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Omslagsfoton: (Mosippa: Karl Ingvarsson, övriga: Janne Elmhag)
Ryl – en ovanlig och rödlistad art som förlorar de flesta av sina växtplatser på Kjulaåsen när
industriområdet, Eskilstuna logistikpark, utvidgas. I skötselplanen föreslås omplanteringsförsök i
närområdet liksom återkommande störning av vegetationen för underlätta föryngring. Sälgsandbi – är
liksom många närbesläktade arter inom gruppen gaddsteklar beroende av sandmiljöer. På bilderna har
en hane haft tur att hitta pollenrika salixblommor tidigt på våren och en hona har hittat uppvärmd
sand med den rätta kornstorleken. Ett särskilt skötselområde avsätts för att öka Mosippans chanser
att överleva på Kjulaåsen. Plantorna ska skötas omsorgsfullt enligt skötselplanen.
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Inledning
På uppdrag av Eskilstuna kommun genom kommunekolog Johan Forsberg, har Adoxa
Naturvård, Janne Elmhag, tagit fram en skötselplan för några hotade organismer och miljöer
på Kjulaåsen. Avsikten har varit att ge Eskilstuna kommun underlag och anvisningar för ett
aktivt och effektivt naturvårdsarbete i området som kompensation för den förlust av känsliga
miljöer och arter som anläggandet av Eskilstuna logistikpark (ELP) för med sig. I skötselplanen
lämnas även synpunkter som andra aktörer än kommunen kan ha glädje av och finna stöd i i
sitt förhållande till naturvärdena på åsen både när det gäller skogsbruk, täktverksamhet,
byggnation och friluftsliv.

Bakgrund
Redan 2008 tog Eskilstuna kommun beslut om att upprätta en plan för ett företagsområde i
anslutning till Eskilstuna flygplats söder om Kjula samhälle. Avsikten var att skapa ett
företagsområde med stora logistiska fördelar där tre trafikslag knyts samman – motorväg,
järnväg och flyg. Området har fått namnet Eskilstuna logistikpark (ELP). Det är i huvudsak
Kjulamon öster om länsväg 899 som tas i anspråk vid exploateringen. ELP omfattar ungefär
300 ha men planområdet är betydligt större än så – ca 900 ha (se karta 1 o 2).
Kjulaåsen väster om länsvägen bevaras som grönområde enligt den fördjupade
översiktsplanen för ELP från 2013. I planen skriver kommunen vidare att ”I linje med
kommunens mål för hållbar utveckling, ska verksamhetsområdet utvecklas med en tydlig
miljöprofil”. Man konstaterar i planen att djur och växter kommer att trängas undan, att
kända lokaler för rödlistade arter, bla ryl, kommer att tas bort. I en av planens många riktlinjer
lyfts därför behovet att utreda kompensationsåtgärder för natur och friluftsliv. Skötselplanen
är avsedd att förbättra förutsättningarna för sandrika miljöer och stärka flera hotade och
sandgynnade arters situation på Kjulaåsen. Skötselinsatserna som rekommenderas i
skötselplanen ska betraktas som en kompensation för de naturvärden som förloras i samband
med anläggandet av Eskilstuna logistikpark.

Karta 1

Eskilstuna Logistikpark (ELP) – planområde

Karta 2

ELP – Verksamhetsområdet i lila, sparad natur i grönt
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Mål och skötselåtgärder
Uppföljningsbara mål är en förutsättning för meningsfulla skötselåtgärder.

Mosippa
Mosippan är en flerårig ört som växer på åsmaterial i gles tallskog. Den är konkurrenssvag i
ohävdade miljöer med begränsade inslag av skoglig dynamik och gynnas därför av skogsbete
och brand. På grund av obefintligt inslag av brand i dagens skogar, upphörd beteshävd och
kraftigt förändrade skogsbruksmetoder har arten gått kräftgång i hela landet under mycket
lång tid. Mosippan betraktas idag som starkt hotad och har därför beteckningen EN
(endangered) i den svenska rödlistan över hotade arter. Den förekommer inte på Gotland eller
i Dalsland men har i övrigt hittats i landets alla län från Skåne upp till Jämtland och Medelpad.
I Sörmland är den mycket sällsynt och växtplatsen på Kjulaåsen är den ojämförligt viktigaste i
länet. I ett begränsat område väster om Eskilstuna flygplats och länsväg 899 noterades knappt
hundra plantor vid en inventering 2006. Här växer också en planta av landets enda kända
hybrid mellan mosippa och backsippa. Samtliga kända växtplatser för mosippan ligger väster
om länsväg 899 och berörs alltså inte direkt av verksamheten i ELP-området som i sin helhet
omfattar den östra sidan av vägen.
Hot
På Kjulaåsens samtliga kända växtplatser utsätts mosippsplantorna för konkurrens i
varierande grad av tall, ris, mossor och lavar. Tall skuggar plantorna och blåbär, lingon
och ljung både skuggar och konkurrerar, ofta framgångsrikt, med mosippan om
sandmarkens begränsade resurser i form av näsalter och vatten. Mossor och lavar
bildar inte sällan täta mattor som försvårar eller förhindrar mosippans frön från att
gro. Hyggesbruk, markberedning och tunga skogsmaskiner utgör också ett hot – i
synnerhet som tallskogen på flera av mosippans växtplatser har uppnått
avverkningsmogen ålder och inom kort kan bli föremål för avverkning.
Mål
Samtliga kända mosippsplantor i skötselområdet ska vara livskraftiga.
Hybridplantan ska vara livskraftig.
Minst fem spontanföryngringar ska ha lyckats under en femårsperiod.
Minst fem frösådda plantor ska ha etablerat sig under en femårsperiod.
Åtgärder
Skogen gallras i en radie på 50 meter kring varje mosippsplanta om behov finns så att
en tillfredställande luckighet uppnås och så att ljusinsläppet till mosipporna ökar
väsentligt.
Ris (blåbär, lingon, mjölon, ljung) avlägsnas eller beskattas mycket hårt i 1 m² kring
varje planta.
Mossor och renlavar krattas bort fläckvis i hela det gallrade skogsområdet och kring
de enskilda mosippsplantorna för att skapa markblottor där mosippans frön kan gro.
Ett tiotal ca 100 m² stora markblottor skapas på andra lämpliga platser inom
skötselområdet.
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Frösådd genomförs i markblottorna för att ge arten ett något större
utbredningsområde på åsen.
Mosippsplantorna räknas och skötselåtgärderna följs upp så ofta som möjligt – dock
minst vart femte år.
För att underlätta uppföljning av skötselinsatserna märks varje bladrosett eller
ansamling av bladrosetter ut med hjälp av järnrör som slås ner i marken och mäts in
med vinkel och avstånd från ett fast lätt igenkännbart föremål i omgivningen. Platsen
koordinatsätts.
Mosippan inventeras.
Naturvårdsbränning bör genomföras i området där mosippsplantorna är som mest
talrika (centralt i skötselområdet på karta 1).
Särskild hänsyn till mosippans befintliga och potentiella växtplatser måste tas i
skogsbruket på Kjulaåsen. Hyggesfritt skogsbruk med lätta maskiner kan ha en positiv
inverkan på arten.
Ett skötselområde avsätts där många markblottor skapas för att öka mosippans chans
till sexuell förökning.
Ridaktiviteter kanaliseras till åsområdet för att åstadkomma ett begränsat men
välbehövligt markslitage.
Ett par skyltar med information om mosippan och hybridplantan (ekologi, hot,
skötselåtgärder mm) sätts upp vid vägen nära det område där arten är som mest
talrik.
Uppföljning av samtliga åtgärder.
Karta 3 – Mosippans utbredning på Kjulaåsen
På kartan bredvid är mosippans huvudsakliga växtplatser längs
Kjulaåsen markerade med blå prickar. Varje prick representerar en
eller flera plantor. Ett betydligt större potentiellt skötselområde för
arten är markerat med heldragen blå linje. På lämpliga platser inom
skötselområdet skapas markblottor där frösådd genomförs.
Markägare: Sveaskog och Eskilstuna kommun.
För mosipporna norr om skötselområdet vill Markägaren Swerock
inte tillåta någon annan skötsel än den som kan bedrivas inom
ramen för allemansrätten.
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Ryl
Ryl är ett flerårigt ris som i sterilt tillstånd kan förväxlas med lingonris men Ryl har större blad
som dessutom är tandade i toppen. I blom känns den lätt igen på de rosa pyrolaliknande
blommorna. Precis som mosippa trivs ryl i glesa tallskogar på sandig jord. Den växer gärna där
blåbär och andra ris har begränsad utbredning och den behöver markblottor för att de mycket
små fröna ska få rätt groningsbetingelser. Ryl tillhör samma hotkategori som mosippa (EN)
och den förekommer i samtliga av landets sydliga län upp till Medelpad. Ryl uppträder ofta i
glest spridda kloner och bestånd med fler än 200 plantor är inte vanliga. I Sörmland anses den
tämligen sällsynt och på Kjulaåsen växer den glest – men som mest talrikt öster om länsväg
899. Artens rikligaste förekomst på Kjulaåsen har noterats inom exploateringsområdet mellan
väg 899 och Eskilstuna flygplats.

Hot
När tallskogen sluter sig och när gran etablerar sig på en ryllokal upphör blomningen
ganska snart och så småningom dör beståndet. Även skuggnings- och
näringskonkurrens från andra ris, främst blåbär, försämrar alvarligt livsbetingelserna
för ryl. De flesta och mest individrika bestånden av ryl på Kjulaåsen växer i
exploateringsområdet. Merparten av bestånden kommer alltså med stor sannolikhet
att försvinna från området inom kort. I ett litet skogsområde som lämnas orört inom
exploateringsområdet får ett par mindre rylkloner en fristad trots exploateringen.
Mål
Samtliga kända rylbestånd som får leva kvar inom exploateringsområdet ska vara
livskraftiga – dvs inte minska i antal eller utbredning.
Minst 25 % av de genomförda omplanteringarna ska lyckas.
Åtgärder
Eftersom de flesta rylklonerna i området kommer att försvinna på grund av
exploateringen inriktas de huvudsakliga kompensationsåtgärderna på omplantering.
Där möjlighet finns måste befintliga ryllokaler inom ELP lämnas orörda.
Samtliga rylplantor vars växtplatser med säkerhet kommer att försvinna grävs upp*
och flyttas till varggården och andra lämpliga lokaler väster om länsväg 299.
Planteringsförsök bör också göras i ELP-områdets norra del där ett ca 35 ha
grönområde sparats av. Vid omplanteringen är det viktigt att tänka på att välja
platser eller förbereda växtplatsen så att ljusinstrålningen är tillräcklig och
konkurrensen från andra ris blir minimal.
Talrika markblottor skapas inom ett minst 100 m2 stort område kring de utplanterade
plantorna.
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I övrigt görs skötselinsatser vid de kvarvarande rylklonerna inom exploateringsområdet
och även på en ryllokal söder om järnvägen.
Gran röjs och tallbeståndet glesas ur för att öka ljusinsläppet.
Blåbär och andra växter som konkurrerar med rylplantorna avlägsnas inom en meter
från plantorna. Ris närmast rylplantorna tas bort med stor försiktighet så att inte rylens
rötter skadas.
Talrika markblottor skapas inom ett minst 100 m2 stort område kring plantorna.
Uppföljning av mål.
*Manuellt – särskilt livskraftiga plantor med välutvecklat rotsystem prioriteras.
*Med grävmaskin – marken ”svålas” av. En sammanhållen rotfilt med många plantor
flyttas samtidigt.
Karta 4 - Ryl
På kartan till vänster är befintliga ryllokaler markerade med
grön ring. De större gröna fyrkanterna representerar möjliga
områden för omplantering. Lokalerna vid Rosendal ska enligt
planerna förstöras. Lokalen längst i söder ska bevaras.

Exempel på en lyckad omplantering av ryl från den sk fångstgården i det föreslagna utplanteringsområdet väster om lv 899.

Gaddsteklar
Gaddsteklar, det vill säga bin, humlor och getingar samt rov-, gräv- och guldsteklar är i mycket
stor utsträckning knutna till miljöer med öppen solbelyst sand. De har stort behov av
lättgrävda substrat för sina bogångar och det är också viktigt att sanden är solexponerad så att
tillräckligt hög temperatur uppnås. På platser där de kriterierna uppfylls är det sedan
närheten till och mängden av larvföda t ex pollenrika växter som avgör hur framgångsrik
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reproduktionen blir. Vid en inventering 2008 noterades 71 olika arter gaddsteklar längs ett ca
1 mil långt avsnitt av Kjulaåsen. Den rödlistade rovstekeln Mimesa bruxellensis (NT) hittades
tillsamman med flera andra intressanta arter i sand- och grustäkten vid Aspestalund (se karta
5 område A).
Karta 5. Sand- och grustäkter
A: Sand- och grustäkten vid Aspestalund.
A
B: Södra delen av sand- och grustäkten vid Aspestalund.
C: Stor och aktiv täkt.
D: Täkt med aktivt asfaltsverk.
B
C
E: Nedlagd täkt med grova sandfraktioner.
F: Sandrik slänt på norra sidan av vägen.
G: Täkt öster om Svarvarmossen – blandade aktiviteter.

D
Hot
Gaddsteklar är en av de mest hotade organismgrupperna i Sverige.
Mer än en fjärdedel av våra gaddstekelarter är rödlistade, d v s på
något sätt hotade.
Det största hotet mot gruppen gaddsteklar är förändrad
F
markanvändning som lett till att arealen blomrik sandmark där nya
markblottor skapas kontinuerligt har minskat kraftigt och alltjämt
försvinner i rask takt. I huvudsak beror det på igenväxning. Sand- och
grustäkter i våra många åsar har under många decennier fungerat
G
som ersättningsbiotoper istället för de mer naturliga sandmarkerna
men i och med den senaste tidens utfasning och nedläggning av
täkter beskärs gaddsteklarnas och många andra sandlevande
organismers livsutrymme ytterligare. Marktäckning med grovt stenmaterial, flis, lera eller
schaktmassor är en vanlig åtgärd när täkter återställs och har under lång tid förstört många
utmärkta stekelbiotoper. Dessutom har täkterna ofta planterats med tall vilket på sikt, genom
skuggning och den barrförna som träden producerar, också slår hårt mot steklarnas livsmiljö.

E

Mål
Antalet arter gaddsteklar ska öka i område A och B efter genomförda åtgärder.
Förutsättningarna för gaddsteklar i form av blottad sand och pollenresurser ska vara
goda i område F och G.
Åtgärder i Kjulaåsens sand- och grustäkter
(Se skötselåtgärder under ”Sand- och grustäkter” nedan)
Speciella åtgärder i täkten vid Aspestalund (A och B i karta 5 ovan)
Aspestalundstäkten har flera egenskaper som är gynnsamma för gaddsteklar. Här finns
ett par områden där finsand utgör ett betydande inslag. Finsand är en fraktion som
attraherar väldigt många arter av den här gruppen steklar. Dessutom är täkten
omgiven av skog och relativt liten varför det blir lättare att skapa ytor med ett optimalt
soluppvärmt och vindskyddat mikroklimat.
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För täkten som helhet följs rekommendationerna för sand- och grustäkter nedan.
Dessutom måste redan flistäckta sandytor återställas – i synnerhet är detta viktigt i
den norra delens sydvända slänt.
För ett särskilt utvalt restaureringsområde specificeras en rad åtgärder nedan. (se B i
karta 5 och bild 1 o 2 nedan).
Bild 1

Bild 2

Till den här delen av Aspestalundtäkten förväntas många gaddsteklar hitta efter restaureringen.

Röj 50 % av tallen i slänten.
Spar dungar med tall nedanför slänten som inte skuggar sandslänten men som kan
fungera som vindskydd.
Tät grässvål grävs bort där det behövs i slänten.
20 -30 stycken små kullar (höjd 0,5 – 1m, diameter 2-4m) med sandmaterial skapas i
nederkant av slänten och på marken nedanför.
Harva de delar av det plana området nedanför slänten där tät vegetation utvecklats
men spara fläckar rika på blommande örter (gråfibbla mm).
Röj lövsly men spara all sälg, eventuellt övriga salixarter, nypon mm som pollenresurs.
Plantera* sälg i skogsbrynen som omger täkten. Flertalet bör vara hanplantor.
Uppföljning av samtliga mål.
*En snabb och enkel metod är att sticka ner ett 30 cm långt årsskott eller fjolårsskott till 2/3 i
marken. Effektivast är dock att rota skotten innan de planteras ut. Det är viktigt att hålla
plantorna fuktigt. 20 -30 sälgar bör planteras kring sandslänten.

Backsvala
Backsvalan är den minsta av våra inhemska svalor. Den är en flyttfågel och häckar i kolonier
som nuförtiden oftast hittas i sand- och grustäkter - det gäller ca 70 % av kolonierna i södra
Sverige. Mer naturliga häckningsplatser hittar fåglarna i älvbrinkar eller nipor, strandvallar och
klitter. Backsvalan söker sig alltså till sand- och grustag och andra lämpliga häckningsplatser
och får därför en mosaikartad spridning i landet. Arten förväntas minska i antal det närmaste
tio åren och har förts till kategorin ”sårbar” (NT) i den svenska rödlistan från 2010. I Sörmland
uppträder backsvala företrädesvis vid åsarna och längs Kjulaåsen har arten noterats
regelbundet under 2000-talet– i synnerhet norr om E20. En skärning med bohål kan beskådas
i täkt C på karta 5.
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Hot
I aktiva täkter riskerar svalornas bon att förstöras när täkten utvidgas men även där
täktverksamheten upphört har många backsvalekolonier förstörts när täktens kanter i
enlighet med det regelverk som gäller fasats av och planterats. Att antalet täkter i sandoch grusåsar har minskat de senaste decennierna har följaktligen kraftigt försämrat
förutsättningarna för backsvalan.
Mål
Minst två backsvalekolonier ska finnas på Kjulaåsen från Kjula ås i norr till
Svealandsbanan i söder.
Åtgärder
Skärningen med backsvalans bohål i Kjula grustag (C på karta 5) bör bevaras och sedan
förnyas vart 5e år eftersom fåglarna visserligen återanvänder sina bon i flera år men
föredrar färska skärningar när de etablerar kolonier.
Fler branta skärningar skapas i samtliga aktiva och nedlagda täkter – helst i sydvänt
läge. Att bygga en några meter hög terrass som löper parallellt med höjdkurva i en i
övrigt jämn sluttning upp till ett par hundra meter lång kan utgöra en bra grund för
svalornas bobygge.
Förnyelse av skärningar liksom kommande återställningsarbeten bör utföras före 1
maj och efter 15 september för att undvika att störa fåglarna.
Uppföljning av mål.

Sand- och grustäkter
Vi har sedan mycket lång tid tillbaka utnyttjat våra åsar som sand- och grustäkter. Till en
början manuellt i liten skala men i takt med industrialiseringens och så småningom
folkhemsbyggets krav på förbättrad infrastruktur parallellt med ett ökat bostadsbyggande tog
täktverksamheten fart. Under några decennier i mitten av 1900-talet mer än 10-faldigades
uttaget av sand och grus. Samtidigt minskade arealen av naturliga sandmiljöer som hedar,
betesmarker, nipor, öppna diken mm, i huvudsak på grund av igenväxning. Många
organismgrupper etablerade sig under den här tiden i allt större utsträckning i sand- och
grustäkter - exempelvis fåglar, sandödla, groddjur, skalbaggar, fjärilar, tvåvingar och i
synnerhet gaddsteklar. Idag är många av de täktlevande organismerna upptagna på den
svenska rödlistan över hotade arter.
Hot
Enligt regeringsbeslut ska brytning av naturgrus de närmaste åren fasas ut till förmån för
bergkrossprodukter. Ett stort antal täkter kommer därför att behöva avslutas och
efterbehandlas. Hur denna urfasning sker är avgörandeför hur den fauna som har
anpasstas för ett liv i täktlandskapet kommer att klara sig. Nedlagda sand- och grustäkter
där alla skarpa hak slätas ut och tallplanteras är förödande för många av dessa arter.
Detsamma gäller när lera, flis, matjord eller grovt stenkrossmaterial används för att täcka
sandmiljöerna.
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Mål
I områdets samtliga grustäkter (A, B, C, D, E och G på karta 4) ska skötselplanens
anvisningar följas när verksamheten upphör som ett komplement till de befintliga
återställningsplanerna.
Åtgärder (Som ett viktigt naturvårdskomplement till den befintliga återställningsplanen
där grundvattenskydd, geologiska, estetiska och säkerhetsmässiga aspekter redan ska
ingå).
Eftersträva öppna, småkulliga slänter med olika kornstorlek och mycket finsand. På
det viset skapas, på ett slumpmässigt sätt, gynnsamma miljöer för många arter.
Större högar skapas för att ge vindskyddade miljöer i stora täkter.
Vid restaureringsinsatser i täktlandskapet bör strävan vara att det översta markskiktet
ska bestå av sand (finsand) i söderlägen. Speciellt viktigt är detta i nederkant eller vid
foten av backar.
Död ved kan med fördel lämnas i täkten eller placeras där som substrat åt framför allt
insekter.
Röj sly för att öka solinstrålningen men spara mycket sälg, andra salixarter, nypon mm
som pollenresurs.
Röj tall men spara dungar som täcker 20 - 25 % av markytan.
Små vattensamlingar anläggs om förutsättningar finns.
Vattensamlingarna inventeras med avseende på groddjur. (Finns fisk är vattnet
mindre lämpligt för groddjur).
Vattensamlingarnas kanter görs flacka och de ska vara fria från skuggande vegetation i
söderläge för värmens skull.
Plantera gärna tall i grupper men inte på mer än 20-25 % av markytan.
Så fläckvis med blomsterrika* vildfröblandningar – om möjligt av lokal proveniens**.
Kanalisera ridaktiviteter till täkterna. Hästarnas tramp skapar de markblottor som t ex
gaddsteklarna är beroende av.
En begränsad motocrossaktivitet kan ha samma effekt som hästtramp och bör tillåtas
med stor försiktighet - det finns risk för föroreningar, buller och för stort markslitage.
Uppföljning av mål.
*Fibblor, vädd, blåklocka, ärtväxter och tistlar är lämpliga arter.
**Nyslaget hö från någon närbelägen slåtteräng kan spridas och på det sättet bidra till att en
örtrik flora med lokala arter etableras.

Det är viktigt att inte
Täcka över sandytor med lera, grövre stenmaterial, flis eller matjord.
Släta till kanterna och plana ut kullar i för stor utsträckning.
Plantera tall över mer än en 25 % av ytan.
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Friluftsliv
Åsen väster om logistikparken och länsväg 899 är mycket lättillgänglig. Besökare når
åsområdet från länsväg 899 eller från någon av grusvägarna som korsar den. Tallskogen är
över stora delar gles och strövvänlig och talrika stigar och skogsvägar löper kors och tvärs.
Området utnyttjas flitigt av det rörliga friluftslivet. Hundägare ägnar sig åt promenader och att
träna sina djur. Skidåkare och joggare motionerar regelbundet i åsområdet och i synnerhet
utnyttjas de motionsslingor som utgår från idrottsföreningens klubbhus nära Hjortsberga.
Botaniskt intresserade besöker åsen för att få se den rara mosippan och den extremt sällsynta
hybriden mellan mosippa och backsippa. Bär- och svampplockare är också en vanlig syn i
åsskogen. Det attraktiva området har under 1980- och 90-talet även lockat till sig ett par
ganska udda inslag i naturmiljön - ravedansare och volleybollspelare.
Områdets popularitet har också en baksida. Naturen utsätts ibland för ett skadligt slitage och
för skadegörelse. Den flacka, glesa åsskogen med sina slingrande stigar och stråk drar till sig
motorcykelintresserade och tyvärr bryts regelbundet mot terrängkörningsförbudet. Det får till
följd att motionsspår körs sönder och att djur och besökare i området störs. Ett annat problem
som är kopplat till besök i området är nedskräpning som på vissa ställen är grov - i synnerhet
vid länsväg 899s många parkeringsfickor och längs farbara stigar i skogen där alltifrån
småskräp till bildelar och bygg- och trädgårdsavfall dumpas.

Mål
Att Kjulaåsen inom planområdet (grönt område väster om lv 899 på karta 2) ska
upplevas som attraktivt av besökare (Hundägare, svamp- och bärplockare, joggare,
skidåkare, ryttare m fl ).
Att ingen grov nedskräpning ska förekomma.
Åtgärder
Området bör tillgängliggöras för ridaktiviteter som kan ge det nödvändiga markslitage
som är till fördel för många organismer t ex de hotade arterna mosippa och ryl.
Informationstavlor bör sättas upp med information om åsens tillgångar när det gäller
natur, kultur och friluftsliv.
Små men tydliga skyltar med budskapet ”nedskräpning förbjudet” sätts upp vid
parkeringsfickorna längs länsväg 899.
Små men tydliga skyltar med budskapet ”terrängkörning förbjudet” sätts upp på
lämpliga platser där olaglig terrängkörning brukar förekomma.
Området längs Kjula åsen mellan E20 och järnvägen i söder städas – i synnerhet
parkeringsfickorna och de större skogsstigarna.

Barrblandskog - Grönområde med naturvärden (se karta 6)
I planområdets norra del bevaras ett ca 35 ha stort, delvis flackt och delvis svagt kuperat
barrskogsområde för friluftslivet. Skogen har bitvis olikåldrig karaktär och här och var har
äldre träd, främst tall, lämnats. Norr om vägen som korsar området i öst-västlig riktning finns
åkerspår och en gammal jordkällare kvar efter torpet Lövsätter. Några diken och förekomst av
glasbjörk visar på tidigare mer fuktiga förhållanden. Inslaget av död ved är tämligen rikligt och
ökande. Norr om torpet Anderslunda utbreder sig ett klapperstensfält till stora delar vackert
klätt med renlavar och hårt betade ekbuskar. Närmast torpet växer ett mindre hasselbestånd
hårt trängt av gran.
12 (19)

Mål
Att bevara ett större sammanhängande skogsparti i nära anslutning till Logistikparken.
Att göra skogen attraktiv och lättillgänglig för besökare – i synnerhet för de som jobbar
i ELP.
Att skogen på sikt ska utveckla allt högre naturvärden. (Här mäts naturvärden i
frekvens död ved och förekomst av vedsvampar)
Åtgärder
En utmärkt 2 - 3 km lång naturstig/joggingslinga anläggs. Skyltar med lättillgänglig
information om skogsområdets och Kjulaåsens natur och kultur sätts upp längs stigen.
En rastplats med sittplatser och bord anläggs naturskönt i höjdläge på
klapperstensfältet i områdets södra del.
Gran avverkas söder om klapperstensfältet för att gynna hassel och annat löv.
Skogen lämnas i övrigt för fri utveckling.
Död ved lämnas generellt men tas bort från naturstigen/joggingslingan.
Karta 6. Barrblandskog/Grönområde

På kartan till vänster är de ungefärliga
gränserna för ett ca 35 ha stort
barrskogsområde markerat med rött.
Området är beläget i ELPs
verksamhetsområde men sparas av
naturvårds- och friluftlivsskäl. Se karta 2 för
mer exakta gränser.

Ek- tall- asp- och enbacke
I ELPs sydöstra del nära järnvägen har en mindre, trädklädd, backe sparats av naturvårdsskäl.
Här växer ett stort antal träd med naturvärdespotential. Grova, solexponerade, ekar med
håligheter och mulm (trämjöl) erbjuder lämpliga livsmiljöer för oerhört många organismer
som fladdermöss, fåglar, insekter, klokrypare, svampar, mossor, lavar mm. På backens södra
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sida står några vidkroniga och tämligen grova ekar (omkrets >3 m) som redan nu hyser höga
naturvärden men som på sikt har goda förutsättningar att kunna utvecklas till mycket
värdefulla naturvårdsträd. Äldre tall 100 – 150 år och grov asp med bohål bidrar också med
höga naturvärden i området. I buskskiktet märks bla nypon, rikligt med en och i fältskiktet
blommar blåsippa under våren.

Hot
Igenväxning utgör idag det största hotet mot de värdefulla, grova ekarna. Många av de
organismer som är knutna till träden är värmekrävande så en skuggad ek hyser betydligt
färre arter än en solexponerad. Vattenbalansen är också viktigt för trädjättarna och
igenväxningsvegetationen konkurrerar med ekarna även när det gäller den resursen. Det
uppstår ofta generationsglapp i bestånden eftersom man i naturvårdsarbetet ibland
glömmer bort att ge även yngre träd goda förutsättningar att på sikt utvecklas till grova,
vidkroniga naturvärdesträd.
Mål
Att bevara en liten trädklädd backe med flera potentiella naturvärdesträd.
Att flera arter knappnålslavar ska etablera sig på de grova och solexponerade
ekstammarna.
Att flera arter vedsvampar etablerar sig i området.
Åtgärder
Området bör om möjligt betas årligen för att inte slya igen och för att en betesgynnad
flora ska utvecklas.
Samtliga grova vidkroniga ekar frihuggs så att solen når stammarna.
Yngre ersättningsträd frihuggs för att undvika generationsglapp i beståndet.
Ett par av de grövsta tallarna görs också solexponerade (även ersättningsträd).
Hälften av enbuskarna bör röjas. I första hand väljs skadade och skuggande en.
I avsaknad av betesdjur röjs igenväxningsvegetation - lövsly, gran mm.
Karta 7

Ek-tall- asp- och enbackens lokalisering i rosa.
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Den bebyggda delen av ELP
Rikligt med byggnader, järnväg, asfalterade vägar och andra hårdgjorda ytor kommer att
prägla den före detta tallmon på Kjulaåsens östra sida när Eskilstuna logistikpark växer fram.
Som regel brukar en sådan förändring av landskapet innebära stora ekologiska förluster i form
av förstörda eller fragmenterade livsmiljöer för många arter och därmed en markant
minskning av områdets biodiversitet. Den biologiska utarmningen som vi nästan tar för given
vid den här typen av exploatering av naturområden är förstås en stor förlust för de
organismer vars livsrum förstörs och för oss människor som går miste om att uppleva en
levande och artrik naturmiljö men den är inte fullt ut nödvändig. Mycket kan göras för att
minska de negativa effekterna. Flera av aktörerna i ELP har en hög miljöprofil. Det gäller inte
bara Eskilstuna kommun (årets miljökommun 2012) utan även de företag som kommer att
etablera sig i området - A-förpackning, DHL och Big bag t ex. Genom att vidta ett antal relativt
enkla naturvårdsåtgärder i etableringsskedet kan ELP bidra med betydligt större biologisk
mångfald än vad som är vanligt i konventionella företagsområden. Dessutom kan både
kommunens och företagens miljöprofil skärpas ytterligare vilket med fördel kan används i
kommande marknadsföring av produkter och tjänster. Den ideella naturvården i kommunen,
kommunekologer, länsstyrelsen och naturvårdskonsulter kan bidra med detaljerade råd när
det gäller utformningen av lämpliga naturvårdsåtgärder i ELP-området.
Följande riktlinjer ges i ”Fördjupad översiktsplan för Eskilstuna logistikpark i Kjula - 2013”
Grönstruktur bör planeras in i verksamhetsområdet mellan verksamheter, utmed vägar
mm.
Naturlig vegetation sparas i sammanhållna områden som sköts för att gynna de värden
som ska bevaras.
Plantering är lämpligt som komplettering i mindre enklaver. Entréer till området ges
särskild omsorg.
Ett något genomsiktligt grönt stråk av uppvuxen skog utvecklas öster om länsväg 899,
som visuellt skydd mot väg och rekreationsområde.

Mål
Att de första fem åtgärdsförslagen genomförs i sin helhet.
Att vart och ett av resterande fyra åtgärdsförslag genomförs på minst en plats i ELP.
Åtgärdsförslag (som bl.a. konkretiserar ovanstående riktlinjer)
Samtliga vägrenar, dikeskanter och banvallar anläggs och sköts som slåtteräng. D v s
en lokal flora* får etablera sig som ett komplement till art- och örtrika fröblandningar
vid sådd av dikeskanter. Art- och örtfattiga gräsfröblandningar undviks helt.
Naturvårdsinriktad slåtter genomförs under augusti. Avslaget hö får ligga och fröa av
sig några dagar innan det tas bort.
I sydvända dikeskanter** lämnas 10 - 20 % av arealen osådd där förutsättningar i
form av sand och relativt oskuggat läge finns.
Sälg, aspdungar, grov tall och bärande träd sparas i största möjliga utsträckning.
Träd planteras – gärna gruppvis. Sälg och bärande träd väljs i första hand.
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Åtgärder för att främja fågelfaunan inom ELP.
Ornitologiska klubben i Eskilstuna kan bistå med detaljerade råd om material,
mått, placering mm.
När byggnader uppförs i området bör man tänka på följande:
 Holkar för tornseglare bör sättas upp som kompensation för bristen på
tegeltak.
 Plana byggnadstak grusbeläggs och förses med några stenrösen. Miljön
som skapas gynnar arter som mindre strandpipare och stenskvätta.
 Mot byggnader bör backsvaleväggar resas med konstgjorda botunnlar.
 Konstgjord bohylla för berguv/tornfalk bör anläggas på syd/sydvästvägg
*Nyslaget hö från en närliggande slåtteräng kan spridas ut i dikeskanterna och på så sätt bidra med
frösådd av relativt lokala gräs och örter.
**Samtliga vägar mellan lv 899 och verksamhetsområdet t ex.

Sammanfattning av skötselåtgärder
Både skötselplanen och referenslitteratur bör användas när åtgärderna genomförs.
För många skötselåtgärder kan vissa förtydliganden läsas under respektive rubrik i skötselplanen.
För mer detaljerade resonemang och bakgrundsförklaringar hänvisas till referenslitteraturen.

Tabell 1. Skötselåtgärder, tidsplan, ansvar, kostnad och finansiering.
Skötselåtgärder
När?
Vem
Mosippans
Skogen gallras i en radie på 50 meter
skötselområde kring varje mosippsplanta.
(blåmarkerat i
karta 3)
Ris avlägsnas eller beskattas mycket
hårt i 1 m² kring varje planta.

2014-2019

Entreprenör

2014-2015

Entreprenör

2014-2019

Entreprenör

2014-2015

Entreprenör

2014 och
vart 5e år.
2014. Nya
plantor vid
behov
2014 och
vart 5e år.
2014 och
vart 10e år

Entreprenör

Hyggesfritt skogsbruk med lätta
maskiner

Vid
avverkning

Entreprenör

Informationsskyltar om mosippa
produceras och sätts upp.

2014

Entreprenör

Ris, mossor och renlavar krattas bort
fläckvis 5 -10 m² i hela det gallrade
skogsområdet och kring de enskilda
mosippsplantorna.
Ett tiotal ca 100 m² stora markblottor
skapas på andra lämpliga platser inom
skötselområdet
Frösådd i markblottorna
Mosippsplantorna mäts in för att
möjliggöra uppföljning.
Mosippsplantorna räknas/inventeras
Naturvårdsbränning
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Entreprenör

Entreprenör
Kommun, lst,
räddningstjänst

Finans.

Karta 4

Omplantering av ryl

2014

Entreprenör

Rylbestånden mäts in för att
möjliggöra uppföljning.

2014. Nya
plantor vid
behov
2014. Vart
5e år.
2014. Vart
10e år eller
vid behov
2014

Entreprenör

Ryl räknas/inventeras
Markblottor skapas kring de
utplanterade rylplantorna och kring
befintliga plantor.
Gallring av tallbeståndet på nya och
kvarvarande lokaler.

I mosippans
skötselområde
Karta 5

Planområdet
väster om lv
899
I sand- och
grustäkterna.

Gran röjs kring alla rylplantor.

2014

Ris och andra växter röjs försiktigt
närmast plantorna.
Ridaktiviteter kanaliseras hit.

2014

Informationsskyltar om åsens
friluftsmöjligheter och naturvärden
produceras och sätts upp.
Förbudsskyltar sätts upp
(Terrängkörning o nedskräpning)
Åsområdet städas

2014

Skapa småkulliga slänter, eftersträva
finsand i slänternas nederkant.
Större vindskyddande högar skapas
där behov finns.
Röj sly men spara sälg, annan salix,
nypon mm som pollenresurs.
Plantera sälg i omgivande skogsbryn.
Flest hanplantor.

Snarast¹

Röj tall men spara dungar som täcker
20-25 % av markytan
Så fläckvis med örtrika
vildfröblandningar

Snarast¹

Död ved kan med fördel lämnas i
täkten eller placeras där.
Små vattensamlingar anläggs om
förutsättningar finns.
Vattensamlingarnas kanter görs flacka
och fria från vegetation.

Snarast¹

Vattensamlingar inventeras med
avseende på groddjur.
Skärningen med backsvalans bohål
förnyas i Kjula grustag.
Fler branta skärningar lämpliga för
backsvalebon skapas

2014

Entreprenör

Entreprenör

2014-2019

2014
2014.
Årligen

Snarast¹
Snarast¹
Snarast¹

Snarast¹

Snarast¹
Snarast¹

2015. Vart
5e år
Snarast¹

återställningsarbeten i täkterna bör
utföras före 1 maj och efter 15
september.
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Kommunen i samarbete med skolor.

Täkten vid
Röj 50 % av tallen i slänten men spar
Aspestalund, B dungar med tall nedanför.
på karta 4.
Röj lövsly men spara all sälg, eventuellt
övriga salixarter, nypon mm som
pollenresurs.
Tät grässvål grävs bort i den norra
delen av slänten.
Skapa markblottor (harva) i den plana
delen nedanför slänten.

2014-2015

2014-2015

2014-2015
2014-2015

20 -30 stycken små kullar skapas i
nederkant av slänten och på marken
nedanför.
Inventera gaddstekelförekomst före
och efter åtgärder.

2014-2015

Barrblandskog En snittslad 2 - 3 km lång
som sparats
naturstig/joggingslinga anläggs.
för frliftsliv och
natur.
Informationsskyltar produceras och
sätts upp.
En rastplats med sittplatser och bord
anläggs på klapperstensfältet.

2014-2015

Ekbacken

Verksamhetsområdet.

2014. Vart
5e år.

2014-2015
2014-2015

Gran avverkas söder om
2014-2015
klapperstensfältet för att gynna hassel.
Död ved lämnas men tas bort från
Vid behov.
naturstigen.
Området bör om möjligt betas.
Årligen
Samtliga grova vidkroniga ekar
frihuggs.

2014-2016

Ett par av de grövsta tallarna frihuggs.

2014-2015

Yngre ersättningsträd frihuggs (ek och
tall).

2014-2015

Hälften av enbuskarna röjs.

2014-2015

Igenväxningsvegetation röjs.

2014-2015

Samtliga vägrenar, dikeskanter och 2014.
Årligen
banvallar anläggs och sköts som
slåtteräng
Sådd med örtrika fröblandningar
Naturvårdsinriktad slåtter genomförs

2014.
Årligen
Årligen 15e
augusti

Sälg, aspdungar, grov tall och bärande
träd sparas där möjlighet finns.
Sälg och bärande träd planteras.

2014-2024
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Verksamhetsområdets byggnader

Holkar för tornseglare bör sättas upp.

2014-2019

Plana byggnadstak grusbeläggs och
förses med stenrösen

2014-2019

Backsvaleväggar med konstgjorda
botunnlar bör byggas mot husväggar
Konstgjord bohylla för berguv bör
anläggas på syd/sydvästväggar.
Skötselplanen revideras

2014-2019
2014-2019
2024

¹När täktverksamheten upphör men när möjlighet finns kan åtgärderna med fördel utföras under pågående
verksamhet.
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