Glisstjärn i Rättvik
Glisstjärn är en utdikad sjö som ligger på kalkplatån i Siljansringen. Våtmarken är
sedan några år klassat som Natura 2000-område och har efter sjösänkningen genomgått
några restaureringsförsök. Detta för att om möjligt kompensera den tidigare
dräneringen av sjön. Bl.a. har ett dämme anlagts, vilket sedermera har rivits undan.
Röjnings- och fräsningsarbeten har också genomförts och tidvis går det nötkreatur på
starrmaden. Sjöns kanske största värde är belägenheten på kalken som gör att den har
stora potentialer som en våtmark för främst flora och fågelliv. Placeringen, nära
tätorten och på vägen mot Dalhalla, innebär också att den har förutsättning att bli en
större turist-attraktion än vad som är fallet i dag. Bl.a. förekomsten av
svarthakedopping och orkidéer på främst de norra starrmaderna, ger sjön ett särskilt
värde. Den nuvarande vattenregimen skapar stora problem och på sikt kommer
starrmaden att förbuskas och våtmarken blir mer trivial. Den stora förekomsten av
rudor (vilka under sitt födosök grumlar vattnet), kommer också att försämra
livsvillkoren för den submersa vegetationen och för evertebraterna i sjön. Därför är det
viktigt att rovfisk, som abborre och gädda får större möjlighet än vad som idag är fallet,
att få tillgänglighet till bytesfisken i Glisstjärn. En höjning av vattennivån, kombinerat
med en bättre hävd av strandängen, en fungerande vandringsväg för ”rovfisken”, samt
en restaurering av våtmarken, kommer att bli välgörande för Glisstjärn!

I det följande lämnas en beskrivning av hur sjön bör restaureras. Utredningen beskriver
också en möjlig utveckling av de sociala arrangemangen kring sjön. Tillsammans med
Nedre Dalälvsområdet i Avesta, Hovranområdet i Hedemora, Säterdalen, Holmsjöarna
på Tunabygden, Kyrkbytjärn i Vika, Limsjön i Leksand och Lindänget i Orsa, m.fl.
våtmarker i länet, kan Dalarna också bli en attraktion för de naturintresserade
besökarna som kommer till vår bygd! En samordning avseende information och
presentation av de olika våtmarkerna krävs. Skyltning och anläggningar bör också
utföras i samma funktion och utseende vid de nämnda våtmarkerna i länet, så att
besökarna kan ”känna sig hemma” på de olika lokalerna och förstå att de faktiskt ingår
i ett och samma sammanhang. Ekologiskt sett gör de ju det!
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Skäggmesen är en av besökarna vid Glisstjärn. Foto: Bogdan Persson

En vandring runt Glisstjärn
Vi tar en promenad runt våtmarken. En moturs vandring
från kalk-bruket.
Först möts man av en ohävdad
starrmad som nyligen buskröjts
och bör betas till kommande år.
Sannolikt är det denna punkt
som först möter en besökare.
Därför är det viktigt att marken
bereds som betesmark, genom
en enkel stubbfräsning och
betesputsning. Stängsel bör dras
så nära vägkanterna som
möjligt, för att förhindra slyuppslag. Väghållningen klarar
sig med ca 1m utrymme.
Genom stängsling ökar det
miljöstöd som finansierar denna
ekonomiskt irrationella, men
biologiskt värdefulla djurhållningen.

En uppställningsplats med en
hårdgjord yta, strax intill vägen
mot Dalhalla, skulle vara en utmärkt placering av ett besökscentrum, med informationstavlor och fågeltorn!
Här kan också anvisas ca 5
Parkeringsplatser för fordon.
Hela våtmarksområdet kan ses
från denna plats.
Bullret från Kalkbruket kan vara störande, men även det nuvarande fågeltornet ligger
inom hörhåll från industrin.
För den mängden av besökare till Dalhalla, kommer Glisstjärn att bli mer välkomnande
och kommer säkert att locka mer besökare. Det skymmande buskaget framför
fågeltornet tas bort och en fantastisk vy kommer att välkomna naturvännerna!

Det gamla fågeltornet står synnerligen olämpligt placerat mitt
på strandängen. Byggnaden
förhindrar häckning av ex.vis
vadarefåglar, tack vare den
störning som sker av såväl
människor som kråkfåglar (som
har en fantastisk spaningspunkt
på häckande fåglar från tornets
tak!). Strandängen bör
reserveras för de kreatur som
skall sköta hävden och ett
beträdnads-förbud bör gälla för
besökare under
häckningssäsongen. Den torra
kullen som det nuvarande
tornet står på, kommer att vara
en mycket lämplig ”sovhol” för
betande kossor!
Hela strandlinjen mellan sjön
och Dalhallavägen är förbuskad
och bör rensas så att trafikanter
och vandrare ser sjön från
vägen. Stjärtmesen gillar inte
denna åtgärd, men den fågeln
kommer att hitta andra livsmiljöer runt sjön. Den bladvass
som finns i vägkanten, skall
vara kvar, eftersom den inte
utgör något hinder för insyn.
Badplatsen är byns stolthet och
är väl använd. Den skall vara
kvar och utgör inget hinder eller
störning för fågellivet i sjön. Ev.
läggs flybojar ut för att
avgränsa badplatsen mot
fågelmarkerna.
Här är det också lämpligt att
informera om sjöns biologiska
värden.

På den öppna ytan av Glisstjärn, ligger
det ofta sjöfågel som jag småkryp och
växtlighet under vattenytan. Flytbladsvegetationen är ringa. Näckros och olika
natearter finns här. Vattendjupet är som
mest ca 4 meter och skapar förutsättningar för en mångfald av liv under
vattenytan. Tyvärr är förekomsten av
Ruda en belastning för ekosystemet!
Direkt efter sjön norra strandkant, tar
man väster ut och hamnar på en grusväg
som passerar bördig skogsmark. Det
finns gott om tättingar i denna skog.
Fågellivet här, har också Glisstjärn som
födosöksområde. Allehanda mesar,
trastar och sångare, väljer denna miljö
för sina revir.
Lövskogen är än så länge i en ålder som
kan betecknas som ett trivialt habitat för
ex.vis hackspettarna. En översiktlig
skogsbruksplan, där lövskogen runt sjön
prioriteras som framtida trädslag, skulle
förstärka sjön som fågelsjö. Den mindre
hackspetten finns redan idag i området,
men ett lövskogsskydd med en skötselplan för björk, al, sälg och rönn i en
radie av ca 2km runt Glisstjärn, skulle
kunna ge även den vitryggiga möjligheter att överleva här!
Det finns ännu i dag minnesmärken i
naturen som berättar om forntida,
industriell verksamhet. Denna vackra
kalkugn, är belägen vid stigen norr om
Glisstjärn.
En beskrivning av verksamheten bör
exponeras på en informationstavla på
stället. Kan man den geologiska historien, förstår man också varför Glisstjärn
har ett särskilt värde som en kalkrik våtmark i ett kalkrikt Siljansområde.

Kalkbrotten är mäktiga och med
vandringsleden runt Glisstjärn, kan
man också, härifrån guidas till
Amtjärnsbrottet och vidare runt
Siljansringen.

Ängena invid den gamla körvägen,
vittnar om ett jordbruk som var
mycket mer omfattade än idag. Det
finns fortfarande några ängslador
kvar i det som idag är skogsmark.

Den ringbarkade granen vid vägkanten berättar att här uppehåller
sig den tretåiga hackspetten.
Spillkråkans närvaro syns också. Det
har lämnat födosöksmärken kvar,
med stora hackmärken längst ner på
stammen. De solitärt växande
asparna i området, medför också att
det finns gråspett i området kring
sjön och byn Västberg. Med inte allt
för stor naturvårdsansträngning,
skulle man från detta område, kunna
ha kontakt med alla i Sverige förekommande Hackspettarter!

Barrskogen sluter sig mäktigt runt
vägen och ger möjligheter för
fantasin att skena iväg. Stillheten
och fågelsången har ett stort värde
som ökar attraktionskraften på
området.
Helt plötsligt öppnar sig landskapet igen. Nu har vi kommit
fram till ön i sjön. Den är bebodd.
Åkrar och ängar brukas av bonden
på fastigheten. För sjöns fåglar
skulle det vara bra med en utglesning av buskaget och träddungarna vid sjökanten. Ju mindre hög
vegetation längs stranden, desto
mer sjöfågelliv! Vallen och betesmarken är av stort värde.

Tyvärr är sannolikt de höga
stammarna sparade som ett skydd
mot kalkbruket i Glisstjärna.
Hornuggla gynnas av träden
eftersom den ofta bebor liknande
habitat. Kråkan tycker också om
att sitta i trädtopparna och spanar
ner på fågelbona i sjön. Detta är
till ett förfång för sjö-fåglarna!

Här bor familjen Gravsjö.
Fastighetsägaren har inte motsatt sig en höjning av vattennivån i Glisstjärn, trots att hans
uppfart riskerar att översvämmas. Sannolikt måste ett
bärlager och ett nytt ytskikt på
vägen läggas ut. Vägen går nära
bostället, men hittills har ingen
olägenhet upp-stått på grund av
vandringsleden. Amtjärn, ligger
strax intill vägen som går runt
sjön. Denna våtmark skulle
också kunna iordningställas för
de lommar som finns i området.
Såväl stor- som smålom har
potential att häcka i denna lilla
tjärn. Smålommen kräver
flytöar för sin häckning, och
med hjälp av maskinerna som
restaurerar Glisstjärn, är det
möjligt att skapa en lomtjärn!
Bäcken ned-ströms våtmarken
hyser ett an-tal dammar som
utgör ett hin-der för den
vandrande fiskpo-pulationen.
En restaurering av Glisstjärn,
borde också omfatta bäcken till
Nittsjö och Siljan.
Strandskogen väster om Glisstjärn, är inte speciellt attraktiv.
Det vore bäst att kalavverka
och stubbfräsa hela strandskogen fram till Västbergs by.
Stjärtmesen drabbas, liksom
några andra lövstrandskogsarter, men fördelen för våtmarkens fåglar skulle vara
enorm! Estetiskt skulle också en
avverkning vara bra, eftersom
man härifrån skulle kunna ha
en fantastisk utsikt över sjön.

Med ett återskapande av ängsmarken (tidigare var här vall!),
kommer arealen strandbete att
öka avsevärt. Principen är att
strandängens fågelliv ökar i stort
sett ”logaritmiskt” med storleken
på strandbetesmarken!
I dag är detta ett impediment och
älggräs och hallon invaderar.
Åtgärden är prioriterad!

Utloppet ur sjön är inte så lätt att
åtgärda. Antingen behåller man
vegetationen runt vattendraget,
vilket gillas av den vandrande
fisken. Eller, gör man en dikesrensning och låter bäcken rinna
genom betesmarken. Sannolikt är
de fiskarter som är aktuella;
Abborre och gädda, inte så beroende av en beskuggad vandringsled. För strandängen som
biotop, medför rensade diken en
klar fördel, jämfört med buskage.

Nu har vi kommit fram till
byn. Strandängen är trots
den låga vattennivån ganska
blöt. Eventuella restaureringsåtgärder måste diskuteras. Ifall man behåller den
nuvarande vattennivån i
Glisstjärn, bör man putsa
betesmarken utan att skada
rotfilten, så att älggräs och
starr hålls tillbaka till förmån
för svingel och gröe. Blir det
en dämning av sjön, kommer
de blötare delarna av strandängen att ligga under vatten
under större delen av året.
Då skall man kanske djupfräsa rotfilten så att ett ”dyhabitat” skapas. Detta skulle
gynna de evertebrater som
finns i strandzonen, vilka utgör föda för fågellivet (främst
vadarefåglar och simänder).
Samtidigt är det värdefullt
att skapa en s.k. ”Blå bård”,
dvs. zoneringen mellan
strandäng och bladvass.
Denna yta kan bara hävdas
av betande boskap vilken
kräver fast rotfilt att gå på.
Eftersom mitt förlag går ut
på att riva det gamla fågeltornet, behöv heller inte en
ramp ut till kullen. Den tas
förslagsvis bort och strandbetesmarken får bli
homogen, utan det fållsystem
som idag råder. Ett beträdnadsförbud inför som sagt
också, för att minimera störningen på fågellivet under
häckningssäsong!

Den nuvarande stängslingen är
inte attraktiv och i samband
med bortforslingen av rampen,
tas alla onödiga avgränsningar
bort och hela strandängen fållas med nya stolpar och ny tråd.
En förenkling av ”Insultimber”
innebär att man sätter grova
telestolpar (nedtryckta av grävskopa) i varje hörn av hagmarken. De lösa ”Insultimberstolparna” behövs inte, eftersom topografin i området inte
medför någon kollisions-risk
för lågt flygande svanar och
gäss.
Den vänstra bilden visar det
område, där det finns störst
möjlighet att skapa en s.k. ”Blå
bård”. En ca 10m bred vattenspegel mellan land och vatten
skapas med en rotorkultivator.
Underhållet av detta habitat
sköts av de betande djuren.
Denna åtgärd kommer att locka
rödbena, årta, kricka m.fl. Den
”Blå Bården” kommer också
att vara väl synlig från ett ev.
nytt torn.
Det gamla tornet bör som sagt avlägsnas från
strandängen eftersom det kommer att bli ett
negativt inslag för sjöfågellivet i området. Även
trappor och ramper bör avlägsnas tillsammans
med de fula plastlinorna i fållorna i hägnet.
Sannolikt kommer betesdjuren att på sikt, utan
någon maskinell hjälp, skapa en upptrampad
”Blå Bård” längs med den fastare strandlinjen. En fräsning utförs bara för att detta
habitat skall kunna komma igång så snabbt
som möjligt. Genom en flytt av tornet blir det
också möjligt för djurhållaren att placera en
avelstjur bland de betande hondjuren under
betäckningssäsongen.

Den ”Blå Bården” kan skönjas redan i dag.
Med en reglering av vattennivån, dvs. en
höjning av nuvarande normalvattennivå,
kommer denna yta att förskjutas något, bli
större och därmed få en större effekt på
fågellivet. Busken bör tas bort omedelbart
och skall avlägsnas så att maskinerna kan
arbeta så ostört som möjligt. Denna yta är
den ”kritiska punkten” på en ev. höjning
av vattennivån och mitt förslag är att man
avvaktar med en fastställelse, tills man ser
effekterna på denna yta.
Bladvassen är i Glisstjärn, ovanligt mäktig
och utgör ett förnämligt inslag i den nya
våtmarken. Grovleken på vasstråna medför att olika fågelarter har möjlighet att
hitta livsmiljöer här. Ex.vis vattenrall,
rördrom och skäggmes, föredrar denna
naturtyp. All bladvass runt sjön, bör
bevaras och vattenregimen skall utformas
så att bladvassen inte missgynnas, dvs. att
vattenfluktuationen skall vara måttlig!
Kalkbruket utgör en inte allt för upphetsande vy i området. Eftersom jag föreslår
att träd och buskvegetation tas bort längs
Dalhallavägen, bör det ske en plantering på
den östra sidan av vägen. Snabbväxande
poppel skulle kunna vara ett alternativ till
att försköna området. Detta trädslag kommer också att vara gynnsamt för hackspettarna i området. Ev. lämnas de stora
träden i anslutning till det nya fågeltornet
kvar, för att förstärka trädridån.
Hagmarken i denna del av strandängen i södra Glisstjärn är i dag ohävdad och skall fållas in
enligt detta förslag till restaureringsplan. Området är nyröjt och för att slippa återkommande
skötselåtgärder samt för att utöka ytan av betesmark, föreslår jag en stängsling av marken,
ända fram till Dalhallavägen. I dag är detta älggräsmarker, men på sikt kommer det att bli en
förträfflig grässvål för bl.a. vadarefåglar och tättingar. Ev. görs en fålla i den sydöstra delen av
betesmarken, som kan fånga in och hysa kreaturen för inspek-tion och klövvård etc. Här är
också lämpligt att stödutfodra djuren under tider då inte gräset räcker till. Detta är en
”kontroversiell” åtgärd, men är enligt mitt synsätt en nödvändighet för att kunna uppnå ett
maximalt betestryck och effektivt nyttjande av främst starrvegetationen!

”Flikigheten” i bladvassen gynnar många
fågelarter och vid en ev. restaurering kan
man fräsa fram ytterligare vattenspeglar i
sjön.
Träddungen på ”ön” borde tas bort och
kanske kan de boende acceptera åtgärden,
när den skyddande trädridån mot kalkbruket har vuxit till sig. Det vore bäst för
fågellivet i ekosystemet, ifall trädridån på ön
som vetter mot sjön, tas bort och den
nuvarande vallen er-sätts med betesdrift
åtminstone som efterbete. Minst 50m inom
strandlinjen bör bli betesmark!

Genom detta förslag kommer arealen av
sammanhängande öppet landskap att öka
avsevärt och kommer att gynna fågellivet i
Glisstjärn. Även de estetiska värdena höjs.
Utloppet från Glisstjärn är litet och smalt.
Skogsridån ger livsutrymme och skydd för
olika tättingar, ex.vis stjärtmes och är
småvilt. Vid en eventuell restaurering av
sjön, bör ”ridån falla” och de utsatta arterna
kommer att hitta andra livsmiljöer.
Ifall det kommer att satsas på fiskevårdande
åtgärder i samband med restaureringen,
kanske en rensning av vattenvägen blir
aktuell. Öring vill ha ett skyddande och beskuggande buskage längs bäcken. För abborre och gädda är detta mindre nödvändigt.
Jag hoppas på att det kommer att göras en
översyn av fiskvägen hela vägen till Siljan.

Vattenregim
För att föreslagna restaureringsåtgärder skall få så stor effekt på fågelliv och fisk i
Glisstjärn som möjligt, bör vattennivån höjas maximalt, dvs. till den översta gräns som
Gravsjö’s väg mäktar med. En höjning med 40cm över dagen ”normalvattennivå”
(240,88m.ö.h.), kommer att göra sjön mer attraktiv. Delar av de nuvarande
strandängarna kommer att läggas under vatten, men ”översilningseffekten” kommer att
gynna den hävdade strandängen när vattennivåerna sänks under betessäsongen. Mitt
förslag till vattenregim, med utgångspunkt från 240,88m.ö.h. är följande:
1/1 – 30/6 241,28m.ö.h.
1/7 – 30/9 240,88m.ö.h.
1/10 – 31/12 241,28m.ö.h.
Beskrivning:
Under vintern bevaras den maximala vattennivån i sjön. Detta fortsätter fram tills att
häckningssäsongen är över strax efter midsommar. Då klarar sig andungar och övriga
sjöfåglar genom sin rörlighet, så att vattennivån kan sänkas så att strandängar torrläggs
maximalt för strandbetesdriftens skull. Från oktober månad höjs sjön åter för att skapa
maximala förutsättningar för flyttande änder samt fisklivet i sjön. De risker som finns

är att sjön kommer att bli en relativt syrefri miljö under vinterhalvåret och fisken
(förutom ruda) bör kunna ta sig ut i mer syrerika miljöer.
Fiskens närvaro i en ”fågelsjö” har diskuterats under en lång tid och har delvis delat
upp biologernas syn i två läger. Min åsikt är den att s.k. ”vitfisk”, dvs. mört, id, braxen
och ruda etc., har en negativ effekt på pelagialens växt- och djurliv. Dessa fiskar
konkurerar med fågellivet om den föda som finns där, dvs. evertebrater och fröbärande
undervattenväxter och kransalger m.fl. Dessutom grumlar dessa fiskar vattnet, som
innebär en försämrad livsmiljö för bytesdjur och övrigt ”fågelfoder” i sjön. Nyttan med
vitfisk är att de är potentiell föda åt ex.vis dykänder, skrak och gjuse. ”Rovfiskarnas”
dvs. abborre och gädda, närvaro i Glisstjärn, medför att sjöns numerär av vitfisk, kan
hållas i balans.

En fiskvandringsväg:
Det finns förslag till en s.k. ”omlöpa” i utloppet till sjön (Bruks 2010). Ett annat förslag
är att helt enkelt skapa en förbipassage i det befintliga utloppet, med hjälp av
”kattskallar” och andra runda stenfraktioner. Detta förslag blir mindre kostsamt och
innebär att det är enklar att ha kontroll över vattenflödet som under normala
situationer är mycket litet.

Exempel på en s.k. omlöpa (Huskvarnaån 2003)

Restaureringsförslag
Det är viktigt att man fastställer målsättningen för Glisstjärns framtida funktion. För
att skapa en estetiskt mer tilltalande våtmark, krävs vissa åtgärder. För att gynna fisket
i sjön, krävs andra. Slutligen är det avgörande vilka metoder som används ifall man
skall gynna bef. flora eller ett optimalt fågel- och djurliv i sjön. För att ytterligare
komplicera målsättningsdiskussionen är det viktigt att fråga sig vilka fågelarter som
kan tänkas vara mest skyddsvärda i Glisstjärn. D.v.s. att stjärtmesen och den mindre
hackspetten har sina krav på en maximal livsmiljö, medan årtan och rödbenan har helt
andra förutsättningar.
Glisstjärn är ett Natura 2000-område, tack vare sina förtjänster som en unik våtmark,
med ett särskilt fågelliv. Därför grundar sig mitt förslag på förbättringar för de
”traditionella” våtmarksarterna.
Genom olika åtgärder kan sjöns biologiska värde förbättras avsevärt för sjöfågellivet:
•

Ändrad vattenregim

•

Skogsavverkning

•

Buskröjning

•

Stubbfräsning i betesmarken

•

Rotorkultivering av starrmaden

•

Betesputsning av strandängen

•

Grävning av vattenspeglar

•

Skapandet av häckningsöar

Parat med en plan för framtida skötsel av våtmarken och dess stränder, är dessa
förslag till åtgärder, gynnsamma för fågellivet i och omkring Glisstjärn.
Åtgärder:

Kostnader:

Konsekvenser för flora, fågel- och djurliv:

Handlingsplan
Förankring:
•

Markägare

•

Övriga sakägare

•

Rättviks kommun

•

Ideella naturvården

•

Djurhållare

Tillstånd:
•

Länsstyrelsen: Miljövårds- (tillstånd för vattenverksamhet), Naturvårds- (tillstånd för påverkan av ”småbiotoper” samt Natura 2000), Kulturmiljöenheten
(påverkan av fornminnen) samt Lantbruksenheten (för miljöstöd och ev.
finansiering)

•

Rättviks Kommun: Bygglov och Strandskyddsdispens

•

Markägare: Medgivande

•

Övriga sakägare: FVO, JVO, SKS, Elverket, väghållare, grannar

Jag förväntar mig att projektet kan tas som ett samrådsförfarande, d.v.s. att
Länsstyrelsen kan lämna tillstånd utan att överlämna ärendet till Miljödomstolen. Detta
förutsätter dock att samtliga markägare och övriga sakägare är överens och enligt min
åsikt, lämnar i en gemensam ansökan till Länsstyrelsen i Dalarnas län.
MKB:

Utförande:

Tidsplan:

Referensgrupp:

Jämförande bilder på Glisstjärn, före och efter en ev. restaurering

Ett besöksområde

