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Beskrivning av genomförda åtgärder vid 5 sandstränder 2014
Sammanfattning
Efter utförda inventeringar sommaren 2013 gjordes en prioritering av 11 sandstränder med
höga naturvärden och rekreativa värden, för vilka mer detaljerade åtgärdsförslag togs fram.
Dessa åtgärdsplaner finns samlade i rapportens bilaga 2. Under hösten 2014 påbörjades
arbetet med att återskapa blottad sand och sandbotten vid några av sandstränderna med syfte
att förbättra både för biologisk mångfald och friluftslivet. Restaureringsåtgärder genomfördes
på Alsters strandbad samt fyra stränder på södra Arnön; Kvinnholms sand, Långerudden,
Tallskär och Stora Björnrukan. De genomförda åtgärderna beskrivs i denna bilaga.
Arbetet föregicks av en lång process och dialog med bland annat Länsstyrelsen i Värmland
dit ansökningar om dispenser skickades för åtgärder på de sandstränder som ligger inom
naturreservat och/eller riksintresseområden. Dialogen med länsstyrelsen har hållits utifrån det
inventerade resultatet och den efterföljande analysen. På så vis har prioriteringen av åtgärder
förankrats med berörda parter både på kommunal och regional nivå. Parallellt har också
överenskommelser tecknats med berörda markägare.
Arbetet utfördes genom att såga ned och avlägsna träd med en ålder upp till 60 år. Arbetet
utfördes av en skördare och en skotare. Vidare rycktes stubbarna upp och rötter, förna och
småsly grävdes upp med en grävmaskin. Sanden sållades ur med sållskopa och organiskt
material kördes bort med dumper.
Arbetet fortgick smidigt utan några större avbrott. Vädret var under perioden milt och gav
förutsättningar för att fortsätta och avsluta arbetet i mitten av december. Vattenståndet i
Vänern var under hösten runt 44,50 m.ö.h, vilket får anses som normalvattenstånd. Lägre
vattenstånd hade varit att föredra vid framförallt grävningar vid Alsters strandbad. En storm
drog fram vid arbetet på Stora Björnrukan, vilket resulterade i en del stormfällning på
sandstranden men även längre in i anslutande produktionsskog.
Totalt har cirka 2,2 hektar sand och sandbotten blottlagts under sex veckors arbete. Den totala
kostnaden för åtgärderna uppgår till cirka 528 259 kronor inklusive maskinåtgärder, manuellt
arbete, arbetsledning i samband med åtgärdsarbetet och bortkörning av en del massor.
Kostnader för inventering, skrivande av åtgärdsförslag och ansökningar ingår inte i den
summan. Ytterligare kostnad för bortkörning av massor från stränderna på Arnön tillkommer
under 2015. Åtgärdsarbetet får anses som lyckat med gott resultat. Framförallt kunde stora
sandytor blottläggas på Kvinnholms sand där dynlandskapet nu är mer synligt och solbelyst.
Karlstads kommun har inte tagit på sig någon återkommande skötsel för de åtgärdade
stränderna. Restaureringsåtgärderna ses som ett sätt att bromsa upp och trycka tillbaka den
pågående igenväxningen och därigenom ge en tidsfrist till de arter som är beroende av öppen
solbelyst sand.
Utvecklingen för arterna, framförallt den mindre myrlejonsländan, bör följas noggrant under
kommande år. Så även uppslag av sly och vart detta sker på de restaurerade ytorna. Mycket
kunskap återstår att hämta in för att möjliggöra tydligare och mer kostnadseffektiva åtgärder i
framtiden. Man bör även övervaka utvecklingen i besöksantal och vidta åtgärder om man
bedömer att för högt besökstryck hotar artrikedomen. Det skulle framförallt kunna bli aktuellt
på Långerudden och Kvinnholms sand.
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27. Alsters strandbad
Alsters strandbad är en kommunal badplats med höga friluftsvärden. Sandstranden har delats
in i två delområden där delområde 1 har löpande skötsel och utgörs av cirka 800
kvadratmeter sandstrand. Delområde 2 var före genomförda åtgärder kraftigt igenväxt med i
princip ingen blottad sand. Åtgärderna styrdes till delområde 2 för att återskapa en badvänlig
sandstrand även i den delen.
Utförda åtgärder
Åtgärderna fokuserades till att rotrycka träd och buskar i strandlinjen samt att gräva bort vass
med rotfilt och blottlägga den förmodade sandbottnen cirka 30 meter ut från stranden. Arbetet
började i strandzonen längst västerut i delområde 2 och fortlöpte österut. En grävmaskin och
en dumper utförde jobbet. Körvägar och uppläggningsplats planerades i förväg tillsammans
med förarna. Arbetet startade med att rotrycka träd, gräva bort rötter och förna för att
blottlägga sand ovanför vattenlinjen. Vassen grävdes bort så långt ut i vattnet som
grävmaskinen hade räckvidd. Grävmaskinen jobbade sig österut i strandzonen. När
grävmaskinen nått östra delen åkte den ut några meter i vattnet och gjorde ett nytt spår
västerut. Vass och vassrötter grävdes bort och kördes till uppläggningsplats i närheten av
stranden. Två personer fällde några träd runt badhytterna samt röjde sly i strandzonen där
grävmaskinen inte kunde komma åt (framförallt i klippskrevor). Bortforslat material kördes
sedan vidare till en masshanteringsstation.
Resultat
Syftet med åtgärderna var att återskapa den öppna sandstranden och sandbottnen som ligger
öster om befintlig badplats. Syftet var att möjliggöra bad samt att tillgängliggöra området
som helhet (framförallt vid badhytterna). Rotryckning av träd och röjningen i strandzonen
tillsammans med grävningen fick önskad effekt. Området bedöms nu vara attraktivt och
inbjuder förhoppningsvis till bad. De äldre tallarna i strandzonen blev framröjda och står nu
mer solbelyst och ger fin karaktär för området som helhet.
Den blottlagda sandytan i delområde 2 ökade från 20 kvadratmeter före arbetet till cirka 300
kvadratmeter efter utfört arbete. En ökning med 280 kvadratmeter blottad sand och därmed
har hela Alsters strandbad nu en öppen sandyta på över 1 000 kvadratmeter sandstrand. Totalt
grävdes cirka 2 600 kvadratmeter sandbotten fram.
Kostnad
Arbetet påbörjades den 6:e november och pågick i fyra dagar. Inga skogsmaskiner användes.
Kostnaden för grävmaskin och dumper blev cirka 48 400 kronor. Motormanuella insatser
kostade 2 800 kronor. Bortkörning av material kostade cirka 20 000 kronor samt en kostnad
för arbetsledning i fält på 7 000 kronor. Totalt uppgick kostnaden för restaureringen till cirka
78 200 kronor eller 271 600 kronor per hektar blottlagd sand inklusive framgrävd sandbotten.
Erfarenheter
För grävarbetet hade en sållskopa (gallerskopa) varit att föredra då man undgått att få med sig
så mycket vatten vid vassgrävningen. Vattenståndet i Vänern var snabbt stigande under
november vilket var negativt för grävningen eftersom sandbottnen låg under vatten. Lågt
vattenstånd är att föredra vid liknande åtgärder. Totalt körde dumpern ett 90-tal vändor till
uppläggningsplatsen. Totalt uppskattades volymen på massorna till 7-800 kubikmeter vilket
var betydligt mer än beräknat (300 kubikmeter). En vassrugge i söder återstod efter
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grävningen men klipptes ned av en vassmaskin i ett senare skede. Även här hade det varit bra
att gräva bort vassen för att göra badstranden mer attraktiv och tillgänglig.
Framtid
För att göra sandstranden mer attraktiv kan förbättring ske genom att lägga på ytterligare sand
i strandlinjen. Även framtida skötsel bedöms bli aktuellt. Städning av strandlinjen måste ske
innan badsäsongen börjar då mycket material ligger uppspolat på stranden efter utförda
åtgärder. Detta är troligen ett återkommande fenomen och vårstädning bör ske varje år. Det är
viktigt att fortsätta arbetet med tillgänglighet (röja sly) samt att slåttra uppkommande vass.
Det kan också bli fråga om att gräva bort återstående vass längre ut vid ett senare tillfälle,
vilket kräver tillstånd för vattenverksamhet.

Alsters strandbad, delområde 2, centralt vid badhytterna med en vy mot sydost. Arbetet med att blottlägga
sandstranden och sandbottnen pågår. Hade vattenståndet varit lägre (vid tillfället cirka 44,45 m.ö.h) hade
massorna blivit torrare och därmed underlättat grävningen.
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Alsters strandbad, delområde 2, längst i öster med en vy västerut. Notera sandbottnen i nedersta bilden.
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35. Långerudden V
Långerudden väst är indelat i två delområden och utgörs i huvudsak av en sand/grusrevel som
sticker ut i Vänern. Området har mycket höga biologiska värden vilket åtgärderna syftar till
att bevara och stärka.
Utförda åtgärder
Åtgärderna på Långeruddens två delområden bestod främst i att rotrycka ung vedvegetation. I
delområde 1, längst i öster, gjordes stora insatser för att blottlägga sand som tidigare varit
gömd under förnalager och beskuggad av ett stort antal träd i åldern 20-40 år. I delområde 2,
som bedöms som det mest känsliga området, var åtgärden framförallt rotryckning längs hela
strandlinjen. Arbetet började längst i öster i delområde 1 med en skördare som sågade ned
träd. Grävskopan kom efter med en kärlkrok som bröt upp stubbarna varvid en klo ryckte upp
dem med rötterna. Sedan användes planskopa för att jämna till och blottlägga sanden. I
delområde 2 började arbetet längst i väster med att en skördare körde in och fällde de grövsta
träden. Körvägarna planerades mycket noga. Grävaren gick in i samma spår som skördaren
för att rotrycka stubbar och träd. Dumpern följde i dess spår. Efteråt jämnades marken till
med sållskopa. I partier med mycket förna och rotdelar sållades sanden med skopan så att
sand/grus föll ur och organiskt material blev kvar i skopan. Detta lastades på dumper och
kördes bort. Eftersom skotaren var på verkstad kördes rishögarna (flis) ut som en sista åtgärd.
Småtallar röjdes bort i ljungheden samt i den högsta svallzonen där några enstaka yngre
karaktärsträd sparades intill de äldre. Körvägarna ut från området lades över ljungheden som
fick skador (död ljung). Körspår rättades till.
Resultat
Syftet med åtgärderna på Långerudden var att återskapa och bevara de öppna sandmiljöerna
med minst 90 procents blottad sand med mosaik av mjölon och äldre solbelysta tallar. Den
angränsande ljungheden i västra delen ska bibehållas som ett öppet hedlandskap. Genom att
ta bort ung vegetation i strandzonen samt blottlägga sand i partier med rikare förnalager
ökades andelen blottad sand markant. De äldre karaktärstallarna, framförallt i väster, frihöggs
och är nu mer solbelysta. Längst i öster blottlades helt överskuggad sand och andelen blottad
sand ökades markant. Strandlinjen i öst-västlig riktning lämnades orörd men röjdes på ung
vedvegetation. Här återfinns nu en bibehållen mosaik av mjölon, sandblottor och
grönstensklippor. Bedömningen är att målsättningen och syftet med åtgärderna är uppnått och
att åtgärderna väntas ha mycket gynnsam effekt på framförallt insektslivet men även det
rörliga friluftslivet i hela området.
Den blottlagda sandytan ökade från 4 262 kvadratmeter till 10 837 kvadratmeter, en ökning
med 6 611 kvadratmeter blottad sand.
Kostnad
Arbetet började den 12:e november och pågick i 7 dagar. Arbetet med skogsmaskiner kostade
cirka 9 000 kronor samt cirka 84 700 kronor för grävmaskin och dumper. Till detta kommer
kostnader för motormanuellt arbete på cirka 4 200 kronor, bortkörning av organiskt material
på uppskattningsvis 25 000 kronor samt kostnader för arbetsledning i fält på cirka 14 100
kronor. Totalt uppgick kostnaden för restaureringen till cirka 137 000 kronor eller cirka 207
300 kronor per hektar blottlagd sand.
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Erfarenheter
Arbetet började i det området som var minst känsligt och mest igenväxt i den östra delen.
Eftersom planeringsskopan användes istället för sållskopan i detta område (sållskopan kom
senare att användas) grävdes det inte så djupt ned i sanden varvid mycket rötter blev kvar
som nu sticker upp på sandstranden. Det kommer ta flertalet år innan dessa rötter ruttnar och
försvinner. Biologiskt kanske det inte är en så stor nackdel, men för rekreation och estetiskt
bedöms det mindre bra. Eftersom sållskopan inte användes blev hanteringen av massor ett
stort problem och det blev onödigt mycket sand som forslades bort från stranden
(innehållande förna, rötter, sly etc.). När sållskopan senare kom att användas kunde djupare
skoptag tas och mer rötter grävas bort. Sanden sållades då ur skopan genom att skaka denna
fram och tillbaka och biologiskt material blev kvar i skopan som lastades på dumpern och
kördes bort. Masshanteringen minskade avsevärt. Genom att använda sållskopan kunde mer
biologiskt material grävas bort och därmed minskar risken för kväveansamling och nytt
slyuppslag i de blottade sandpartierna. Att använda sållskopa bedöms således som den mest
lämpliga metoden för restaurering av kraftigt igenväxta sandytor.
I det känsliga området på själva udden gick arbetet snabbt och smidigt. Här dominerade 1-10
årigt sly. Genom att använda kärlkroken ”pirkades” trädet och rotsystemet upp så att det
släppte i sitt fäste. Sedan tog gripklon tag om rotsystemet och allt rycktes upp och skakades
om för att få ur så mycket sand som möjligt. Sedan lastades materialet på dumpern. För det
allra minsta slyet, främst 1- till 3-åriga tallar, grävdes rotsystemet upp med sållskopan direkt.
När allt sly rotryckts bestod stranden av en mängd med gropar vilka jämnades till med
sållskopan samtidigt som sandmaterialet sållades ytterligare.
Framtid
Längst i öster bedöms det som störst risk för ny igenväxning. Detta beror på det förmodade
låga slitaget från besökare samt att grävningen inte skedde nog djupt för att avlägsna
rotsystem eftersom planskopa användes. Utanför stranden växer gles vass som också bedöms
som negativ för möjligheten att hålla denna del av sandstranden öppen (vassen hindrar vågor
från att skölja stranden samt minskar badmöjligheten vilket innebär mindre slitage uppe på
sandstranden). Utmed klippstranden mellan den östra och västra delen röjdes sly, vilket
kommer att växa upp igen. Här krävs kontinuerlig skötsel för att inte vegetation ska växa upp
och skugga sandytorna. I den västra delen, det mest känsliga området, kommer det krävas
skötsel för att hindra uppslag av nytt sly. Förhoppningsvis kan vattnet bli högt något år och
dränka de lägsta partierna av stranden och därmed minska nyetableringen av sly. En
uppföljning av utvecklingen för myrlejonen bör göras de kommande åren för att se om
effekten av restaureringen ger önskat resultat.
Generellt sett så är bedömningen i nuläget att det i frånvaro av högvatten krävs
återkommande skötselåtgärder för att inte de biologiska värdena som detta projekt fokuserat
på ska minska och på sikt försvinna vilket gäller samtliga sandstränder som restaurerats.
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Delområde 1 i östra delen. Helt blottlagd sandyta. Partier i sydslänten mitt i bild lämnades orörda. Här noterades
enstaka myrlejon sommaren 2013.
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Delområde 1. Östra delen med vy västerut. Här rotrycktes småsly och en mosaik av mjölon, ljung och sand har
blivit mer solbelyst. En mycket lämplig biotop för den mindre myrlejonsländan är därmed återskapad.
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Delområde 2. Långerudden med vy västerut. Själva udden har helt rensats från sly och mosaiken med grus, sand
och mjölon är åter solbelyst. Någon mindre salix har sparats på udden. Ingen maskin har kört eller grävt i det
utpekade känsliga området som har lämnats helt orört.
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Delområde 2 med vy söderut. Udden har helt rensats från vegetation förutom någon salixbuske. Det mest
känsliga området syns centralt i bilden och har lämnats helt orört med bibehållen succession.
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33. Kvinnholms sand
Kvinnholms sand är ett stort sandområde med vidsträckt sandstrand och dynområde. Stranden
har höga biologiska värden och besöks främst från sjön under sommarmånaderna. Åtgärderna
syftar främst till att bevara och stärka de biologiska värdena.
Utförda åtgärder
En skördare och skotare arbetade med att avverka och avlägsna träd och slyvegetation.
Efteråt kom grävmaskinen som först fokuserade sitt arbete på att rycka upp stubbar och
slyvegetation. Materialet kördes bort med dumper. När stubbarna avlägsnats användes
sållskopa för att gräva bort rötter och förna (där det fanns behov). Arbetet började i östra
delen och fortlöpte västerut. Körvägarna planerades i förväg och samma väg användes för
samtliga maskiner. När maskinerna nått västra delen så vände maskinerna tillbaka österut och
arbetade med att jämna till sanden, välta träd (död ved) och rätta till körspår.
Resultat
Syftet med åtgärderna var att skapa stora öppna solbelysta sandytor som ska vara lämpliga för
sandlevande insekter. I området finns sanddyner som ska vara solbelysta under delar av
dagen där även äldre tallar ska vara solbelysta. Syftet bedöms som uppnått. Området bedöms
vara mycket lämpligt för sandlevande insekter då t.ex. blottläggning av sydvända sanddyner
har skett. Området har nu en variation av äldre solbelysta tallar, yngre tallvegetation, mosaik
av ljung- och markvegetation centralt i området, kvarlämnade grästuvor utmed strandlinjen
(viktigt för dynvargspindeln) och myrstackar i områdets utkanter. Död ved har skapats med
några rotvältor och stockar. Området bedöms också fått mycket högre rekreativt värde samt
att konkurrensen mellan människor (slitage) och djurliv minskat på grund av att större
sandytor nu finns tillgängliga. Den blottlagda sandytan ökade från cirka 3 410 kvadratmeter
före arbetet till 9 323 kvadratmeter efter utfört arbete. En ökning med 5 913 kvadratmeter
blottad sand.
Kostnad
Arbetet påbörjades den 20:e november och pågick i tio dagar. Arbetet med skogsmaskiner
kostade cirka 20 600 kronor, arbetet med grävmaskin och dumper kostade cirka 121 000
kronor. Till detta kommer kostnader för bortkörning av organiskt material på
uppskattningsvis 50 000 kronor samt kostnader för arbetsledning i fält på cirka 17 600
kronor. Eftersom vägen ut till sandstranden kördes sönder fick den lagas till en kostnad av
8 000 kronor. Totalt uppgick kostnaden för restaureringen till cirka 209 400 kronor eller 354
000 kronor per hektar blottlagd sand.
Erfarenheter
Det krävdes stora insatser för att återskapa blottad sand då igenväxningen var långt gången.
Stundtals arbetade en skördare, skotare, en grävmaskin och en dumper samtidigt på
sandstranden. Arbetet gick därför snabbt fram och belyste hur viktigt det är att i förväg
planera åtgärderna (markera träd, körvägar och avgränsa känsliga områden där fordon inte får
köra etc.). Under arbetets gång begicks några misstag där framförallt successionsområden på
några dyner (där små områden med mjölon etablerat sig) grävdes bort. Några 40-åriga tallar
som kunde sparats togs bort. Vattnet som rinner fram centralt på sandstranden skapade också
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problem då maskinerna fick ta annan körväg än planerat för att inte köra sönder för mycket.
Det gjorde att de utpekade områdena med grässvål inte gick att bevara i så stor utsträckning
som tänkt då maskinerna körde sönder vegetationen. Oförutsedda problem uppstod under
arbetets gång och det har varit viktigt att ha kunnig personal på plats för att minimera
eventuella misstag och lösa problem på plats.
Framtid
Stora sandytor har öppnats där det tidigare var helt sluten skogsvegetation. Det är viktigt för
kunskapen inför framtida restaureringsåtgärder att nu utvärdera effekterna av det utförda
arbetet. Det är också viktigt att övervaka utvecklingen för myrlejonsländan och
dynvargspindeln men även utföra en mer omfattande inventering av flora och fauna. Fler
rödlistade arter kan finnas i området. Då dynområdet är bland de mest omfattande vid Vänern
och unikt för inlandet så bör man överväga att i framtiden återskapa hela sandstranden och
dynområdet (som i dag sträcker sig en bit upp i skogen) vilket även gäller området västerut
där sandstranden fortsätter inklusive högresta sanddyner. Området är intressant geologiskt
och även artsammansättningen. Centralt, väster om det åtgärdade området, återfinns
sanddyner med spår av sandtag. Möjligen har sandtaget använts inom sjöfarten och är således
även kulturhistoriskt intressant. Teorin stärks av fynd av en stensättning uppe på en sanddyn
som mycket väl kan tolkas som ett forna sjömärke.
Troligen kommer uppslag av sly, troligen främst i den västra delen där stor andel alsly
avlägsnades under arbetet. Förhoppningsvis kommer sandstranden i den delen att användas
som badstrand och därmed håller slitaget tillbaka nyetableringen av sly något. Men skötsel
bedöms ändå som behövlig för att kunna bevara de höga rekreativa och naturvetenskapliga
värdena.

Arbete med grävmaskin på Kvinnholms sand en vacker decembereftermiddag.
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I östra delen med vy mot sydväst. Här var sanden tidigare skuggad. I dag är den solbelyst och
förhoppningsvis rörlig (flygsand).

13

Bilaga 3

Centralt med vy söderut. Stora sandytor har blottlagts. Enstaka träd har sparats.
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Centralt med vy mot sydost. Någon högstubbe har sparats ute på sandstranden ned mot
vattenlinjen. Till höger i bild finns en sänka där vatten samlas. Här har ung vegetation
sparats. Strax utanför bild till höger återfinns en myrstack.
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Centralt med vy österut. Här har mycket vedartad vegetation avlägsnats och sanden blottlagts.
Till höger i bild, ned mot vattenlinjen, återfanns vid inventeringen 2013 ett stort antal
myrlejonsländelarver samt dynvargspindeln. Grästuvor ned mot sjön har sparats och området
har lämnats orört.
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Västra delen med vy österut. Ungefärlig position. Här krävdes stora åtgärder för att blottlägga
sand. Enstaka träd har sparats samt inslag av död ved. Notera hur sanddynen reser sig till
vänster i bild.
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I västra delen med vy mot nordost. Sanddynen reser sig mitt i bild. Stora sanddynor har
blottlagts. Centralt i bilden återfinns det område som hade tätast koncentration av
myrlejonsländelarver under inventeringen 2013. Det området lämnades helt orört. Lämpliga
habitat har nu utökats högst väsentligt.
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34. Tallskär
Tallskär består av en liten sandstrand med stort inslag av grus och klapper. Området bedöms
ha litet antal besökare och åtgärderna syftar främst till att bevara den biologiska mångfalden.
Utförda åtgärder
Arbetet började i västra delen av stranden och löpte österut. En skördare sågade ned alla
större träd och en skotare körde ut träd och flis. Grävmaskinen rotryckte träd och blottlade
sand. Sandstranden söderut övergick i grövre grus, klapper och sten varvid arbetet med
sållskopan inte kunde genomföras utan att förändra markstrukturen för mycket (stenar kunde
inte sållas ut från förna och rotdelar). Arbetet begränsades därför till den del av stranden som
bestod av ren sand.
Resultat
Syftet med åtgärderna var att blottlägga minst 90 procent av sanden och avlägsna alla träd i
området. Vassen skulle heller inte vara dominerande längs hela strandlinjen. Problem uppstod
när sandstranden övergick i klappersten. Processen med att sålla ut det biologiska materialet
kunde inte genomföras då allt för mycket sten blev kvar i skopan. Arbetet begränsades därför
till området med ren sand varför resultatet med att öppna upp hela Tallskär inte kunde
uppnås. Dock öppnades en stor sandyta i öst-västlig riktning och den solbelysta delen har
ökat väsentligt.
Den blottlagda sandytan ökade från 230 kvadratmeter före arbetet till 2 000 kvadratmeter
efter utfört arbete. En ökning med 1 770 kvadratmeter blottad sand.
Kostnad
Arbetet påbörjades den 3:e december och pågick i två dagar. Arbetet med skogsmaskiner
kostade cirka 9 000 kronor, arbetet för grävmaskin och dumper kostade 24 200 kronor.
Bortkörning av material kunde hållas till ett minimum då det mesta kunde sållas på plats.
Kostnad för arbetsledning i fält var 3 500 kronor och den totala kostnaden uppgick till 36 700
kronor eller cirka 207 400 kronor per hektar blottad sand.
Erfarenheter
Det är svårt att blottlägga klapperstenstrand eller strand med grövre grus. Det är också just
den här strandtypen som är värst drabbad av igenväxning. Det är alltså oerhört viktigt att
dessa återstående miljöer bevaras innan de växer igen, eftersom det är svårt att restaurera
dem. Några mindre partier med klapper grävdes fram (sydost om sandstranden) och här bör
man utvärdera resultatet i jämförelse med restaureringen av ren sand.
Framtid
Det är troligt att stranden på Tallskär kommer att växa igen snabbare än övriga stränder som
har restaurerats, eftersom stranden har mycket litet slitage från besökare, utbredd
vassvegetation samt delvis består av klapper som gör att mycket material lämnats kvar vid
restaureringen. Den blottlagda sanden högre upp kommer troligen att hållas mer öppen
medan alsly kommer återetablera sig i strandzonen. Det är därför viktigt att ha återkommande
skötselåtgärder om man vill bibehålla den solbelysta sandytan.
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Tallskär, centralt på sandstranden med vy åt sydväst (Kvinnholmen till höger). Nu är sandytan helt solbelyst.
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Tallskär med vy mot väster. Orörda partier lämnades centralt i bilden. Här observerades larver av den mindre
myrlejonsländan under inventeringen 2013. I västra delen övergick stranden i klapper varvid ett parti med al
sparades. (återfotograferingen är inte från exakt samma position då den inte kunde lokaliseras).
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Tallskär med vy västerut. Blottlagd sand och inget skuggande inslag. Utanför bild, till vänster, övergick
sandstranden i klapper och restaureringen avbröts ut mot udden söderut.
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39. Stora Björnrukan
Stora Björnrukan är en kommunal badplats med mycket högt besökstryck under
sommarmånaderna. Här finns dessutom ett insektsliv som pressats ut till sandstrandens
ytterområden. Genom att öka andelen blottad sand skapas bättre förutsättningar för
artrikedom samt ökat rekreativt värde.
Utförda åtgärder
Arbetet började längst i öster där en skördare tog ned träd och en skotare körde bort virke och
flis. En grävmaskin rotryckte stubbar och småsly. Rötter grävdes upp och sanden sållades på
organiskt material. Materialet kördes bort med dumper. Centralt, runt bäcken, avlägsnades en
hel del träd (tallar upp mot 60 år) och sand blottlades. Söder om de äldre tallarna fanns ett
tunt förnalager som skrapades bort och stora sandytor blottlades. Död ved placerades ut i
områdets ytterkanter. Yngre karaktärstallar sparades söder om de äldre och en mosaik av
markvegetation och blottad sand skapades. Arbetet fortlöpte västerut till delområde 2 där
arbetet avslutades och kommer att fortsätta 2015.
Resultat
Syftet med åtgärderna var att öka andelen solbelyst sand i området till 90 procent samt att de
äldre tallar som finns i området skulle frihuggas och därmed stå mer solbelyst. Syftet har
uppnåtts. Området bedöms nu ge större möjlighet för en ökad population av den mindre
myrlejonsländan då blottad sand skapats som ligger utanför de mest slitagedrabbade
områdena på sandstranden. I östra delen har stora sandytor öppnats upp som varit helt
igenväxta vilket väntas sprida ut de badande gästerna över större ytor och minska slitaget
generellt på sandstranden. Den blottlagda sandytan ökade från 6 557 kvadratmeter före
arbetet till 12 135 kvadratmeter efter utfört arbete. En ökning med 5 578 kvadratmeter blottad
sand.
Kostnad
Arbetet pågick mellan den 8:e december till den 16:e december. Arbetet med skogsmaskiner
kostade cirka 42 100 kronor, arbetet med grävmaskin och dumper kostade cirka 84 700
kronor. Till detta kommer kostnader för bortkörning av organiskt material på
uppskattningsvis 50 000 kronor samt kostnader för arbetsledning i fält för cirka 7 000 kronor.
Totalt uppgick kostnaden för restaureringen till cirka 183 900 kronor eller 329 700 kronor per
hektar blottlagd sand.
Erfarenheter
Mest igenväxt var det i östra delen av Björnrukan där arbetet tog längst tid. Här fanns
omfattande slyuppslag av al och barrträd. Två uddar längst i öster var mycket svåra att
blottlägga eftersom berg går i dagen samt att det finns block under den fina sanden. Här
kommer troligen alslyet att snabbt återetablera sig om inte vattenståndet är högt under
vegetationsperioden. Under arbetsperioden drog en sydlig storm fram vilket gjorde att flera
av de träd som sparats i området runt bäcken (som rinner fram centralt på stranden) blåste
ned. Dessa avlägsnades. Snabbväxande tallar blåser lätt ned i strandzonen när de friställs.
Framtid
Stora Björnrukan är en välbesökt sandstrand och förhoppningsvis kommer nu hela det
restaurerade området närmast vattnet att användas som badstrand vilket möjligen håller
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tillbaka slyuppslaget. Vid uddarna i öster förväntas mer slyuppslag eftersom det inte var
möjligt att gräva upp alla rötter (berg). Sandstranden är en kommunal badplats som i dag har
viss skötsel vilket man bör överväga att utöka. Under inventeringen kunde relativt få
myrlejon observeras på Björnrukan sett till den stora sandytan. En uppföljning av
utvecklingen för myrlejonen bör göras de kommande åren för att se om effekten av
restaureringen ger önskat resultat.

Vy mot sydost. Här avslutades arbetet. Betydligt mer blottad sand finns nu på Björnrukan.
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Centralt med en vy österut. Till vänster i bild syns de gamla grova tallarna som nu står mer solbelyst. Stora
sandytor har blottlagts vilket skapat mer utrymme för både insekter och människor.
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Centralt med en vy västerut. Här har stora sandytor blottlagts. Till höger i bild syns äldre tallar som nu är mer
solbelysta. Områden med mosaik av gräs och mjölon samt yngre karaktärstallar har sparats mot vattenlinjen.

26

Bilaga 3

I östra delen var igenväxningen omfattande. Här blottlades stora sandområden. Ned mot sjön, till höger i bild,
syns uddarna som renskrapades från vegetation. Här finns risk för kraftigt slyuppslag på grund av att rötterna
inte kunde avlägsnas med grävskopan på grund av ytliga block och hällar.
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I östra delen med vy mot väst. Här var igenväxningen omfattande och stora sandytor har blottlagts. Till höger i
bild, där nu 100 procent blottad sand finns, växte tidigare en granskog
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