
Bushresan i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven
Fredagen den 9 september 2016 möttes 28 förväntansfulla deltagare för att ge sig ut på  

Bushresan i Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven. Gruppen bestod av lantbrukare, markägare, 
politiker, organisationer, biologer och restauratörer.

Nordmyrans Intresseförening:  
 

”Platsen som en gång hade försett oss  
med fisk och djuren med foder var borta. Alla de 
olika fåglar, gräs och insekter som levt här gick 

inte att finna. Dessutom hade en av  
Tärnsjös vackraste vyer blivit ersatt med  

en vägg av vide.”

I Nedre Dalälvsområdet finns mer än 5 000 ha flacka marker längs stränderna vid sjöar och vattendrag som re-
gelbundet blir översvämmade, i synnerhet i samband med snösmältningen på våren. Hö från dessa ängsmarker 
var under en lång tidsperiod en ovärderlig resurs för jordbruket. Förutsättningarna för både boskapsskötsel och 
åkerbruk bestämdes till stor del av hur mycket foder som ängarna kunde producera. Regelbundet översvämmade 
ängar var särskilt värdefulla, eftersom de årligen tillförs näring från vårflodens vatten. De får därför en naturligt 
hög och uthållig bördighet. 

Naturliga variationer i vattenstånd och flöde, samt inverkan av is, har medfört naturliga störningar av strand- 
miljöerna och därmed livsrum för många växt- och djurarter med speciella miljökrav, både på själva ängarna och 
i intilliggande skogars kantzoner. Strändernas biologiska mångfald har gynnats ytterligare av hävd i form av slåtter 
och bete. På grund av bristande lönsamhet har hävden upphört på de flesta fuktängarna och de tidigare öppna 
markerna har vuxit igen eller håller på att växa igen. Idag hävdas mindre än en tiondel av de tidigare öppna slåt-
ter- och betesmarkerna. Igenväxningen av älvängarna medför en minskning av det öppna odlingslandskapet, som 
även är viktigt för områdets attraktivitet för både besöksnäring och bosättning.

De igenvuxna markerna ger också särskilt goda förutsätt- 
ningar för förökning av översvämningsmygg under de år 
ängarna är översvämmade och vattnet är varmare än ca 10 
grader. Myggornas reproduktion gynnas av högväxande  
vegetation, tuvig markyta och högt näringsinnehåll i mark-
en. Myggsituationen övervakas numer kontinuerligt av 
NeDa:s personal och biologisk bekämpning med bakterien 
Bti sätts in när massförekomst hotar.



Förmiddagens första fältbesök ägde rum på en kraftigt förbuskad älväng vid Andersbo i Tärnsjö. Där fick vi 
höra brukaren Ove Petterson berätta om hur ett flertal av hans förfäder, som ägde och brukade markerna, 
emigrerade till USA och därmed försvann den arbetskraft som brukade markerna. Vi fick även höra person-
alen från biologisk myggkontroll inom NeDab berätta om att Andersbo är en av de platser där kläckfällor 
är utplacerade för egenkontroll av stickmyggbekämpning med Vectobac G (Bti). Kläckfällorna används för 
bevakning av icke-målorganismer, främst fjädermygg.  
 
Efter besöket i Andersbo åkte vi vidare mot den intilliggande fastigheten Nordmyran med 120 hektar älväng 
som slåttrats sedan 2000. Kaffe med kaka från Lundgrens Bageri i Österfärnebo intogs vid Österbo rastplats 
vid den 660 meter långa spången som går över Nordmyran och är en del av Kyrkstigen i Tärnsjö. 

Vid rastplatsen fick vi höra hur entreprenörer i området gick samman för att åter hävda markerna, Inger 
Pehrson från Landsbygdsnätverket berättade mer om varför Bushresorna kom till och gruppen fick chans 
att ställa frågor och goda dialoger ägde rum. 

Deltagare på bushresan: 
 

”Politiker behöver få mycket mer  
information och ökad kunskap för förändring! 
Resan har varit givande och upplysande med 

kunniga inspirationsspridare”

Väl på bussen igen berättade Bengt Gyldberg om olika sätt 
att använda biomassan på och de samhällsvinster av många 
olika slag som kan uppnås genom att hävda ängarna och ta 
vara på deras vegetation. Detta finns närmare beskrivet i 
slutrapporterna från de tidigare Leaderprojekten Skörd av 
älvängar och Hävd av Nedre Dalälvens älvängar. Bushresan 
fortsatte sedan vidare mot restaurang Sandsnäs på Ön i 
Hedesunda där vi fick äta en mycket uppsakattad apelsin-
marinerad rostbiff (Black Angus) med potatisgratäng och 
sallad. Rostbiffen kom från gården Vinnersjö Angus som 
har gått i arv och det är nu tredje generationen som driv-
er gården med ekologisk, KRAV- certifierad och småskalig 
köttproduktion som inriktning. Under lunchen gavs säll- 
skapet möjlighet att bättre bekanta sig med varandra och 
livliga diskussioner fördes vid borden. 

http://nordmyran.se/om/
http://www.lundgrensbageri.com/
http://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Arkiv_publikationer/Friluftsliv/Kyrkstigen_Folder.pdf
http://www.landsbygdsnatverket.se/
http://www.leader-nedredalalven.org/beviljade-projekt/Slutrapporter/Slutrapport_82_Alvangar_etapp_1.pdf
http://www.leader-nedredalalven.org/beviljade-projekt/Slutrapporter/Slutrapport_82_Alvangar_etapp_1.pdf
http://www.leader-nedredalalven.org/beviljade-projekt/Slutrapporter/Slutrapport_115_Havd_av_alvangar.pdf
http://www.sandsnasbadet.se/Sandsnas1/Startsidan.html
http://www.vinnersjoangus.se/


Läs mer om Bushresorna på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Nedre Dalälven i samarbete med:

Efter att vi äntrat bussen igen fick vi höra Pär Eriksson berätta om Upplandsstiftelsens arbete med naturvård, 
friluftsliv och naturskola. Den mycket välgjorda och intressanta rapporten Ekologisk landskapsplanering vid 
Nedre Dalälven 1996-2015 delades ut. Han berättade även lite om det arbete som utförts vid eftermiddagens 
fältbesök vid Bredforsens naturreservat norr om Söderfors. Framme på Jörsön fick vi se och höra om hur den 
biologiska mångfalden ökar genom restaurering av svämskog. 

Deltagare på bushresan: 
 

”Utifrån kunskap och dialog kan det växa fram 
olika former av samverkansprojekt”

Deltagare på bushresan: 
 

”Jag tar gärna emot förslag på samarbeten och 
åtgärder på våra marker.” 

Efter ett besök hos ekarna i reservatet skingrades delar av gruppen av logistiska skäl. På bussresan mot Gysinge 
summerade Magnus Stenmark dagen och släppte ordet fritt. Carl Aschan från LRF Mälardalen passade på 
att dela ut deras rapport Det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället (2016) och tackade för en 
givande dag. Upplevelsen att nya bekantskaper och tankar på framtida samarbeten hade fötts fram under  
dagen, tillsammans med ökad kunskap och ökad förståelse mellan deltagarnas olika verkligheter/verk- 
samheter, kändes väldigt tydligt. Väl framme i Gysinge önskade vi varandra en trevlig helg.  
 
Om Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälvens Bushresa i Arbetarbladet.  
 
Läs kompendiet som skickades ut till deltagarna innan Bushresan här.

Stort tack till alla som var med och bidrog till en bra dag! 
På återhörande. 

http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/gronanaringar/bushresan.4.7f2f685151ec2c8738b710f.html
http://www.upplandsstiftelsen.se/
http://www.nedredalalven.se/index.php/sv/biosphere
http://www.lrf.se/
http://www.landsbygdsnatverket.se/
http://www.nedredalalven.se/index.php/sv/biosphere
http://www.upplandsstiftelsen.se/Start
http://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Archive/4863/Rapporter/2016_1_ELP_Dalalven_Webb.pdf
http://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Archive/4863/Rapporter/2016_1_ELP_Dalalven_Webb.pdf
http://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/malardalen/
http://www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/lrf-2015---ett-lrf-for-framtiden/lrf-och-det-grona-naringslivet/det_grona_naringslivet_web.pdf
http://www.arbetarbladet.se/gavleborg/gastrikland-hotas-av-igenvaxning-de-ordnar-bushresa-for-att-radda-jobben-pa-landet
https://issuu.com/nedredalalven/docs/bushresan_i___lvlandskapet_nedre_da/1

