
 
 

VÅTMARKER I ESKILSTUNA 
En studie av några sjöar och vattendrag i kommunen 

 
Sjöarna i Sörmland är nästan undantagslöst utdikade. I Eskilstuna kommun finns det mer 
än ett tiotal sjöar av samma karaktär som under mänsklig påverkan har utvecklats till 
fantastiska våtmarker för flora och fauna. Paradoxalt har också dikningarna och fortsatta 
dräneringsföretag bidragit till att sjöarna befinner sig i en igenväxningsfas och så 
småningom kommer att utarmas och övergå till myrmark. 
De är grunda och näringsrika med mycket bladvass och relativt små ytor av hävdade 
strandängar men omgärdas som regel av stor och gammal skog oftast av lundkaraktär eller 
betade lövhagar. De sist nämnda, är ett signum för landskapets särart och ekhagarna utgör 
tillsammans med våtmarkerna och strandskogen en sällsamt värdefull naturtyp. 
Byarna och de enskilda torpen och för all del även herrgårdsmiljöerna är ursprungliga. 
Boställena ligger väl anpassade i naturen och värdet av de ovan nämnda komponenterna 
utgör tillsammans en helt unik livsmiljö i Sverige. 
Uppdraget att inventera förutsättningarna för restaurering av sjöarna i Eskilstuna kommun 
blir därmed en grannlaga uppgift eftersom även de estetiska värdena måste vägas in i den 
utredning som skall ligga till grund för den framtida behandlingen av åtta olika våtmarker i 
området. 
 
Insjön den 5 december 2005 
 
 
Staffan Müller/Sunnanäng MiljöMedia 
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Sammanfattning 
 
Utredningen består främst a två delar. Dels en bakgrundsbeskrivning av förutsättningarna och 
ett resonemang om metoder och strategi samt en del som berör de aktuella sjöarna i uppdraget. 
Där ges en beskrivning av biotopen och dess omgivningar, samt förslag till åtgärder och i 
förekommande fall även konsekvenser av och kostnader för restaureringsinsatser. 
De rinnande vattendragen Nästhultaån och Prästsjöbäcken/Knoppån behandlas särskilt. 
 
I juni flyginventerades och dokumenterades våtmarkerna från ovan. 
Under samma tid gjordes också en fältinventering och vattenprovtagning. 
Ytterligare ett fältbesök gjordes under sommaren, i de aktuella områdena. 
I september togs kompletterande vattenprover samt gjordes fältbedömningar av möjligheterna 
till restaureringar av några av sjöarna. 
I oktober och november besöktes också våtmarkerna och ett inledande informationsmöte hölls 
med berörda jordbrukare och markägare vid Prästsjön. 
 
Eftersom de aktuella sjöarna i Eskilstuna i mångt och mycket är olika de ”traditionella” 
restaureringsobjekten i övriga landet; Våtmarkerna är mycket utdikade och vattennivån i vissa 
av dem, är försumbar. Flytbladsvegetationen har i de flesta fall tagit överhanden i floran. Det 
finns mycket stor skog kring nästan alla av Eskilstunas sjöar. Strandängarna är små och relativt 
fåtaliga. Positiva parametrar är att bladvassen är mäktig och livskraftig, samt att det finns 
osedvanligt gott om våtmarker i kommunen. 
 
Med stöd av det ovan sagda, blir förslagen till åtgärder, att förstärka den befintliga biotopen 
våtmark-sumpskog-ädellövskog. Ett habitat som förbättrar förutsättningarna för ex.vis den 
svarta storken och alla andra våtmarksfåglar som lever nära skogskanten. 
 
För Prästsjön föreslås en omfattande restaurering, där alla till buds stående åtgärder bör prövas. 
För Flättsjöns del föreslås olika alternativ, bl.a. en vattenståndshöjning parat med en 
rotorkultivering och upprepad underhållsfräsning. 
Det samma gäller för Hörningsjön. 
I Näshultaån och Prästsjöbäcken/Knoppån föreslås omfattande biotopvårdande insatser. 
Sjön Nasen är i dag en mycket intressant biotop, främst p.g.a. förekomsten av kransalger och 
bör lämnas orörd. 
 
För alla sjöarna gäller för övrigt, att i förekommande fall förbättra strandängarna, öka 
betestrycket och skapa häckningsmiljöer för särskilt krävande arter samt ett generellt skydd av 
den omgivande skogen. 
 
Tillgängligheten är f.n. skral, till många av våtmarkerna och måste förbättras. 
Informationen om våtmarkerna bör också förbättras. 
 
Ytterligare inventeringar av natur- och kulturvärden bör utföras. 
 
En lokal förankring av de olika sjöprojekten måste också tillskapas.  
  
Slutligen föreslås en såväl lokal som regional och nationell samordning av varje enskilt projekt. 
Sjöarna i Eskilstuna bör ingå i nätverket Natura 2000 och länsstyrelsen i Sörmland bör därmed 
ta ett större ansvar för utvecklingen av våtmarkerna bl.a. i Eskilstuna kommun. 
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BAKGRUND 

 
Träskaten på gränsen till Strängnäs kommun är en av alla de sjöar som inte är, men borde var med i utredningen 

 
SYFTE 

 
Syftet med utredningen om våtmarkerna i Eskilstuna kommun, är att försöka göra en 
gemensam strategi och förslag till åtgärder i alla sjöarna eftersom de ligger relativt nära 
varandra i landskapet och var och en kan påverka populationerna i de övriga. 
En gemensam kampanj för att informera om och göra PR för våtmarkerna i Eskilstuna 
beskrivs också. 
Med en inventering av såväl Fys/Kem samt de zoologiska och botaniska värdena skall för 
följande våtmarker, biotopernas status uppskattas och restaureringsförslag anges: 

• Kalvsjön, 
• Bondöknasjön 
• Nasen 
• Prästsjön  
• Näshultaån 

Följande sjöar inventeras visuellt och med stöd av en engångsinventering skall potentiella 
åtgärdsförslag lämnas: 

• Eklången 
• Hörningsjön 
• Flättsjön  
• Korgen 

Utöver dessa studier, kommenteras också de näraliggande, kompletterande biotoperna: 
• Hagmarker 
• Åker och ängar 
• Strandskogar 
• Bäckar och diken 

Även övriga vitala våtmarker i Eskilstuna, typ Träskaten, bör komplettera denna utredning. 
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Näshultaån är också föremål för utredning med förslag till restaureringsåtgärder 

 
TIDSPLAN 

 
I juni 2005 gjordes en översiktlig flygfotografering av alla de aktuella våtmarkerna. 
För några av sjöarna utfördes samtidigt en mätning av olika fysikaliska och kemiska 
parametrar; Siktdjup, temperaturskiktning, syrgas, konduktivitet, alkalinitet, tot-Fosfor, pH, 
kalkhalt och färg. 
För Prästsjön gjordes också en inventering av sjöns växt- och djurliv och föreliggande 
utredning om sjön blev klar i juni 2005 och har kompletterats med fältstudier i september 2005. 
I september och november detta år, utfördes den resterande vattenprovtagning samt en 
kompletterande flora- och faunainventering. 
Ett stormöte för sakägarna kring Prästsjön hölls i mitten av november 2005.  
Hela projektet skall presenteras för uppdragsgivaren senast den 30 november i år. 
Under 2006 bistår utredaren, Eskilstuna kommun med information och synpunkter under 
offentliga möten med markägare och övriga sakägare. 
Under 2006 kan också restaureringsåtgärder genomföras, främst i Prästsjön. 
Därefter är det av stor vikt att ha god framförhållning med planering av maskinella åtgärder, 
eftersom den maskinpark som finns tillgänglig, måste bokas mer än 1 år innan verkställighet. 
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GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

I det följande avsnittet gör en generell bedömning av förutsättningarna för våtmarkerna i 
Eskilstuna kommun. 
Närheten till strandskogen är ett signum för de studerade sjöarna. 
Till skillnad från andra s.k. fågelsjöar i Mellansverige, typ Hornborgasjön och Tåkern, saknas 
vid många av sjöarna här, strandängar som betas eller hävdas på annat sätt. 
För att göra en strategi om sjörestaurering i våtmarkerna i Eskilstuna är det viktigt att ha med 
denna aspekt i det kommande arbetet. 
Ett annat huvudtema är det faktum att samtliga sjöar är mycket utdikade. 
 
Huvudteman 
Syftet med föreliggande utredning är att lämna synpunkter på 8 sjöars potential som fågelsjöar i 
Eskilstuna kommun. 
Det är viktigt att poängtera att när man skapar maximala förutsättningar för sjöfågellivet, kan 
andra naturvärden decimeras. Detta gäller främst för fiskbestånden och de växter som inte trivs 
i det restaurerade vattnet, samt även för andra fågelarter som idag hittat en nisch i den 
befintliga biotopen. 
Denna utredning poängterar främst: 

• Sjöområde 
• Våtmarksvegetation 
• Särskilda häcknings- och födosökshabitat 
• Strandängar 
• Hagmarker 
• Strandvegetation 
• Strandskog 
• Till- och frånflöden 
• Tillgängligheten 

 
Sjöområdet 
Den ”optimala” fågelsjön har ett vattendjup som varierar mellan 0 – 4m. Det ideala 
vattendjupet är ca 40cm. Med det vattenståndet är produktionen av submers vegetation och 
evertebrater maximal. 
Vattenytan skall vara exponerad av solsken och vind, d v s att stränderna skall vara öppna så att 
inga träd och buskar beskuggar eller ”läar” den. 
En fluktuation av vattennivån påverkar också primärt vegetationen i sjön 
Vattenkvalitén skall vara god, d v s inte vara belastad av kemikalier som kan påverka ovan 
nämnda produktion. 
Ju bättre siktdjupet är desto mer submers vegetation och förekomst av evertebrater. 
Syrgasen skall vara hög men påverkas av minskad assimilation, höjd destruktion och av 
isläggningen. 
Det skall vara en balans mellan näringsämnena i vattnet. Som regel är det höga kvävehalter i en 
fågelsjö och det är tillgången på fosfater som avgör produktionen i sjön. 
pH-värdet bör variera mellan 6 – 8. 
En varierande bottenstruktur ger också en divers flora och fauna. Det är mest sediment och i 
någon mån sten som förekommer i våra fågelsjöar. 
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Våtmarksvegetationen 
Bladvassen är ett signum för en fågelsjö. Ju kraftigare den är desto bättre är den för fågellivet. 
Vissa arter livnär sig på insekter och spindlar som finns i vegetationen och ett bladvassbälte ger 
fåglarna skydd och boplatser. 
Generellt är starr den mest optimala födoväxten för sjöfåglarna. Carexarter bär mycket fröer 
som är närings- och energirika. Dock är det viktigt att tillse att starrmaderna gör tillgängliga för 
ex.vis simänderna. Fåglarna trampar inte i höga starrtuvor utan vill simmande kunna skörda 
beståndet. 
Även den submersa vegetationen bär frökapslar som gillas av fåglarna. Förekomst av olika 
kransalger, vilka betas av sjöfåglarna, är också en optimal faktor för utvecklingen av de 
ornitologiska värdena i våtmarken. 
Flytbladväxter, ex.vis nate och näckros, tenderar att beskugga och konkurrera ut 
undervattensväxtligheten. 
En stor årlig vattenståndsvariation gynnar starr. Stabila vattennivåer gynnar bladvass. 
 
Särskilda habitat 
I en våtmark kan man skapa bättre förutsättningar för fågellivet genom att förändra 
förhållandena. Ex.vis råder det som regel en stor brist på lämpliga häckningsplatser för 
fågellivet som avses att förstärkas. Fågelholkar och att spara död ved och hålträd är 
traditionella åtgärder.  
Sjön kan också förbättras genom att man schaktar upp häckningsöar som kan ge skydd och 
underlag för fågelreden. En permanent och ”öppen” flottör, d v s ett tunt gungfly kan skapas 
genom en rotorkultivering av en vassrugge eller en starrmad, förutsatt att de flytande massorna 
hålls på plats av en kantzon av icke fräst vegetation som skall fungera som en läns mot 
ursköljning. Svarttärna, dvärgmås och olika doppingarter samt rallfåglar gillar dessa habitat. 
Stenskravel och stora stenbumlingar gillas av måsfåglarna som boplats. Saknas det sten ett 
område, kan man överväga att forsla dit en fraktion som gynnar trutar, tärnor och mås.   
Som regel skall det inte finnas några utsiktsträd i närheten av boplatserna. Träd och störande 
buskage tas således bort. 
Som födosökskälla kan man också skapa bättre områden. Simänder gäss och svanar gynnas av 
ett måttligt vattendjup. Betesdjupet i vattnet skall variera mellan 0 – 0, 5m. I en starrmad, skall 
det som nämnts tidigare, finnas möjlighet att simma för sjöfåglarna under födosöket. Ett 
vattendjup på några cm runt plantan, räcker som regel. 
Den ”Blå bården” är ett vedertaget habitat som skapas vid nästa alla fågelsjörestaureringar. 
D v s att man skapar en kantzon mellan strandängen och sjövegetationen som har mellan 0 – 
30cm vattendjup. Här produceras optimalt mycket småkryp och bottenvegetation i det fiskfria 
och tidigt uppvärmda vattnet. Främst vadare och särskilda simänder (läs kricka, årta och 
skedand) gynnas av detta habitat. 
Av kreatur nedtrampade dypölar och höljor är också områden som gillas av strandängens 
fågelarter. Sandytor och klapperstensmarker föredras av t.ex. den mindre strandpiparen. 
 
Strandängar 
Strandängarna kring en fågelsjö skall allra helst vara fri från högre vegetation som träd och 
buskar. Den skall vara möjlig att hävda. Betesdjur är främst, men inte heller slåtter missgynnar 
(under förutsättning att man kan skörda grödan) strandängens flora och fauna. Det optimala är 
sannolikt en kombination av de två metoderna. 
I de flesta fall kommer boskapen ut på vårbete för sent på säsongen. För Mellansverige torde 
mitten av maj, vara en bra riktpunkt. 
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Om det finns förutsättningar att släppa ut djuren tidigare (dvs. näringshalten i sjön är låg och de 
botaniska värdena inte heller åsamkas skada av gödslingen, vilket är effekten av en 
stödutfodring) skall man med fördel göra detta. 
Djurtätheten bör som regel vara minst 2 djurenheter/ha. En för sliten betesmark är i alla fall 
mycket bättre än för dåligt betestryck (ängen är självläkande). 
 
En strandäng som översilas är exklusiv och som vattenrenare är den mycket bra. Detta kan ske 
antigen genom översvämning av våtmarken eller genom att tillflödet eller frånflödet tillåts 
rinna genom gräset. 
Det är också viktigt att strandängen kan torrläggas så att en traditionell jordbrukstraktor kan 
sköta underhållet av ängen. Många av marktäckarna är tuvbildande och som regel måste vallen 
betsputsas ca vart 5: e år. 
Diken genom en strandäng, bör för biodiversitetens skull helst vara öppna, även om 
kulverterade diken är att föredra ur skötselsynpunkt. 
Som stängslingmetod använder många sig av taggtråd. 
En el-tråd är att föredra pga. skaderisken på boskapen och det vilda. Tyvärr blir det ofta mycket 
extraarbete med denna typ av stängsel, eftersom en el-tråd, pga. Växtligheten och vätan, lätt 
blir jordad och det blir spänningsfall på hägnet. 
Ett alternativt stängsel som prövats är en el-tråd med större diameter. Märket ”Insultimber” 
innebär att man trycker ner grövre stolpar med ca 200m mellanrum och monterar lösa 
eukalyptusribbor (ej strömförande) som distanser mellan trådarna. I detta fall får man ett 
”elastiskt” stängsel som viker sig för bl.a. rådjur, älg  och svan, vilt som brukar skadas av 
stängsel. Tråden spänner sig direkt efter kollision. 
Även åkermarken och andra odlingar (ex.vis potatis) i sjöns närhet, gynnar fåglarna. I 
stubbåkrarna kan man se många olika vadare och sjöfåglar o tranor. En vårplöjning är bättre än 
en höstdito. 
 
Hagmarker 
I vissa fall, definitivt i Eskilstuna, är hagmarken så värdefull, att den måste bevaras. 
Om man sparar hagmarkens trädskikt, är det ändå viktigt att ytan hävdas samt att busk och sly 
inte tillåts breda ut sig. 
Döda och håliga träd är bra för biodiversiteten, om än inte för vadarna och de andra som bebor 
stranden. 
Det är hagmarken man kan bygga fågeltorn och andra sociala arrangemang, för att inte störa 
strandens flora och fauna. 
 
Strandvegetationen 
I buskagen kring en våtmark sitter områdets stjärtmesar, gräshoppsångare och näktergalar m.fl. 
Innan man rabiat röjer undan buskvegetationen måste man ta ställning till vilka mål man vill 
uppnå. Finns det närliggande, alternativa habitat för nämnda fåglar skall man inte dra sig för att 
ta bort buskarna, men det måste avgöras från fall till fall. 
Ofta finns det sällsynta och fridlysta växter i strandängen, ex.vis olika typer av orkidéer. I så 
fall kan man göra speciella skötselprogram för arter som man eftersträvar skall finnas kvar. 
 
Strandskogen 
Denna biotop är kanske landets mest variationsrika och bör bevaras. 
För Eskilstunas del är det gott om ädellöv i strandskogen och även buskskiktet är värdefullt 
med t.ex. try och olvon. 
I denna kommun finns det strandskogar kring samtliga undersökta sjöar förutom vid Kalvsjön. 
Det är därför det är viktigt att ta med dem i diskussionerna om restaureringar av områdena. 
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Strandskogen är en mycket värdefull naturtyp som är en förutsättning för många arter. 
I Eskilstunas strandskogar lever bl.a. mindre hackspett, skogsduva, stenknäck, lärkfalk och ett 
otal andra tättingar. Förutom lärkfalken är de inte beroende av våtmarken, men som ”kuliss” 
intill sjöarna är de mycket värdefulla för alla sjöar. 
Den slutliga successionen blir som regel en ”oönskad” granskog, vilket betyder att man måste 
göra skötselplaner för varje strandskog man vill bevara. 
 
Rinnande vatten 
Till- och frånflödena i nästa alla av landets sjörestaureringar är ”styvmoderligt” behandlade. 
Lika ofta är det rinnande vattensystemets naturliga utveckling saboterad med trädgårdsdammar 
och kulverteringar, annan dränering eller omlöpa. 
Ofta finns det också kulturhistoriska värden som går stick i stäv med naturvärdena vid en bäck 
eller i en å. 
För att biotopen skall kunna sägas vara komplett, måste även in- och utloppen studeras, 
restaureras och ges en skötselplan. 
För Prästsjöbäcken och framför allt Nästhultaån avges ett åtgärdsförslag som innebär att det 
blir fri kommunikationsväg för organismer inom vattensystemet. 
Under inventeringsfasen skall alltid till- och frånflödena inventeras och även provfiskas. 
Även artificiella diken innehåller liv som sjön är beroende av. 
Alla, även raka kanaler kan åtgärdas till det bättre för naturen. 
 
Tillgängligheten 
Det är fram för allt vid våtmarker det är lämpligt att satsa på förbättrad tillgänglighet för 
allmänheten. De fågelarter som man vill bevara vid en restaurering är förvånansvärt oskygga 
och tål som regel mänsklig närvaro. 
Den övergripande naturpedagogiken är också lämplig att exponera vid en besöksanläggning vid 
fågelsjön. Med utgångspunkt därifrån, kan sedan besökaren göra sig bekant med andra 
intressanta områden i omgivningen. 
Bänkar och bord och lättillgängliga utsiktspunkter är ett axiom vid en restaurerad sjö. 
Skyltar och informationstavlor i terrängen förhöjer värdet på naturvandringen. 
I möjligaste mån skall man avstå ifrån spångar på de blötaste markerna på vandringsleden och 
istället ersätta dem med ev. fiberduk, bärlager och ett ytlager ( fraktionen ”0 – 8”, dvs. stenmjöl 
är bäst!). En anläggning av denna typ är lätt att göra handikappvänlig och förhindrar dessutom 
fallskador och stukningar. 
Eftersom det är markägaren som är ytterst ansvarig för om det sker olyckor, är det mycket 
viktigt att med juridiskt bindande avtal, klargöra vem som svarar för säkerhet och funktion i 
anläggningarna. 
Kartor, vägvisare och broschyrer bör ges en gemensam layout och besökare skall känna sig 
välkomna ut!   
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GENERELLA RIKTLINJER 
 

Med tanke på att alla våtmarkerna inom aktuella områden, har i stort sett samma innehåll och 
förutsättningar för fågellivet, är det viktigt att slå fast några gemensamma riktlinjer för skydd 
och restaurering av sjöarna. 
Denna utredning föreslår att tonvikten läggs på 

• Översyn av de olika sjösänkningsföretagen som finns för sjöarna 
• I förekommande fall höja vattennivån 
• Strategisk fluktuation av vattennivåerna 
• Eliminera vandringshinder för djurlivet som lever i det rinnande vattensystemet 
• Skapa optimala förutsättningar för sjöarnas funktions som växtnäringsfällor 
• Gynna submers vegetation inte bara genom vattenståndshöjning, utan även genom 

rotorkultivering och muddring 
• Skydda och restaurera ”grov” bladvass 
• Säkerställa livsbetingelserna för förekommande starrarter och också göra växternas 

fröproduktion tillgänglig för främst andfåglar 
• Skapa s.k. ”häckningsöar” för våtmarkens fåglar 
• Restaurera och där förutsättningar finns, nyskapa betade och väl hävdade strandängar 
• Skapa en s.k. ”Blå bård” i området mellan betad strandäng och sjövegetation där 

förutsättningar ges 
• Ta bort trädskiktet i och intill strandängarna 
• I förekommande fall även röja busk och sly i strandzonen (omfattning bestäms för varje 

våtmark för sig, beroende på lokala förhållanden och förutsättningar) 
• Skydd av intill våtmarken växande skog (som regel sump- och ädellövskog) så att den 

tillåts utvecklas fritt och så småningom innehålla grova träd och murken ved 
• Etablera skogsbete i främst den granskog som finns intill våtmarkerna 
• Sätta upp såväl småfågelholkar som and/uggleholkar och fladdermusholkar samt 

montera artificiella rovfågelsplattformar i skogen 
 
Utöver praktiska naturvårdsåtgärder, föreslås också 
• En gemensam strategi och skydd av de aktuella våtmarkerna genom 

naturreservatsbildning, Natura 2000 och övrig koppling till såväl lokala som regionala, 
nationella och internationella nätverk 

• Förbättrad information vid varje fågellokal 
• Förbättrad tillgänglighet genom skyltning samt anläggande av vandringsleder, 

fågeltorn, gömsle och P-platser 
• Lokala kommittéer (markägare, SNF/SOF, jordbrukare/djurhållare, ”myndigheter”) vid 

samtliga våtmarker inom projektet som har att arbeta med de lokala skötselfrågorna och 
utveckla underhållet av våtmarkerna  
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                Den svarta storken gäckar fågelskådarna i landet. I Eskilstunas våtmarker finns det förutsättningar som kan locka fågeln 

 
STRATEGI 

 
 
Ett bra sätt att utforma en konkret målsättning, är att skapa ”indikatorer”, d v s ange de 
fågelarter som förväntas öka i samband med kommande naturvårdsåtgärder. 
Jag tycker att Eskilstuna kommun också skall välja en speciell fågelart som symbol för det 
framtida engagemanget. 
Odinsvalan, eller den Svarta storken, skulle kunna vara en ”uppkäftig” med fullständigt 
relevant art att arbeta för. 
I takt med att den baltiska sumpskogen avverkas kommer den svarta storken att söka sig till nya 
domäner. 
Avståndet till Sörmland är inte långt för denna sägenomspunna och synnerligen känsliga 
fågelart, som i Eskilstunas våtmarker skulle kunna finna en ny fristad. 
Alla de nämnda 8 våtmarkerna som ingår i denna studie, har kvalitéer som attraherar storken. 
Därför är också de omkringliggande skogsmarkerna, intressanta i relation till föreslagna 
restaureringsåtgärder. 
 
Övriga indikatorarter som är mätbara efter en restaurering, anges i nästa kapitel. 
 
I samband med planeringsarbete för Prästsjön, Kalven, Korgen, Hörningesjön, Flättsjön, 
Nasen, Bondöknasjön och Eklången, bör Eskilstuna kommun se de olika våtmarkerna i ett 
sammanhang och skapa ett lokalt nätverk för kommunens våtmarker och uttala en gemensam 
strategi för åtgärderna som utförs i var och en av biotoperna. 
I paritet med det ovan sagda, bör kommunen i samarbete med Länsstyrelsen skapa ett regionalt 
nätverk av fågelsjöar i hela länet, där nämnda lokaler är några av de våtmarker som klassas som 
Natura 2000- område i akt och mening att säkerställa en trygg populationsutveckling för den  
Svarta storken och alla andra sumpmarksfåglarna.  

 11 



 
Skäggmesen är en av de arter som gynnas av en restaurering 

 
 ÖVRIGA INDIKATORER 

 
I det nedanstående beskrivs några av de ”hypotetiska arterna”, dvs. de arterna som gynnas av 
detta restaureringsförslag. 
Förutom de förbättrade estetiska värdena som skapas genom vattenståndshöjning och 
skogsavverkning och slyröjning, blir området mer lättillgängligt för allmänheten och även de 
pedagogiska värdena ökar. Som besöksmål för naturturister och lokalbefolkning kommer 
Prästsjön att bli mer attraktiv. 
 
Fågelliv 
Dessa fåglar kommer att gynnas genom de restaureringsåtgärder som genomförs; 
Skäggdopping, gråhakedopping, smådopping, häger, årta, skedand, brunand, grågås, 
knölsvan, brun kärrhök, fiskgjuse, lärkfalk, tornfalk, rörhöna, sothöna, tofsvipa, grönbena, 
rödbena, dvärgmås, skrattmås, svarttärna, fisktärna, skogsduva, kattuggla, hornuggla, 
gröngöling, göktyta, sånglärka, ladusvala, hussvala, kråka, kaja, stjärtmes, blåmes, entita, 
björktrast, stenskvätta, buskskvätta, näktergal, gräshoppsångare, flodsångare, trastsångare, 
rörsångare, kärrsångare, sävsångare, härmsångare, törnsångare, ärtsångare, ängspiplärka, 
gulärla, törnskata, steglits, grönsiska, hämpling, rosenfink, gulsparv, sävsparv samt gråsparv 
och pilfink. 
 
Fisk 
För fisken i Prästsjön kommer också en sjörestaurering att vara gynnsam. Genom dämningen 
kommer sannolikt syrgashalten i sjön att förbättras även under vintertid. Förbindelsen med 
Hjälmaren kommer också att öka numerären av främst vandrande fisk. 
 
Smådjur 
Evertebraterna kommer också att öka i antal när flytbladsväxterna minskar till förmån för den 
submersa vegetationen. 
Av övriga arter kan nämnas; Olika orkidéer, snok, huggorm, groddjur samt klövvilt av olika 
slag. 

 12 



 

 
 

VÅTMARKER I ESKILSTUNA 
 

Med utgångspunkt från extrapoleringsdammarna i Hällbybrunn, kan kommunen i framtiden 
exponera både dem men även de övriga, fantastiska våtmarker runt om i kommunen. 
De restaurerade sjöarna skall se som en tillgång för Eskilstuna som besöksmål för turister med 
naturintresse. Här lämnas några förslag på hur ”Fågelsjöarna” i kommunen kan exploateras: 

• Gemensam skyltning och vägvisning 
• Gemensam standard på besöksplatserna, avseende fågeltorn, gömsle etc. 
• Anpassning av besöksmålen även för rörelsehindrade och barnfamiljer samt äldre 
• Gemensam kommunkarta med hänvisning till besöksmålen 
• Standardiserad information via skyltställ i terrängen samt broschyrer 
• Regelbunden information till kommuninnevånarna om aktualiteter vid sjöarna, ex vis 

årsvissa fennologilistor (kan noteras av skolklasser) i samarbete med lokaltidningarna 
• Guideverksamhet 
• ”Fadderverksamhet”, d v s att olika institutioner och organisationer (ex vis skolor och 

barnstugor, lokala fågelklubbar, byalag och SNF) punktmarkerar en närliggande 
våtmark och bedriver några av sina friluftsaktiviteter och undervisning där. 

• Gemensam forskning; Effekterna av olika insatser för att förbättra våtmarker i 
allmänhet och restaurering av fågelsjöar i synnerhet, är mycket dåligt utredda. Därför 
kan kommunen i samarbete med en närliggande högskola lägga upp en strategi för 
utvärdering av gjorda insatser (såväl Högskolan i Linköping som Kalmar och Halmstad 
har specialiserat sig på våtmarksfrågor) 
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Närheten till Hjälmaren gör utloppet av Prästsjön väsentlig för vandrande fisk 

 

RINNANDE VATTEN 
 

Biotopvård i rinnande vatten är en ytterst angelägen åtgärd. 
I nästan ingen av landets fågelsjörestaureringsprojekt har någon nämnvärd tanke ägnats åt 
tillrinningen eller frånflödet. 
Det finns många olika vattenlevande arter som är beroende av det rinnande vattnet som habitat 
för överlevnad eller fortplantning. 
Några av ekosystemets arter är utrotningshotade och det är hög tid att även uppmärksamma det 
rinnande vattnets individer och förutsättningar. 
Därför lämnas i denna utredning ett förslag till biotopvård i Prästsjöbäcken och Näshultaån. 
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INVENTERING 
 
Fältarbetet har utförts av Staffan Müller/Sunnanäng MiljöMedia under några vår- sommar- och 
höstdagar 2005. 
Firma Kjell Leander har ansvarat för vattenprovtagning och provfiske samt inventering av 
Näshultaån. 
7 elever från Leksands gymnasium har deltagit under fältarbetet. 
Lars-Olof Ljungdahl, från Fredriksberg vid Prästsjön och Sten Ullerstad från Eskilstuna, har 
bistått med lokal kännedom om naturvärdena. 
2 tidigare rapporter om sjön Nasen och Flättsjön finns med som bakgrundsmaterial till denna 
utredning.  
 
I undersökningen ingår vattenprovtagning avseende siktdjup, temperaturskiktning, syrgas, 
konduktivitet, alkalinitet, tot-P, pH, kalkhalt, färg. 
Vattenproven togs med Ruttnerhämtare, syrgas mättes in situ med WTW Oxi 96. 
Konduktiviteten mättes in situ med WTW kond meter. 
pH, alkalinitet, kalk och färg bestämdes i Leksands gymnasiums vattenlaboratorium. 
Tot-P provflaskor skickades till Meana Konsult i Uppsala för analys.  
Vattenlevande växter och djur hämtades med håv och Ekmanhämtare. 
Fågelobservationer noterades 
Inmätning har skett med GPS och kartstudier. 
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En flytande grävmaskin skapar kanaler och vattenspeglar 

 
MÖJLIGA MASKINER 

 
Samarbetet med LVR AB i Söderhamn, innebär att föreslagna åtgärder kan åtgärdas med den 
maskinpark som finns där. 
Här är några exempel på maskiner som kan utföra arbeten i besvärliga förhållanden i 
Eskilstunas våtmarker. 
 
 

  
AM-Track (16-hjuling                                                     Amfibietraktor”Dunderklumpen” (8-hjuling) 
Med ett fräsdjup på 1, 8m kan även näckrosor fräsas     Amfibietraktor under utprovning.                                                              
Marktryck: 0,086 kg/cm2 vid markytan.                         Marktryck 0,075 kg/cm2 vid markytan.                            
                   0 kg/cm2 vid 0, 9m vattendjup.                                      0 kg/cm2 vid 0, 75m vattendjup.  
200 Hk, arbetsbredd 3, 5m                                              100Hk, arbetsbredd 2m 
. 
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Amfibietraktorn är något som fungerar i de flesta våtmarksfräsningar. 

Denna maskin är byggd för dessa ändamål, d v s med tanke på ett 
miljöriktigt sätt att bearbeta våtmarker. Den flyter på vattenytan. 

 
Am-Track maskinen kan fräsa marker med starr och vass som saknar bärighet, bl.a. för att 
skapa en ”blå bård”. 
Bekämpning av flytbladväxter gynnar bl.a. den submersa fotosyntesen. 
 

     

 
Truxor DM 4500 Amfibiegående redskapsbärare. Vassklippning och upptagning av 

vass, städning samt som transportmedel. 
Marktryck: 0, 32kg/cm2 vid markyta. 0 vid 0, 5m 

Arbetsbredd 4, 0m. 
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Jordbrukstraktor, 150 Hk. 4WD med dubbelmontage fram och bak. 
Utrustas med slagklipp eller lättare fräsutrustning för körning på marker med bra bärighet. 

Marktryck 0,34 kg/cm2 vid markytan. 
Fräsdjupet är variabelt mellan 0- 0, 35m (beroende av förhållandena). 

 
 
 

 
MB-Track, för fräsarbeten där inte vanliga traktorer kan köra . 130 Hk. 

Utrustad med fräsaggregat (bredd 3, 0m) och dubbelmontage fram samt trippelmontage bak 
Fräsdjupet är variabelt mellan 0 - 0, 35m (beroende av förhållandena). 
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Stubbfräsmaskin. 

 
Senaste tillskottet inom maskinparken är en stubbfräsutrustning för restaurering av  
stubb- och slybevuxen mark samt till betes och slåttermarker . 280 Hk, arbetsbredd är 2,3 m. 
 
 

         
Före och efter fräsning 

 
 
Stubbfräsen arbetar med ett högt varvtal (1500v/m).  Detta medför att veden pulvriseras mer och 
restprodukten en svårnedbrytbar flis blir i stället en spånfraktion.  
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UNDERSÖKTA SJÖAR 

 
 

Våtmarker i Näshulta socken 
 

Sjöarna Korgen och den närliggande Kalvsjön samt Prästsjön ligger på landryggen mellan 
Näshultasjön och Östra Hjälmaren. Näshultasjöns vattennivå är identisk med de båda mindre 
sjöarna och ligger under normalvattenförhållanden 14m över Östra Hjälmarens nivå. Detta 
innebär att Näshultaån, d v s avloppet från sjöarna till Hjälmaren är intressant som en ”biotop 
med rinnande vatten”. Näshultaån behandlas i ett särskilt kapitel. 
 

 
 

 
Signum för landskapet i Näshulta socken, 
är det magnifika eklandskapet som 
omsluter ett gammaldags bondelandskap 
med såväl herresäten som backstugor. 
Ekhagarna hyser fågelarter som ger 
området sin speciella karaktär och under 
våren sjunger såväl gröngöling som 
stenknäck och skogsduva från dungarna. 
Även sommargylling och gråspett har 
siktats här och fjärilar och blomster gör 
landskapet i Näshulta socken komplett. 
En god livsmiljö även för människan! 
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Korgen 
 

Korgen är den sjö i hela projektet, som uppvisar mest påverkan från omkringliggande mark. 
Färgtalet på sjöns vatten är ex.vis 385 mgPt/l, vilket är 10 ggr så högt som i den närliggande 
Kalvsjön. Tot-P är här106µg/l jämfört med 38µg/l i Kalvsjön. Siktdjupet är 0, 7m, mot det 
dubbla i de andra undersökta sjöarna. 
Floran är intressant med vattenaloe, dyblad, vattenblink, vattenpest, sjöfräken, topplösa mm. 
Det fanns också gott om evertebrater; Fjädermygga, gråsugga och dagsländenymfer. 
Sävsångare var den dominerande tättingen och bl.a. noterades även en ängshök! 
 
 

 

Sjön Korgen är en av de mest 
svårtillgängliga sjöarna inom 
projektet. 
Enskilda vägar, strandtomter, sly 
och vattenvegetation medför att det 
som ovan, krävs ett flygplan för att 
bilda sig en uppfattning om 
våtmarken.  
Annars finns det vackra platser 
som är väl värda ett fågeltorn så 
att allmänheten kan få tillträde till 
fågelsjön. Förbudsskyltarna bör 
också ses över för att göra 
området mer attraktivt. 
Vid Holmen ligger Näshultasjön 
och den vackra Ingsfjärden strax 
intill Korgen. 
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Innan några restaureringsåtgärder genomförs i 
Sjön Korgen, måste sedimentprover tas, för att 
säkerställa innehållet i det som lakat ut i vattnet. 
Kostnaderna för en muddring av bottenslammet 
torde inte stå i proportion mot de naturvärden  
som återfås. 
Fosforn är bunden i sedimenten och sjön utgör  
värdefull näringsfälla för omgivande aktiviteter. 
Fågelsjön Korgen är bra och såväl måsfågel som simänder och sothöns noterades i sjön. 

   

 

Resultat vattenkemi 
Maxdjup    2,5m               Siktdjup  0, 7m 
O2 ytan      7,5mg/l          O2 botten  5,4mg/l 
Färg           385mgPt/l       pH              7,34 
Kond.         24,4mS/m      alk       0,87mekv/l 
Tot-P          106µg/l          kalk         25,2mg/l 
Yttemp       13,2 C            Bottentemp  13,2 C 
 

 
Förslag 
Som ett komplement till de övriga 
fågelmarkerna i Näshulta är Korgen en värdefull 
våtmark. 
Tillgängligheten för allmänheten måste 
förbättras och ett fågeltorn föreslås bli uppsatt 
vid Holmen. 
Som en generell åtgärd för hela projektet 
föreslås även här en översyn av förbudskyltarna 
som finns vid Korgen. 
En kartering av bottensedimenten bör utföras. 
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Kalvsjön 
 

Våtmarken 
Stora bladvassar omger sjön och nästan hela sjön är täkt av flytbladsvegetation. 
Växtligheten är riklig och vid den botaniska undersökningen i september hittades bl.a. följande 
arter; Dyblad, andmat, krusnate, vattenpest, svalting, strandveronika, vass, bred- och 
smalkaveldun, säv, starr, igelknopp, topplösa, gul- och vit näckros, vattenaloe, vattenblink, 
kråkklöver, sprängört, sjöfräken, fackelblomster, blomvass och frossört. 
Evertebrater 
Av de vattenlevande djuren återfanns bl.a. 
Fjädermygga, vattengråsugga, svidknott,     
större kärrspindel, trollslända, nattslända 
och dagsländenymfer. 
Provfisket med översiksiktsskötar gav  
Resultatet; 267 fiskar fördelade på 54 
Braxen, 60 abborre, 103 mört, 1 ruda, 
13 björkna, 1 gärs, 1 gädda samt 1 löja. 
Fåglar 
Av sjöfåglar noterades bl.a. sothöna, grågås, 
grå häger, fiskmås, fisktärna, sävsångare, och 
brun kärrhök. 

Vattenkemi 
Maxdjup                  2, 5m 
Siktdjup                  1, 5m 
O2-ytan                  9, 9mg/l 
O2-botten                  8, 7mg/l 
Färg                41mgPt/l 
pH                  7, 54 
kond                             10, 7mS/m 
alk                  0, 87mekv/l 
tot-P                38µg/l 
kalk                  9, 8mg/l 
Yttemp                 13, 2C 
Bottentemp                 13,3C 
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Strandängar och hagmark 
 
Vid Kalvsjön är eklandskapet som bäst utvecklat i hela kommunen. Eftersom det finns relativt 
gott om betande djur i socknen så finns det hopp om att hagmarken skall kunna bevaras. 
De gamla strandängarna vid Kalvsjön har dock övergått till åkermark och nästan hela sjön kantas 
av en buskridå som missgynnar sjöfåglarna om än den är god för tättingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Strandskogen 
Någon nämnvärd strandskog finns inte runt Kalvsjön. I anslutning till de öppna markerna är det 
väsentligt att kantzonen lämnas orörd för fågellivet där. 
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Tillgängligheten 
 
Det finns vägar och stigar som leder runt Kalvsjön till Näshulta Kvarn, förbi Åstorp och tillbaks 
till utgångspunkten. 
Denna led är extremt spännande och estetiskt tilltalande, men tyvärr är det som på många andra 
håll i Eskilstuna, enskilda och privata vägar som måste nyttjas. 
 
Förslag 
 
Ett intrångsersättingsavtal bör upprättas mellan berörda parter. 
Vandrings- alt cykelleden som nämnts ovan skulle kunna vara en högkvalitétsattraktion inom 
projektet. 
Munkvägen och Stenbron strax nedströms Kalvsjön är tillsammans med industriområdet vid 
Näshulta Kvarn och det gamla odlingslandskapet i byn Vad, unika miljöer som idag är relativt 
svårtillgängliga. De här nämnda, kulturhistoriska objekten tas vidare upp i kapitlet om 
Näshultaån. 
På särskilda ställen bör rastplatser och informationstavlor iordningställas. 
Biotopåtgärderna som föreslås för Näshultaån skulle kunna exponeras i terrängen och för 
landsbygdsutvecklingen i denna del av kommunen skulle området kunna bli ett lyft. 
Vägarna underhålls traditionellt för tillfället och cykelhjul och fotsulor kommer inte att utgöra 
något mer slitage på stigar och vägar än vad som sker i dag.
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Våtmarken 
En maskinell bearbetning av Kalvsjön är sannolikt fåfäng. Liksom i Korgen är det säkrast att 
lämna de sedimenten med sin bundna fosfor som de är.  
Flytbladsvegetationen är besvärande för de undervattenväxter och småkryp som lever i sjön, dvs. 
sjöfågelfödan. En höjning av sjöns vattennivå skulle hämma flytbladsväxterna och gynna den 
submersa vegetationen på ett påtagligt sätt. Därför föreslås en höjning av vattennivån. 
Eftersom utloppströskeln är diffus, måste fördämningen ske några hundra meter nedströms sjön, 
vid Vad. En avvägning av diken i jordbrukslandskapet som berörs måste göras och eftersom det 
är relativt stora ytor som blir påverkade, torde fördämningen bara ske temporärt under året. 
Antagligen skulle perioden 1/9– 15/4, kunna vara en lämplig dämningsperiod som hämmar 
flytbladsväxterna. 
 
Strandängar och hagmark 
För sjöfåglarna skulle en slyröjning göra underverk. Stubbåkern är bra för de rastande gässen 
och tranorna, men övriga våtmarksarter föredrar betade strandängar med en hög djurtäthet. 
En restaureringsåtgärd som föreslås är att allt strandbuskage röjs undan från idrottsplatsen förbi 
Toltäppan till Västerfall. 
En insådd av vall som åtminstone inom 50m från strandzonen betas av nötkreatur eller häst kan i 
ytterområdena, på den mark som är torrast och belägen på avstånd från sjön, ersättas av 
spannmålsodling eller slåtter.  
I detta fall skulle större delen av sjön kompletteras av öppna strandängar, vilket skulle gynna 
änder, gäss och vadare. 
Ekhagarna längs länsvägen är så unika och vackra, att de bör lämnas i nuvarande hävd. 
 
Tillgängligheten 
Med en vägvisning och mer naturinformation, kan områdets tillgänglighet förbättras. 
Markägarna måste här och var ge sitt medgivande och det bör ske med juridiskt bindande 
handlingar. 
 
Kostnader 
Intrångsersättningar och kostnader i samband med miljödom är svara att beräkna. Ett dämme 
skulle kunna byggas för ca 100 000: -. Informationsinsatserna beräknas kosta ca 20 000: -. 
Buskröjningen utförs av markägaren och ev. kostnad,  finansieras med de utökade miljöstöden. 
Driftskostnaderna är markägarnas och tillsyn av informationstavlor och dam beräknas till 2 
dagsverken. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Det finns många spännande och vackra byggnader som passeras längs leden  
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Prästsjön  
 

Våtmarken 
 
Prästsjön är en ca 40ha stor slättsjö i Näshulta socken i Eskilstuna kommun. Våtmarken är 
näringsrik (se tabell) och håller på att växa igen. 
Under en undersökning i juni 2005 var det främst flytbladväxterna som dominerade. Sannolikt 
är det olika sjösänkningsföretag som förorsakat denna igenväxning. 
Inget språngskikt kunde påvisas och vattnet hade en brungul färg, vilket tyder på rikligt med 
humusämnen. Sjöns vattendjup är maximalt 2, 5m och ett medelvattendjup under normala 
vattennivåer, kan uppskattas till dryga halvmetern. 
Siktdjupet är 1, 2m i juni detta år. pH-värdet är högt i sjön och kalk i sedimenten och 
bergrunden runt omkring påverkar sjöns pH-värde. 
Bottnen består av sediment av organiskt material och är näringsrik, vilket gynnar förekomsten 
av bl. a  evertebrater. 
Artsammansättningen visar på gynnsamma förhållanden för de vattenlevande organismerna. 
Sjön löper dock stor risk att under delar av året bli syrefri, vilket missgynnar främst de djur 
som lever i vattnet. 
Fågellivet i sjön är rik. Här häckar bl.a. rördrom, brun kärrhök, sångsvan, trana och grågås. 
Av andfåglarna kan knipa, gräsand och kricka, räknas som bofasta. Av övriga fåglar som hör 
våtmarken till, kan nämnas ex. vis skäggdopping, sothöna och vattenrall samt enkelbeckasin, 
tofsvipa och skogssnäppa. Storskarven fiskar regelbundet i sjön liksom havsörnen. 
Under flyttfågelsträcket besöks Prästsjön av bl.a. salskrake, bläsand, brunand, vigg, sångsvan, 
dvärgmås, grönbena och blåhake. 
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Tillfälligt kan också svarthakedopping noteras. 
Under vintern besöker kungsörn o varfågel m.fl. fågelarter sjön. 
Bladvassarna är mäktiga och täcker ungefär hälften av sjöns yta. Dominerande fågelarter i 
vassruggarna är rörsångare, trastsångare och sävsparv. Här häckar också bl.a.  skäggmes. 
Av övrig högre vegetation är det mest säv, starr och vide samt såväl bred- som smalkaveldun 
som dominerar på försommaren. 
Den submersa vegetationen har taxerats under september 2005. 
Av övriga växter som i juni är av särskild betydelse för fågellivet kan nämnas vit- och gul 
näckros, andmat, korsandmat, skedmossa, dyblad, vattenblink, sprängört och igelknopp. 
Vattenlevande djur är i juni bl. a  grodyngel, dammsnäcka, mygglarver, virvelbaggar, 
buksimmare, dagsländor och flicksländor. 
Det finns också fisk i sjön och vid höstens provfiske fångades 20 abborre, 91 mört, 2 rudor och 
1 sutare i översiktsskötar. Denna enstaka fångst ger ändå en bra överblick över arterna i sjön. 
Av kräldjuren förkommer främst snok, men även huggormen finner sig väl till rätta i 
våtmarksområdet. 
Vattendjupets medelvärde är som sagt ca 0, 50m och fluktuationen som är beroende av 
naturliga dämmen (bäver) och nederbörd är under ett normalår ca + 0, 60cm. 

 
 

Tillrinningen sker genom öppna eller kulverterade  
diken runt sjön och vid Fredriksberg i Svarta viken  
ligger utloppet som kan liknas vid en rensad bäckfåra.  
Det är här bävern gör regelbundna försök att dämma. 
Det finns 2 trädbevuxna holmar i sjön. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Sjö Prästsjön 
maxdjup 2, 5m 
siktdjup 1, 2m 
O2 ytan 7,5 mg/l 
O2 botten 3,9 mg/l 
Färg 116mgPt/l 
pH 7.54 
kond 17,2mS/m 
alk 0,99mekv/l 
tot-P 66µg/l 
kalk 19,5 mg/l 
temp ytan 14, 1 C 
temp b. 13,5 C 
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Strandängen på Fredriksberg kräver åtgärder 

 

Strandängar och hagmark 
 

Hävdade strandängar, d v s betade, finns bara i Fredriksberg och utgör blott ett par hundra 
meter av strandremsan. Ytan är bevuxen med solitära träd och strandängen är svårtillgänglig 
pga. tuvbildning. Med rimliga åtgärder kan strandängsytan göras större i området mellan 
Fredriksbergs marker och Magdas. Strax öster om nedan omnämnd hagmark vid Sandudden, 
går det också att utveckla ett strandängsbete. Nackdelen med detta område är dock att Prästsjön 
saknar blankvatten och är relativt smal här. 
Nötkreatursbetad hagmark finns också som sagt, på Sandudden och sträcker sig ungefär 500m 
längs Prästsjöns norra strandkant, vilken dock är bevuxen med främst enstaka aspar, björkar 
och alar. 
Här finns också hällmark med månghundraåriga tallar. 
Ex. vis trädlärkan, som är en mycket känslig och ovanlig fågel har observerats här. 
Med en för fågellivet målmedveten skötsel av hagmarken, finns möjligheten för såväl hämpling 
som steglits samt törnskata och stenskvätta, att etablera sig i området. 
Vid sjöns nordöstra hörn, pågår för närvarande åkerbruk och torvjorden närmast vattnet 
påverkas av vätan. Lägre buskage av vide och al växer längs stranden. 
All röjning av buskmarker måste ske grannlaga, för att inte stjälpa förutsättningarna för ex.vis 
näktergal, sävsångare, kärrsångare, gräshoppsångare och sävsparv. 
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Våtmarker för grodor och salamandrar 

 
Alkärren vid Vidökna är ett utmärkt habitat för groddjuren som finns i området. 
Eftersom groddjuren utgör stapelföda för ex. vis  rördrom och säsongvis även för rovfåglarna, 
är det viktigt att arbeta i kärret med varsam hand. 
En restaurering av alkärret samt en utgrävning av groddammar på ängen vid Svarta Viken 
skulle innebära att groddjuren kommer att öka i antal. 
 

 
                         Vid Prästsjöbäcken finns det obrukade ängar som med enkla schaktarbeten, föreslås bli ett habitat för grodor och salamandrar 
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En sumpskogsridå och privata fastigheter förhindrar utsikt över sjön i Vidökna by. 

 
Vidökna by 

 
Vid Vidökna betar också kreatur, men en sumpskogsridå avskiljer djuren från vattnet. Alkärret 
som nämnts tidigare, är mycket rikt. Prästviken, strax nedom byn är igenväxt av främst starr 
och bladvass och den tuviga terrängen gör det omöjligt för strandbete. Markägaren har planer 
på att röja stranden och tankar på en sjö- och strandängsrestaurering finns även här. 
På Magdas fastighet söder om sjön finns det beteshagar med stenblock och torrkullar, vilket 
lockar bl.a. stenskvätta och törnskata. 
Vid Ekbacken finns det ett grävt dike som är ett inlopp till sjön. En träda med bl.a. baldersbrå 
ligger i anslutning till diket. En liten sänka i beteshagarna intill gården är vattensjuk. 
Strandskogen som utgör mer än hälften av kantzonen mellan sjö och land vid Prästsjön består 
av mäktiga bestånd av asp, björk och al med inslag av ädellövträd. På ett skifte vid Magda 
finns det också ett granbestånd. 
I söder är marken kuperad och sträcker sig ungefär 20m över sjöytan. 
Ädellövslunden i våtmarkens östra delar är utsökt och hyser bl.a. skogsduva, mindre hackspett, 
göktyta, tretåig hackspett och under senare tid även tillfälligt gråspett. Här ser man också spår 
av vildsvin som är talrika just här. 
Vid Prästviken finns det en strandskog av alkärrskaraktär där det växer bl.a. kabbeleka och 
starr. Groddjuren har som sagts tidigare, fina vattenpölar i alkärret. 
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Från den rika strandlövskogen hörs mycket fågelsång 

 
Strandskogen 

 
Prästsjön ligger i ett kuperat landskap med på sina håll, bergknallar och hällmark ända ner till 
strandkanten. 
Eftersom det knappast finns förutsättningar att skapa en ”traditionell” fågelsjö, d v s en 
våtmark i ett öppet jordbrukslandskap, är det väsentligt att ta till vara övriga, omgivande 
naturvärden som kan tänkas förstärka sjöfåglarnas utveckling. 
Den rika lövskogen med attraktivt träd- och buskskikt, nyttjas inte bara av skogsfåglar utan är 
även en refug för flera av våtmarkens fåglar. 
Den mest attraktiva skogen för fågellivet, finns strax NV om Prästviken och är en blandskog 
med ädellövinslag. Kyrkans skog utgör ca 10ha. Härifrån kommer såväl fiskgjuse som lärkfalk 
utflygande mot våtmarken. Ormvråk och bivråk seglar över skogen. 
Skogsduva, olika hackspettar, trastar, gärdsmyg och allehanda sångare, trivs i lunden. 
Sommargylling och rosenfink har tillfälligt observerats i skogen. 
Det finns en stor potential i den lummiga ädellövskogen. Ex. vis torde det finnas plats för såväl, 
glada som gråspett, nötkråka, stenknäck, göktyta, mindre flugsnappare och stjärtmes. 
Fastighetsägaren har för avsikt att skydda denna del av strandskogen. 
Det är också värdefullt att andra skiften runt Prästsjön, bevaras eller får en naturvänlig 
skötselplan. 
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Det finns ett naturvårdsavtal på Fredriksbergs skogar. De är godkända som skogsbeten och tack vare ett ytligt grundvatten har delar av skiftena 
sumpskogskaraktär. 
 
Det finns också flera arter av fladdermöss som jagar över sjön och ängarna kring våtmarken. 
Den högstammiga skogen med inslag av murken ved, utgör värdefulla boplatser för 
fladdermössen. 
 
För övrigt finns det lägre, vedartade växter runt sjön som är fina tillhåll för våtmarkens 
tättingar, bl. a näktergal och sävsparv. 
Av övriga däggdjur förutom vildsvin, kan nämnas relativt goda bestånd av bäver, ekorre och 
mink, samt grävling, räv, älg och rådjur. Av öriga hjortdjur finns såväl dov- som kronhjort. 
Lodjur har också observerats här. 
 
Av gnagarna är det främst vattensork som uppträder regelbundet. Såväl kattuggla som 
hornuggla och sparvuggla förekommer under gnagarår. 
Tillgängligheten till sjön är bedrövlig och det finns nästan inget ställe alls, där man kan ha en 
översikt över sjön. Fågeltorn och övriga sociala arrangemang saknas. 
Fisket i sjön är ringa. 
Jakten i och runt om Prästsjön är måttlig och bedrivs och är begränsat till storvilt. Fågeljakt 
bedriv inte. 
Markägarna runt sjön är fåtaliga och hittills har man varit överens om en naturvårdssatsning för 
att förbättra sjön som fågellokal och har diskuterat en vattenståndshöjning på ca 50cm. Detta 
skall ske genom en fördämning av sjöns utlopp.  
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Tillgängligheten 
 
För en utomstående krävs det en stor portion tålamod om man vill se fågelsjöarna i Eskilstuna 
kommun. 
I utredningen om de 8 sjöarna som jag studerat och skall avrapportera i november 2005, läggs 
mycket av tonvikten på åtgärder för att göra alla sjöarna mer överskådliga och tillgängliga. 

     
Det krävs stor lokalkännedom för att hitta även till Prästsjön. 
Om man händelsevis råkar på våtmarken, är det fortfarande nästa omöjligt att komma intill sjön 
och definitivt en utmaning att få en översikt av fågelsjön. 
Med röjning av strandskog och buskage skulle en besökare kunna skåda över sjön från 
nordsidan, främst i Vidökna by. 
I förslag till åtgärder finns också en tanke om att bygga en plattform för fågelskådare samt 
utsiktsröja på ett skifte tillhörande Magda Gård. 
Parkeringsplatser och vägvisning med särskilt designade skyltar, bör arrangeras på bägge 
ställena runt sjön 
Hänvisning via en karta i en broschyr, kan också vara bra hjälpmedel. 
Centralt i Eskilstuna, bör det också finnas en översiktlig information om var och en av sjöarnas 
naturvärden och belägenhet. 
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            Flytbladsväxterna bidrar till syrebristen i Prästsjön.  
 
 

Målsättning 
 

Syftet med en restaurering är att förstärka förutsättningarna för fågellivet i våtmarken, öka 
tillgängligheten för allmänheten samt att förbättra vattenkvalitén och de estetiska värdena av 
sjön. 
Ett ökat skydd och en relevant skötsel av markerna omkring våtmarkerna är också aktuell. 
För Prästsjön finns det sedan tidigare en plan på restaureringsåtgärder. Därför behandlas just 
denna sjö speciellt i denna utredning. 
Här finns det lokala ambitioner och särskilda medel för att med hjälp av hela den tillgängliga 
maskinparken och även genom en vattenståndshöjning utföra optimala restaureringsåtgärder 
för fågellivet. 
Därmed kommer Prästsjön att stå i en klass för sig med genomförda åtgärder och blir 
”flaggskeppet” i hela projektet. 
Denna satsning medför också att de sociala arrangemangen måste vara så bra, att gemene man i 
framtiden kan ta sig ut till Prästsjön. Därför föreslås särskilda medel till parkeringsplatser och 
utsiktstorn just här. 

 35 



Förslag till restaureringsåtgärder i Prästsjön 
 
En fördämning av Prästsjön, olika maskinella åtgärder, förbättrad hävd av strandängarna, 
skydd av strandskogen intill samt byggnation av besöksanläggning och förbättrad tillfart 
kommer att innebära att målen uppfylls. Karthänvisning för åtgärdsförslagen sker till 
restaureringskartan (bil. 1) 
 

• Fördämning. Ökat vattenstånd och större amplitud genom ett dammbygge (beskrivs i 
ett särskilt avsnitt nedan). Nivån på slutgiltig dämningen fastställs efter olika 
provregleringar. 

• Yta 1. Grävning av kanaler och blankvattenspeglar i bladvassbältet placeras så att 
fågellivet får största möjliga utbyte av åtgärderna samt att de blir åskådliga från de 
utsiktspunkter som planeras i området 

• Yta 2. Rotorkultivering av de tätaste näckrosbestånden och övrig flytbladsvegetation 
(ca 5 ha), med hjälp av en amfibiegående fräs, AM-Trac  

• Yta 3. Skapa en s.k. ”Blå bård” mellan bladvassen och den betade strandängen, dels 
vid Fredriksberg och dels utanför Vidökna: En slagklippare buren av bandvagn, 
betesputsar försiktigt (för att bevara bärigheten för betesdjuren) på alla de ytor som bär 
fordonet på strandängarna. Där det är för blött tar AM-Trac vid och rotorkultiverar de 
yttersta partierna av strandängen närmast bladvassen med ett djup av < 20cm  

• Yta 4. Djupfräsa med AM-trac ca 1ha, i bladvassbältet  
• Yta 5. Skogsavverkning/slyröjning. 
• Yta 6. Stubbfräsning av de delar av strandängen som rensats från busk och träd 
• Yta 7. Skydd av strandskogen runt Svarta viken och alkärret i Prästviken 
• Yta 8. Gallring och stängsling samt slagklippning med bandvagn i den nyskapade 

strandängen intill Vidökna by. > 2 djurenheter/ha skall hävda strandängen 
• Yta 9. Gallring och stängsling av betesmarkerna mellan Sandudden och Lövlund. På 

hagmarkerna i området skall > djurenheter/ha beta 
• Yta 10. Skydd av buskmarkerna och ädellövlunden intill Prästsjön i SO 
• Yta 11. Bevara vätan i beteshagen intill diket vid Ekbacken 
• Yta 12. En naturvårdsanpassad ”grön skogsbruksplan” på Magdas skogsskifte närmast 

Prästsjön 
• Yta 13. Betesmarken intill Prästsjön, mellan Hultstugan och Fredriksberg öppnas upp 

genom gallring och avverkning. > 2 djurenheter/ha betar området. En översyn och 
korrigering av fållorna görs 

• Yta 14a. Delar av skogsskiftet mellan ”Hults gamla tomt” Och Fredriksberg ställs i 
ordning som besöksanläggning med fågeltorn och informationstavla och utsiktsgallras 

• Yta 14b. Den nordligaste delen av stranden vid Prästviken röjs och förses med 
fågeltorn och informationstavla 

• Yta 15a. En P-plats (för 5 bilar) samt en gångstig till utsiktsplatsen anläggs i rågången 
mellan Fredriksbergs fastighet och Magdas 

• Yta 15b. En stig samt en P-plats (5 bilar), anläggs för att göra fågeltornet i Prästviken 
tillgängligt för allmänheten 

• Yta 16a och b. En igenvuxen äng i Svarta viken (16a.) vilken i dag saknar hävd, 
iordningställs som en ”groddamm” för de amfibielevande djuren som finns i området. 
Liknande åtgärder utförs för groddjuren i Prästviken (16b.)  
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Förväntade konsekvenser 
 
Effekten av fördämningen blir, som det framgår i avsnittet om dämningen, att flytbladsväxterna 
får det svårare att konkurrera med den submersa vegetationen. 
Med mer undervattenväxter och mindre flytblad kommer också vattenkvalitén att 
förbättras och näringsämnen tas upp i vegetationen. Detta innebär att Prästsjöbäcken blir 
renare liksom avloppet till Hjälmaren 
För övrigt kommer alla andra restaureringsåtgärder att gynnas av ett högre vattenstånd och 
underhållsarbetet för att behålla effekterna av beskrivna åtgärder minskar. 
Dräneringen av jordbruksmarken kommer att bli försämrad och därför är det värdefullt att 
utföra ”provdämningar” på olika nivåer, så att alla berörda intressen kan enas om en tänkbar 
nivåreglering av Prästsjön. 
En utgrävning av kanaler och vattenspeglar kommer att öka volymen av habitatet vass/vatten, 
en kantzon som är synnerligen viktig för många av sjöfågelarterna.  
En bottenfräsning av näckrosbestånden, innebär att växterna kommer att slås ut. Rotdelar 
kommer att flyta omkring ca 1 år efter åtgärden, men kommer efter hand att sjunka till botten 
som infertila växtdelar. Därmed ges möjlighet för undervattenväxter att breda ut sig, vilket är 
till glädje främst för simänder som bättre kan nyttja betet och fröproduktionen i den nya 
vegetationen. Dykänderna kommer också att få ökade förutsättningar att nå botten under 
sina födosök. 
Effekten av den tillskapade ”Blå bården” blir att biodiversiteten, i den ca 40m breda bården 
längs vasskanten, kommer att öka. Evertebrater och groddjur kommer att nyttja den ”Blå 
bården” som barnkammare. Vital växtlighet för de betande sjöfåglarna, kommer att ersätta den 
”monotona” glesvassen. 
Mekaniskt kommer den frästa delen av bården att bli svårtillgänglig för de betande kreaturen, 
eftersom rotfilten tar sådan skada att bärigheten för klövarna försämras. Därmed kommer ett 
visst uppslag av främst kaveldun att förekomma. 
I den slagklippta delen av ängen, kommer däremot betesdjuren att hålla vegetationen kort, till 
gagn för strandängens fåglar. 
Genom en djupfräsning i en del av bladvassbältet, skapas ett skyddat habitat för de fågelarter 
som föredrar flytbladsområden, ex. vis rallfåglar och sumphöns. Förutsättningarna för en 
kolonisation av ex vis svarttärna och dvärgmås ökar också. 
Så mycket som möjligt av träd och buskar i strandängsområdena skall tas bort. Denna åtgärd 
innebär att de vadare och sjöfåglar som vistas i området, får mycket bättre förutsättningar 
att häcka, när utsiktsplatserna för predatorer tagit bort. 
En stubbfräsning av avverkade ytor medför att marken jämnas till och i framtiden kan 
hävdas med traditionella jordbruksredskap som slaghack eller slåtterbalk. 
Ett skydd (enligt Miljöbalken) av de mest värdefulla strandskogarna runt Prästsjön, innebär att 
flora och fauna som hör våtmarken till, får en tryggad framtid. 
Genom att avverka skogen, röja buskagen samt att putsa starrmaden i Prästviken och ha 
kreatursbete på ängen, kommer flora och fauna att förändras. Groddjuren kommer 
sannolikt att minska i antal liksom lundvegetationen. Däremot etablerar sig strandängen växter 
och djur och främst fågellivet kommer att öka. De estetiska värdena, d v s utsikten över sjön 
kommer också att gynnas av nämnda åtgärder. 
Med åtgärder i hagmarkerna mellan Sandudden och Lövlund kommer fågelarter, som hör den 
torrare hagmarken till, att öka. Inflygningsytorna för fågellivet över sjön kommer att förbättras 
och de estetiska värdena höjs. 
Ett skydd av det som nämnts som en ädellövlund i SO, ökar möjligheterna för främst hotade 
fågelarter (ex. vis hackspettar). 
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Genom att bevara vätan i betesfållan på Ekbackens gård, kommer fågellivet att förstärkas i 
området. Detta gäller ex. vis för svalor och sparvar. 
En ”grön skogsbruksplan” på Magdas strandskogsskifte kommer att förstärka fågellivet. 
Med en gallring i hagmarkerna väst om Prästsjön kommer fågellivet att gynnas. 
Iordningställandet av en grund ”groddamm” vid Fredriksberg och i Vidökna kan göra 
Prästsjön till en mycket värdefull lokal för salamandrar och andra groddjur. 
Att anlägga besöksmål och utsiktsplatser samt att göra dem tillgängliga för allmänheten, 
kommer drastiskt att öka besöksfrekvensen i området, på gott och ont. Slitaget på vägar och 
mark kommer att öka. 
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Ekonomi 
 
Nedan nämnda kostnadsberäkningar baseras på uppgifter från en firma i Söderhamn, LVR AB, 
som har varit en konstruktiv och pålitlig samarbetspartner under ett 50-tal 
restaureringsprojekt runt om i landet. Arne Linding i Söderhamn tillhandahåller 
restaureringsmaskiner och aggregat som är specialutvecklade för att arbeta i speciellt 
besvärliga marker. Några av maskinerna är också amfibiegående. 
Grundprincipen bör annars vara att anlita lokala maskinfirmor där markförhållandena så 
tillåter. 
 
Etableringskostnader:  
Fördämningen är enligt nedanstående kostnadsberäknad till 14 500: - inkl. dagsverken. 
Grävning av vattenspeglar (ca 2ha) och kanaler (0, 7ha), vilket ger 120 000: -. 
Grävning av 2 groddammar på ängen innanför Svarta viken, 10 000: -. 
Flytbladsbekämpning (ca 5ha), 75 000: -. 
Slagklippning av ”Blå bård” vid Fredriksberg och Vidökna, 15 000: -, samt djupfräsning av 
”Blå bård” i Fredriksberg, 15 000: -. 
”Dvärgmås- o svarttärnehabitat”, djupfräsning av vass, 15 000: -. 
Skogsavverkning, slyröjning och stubbfräsning av standängarna, ca 20 000: -, 10 dagsverken. 
Skydd av strandskogen (ca 15ha), ca 800 000: -, vilket sker genom en kostnadsfri 
överenskommelse med Stiftets skogsförvaltare. 
Stängsling av strandängsbetesmarkerna, ca 10 000: - (kostnaderna belastar markägare och 
djurhållare och täcks av gårds- och miljöstöden). 
En röjning av hagmark vid Sandudden kostar 5 dagsverken. 
Stängsling av hagmarker vid Sandudden, ca 5 000: - och 3 dagsverken. (Kostnaderna belastar 
markägaren och täcks av gårds- och miljöstöden). 
Ett skydd av lövlunden uppskattas kosta ca 5 000: -. 
Utebliven dränering av fållan på Ekbacken beräknas inte kosta något. 
En ”grön skogsbruksplan” upprättas av SVS och beräknas kosta 10 000: - . 
Hagmarksröjningen och gallringen vid utsiktsplatserna kan ske som vedtäkt och omfattar ca 10 
dagsverken samt en maskinkostnad på ca 5 000: -, vilket bör kunna finansieras av 
virkesskördaren. 
Utsiktsplattformarna beräknas kosta ca 20 000: - samt 40 dagsverken. 
Skyltställ och information på de 2 besöksanläggningarna, ca 15 000: - samt 5 dagsverken. 
En anläggning av vandringsleder till tornen samt P-platser intill, 6 000: - för maskinarbeten, 
4 000: - för bärlager och stenmjöl samt 10 dagsverken. 
 
Driftskostnader: 
Tillsyn av dammen kostar 1 dagsverke/år. 
Underhållet av vattenspeglarna och kanalerna beräknas bli försumbara, men bör utvärderas, 1 
dagsverke/år. 
Den ”Blå bården” bör betesputsas en gång per år och utförs med hjälp av traditionella 
jordbruksredskap. Kostnaderna redovisas inte här, eftersom de omfattas av de miljöstöd som 
utgår för strandängsskötseln. 
De betesmark som nyskapas enligt föreliggande förslag, kräver livdjur, vilka skall ha tillsyn. 
Kostnaderna för detta tas inte upp här, eftersom de torde ingå i den traditionella djurhållningen 
och de extra miljöstöden syftar till att ersätta denna. 
Eskilstuna kommun skall ha en årlig tillsyn och skötsel av besöksanläggningarna och 
reparationskostnaderna uppskattas till < 1000: -/år samt kräver ca 5 dagsverken. 
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Sammanställning av restaureringskostnaderna för Prästsjön 
 
Aktivitet E-kost Dv D-kost/år Dv Ansvar 
Damm*     8 500 6  1 Kommun 
Grävning av vattenspeglar 120 000   1 Kommun 
Grävning av groddamm 10 000 2   Kommun 
Flytbladsbekämpning   75 000    Kommun 
Slagklipp Fredriksberg 15 000    Kommun 
Slagklipp Vidökna 15 000    Kommun 
Djupfräsning Fredriksberg 15 000    Kommun 
Skapa häckningshabitat 15 000    Kommun 
Stubbfräsning 20 000 10   Kommun 
Skydd av strandskog     Stiftet, m fl 
Stängsling av strandbete 10 000 20   Markägare 
Röj. av hagmark Sandudden  5   Markägare 
Stängsling vid Sandudden 5 000 3   Markägare 
Skydd av lövlund 5 000    Kommun 
Skogsbruksplan, Magda 10 000    Kommun 
Hagmarksröjning 5 000 10   Markägaren/Entrep. 
2 Fågeltorn 20 000 40 1000 5 Kommun 
Information 15 000 5   Kommun 
Vandringsleder till torn  5   Kommun 
2 P-platser 10 000 5   Kommun 
TOTALT 373 500 111 1 000 7 

*enligt nedanstående redovisning 
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Den ofantliga mängden flytbladväxter är Prästsjöns sannolikt största problem 

 
Reflexioner 

 
Prästsjön har utsökta kvalitéer som fågelsjö. 
Det finns vissa faktorer som är särskilt gynnsamma: 

• Belägenheten intill Hjälmaren 
• Närheten till andra våtmarker liknande Prästsjön 
• Vattendjupet 
• Bladvassarna 
• Riklig förekomst av submers vegetation 
• Evertebraterna 
• De hävdade markerna i omgivningarna 
• Strandskogen 
• Buskagen 
• Kulturlandskapet 

Negativa faktorer: 
• Topografin 
• Flytbladväxterna 
• Den temporära syrebristen 
• Liten yta som är hävdad strandäng 
• Solitärträd och annan ”störande” vegetation på de öppna markerna 
• Artsammansättningen i fiskfaunan 
• Dålig tillgänglighet 
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Vid Fredriksberg kan man göra en fördämning av Prästsjön 

 
Förslag på fördämning av Prästsjön 

 
 

Enligt miljölagen är det åtalbart att gräva i vatten utan vattendom. Om grävföretaget inte 
kan tänkas skada allmänna eller enskilda intressen krävs ett samråd. Ett samråd, i detta fall, 
innefattar länsstyrelsen, kommunen, markägaren och fiskevårdsområdesföreningen. 
 
 
Beskrivning: Utloppet ur Prästsjön utgörs av ett smalt dike vid Fredriksberg. Med jämna 
mellanrum dämmer bävern i diket och sjöns vattennivå ökar med ca 0, 5m. 
Som regel rivs dämmet och sjöns yta sänks därmed. 
Vid en eventuell dämning av Prästsjön är det angeläget att ta hänsyn till befintliga dikens 
belägenhet. Länsstyrelsen har som regel uppgifter på täckdikningsföretagen och utloppen av de 
samma är avvägda i samband med tillståndsprövningen 
 
Målsättning: En höjning av Prästsjöns vattennivå skulle gynna fågellivet och de estetiska 
värdena av sjön. Dessutom önskas färre bestånd av flytbladväxter i Prästsjön. 
Resultatet av en restaurering av sjön skall vara långsiktlig. 
De ”vandrande” fiskarterna samt groddjuren som finns i sjön och dess utlopp, skall även under 
högvatten kunna transportera sig genom dämmet. 
En viss säsongsvariation av vattenytan i Prästsjön skall eftersträvas 
 
Åtgärder: En damm anläggs vid Svarta viken i Fredriksberg och utformas i enlighet med 
bifogad skiss. Maximal vattennivå skall hållas från 1 mars. Från 1 juli skall sjön sänkas till 
dagens miniminivå och en maximal dämning görs åter efter betessäsongen < 15 augusti. 
Därefter sänks vattenytan åter maximalt från 1 december. 
En s. k. ”Omlöpa” görs för de vandrande organismernas skull (se bif. skiss) 
 
Resultat: Genom en vattenståndshöjning decimeras flytbladsväxterna och sjön får en större 
vattenvolym som gagnar den submersa vegetationen och därmed syrgashalten i våtmarken. 
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De restaurerade ytorna bevaras fräscha under en längre tid pga. det ökade vattendjupet. 
Bladvassens utbredning hämmas av vattenståndsfluktuationerna, på bekostnad av olika 
starrarter, vilket gynnar främst simfåglarnas situation i Prästsjön. Under vintern kommer sjön 
även fortsättningsvis att vara syrefri och de aeroba organismerna får möjlighet att migrera 
genom utloppet 
 
Etableringskostnad: Under förutsättning att sprängning inte krävs samt att massorna vid 
utloppet är tjänliga som byggmaterial för dämme och omlöpa blir kostnaderna för 
fördämningen inkl. omlöpa: 
Konsultarvode 2 500: -, Grävmaskin ca 6000: -, 6 dagsverken 
 
Driftskostnader: Tillsyn och underhåll av damm och omlöpa, samt reglering av vattennivån, 2 
dagsverken  
 

 
Provfiske i Prästsjöbäcken 

 
”Prästsjöbäcken” slingrar sig naturligt till Knoppängen. Genom det öppna landskapet där, 
förändrar den karaktär och blir kanaliserad. 
Det är möjligt att kostnaderna för en artificiell ”meandring” blir för kostsam, men för 
ekosystemet Prästsjön – Knoppån är det värdefullt att biotopåtgärder genomförs hela vägen ut 
till Hjälmaren. 
Ett provfiske innebär att man kan inventera de fiskarter som finns i flödet mellan sjöarna. 
Eftersom det som sagts tidigare, att undersökning av de rinnande till- och frånflödena, är en 
bortglömd åtgärd i sjörestaureringssammanhang, är det på sin plats att utföra denna inventering 
inom detta projekt, för att få alla fakta ”på bordet”. 
Länsstyrelsen ger tillstånd till provfiske med el-aggregat.
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Skiss på damm och omlöpa, nedströms utloppet av Prästsjön 
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Näshultaån 
 

Liksom Prästsjöbäcken och Knoppån är Näshultaån en mycket viktig biotop för sjöarna som 
finns i socknen. Ån utgör bl.a. avlopp till Näshultasjön. 
Det finns många kulturhistoriska lämningar längs ån som vittnar om en industriepok. 
Parallellt med dessa värden är ån också av stor betydelse för de ekologiska förutsättningarna 
för uppströms liggande sjöar. 
Nästan inget vattendrag i landet är befriat från exploatering av olika slag. 
Vattendragen i Eskilstuna utgör inget undantag och i dag är det sannolikt enbart natur- och 
kulturvärden som är intressanta när man väl passerat nedströms Vad, där vattnet inte berör 
jordbruksmarken vid Kalvsjön. 
Som kraftkälla har Näshultaån spelat ut sin roll, eftersom åns vattenmängd knappast kan bli 
lönsam i ett minikraftverk. 
I ån som passerar vackra, gamla bruksmiljöer, kan man med fortsatt bevarande av 
kulturvärdena, göra vattendraget till ett värdefullt ekosystem. 
Fiskens fria vandring från Hjälmaren till Näshultasjön, bör vara en ambition för detta projekt. 
Det var ett tecken från fågelvärlden, att såväl strömstare och forsärla, samt även kungsfiskare 
uppehöll sig i vattendraget under tiden för inventeringen. 
Vattenkvalitén är också god och förekomsten av sötvattensvamp indikerar på rent vatten. 
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Växter 
Under inventeringen återfanns bl.a. dessa växter vid ån: Rönn, klibbal, olvon, nypon, maskros, 
lönn, brännässla, hallon, rallarros, vattenmärke, kungsljus, baldersbrå, fibbla sp., smultron, 
kärleksört, lungört, druvfläder, skatnäva, gråbo, skelört, harkål, majbräken, stjärnmossa, 
kvastmossa, husmossa, kråkvicker, ek, vallört, filtlav, hundkäx, förgätmigej. 
I ån återfanns bl.a. näckmossa samt algen Vaucheria sp. 
 
Smådjur 
Nattsländor, flicksländor, dagsländor, mygglarver, knottlarver, svidknott och sötvattensvamp 
(som är ett kolonilevande encelligt djur som filtrerar vatten). 
 
Fisk 
Flera försök att fånga fisk gjordes längs Näshultaån. Den enda art som lät sig fångas var 
abborre och fångsten bestod i 11st abborrar som var 8-19cm långa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den steniga bottnen i Näshultaån, 
gör den till en potentiell lekplats för 
vandrande ädelfisk. 
Med föreslagna biotopåtgärder kan 
vattendraget bli en mycket värdefull miljö för laxfisk och musslor och andra individer som lever 
i det rinnande vattnet. 

 
 
För Nästhultaån, men även för Prästsjöbäcken kommer utredningen att kompletteras senare med 
förslag till biotopåtgärder i de rinnande vattnen. 

Vattenkemi 
Temp 15, 9 C 
Kond 10, 4mS/m 
pH   6, 9 
Färg 43 mgPt/l 
tot-P 22µg/l  

 

 

Ett exempel på en ”omlöpa” i 
Tabergsån i Jönköpings län. 
Här har man förenat kultur- och 
naturvärdena så att alla parter är 
nöjda. 
I Näshultaån kan man tänkas sig 
ett alternativ då man låter vattnet 
gå genom turbinerna när det är 
särskilda kulturhistoriska dagar 
vid Kvarnen. 
Resten av året lämnar vattnet till 
fågel och fisk! 
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Munkvägen sätter igång fantasin. 
Det gick folk här på Medeltiden! 

En kulturhistorisk miljö 
 

 
 
 
Det finns sagolika miljöer längs Näshultaån. 
Redan på medeltiden fanns en Munkväg som 
användes för transporter till Julitta, fram och 
passerade över ån på en välvd stenbro som 
fortfarande är i bruk. 
Bruksmiljön med kvarnar och smedjor, har 
också flera hundra år på nacken. 
 
Det åldriga jordbrukslandskapet lever än 
idag. Det gynnar bl.a. stenskvätta och stare. 
På ett avstånd av blott några kilometer, har 
här Eskilstuna kommun en unik kulturskatt 
som inte finns på så väldigt många andra 
platser i landet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herrgårdsmiljöerna finns också här och vid 
Åstorp har man en pastoral utsikt över 
Kalvsjön. 
 

 
 

 
 
 

 

 47 



 
 

Förslag 
 
Målsättning: Skapa ett fungerande ekoystem med såväl naturvärden som kulturhistoria. 
 
Åtgärder: Hela sträckan av Näshultaån bör restaureras till ett vattenekosystem i balans med de 
andra våtmarker som berörs av vattendraget. 
Ett restaureringsförslag som omfattar både detaljerade biotopåtgärder och hänsyn till de 
kulturhistoriska värdena vid kvarnen bör utföras. 
Generellt föreslås att vandringshinder avlägsnas och att lekbottnar skapas samt att s.k. 
vilbassänger för den vandrande fisken byggs. Vid kvarnen skapas en omlöpa som även gör det 
möjligt att använda delar av det rinnande vattnet i de museala byggnaderna. 
Om det anläggs en damm i Vad, anläggs även där vilbassänger och en omlöpa. 
Skogen närmast ån, bör skyddas för fågellivets skull. Omfattningen av skyddsområdet beror på 
skogsbeståndens karaktär och innehåll, men åtminstone inom100m på var sida om åfåran bör 
ett biotopskydd eller naturreservat fastställas. 
 
Investeringskostnader: En fördjupad inventering och utredning om Näshultaån måste utföras. 
Fallrättigheter måste ses över liksom övriga servitut. Sannolikt kommer också kostnader för 
Miljödomstolsförhandlingar också att belasta sökanden. 
Approximativt kommer restaureringen av ån vid kvarnen att kosta ca 100 000: -. 
Lekbottnar för öring i hela vattendraget ca 10 000: - 
Dessa kalkyler kommer ev. att revideras i den fördjupade studien som skall göras  över 
vattendragen. 
Kostnaderna för dämmet i Vad tas upp under kapitlet Kalvsjön. 
Intrångsersättningar för skogen har inte beräknats. 
 
Driftkostnader: Naturvårdens underhåll av våtmarken och tillsyn av skogen, uppskattas till ca 2 
dagsverken/år.

Skogen 
 
Näshultaån passerar skogar som är 
som skapta för bl.a. den Svarta 
storken. 
Lövinslaget är markant längs ån och 
många murkna träd står lutade över 
vattnet. Miljön är estetiskt mycket 
tilltalande och här och var kan man 
få en närkontakt till ån. 
Skogen bör skyddas och tillåtas 
utvecklas fritt. Granskog är ju trots 
att det naturliga slutstadiet för en 
biotop som den här och med ökad 
mängd gammal ved ökar också den 
biologiska mångfalden i området. 
Tretåig hackspett och järpe skulle 
kunna trivas i skogen som omsluter 
Näshultaån. 
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Kring Eklången finns det flera värdefulla våtmarker, i bakgrunden skymtar Träskaten 

 

Våtmarker i östra Eskilstuna 
 
Sjöarna Nasen, Bondöknasjön, Flättsjön och Eklången ingår i denna studie. 
Det finns flera våtmarker som borde ha varit med i utredningen. Särskilda naturvärden för 
fågellivet finns också bl.a. vid Öknasjön (i Strängnäs kommun), Norrsjön, Sörsjön, Träskaten 
och Fågelsjön. Främst Träskaten har mycket stora möjligheter att bli en bättre fågelsjö. 
Sörfjärden, en vital vik av Mälaren, ligger strax norr om dessa mindre våtmarker. 
 
 

 

Signum för sjöarna i östra delen 
av kommunen är att de ligger i ett 
mer kompakt barrskogslandskap. 
Urberget gör sig också mer 
påmind här och ex.vis Eklången 
är en sprickdalssjö och den är 
djup och botten är stenbunden.  
Här är också sjöstränderna mer 
exploaterade och det finns mindre 
fritidshusområden som gör sjön 
mindre tillgänglig för den breda 
allmänheten.  
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Nasen 
 

Kring Nasen saknas strandängar. Denna fantastiska våtmark omgärdas av skog från alla 
fronter, men fågellivet är ändå här det bästa, jämfört med de andra sjöarna vid 
undersökningstillfällena. Under vårbesöket återfanns såväl skedand som årta och kricka i sjön 
och tranan och sångsvanen befanns häcka i sjön. Vid höstbesöket var det ett 500-tal simänder 
som tillsammans med ett stort antal sothöns rastade i sjön. 
Kanske fick vi svaret på frågan varför det fanns så mycket rastande fågel i Nasen när vi 
botaniserade i sjön. På jakt efter vattenlevande organismer återfanns nämligen en riklig skörd 
av en kransalg (Chara sp.), vilken kommer att artbestämmas  senare. 
Vattendjupet varierar, men är som regel blott en halv meter djup. 
Sjöytan är ca 20ha stor och vattenspegeln omgärdas av bladvass. Av andra växter som 
noterades kan nämnas kaveldun, blomvass, och kråkklöver. 
Under hösten fanns det mycket flytbladväxter som dominerades av näckros och gäddnate. 
 
Johan Elmberg från Högskolan i Kristianstad har tillsammans med de lokala ornitologerna 
Britta och Gösta E Nilsson gjort en grundlig undersökning av fågellivet i sjön samt examinerat 
även plankton och andra evertebrater. 
Deras undersökning från 2003 vittnar om en stor diversitet i fauna och flora. Många olika 
kräftdjur, sländor, skalbaggar, snäckor och musslor artbestämdes. 
Under provfisket med en översiktssköte som vår grupp utförde, fångades bl.a. ruda abborre och 
gädda. 
Gräsanden är karaktärsfågel i sjön, men rördrom, häger, sothöna, brun kärrhök och lärkfalk är 
bosatt i eller bredvid sjön som är att betrakta som en ”fullfjädrad (!)” fågelsjö. 
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Vattenkemi 
Medelvattendjup 0, 5m 
Siktdjup   
O2-ytan  7, 5mg/l 
O2-botten  5, 5mg/l 
Färg                   115mgPt/l 
pH  7, 1 
kond                     26, 1mS/m 
alk  0, 66mekv/l 
Tot-P                     32µg/l 
kalk                     46,3mg/l 
yttemp                     17, 2C 
bottentemp                     17, 1C     
  

Häger och fiskgjuse är två spektakulära 
fågelarter som kan gynnas av ett åtgärds- 
program för de olika våtmarkerna som 
beskrivs i denna utredning.  
För fiskgjusens del är den en fågelart som 
finns med på de arter som Sverige har ett 
särskilt ansvar för. 
Merparten av Europas population av den 
fiskande rovfågeln finns i landet. 
Sörmland är ”epicentrum” för fågeln som 
kunde noteras i samtliga sjöar som under-
söktes. Skogens skydd är en viktig aspekt 
för att värna fåglarna. 
 
 

Kommentarer och förslag 
 
Kalkhalten i Nasen var i stort sett den 
dubbla jämfört med de andra sjöarna i 
undersökningen. 
Fågellivet indikerar på att sjön är bra i sitt 
nuvarande tillstånd och någon egentlig  
restaurering behöver inte göras för att 
förstärkas som habitat för sjöfåglar. 
Funktionen ”fågelskyddsområde” borde 
dock ses över eftersom det är ett förlegat 
instrument och Nasen och dess omgivande 
strandskogar bör bli naturreservat. 
Som biotop för den svarta storken, torde 
Nasen vara den allra bäst av sjöarna i 
Eskilstuna kommun. 
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Bondöknasjön 
 

Som ett pärlband ligger Nasen, Bondöknasjön och Öknasjön i närheten av Sörfjärden och bildar 
en mosaik av våtmarker i östra Eskilstuna. 
Dessa tre sjöar, utgör tillsammans med Norrsjön, Flättsjön och Träskaten samt Prästsjön, 
Kalven och Korgen i den västra kommundelen de tre mest värdefulla fågelvåtmarksområdena i 
kommunen. 
Främst Bondöknasjön är ”topografiskt svår” att klassa som slättsjö, emedan den omgärdas av 
höjder som utesluter möjligheten att skapa mer än marginella strandängar kring sjön. 
Våtmarken skulle däremot p.g.a. de topografiska förhållandena, vara lämplig att dämma, för att 
öka potentialen som fågelsjö. 
Kalkbrottet strax norr om sjön innehåller mycket klart vatten och torde hysa kransalger, vilka är 
mycket gynnsamma för sjöfåglarna. 
Kalken påverkar också Bondöknasjön och pH-värdet var vid mättillfället 7,77, konduktiviteten 
34,9 mS/m och färgtalet var 98. Motsvarande värden för kalkbrottet är 7,96 resp. 41, 6 och 0. 
Alkaliniteten är således hög och förutsättningarna för att skapa en god vattenmiljö är mycket 
stor. 
  
Förslag 
 
Målsättning: En fågelsjö med kraftig bladvass runt vattenspegeln och en starrmad som översilas 
så att växternas frökapslar blir tillgängliga för främst simänder. 
Kalkbrottets nuvarande status skall bevaras. 
Omgivande ädellövskog bevaras. 
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Åtgärder: Avvägning av intill liggande jordbruksmark.  
   Geologisk undersökning av bottenmassornas beskaffenhet. 
 Anläggning av ett dämme som kan höja vattenytan ca 0, 5m (resultatet av             
 avvägningen avgör nivån). 
 Skydda skogen genom naturreservatsbildning. 
 Anlägga utsiktsplats. 
 

 
 

Resultat: En större sjöyta som främst gynnar bladvassen. 
 Flytbladväxterna kommer att reduceras till följd av ökad konkurrens från den 
 submersa vegetationen. 
 Mer evertebrater. 
 Starren kommer att missgynnas till följd av vattenståndshöjningen. 
 Ev. Försumpning av lägst liggande åkermark. 
 Försumpning av strandskogen som ger mer död ved. 
 Mer sjöfågel och vasslevande fågelarter. 
 Fler besökare. 
 

 

Bonöknasjön omgärdas av skog 
och jordbruksmarken är inte att 
karaktärisera som strandängar. 
Nötkreatur betar på de öppna 
ytorna och bedriver ett för 
fågellivet gynnsamt skogsbete. 
Förutsatt att bottensedimenten 
inte flyter upp, kan en måttlig 
vattenståndshöjning vara en bra 
restaureringsåtgärd. 
Rallfåglar, sothöna, kricka, årta 
och skedand, har möjlighet att 
etablera sig i sjön. 
Förutsättningarna för skäggmes 
och trastsångare m fl. tättingar 
förbättras också.  

Strandskogen vid sjön är på sina 
håll bevuxen med ädellöv, även 
buskskiktet är skyddsvärd med 
olvon och try. 
Mindre hackspett och andra rara 
tättingar kommer att gynnas om 
strandskogen skyddas och marken 
blir blötlagd under delar av året. 
Död ved är idag en bristvara i 
den väl skötta skogen. Lärkfalken 
kommer att häcka i skogen när 
sländorna ökar. 
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Investeringskostnader: Geoteknisk undersökning, 20 000: - 
        Fördämning, 50 000: - 
        Skogsinventering och intrångsersättningar, 100 000: - 
        Besöksanläggning med Info och skyltar, 50 000: - 
 
Driftskostnader:           Årlig dammbesiktning o underhåll av anläggningar, 2 Dv + 2 000: -/år 
 
Indikatorarter: Svarthakedopping, smådopping, rördrom, svart stork, sångsvan, kricka, skedand, 
sothöna, vattenrall, lärkfalk, fiskgjuse, mindre hackspett, skogsduva, skäggmes, trastsångare, 
näktergal m fl. 
 

 

 
 

Kalkbrottet 
 

Platser som har ett kalkbrott, utgör spännande miljöer. 
Det smaragdfärgade vattenspegeln med det klara vattnet utgör en trolsk miljö. 
Förutsättningarna ökar om strandträden får växa till sig bli en gammelskog. 
Den ”bauerska” platsen hyser i dag skogsnäppa och knipa och det blir väl även framtiden de 
fågelarterna som tyr sig till bassängen. 
Förutsättningar finns att diverse kransalger etablerar sig vattnet och i så fall kommer fågellivet 
att öka i det ”trånga” rummet. 
För människan och friluftslivet, är området en god plats på jorden. 
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Flättsjön 
 

Sjön ligger strax intill det östligaste området av det låglandsstråk, vars vatten innan 
sjösänkningsföretagen förband Norrsjön/Sörsjön med Bårsten, Hagbysjön och Östra Hjälmaren 
i väster. 
Efter utdikningen har torvbildningen och igenväxningen accelererat. 
Högskolan i Kalmar har på uppdrag av bland annat fågelvännerna i Eskilstuna utfört 
provborrningar av torven för att klarlägga hur en restaurering skall ske. 
Med stöd av den undersökningen och egna erfarenheter är det ändå svårt att avge ett relevant 
förslag till restaureringsåtgärder. 
Vid undersökningstillfällen i juni och september 2005 indikerade ingen fågelart på särskilda 
naturvärden i Flättsjön.  
Med tanke på den topografiskt jämna låglandsprofilen inom ett stort område vars mark är blöt, 
skulle området i ett restaurerat skick, ex. vis  kunna vara en alldeles ypperlig beckasinmark. 
Såväl enkel- som dvärg- och dubbelbeckasin har säkert funnits i området i historisk tid och 
skulle också med rätt restaureringsstrategi kunna återinvandra. 
För den svarta storken skulle låglandet med omgivande skogsridåer, vara en ypperlig biotop. 
Vätan måste dock återfås och det skulle, relativt enkelt kunna ske vid Brevik, innan utloppet till 
Eklången. 
 
Synpunkter 
De restaureringsåtgärder, med uppgrävning av torven på ängen, torde vara ett hopplöst projekt, 
med tanke på den lilla utdelning man får av insatserna. 

 55 



Förslag 
Att enbart höja vattennivån kommer sannolikt att vara en meningslös åtgärd, eftersom 
bottenstrukturen är lätta torvjordar. Alternativet till att så som Högskolan i Kalmar nämner, 
schakta bort det lätta jordarna innan en dämning, kan vara att, trots allt dränka låglandet och 
genomföra en rotorkultivering av önskade restaureringsytor. 
 
Etableringskostnader för denna åtgärd skulle vara ca 15 000: -/ha, att jämföra med den kostnad 
som betalas för dagens åtgärder. 
 
Driftskostnader uppgår till ca 6000: -/ha och år, 5 år framåt, eftersom problemen som uppstår 
efter en djup (ca 40cm) rotorkultivering/fräsning är att bärigheten på markerna upphör för 
betande djur. Detta får till följd att oönskad växtlighet får fritt spelrum och främst kaveldun 
kommer att sprida sig i rasande fart. Därför måste det inom ett par år, ske en underhållsfräsning 
av samma yta och detta måste pågå åtminstone ytterligare en gång, efter ca 5 år. 
 
Resultat 
Beroende på markstrukturen kommer de jordar som efter en fräsning exponeras mer av luftens 
syre än tidigare, reduceras via den mineralisering som sker i torvjordar påverkade av syre. 
Sjö/bottenytorna som bildas i samband med en djupfräsning är alls inte oävna som fågelhabitat. 
En ”garanterad” fågelart är de här sammanhangen dvärgbeckasin. 
Möjligheten att i framtiden hävda den restaurerade ytan är dock svårt att sia om. 
Det andra möjliga alternativet till restaurering av Flättsjöns våta marker är ett extremt hårt 
betestryck. Med fållindelning, tidigt utsläpp på våren och hög djurtäthet (> 3 djurenheter/ha) kan 
vegetationen hållas nere och småvätor trampas upp. 

 
 

Alternativ 
Det finns för närvarande relativt gott 
om nötkreatur vid Flättsjön, vilket 
medför att hävden av marken som 
föreslås restaureras, förutsatt mark- 
ägarens medgivande kan ske utan för 
stora omdisponeringar av djurbesätt- 
ningar. 
Sannolikt är det mest rationellt att 
välja en restaureringsåtgärd med 
betesdjur som alternativ för 
Flättsjön. 
 
Det öppna landskapet sträcker sig 
från Kvarntorp ner till Eklången. 
Ett 3: e restaureringsalternativ kan 
vara att djupfräsa en kantzon mellan 
det blötare partiet av låglandet och 
det som i dag är starrmad och betes- 
mark. Då skulle man kunna få såväl 
marker med bra bärighet, som en s k 
”Blå bård” med vattenspeglar i 
området. 
En dämning med endast ett par dm, 
kan räcka för att föryngra sjön 
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Eklången 
 

Eklången är en vidsträckt sprickdalssjö och avviker från de andra sjöarna i undersökningen. 
Bottnen är till skillnad från de andra sjöarna av sten och den omges av skog och branta stränder. 
Fritidsstugor finns här och var längs stränderna och den ”trånga sjön” utgör bara ett komplement 
till de andra mer typiska slättlandssjöarna som ligger på sediment. 
Sett till Fys/kem-provtagningen uppvisar dock även Eklången värden som kan gälla för en 
”typisk” fågelsjö. 
Mängden totalfosfor är anmärkningsvärd och är ex.vis dubbelt så hög som i Kalvsjön.  
 

 
 

Vattenkemi 
Maxdjup    > 5m 
Siktdjup    1, 2m 
O2yta                               7, 7mg/l 
O2botten                    7, 0mg/l 
Färg                 134mgPt/l 
pH                          7,64 
kond                 13,8mS/m 
alk                0,79mekv/l 
tot-P                       80µg/l 
kalk                                 18,1mg/l 
temp-yta                       14,9 C 
temp-botten                       14,0 C 
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Förslag 
 
Eklången är en väldigt vacker sjö och kommer sannolikt även i framtiden att vara attraktiv som 
exploateringsmark för fritidshus och permanentboende. 
Enstaka par gräsänder noterades i sjön vid undersökningstillfället. Drillsnäppan hävdade sitt 
revir vid den steniga stranden. 
Fiskgjuse och lärkfalk trivs i denna typ av landskap. 
Det finns sannolikt inte något exempel på en ”traditionell” sjörestaurering i denna typ av sjö. 
Pga. de höga närsaltstalen torde det vara säkrast att lämna sjöns botten i fred från grumlande 
aggregat.  
Däremot skulle de finnas en viss naturvårdsnytta med att upprätta en ”Skötselplan för bladvassen 
i Eklången”. Tack vare den låga amplituden på vattenytan och de höga P- och N-värdena i sjön, 
finns det här och var goda vassruggar som kan vara tillhåll för såväl rörsångare som trastsångare. 
För att ytterligare förstärka sjön som fågelsjö, kan kommunen stimulera till en utökad 
strandängsskötsel. Området är mycket lämpligt för hästavel och ridning. 
Den största naturvårdsnyttan av Eklången finns sannolikt i de omkringliggande markerna. 
Därför föreslås här en inventering av strandskogen utförs. Den kan resultera i ett förslag till 
skydd av de mest orörda skogsdungarna. 
Den svarta storken vill ha lugn och ro i sitt revir, men som näringskälla fungerar Eklången och 
dess strandängar mycket väl, även för den skygga fågeln. 
En varsam exploatering av egna hem kommer sannolikt inte att sabotera de naturvårdsambitioner 
som skall läggas på sjön. 
 
Kostnader: En inventering av skogarna, upprättandet av en ”vassskötselplan” och 
intrångsersättningar, som inte kan anges här eftersom en ambition och omfattning inte har 
angetts. 
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Övriga våtmarker i östra Eskilstuna 
 

 
Träskaten 

 
Norrsjön 

 
Sörsjön 

 
Öknasjön 

 

Träskaten är en mycket svårtillgänglig 
sjö som under en visuell besiktning gav 
många fråge- och utropstecken. 
Strandängarna och den fina vattenspegeln 
är en potential som särskilt bör studeras. 
Träskaten är en av de sjöar som borde 
inventeras mer omfattande och eventuellt 
satsas på som renoveringsobjekt. 
En typisk biotop för den Svarta storken. 
 
 
Den lilla vattenspegeln i Norrsjön, är inte 
möjlig att restaurera om inte något görs 
åt dräneringen av sjön. 
Kostnaderna blir sannolikt för stora 
jämfört med den naturvårdsnytta som 
skulle kunna uppnås. 
Därför föreslår denna utredning att ytan 
lämnas därhän tills möjligheter ges att 
skapa alternativa brukningsmetoder av 
jordbruksmarken, via ändringar i reglerna 
för miljöstöd. 
 
Sörsjön har om möjligt, ännu sämre 
förutsättningar att bli en fågelsjö. 
Den närliggande ”strandskogen” är dock 
värdefull som biotop för de fågelarter 
som nämnts tidigare i utredningen. 
Mycket död ved och träd och buskar som 
bär frukt och bär, bör prioriteras kring 
Sörsjön. 
Diken skulle kunna anpassas bättre för 
groddjuren i området. 
 
Öknasjön som till större delen ligger i 
Strängnäs, men angränsar till Eskilstuna 
kommun, är däremot en ”högpotentiell” 
våtmark som borde ingå i projektet. 
De administrativa gränserna borde tas 
bort för att underlätta en helhetssyn av 
våtmarkerna söder om Mälaren. 
Länsstyrelsens roll är mycket viktig i 
detta sammanhang, vilket poängterats 
tidigare i utredningen. 
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Våtmarker i de centrala delarna av Eskilstuna kommun 
 
Kring reningsverket i Hällbybrunn, finns det våtmarker som inte omfattats av denna utredning. 
Hörningsjön ingår, men vitala våtmarker som Brobyviken, Väsbyviken, Närsjöfjärden och 
Bergsjön är undantagna, trots att de sannolikt är mycket värdefulla som komplement till de andra 
våtmarkerna i projektet.   

 

 
 

Hörningsjön 
 

Hörningsjön, Närsjöfjärden och den näraliggande Apalsjön som idag är uppodlad, var i 
forntiden sannolikt Tunabygdens främsta fågelsjöar. Nu har våtmarkerna förblött och 
dräneringskanalerna avslöjar hur det såg ut för länge sedan. 
På den topografiska kartan av idag, anges Apalsjön som åkermark och kanalsystemet perforerar 
den låglänta terrängen i ett fiskbensmönster. 
Hörningsjön är fortfarande en våtmark med vass, starr och säv, men vattenspeglar finns 
åtminstone inte ens på försommaren, vilket framgår av flygbilden.  
Fågellivet har dränerats i takt med att vattnet har försvunnit och i dag finns det enstaka par 
sävsparvar i omgivande buskage. 
Under högvatten blomstrar dock fågellivet så inte heller för Hörningsjön är ”loppet kört” som 
fågellokal. 
En fördämning skulle innebära att stora livsbetingelser skulle kunna återskapas, men 
konsekvenserna för omkringliggande fastigheter skulle sannolikt bli förödande pga. de rådande 
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topografiska förhållandena. Den ”gamla” Hörningsjön flikar sig runt myrholmarna och sträckte 
sig till marker som idag är uppodlade. 
Rent okulärt sett, tycks Hörningsjön innehålla mer torvjord än andra våtmarker i Eskilstuna. 
Det innebär att en fördämning av vattnet skulle kunna medföra en uppflytning av 
bottenmassorna i fall sjöns vattennivå höjs. 
Det intill liggande naturreservatet, Skiren- Kvicken är ett starkt komplement till våtmarken i fall 
man arbetar efter konceptet ”Svart stork”. 

 

 
 
 

 
 

 

Smala, grävda kanaler leder genom 
Hörningsjön. Kaveldun och vass 
trivs vid vattnet och det skapar 
förutsättningar för lokalt goda 
livsbetingelser för fågellivet. 
Området är svårtillgängligt och 
enskilda markägare har stängt ute 
allmänheten från delar av området. 
Närheten till våtmarkerna som är 
anlagda vid reningsverket i stan, 
innebär att även den här ”mossen” 
kommer har sitt berättigande som 
attraktiv våtmark i Eskilstuna. 
 
 
Jordbruksmarken vid sjön tycks 
vara marginell för bönderna. 
Enstaka mular finns på den norra 
stranden av Hörningsjön och vid ett 
besök i området låg många skiften i 
träda. 
Genom att gå hårt åt strandskogen 
och buskagen, kan sjön ”öppnas 
upp” och bli mer tillgänglig för 
sjöfågel. 
 Sävsparven och stjärtmesen får i 
så fall söka sig till andra biotoper. 
 
 
Naturreservatet Skiren – Kvicken 
är urtypen för den svarta storkens 
domäner.  
Området är skyddad som ” gammal 
bondskog” och trots belägenheten 
intill tätorten skulle den mytologins 
fågel kunna trivas här. 
Kombinerat med alla fornminnen 
som finns här, skulle Hörningsjön 
kunna bli en attraktiv besöksplats 
och ett bra undervisningsobjekt för 
bl.a. stadens skolor. 
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Förslag 
Hörningsjöns framtida restaurering kräver en mer omfattande studie än denna. 
En årstäckande total fågelinventering av ett undersökningsområde som avgränsas av 
jordbruksmarken i alla väderstreck runt våtmarken, bör utföras av lokala ornitologer. 
En geoteknisk undersökning av bottenmassornas flytförmåga i våtmarken genomföres 
En miljökonsekvensbeskrivning för en vattenståndshöjning på 50cm bör göras om den 
geotekniska utredningen visar att en nivåhöjning inte skapar gungfly. 
 
Kostnaderna för dessa undersökningar har inte beräknats och eftersom förslagen faller utanför 
detta uppdrag, får kommunen ta tag i frågan. 
 

 
Bergsjön är en av de intressanta våtmarkerna som ligger i närheten av Hörningsjön 

 
 

Slutord 
 
Utdikningen av våtmarker i Eskilstuna kommun har tillsammans med landhöjningen, skapat fina 
biotoper för fågellivet söder om Mälaren. 
I ett skede var dräneringen av jordarna gynnsamma för våtmarkens innevånare, men med den 
jakt på odlingsbar mark som pågått även efter nödåren under senare delen av 1800-talet, har 
inneburit att stora delar av det som skapades som lämpliga biotoper för bl.a. fåglarna, har 
förstörts. 
En översyn av dikningsföretagen och konsekvenser av dem, torde vara den mest relevanta 
åtgärden att ta tag i som ett första steg att förbättra fågellokalerna i Eskilstuna kommun. 

 62 


	Arbetsbredd 4, 0m.

