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Förvaltningsplan och översyn av arealer  
Sveaskog arbetar med att ta fram en förvaltningsplan för ekoparken. Förvaltningsplanen för 
Hornsö ekopark har förhoppningsvis ett första utkast klart innan årsskiftet. De tänkta rubrikerna på 
avsnitt i planen presenterades och i korthet beskrevs vad varje avsnitt kommer att innehålla. Ett 
antal diagram, tabeller och kartor visades också som exempel på innehåll ur planen. Även kortare 
textstycken presenterades.  
 
Samtliga närvarande menade att förvaltningsplanen är ett positivt inslag i fortsatt skötsel och 
planering för ekoparken.  
 
I samband med framtagande av förvaltningsplanen har en översyn av arealer gjorts för ekoparken. 
Tidigare år har det diskuterats om avsatt areal är tillräcklig för att uppnå olika mål i 
ekoparksplanen. Även frågan om huruvida Allgunnens naturreservat ska räknas med eller inte i 
ekoparken har varit ett diskussionsämne. I dagslägen utreds det sistnämnda på nationell nivå.  
 
Översynen som gjorts under hösten 2019 visar att det i dagsläget finns tillräckligt avsatt areal 
naturvårdsskog eller hänsyn i produktionsskog för att uppnå kraven om 50% avsättning i en 
ekopark. Detta oavsett om Allgunnens naturreservat räknas med eller ej.  
 
Andelen och arealen naturvårdsskog med målbilden tallnaturskog är i dagsläget större än de mål 
som står i ekoparksplanen (mål om 20% av produktiv skogsmark utanför reservat).  
 
Diskussionen fortsatte med fokus på beståndsåldrar, framför allt om skogar äldre än 100 år. Vad 
som anses vara gammalt finns olika syn på och frågan om hur mycket gammal skog som behövs 
för olika arters fortsatta överlevnad är fortfarande en gåta.  
 
Länsstyrelsen påpekade också att de planerade bestånd för mosaikavverkning som de låtit 
Naturcentrum AB inventera under 2018 har bedömts som nyckelbiotoper. Sveaskogs 
naturvärdesbedömning har inte gett samma resultat. Ytterligare en inventering har genomförts 
under hösten 2019, Länsstyrelsen skickar resultatet av denna till Sveaskog så snart det är 
inrapporterat.  
 
På gång i ekoparken  
Länsstyrelsen har ett flertal projekt på gång i ekoparken: utplantering av torrängsväxter, 
uppsättning av 10 st mulmholkar samt flödesmätning i dike före och efter proppning. Länsstyrelsen 
har också planer på att gräva ner större ekstockar på en större vändplan i ekoparken, här sker 
kontakt med vägmästare Madeleine Svenningsson.  
 
Sveaskog kommer under 2020 genomföra projektet Effekt 20, förberedelserna påbörjas under 
vintern och inventering väntas till sommaren.  
 
Sveaskog har också planer på att sätta upp nya välkomstskyltar till ekoparken, en mer än tidigare, 
samt uppdatera de större informationstavlor som finns. Här planeras dialog med Länsstyrelsen så 
att vi får rätt ikoner på översiktskartorna även i reservaten, exv. för parkeringsplats, rastplats etc.  
Sveaskog funderar också på att bygga ett vindskydd vid dammen i Arboga.  



 
 

 
Kommande åtgärder  
Vid årets möte presenteras inga bestånd för nya åtgärder, förutom tre bestånd för 
granbarkborreavverkning. Detta beror på att det under det gångna året inte utförts andra åtgärder 
än just granbarkborreavverkning, både beståndsvis och punktvis, och att det i dagsläget inte ses 
som nödvändigt att samråda om ytterligare bestånd. Granbarkborreavverkningen kommer att 
fortsätta under 2020.  
 
Naturvårdsbränningen vid Ullefors blev inte av under 2019 och ligger fortsatt kvar i planen för 
bränning.  
 
Bete i Ullefors saknar djurhållare och Sveaskog har planer på att plocka ner stängslet. 
Länsstyrelsen har en ev. intresserad djurhållare som ska tittat på betet intill inom snar framtid. Om 
denna även skulle vara intresserad av att ha betesdjur även på Sveaskogs del av betet ska 
Länsstyrelsen höra av sig i frågan.  
 
Fältrunda  
Vi besökte tre av de dikesproppar som gjordes i samarbete med Länsstyrelsen under vintern 
2018/19. De ser ut att fungera med tanke på hur mycket vatten som stod i diket. Fortsatta åtgärder 
i dikessystemet lyftes för diskussion – ännu mer av diket mellan Lilla Skärsgöl och Kringlavägen 
skulle kunna läggas igen för ökad effekt. I dagsläget har inte Länsstyrelsen medel för en sådan 
åtgärd. Även sträckan från Älgmossevägen och österut skulle kunna vara intressant för ytterligare 
åtgärder.  
 
Dagen avslutades med att vi tittade på en genomförd granbarkborreavverkning. All gran hade 
plockats ut, allt löv och en hel del tall sparats. Avverkning var fint genomförd och bra planerad. Vid 
platsen fanns två gamla, grova ekar varav den ena med spår av läderbagge. Avtalsnr.: 667–556.  
 
Slutkommentar  
Slutligen fick alla kommentera dagen och dess innehåll. Samtliga var överens om att vi haft en 
trevlig dag och att förvaltningsmötet är ett positivt inslag i ekoparksförvaltningen. Ett par av dagens 
mest positiva inslag var genomgång av arealer och exemplen från den kommande 
förvaltningsplanen. Fältrundan var bra och Skogsstyrelsen gillade planeringen av den 
avverkningen vi tittade på med tanke på hänsyn och kantzoner. Samtliga tycker att det är bra med 
utrymme och möjlighet till diskussion och att ett fortsatt samarbete är viktigt, även om åsikterna 
ibland går isär.  
 
Det kan också konstateras att det finns fler inventeringar och rapporter, både från Sveaskog och 
Länsstyrelsen, från olika genomförda inventeringar i området. Båda parter önskar att ta del av 
resultaten av dessa. Det finns också mer arbete att göra för att titta på en eventuell gemensam 
plan för naturvårdsbränning i området.  
 
Anteckningar: Louise Åkerstedt  
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