar våren 2006 och
ytterligare en plattform byggs till våren 2007
i norra delen av Fladen (se karta). Markerade
stigar har anlagts så att man kan gå från östra
plattformen väster om Ledskärs gård och vi-
dare till den norra plattformen. En folder som
berättar om skådning och fåglar vid Ledskär
kommer att tas fram till våren 2007.

Dass – bra att ha i nödfall
För att underlätta skådandet och skapa goda
relationer till boende vid Ledskär samarbe-
tar Upplandsstiftelsen med Ledskärs båtklubb
genom att vi delar på kostnaden för dass, städ-
ning och skötsel av området vid bryggan. Vi
lämnar också ett mindre bidrag till väg-
föreningen för vägen ner till Ledskär.

Mellan Ledskärsviken och Karlholmsviken
ligger det 70 hektar stora våtmarksområdet
Fladen. Området var från början en vik av
Östersjön där strandängarna i takt med land-
höjningen utnyttjades som slåtterängar och
senare som betesmark. Sedan betet upphörde
i större delen av området tilltog igenväxning-
en med vass och sly. För tio år sedan inledde
Upplandsstiftelsen tillsammans med Tierps
kommun ett omfattande arbete med att restau-
rera strandängarna. Insatserna omfattar bl.a.
bränning av vass, avverkning av träd och
buskar, fräsning samt uppsättning av fem ki-
lometer stängsel. En förutsättning för restau-
reringen är det positiva samarbete som ut-
vecklats mellan naturvårdare och markägare/
djurägare i området. Idag hävdas 50 hektar
strandäng i Fladen av betesdjur från Sven-
skärs gård.
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Nyfräst
Vid Fladen ser man ofta fåglarna på närmare
håll än vid Ledskärsviken. Precis utanför det
östra tornet i Fladen finns nu en nyfräst yta
på två hektar. Här kommer det att finnas möj-
lighet att titta på vadare m.fl. fåglar på nära
håll.

Skådning vid Fladen ger oftast störst ut-
byte på våren när ängarna svämmar över. Från
slutet av april rastar flockar av grönbenor,
brushanar, enkelbeckasiner, glutt- och svart-
snäppor. Längre fram i maj kommer flockar
av mosnäppor, enstaka myrsnäppor och
ibland rastar någon rödstrupig piplärka.
Dvärg- och dubbelbeckasin ses nästan årli-
gen. Rödspov och dammsnäppa har setts flera
gånger. I Fladen häckar tofsvipa, rödbena, en-
kelbeckasin och trana. Sydflyttande vadare
börjar anlända i juli och blöta år kan 100-tals
vadare, bl. a. kärrsnäppor och spovsnäppor,
rasta.

Stör inte fåglarna!
För att inte störa häckande och rastande fåg-
lar bör man inte gå på strandängarna i Fladen
under tiden april–juni.

Martin Amcoff
Upplandsstiftelsen
Box 26074
750 26 Uppsala

Nyfrälst, förlåt nyfräst, parti vid södra Fladen.
Spännande marker för vadare och tättingar.

Från det östra tornet har man bra utsikt över Fladen, vilket härmed bevisas av Björn Svensson.


