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Uppdrag 
Anders Clarhäll har som konsult genomfört ett uppdrag om värdering av sjön Sässman med omgivande 
strandängar i Ovanåkers kommun. Uppdragets primära fokus är områdets funktion som rastplats och 
häckningsbiotop för jaktbara fågelarter. I värderingen ingår att ta ställning till landskapsvårdande 
skötselåtgärder och ge förslag på justeringar i fortsatt landskapsvård. Uppdragsgivare är Viltvårdsområdet 
Ovanåker Östra som innehar jakträtten i området. Anders Clarhäll besökte fältområdet under en dag 2013- 
07-30 och träffade då också representanter från viltvårdsgruppen i Viltvårdsområdet Ovanåker Östra. 

 
 

En av utgångspunkterna för uppdraget är en uppfattning om att häckande änder förefaller att ha minskat i 
Sässman och omgivande småtjärnar. Enligt uppgift från Viltvårdsområdets viltvårdsgrupp (samtal 2013-07- 
30) var kullar med knipa och framför allt gräsand vanliga i sjön för 10-20 år sedan. Nu finns mest smågrupper 
av vuxna gräsänder i sjön över sommaren. Om antalet framgångsrika häckningar har minskat i sjön är det, i 
sig oroande för sjön som häckningslokal, men det innebär också att möjligheterna till jakt under första delen 
av jaktsäsongen avsevärt minskar. Andfågeljakt förefaller idag begränsas till rastande flyttfåglar som bara 
uppehåller sig i Sässmans omgivningar under en kortare tid, varvid tiden för utnyttjande av jakttiden i 
praktiken har förkortats (samtal med Viltvårdsgruppen 2013-07-30). 

 
 
Områdesbeskrivning 
Öster om Edsbyn breddas Voxnans dalgång till en bred och flack flodslätt där årsvisa översvämningar 
kontinuerligt tillför siltsediment, vilket är grunden till den bördiga jordbruksmarken i Voxnans dalgång. 
Genom flodslätten har Voxnan ett kurvigt - meandrande lopp och omges av mindre sjöar, vilka är rester av 
älvens tidigare lopp som snörpts av genom älvens tidigare omflyttning av flodsediment. Älven kantas av vallar 
- levéer, som successivt byggts på av material som förs med vattnet vid större översvämningar. Dessa leveer 
bildar ett naturligt skydd mot att mindre utpräglade högvatten i älven översvämmar flodslätten. Levéerna gör 
att vattenståndet i Voxnan tidvis kan vara högre än i de omgivande sjöarna och dessa naturliga fördämningar 
har även underhållits och påbättrats av markägare för att förbättra bördigheten på de marker som omger 
vattendragen. Vissa av tjärnarna är försedda med dammluckor för att hindra att sjöarna översvämmas vid 
högvatten i älven och samtidigt kunna leda ut vatten till älven när vattenföringen är låg (Länsstyrelsen 
Gävleborg 2006). Dessa naturförutsättningar och markanvändningens anpassning har skapat ett 
kulturlandskap med hög särprägel där sanka strandängar traditionellt utnyttjats till slåtter och bete för kreatur. 



 

 
 

Figur 1. 700 meter väster om Sässman delar sig Voxnan i två flöden där tillflödet till Sässman (centralt i bilden) är det mindre 
biflödet. Älvens huvudsakliga flöde går till höger i bilden. Här har älvbrinkarna en tät ridå av huvudsakligen buskvegetation 
bestående av vide, rönn och mindre björkar. I buskridån finns enstaka större träd. 

 
 
Vegetation i strandzonen 
Vid fältbesök i slutet av juli 2013 inriktade jag mina studier av strandvegetationen kring sjön Sässman till två 
strandområden som båda var enkelt tillgängliga från närliggande bilvägar. De båda områdena uppvisade delvis 
olika vegetationssamhällen och beskrivs därför var för sig. 

 
 

Strand norr om sjöns inlopp  
Vid inloppet till Sässman domineras vattenvegetationen av säv och sjöfräken i blandade täta bestånd. I 
öppningar i säven växer flytbladsväxter som vit näckros och gäddnate och närmast stranden där vattendjupet 
är grundare blommar fackelblomster och svalting. Eftersom årliga översvämningar försvårat uppodling kring 
Sässmans stränder har en dämningsvall byggts mellan sjön och marken omedelbart norr om inloppet. En 
pumpstation finns i områdets norra del. Dämningsvallen är byggd av schaktmassor från sjönbotten närmast 
stranden, vilket gör att vattenstranden här är djupare än kring sjön i övrigt. Åtgärderna att hålla undan vatten 
från marken har till synes skapat möjligheter till odling och idag odlas klövervall på det aktuella markpartiet. 
Vid fältbesöket var klövervallen slagen, men inga betesdjur hade ännu släppts för eventuellt efterbete. Uppe 
på dräneringsvallen saknas buskvegetation helt och hållet, men däremot växer solitära större träd av tall, 
björk, al och vide som bildar en ridå mot stranden. 
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Figur 2. Stränder och strandvegetation norr om Sässmans inlopp. Vattenvegetationen domineras av sjöfräken och säv (A). En 
dämningsvall (B) har byggts för att hindra att höga vattenstånd orsakar översvämmar på den sjönära åkermarken. På 
dämningsvallen växer en ridå av stora träd (al, björk, vide och tall). Dämningsvallen är byggd av bottensediment från 
sjöstrandens grundaste delar och här har schaktningen har skapat en djupare kanal parallell med stranden där vattnet är så pass 
djupt att vegetationen domineras av flytbladsväxter som vit näckros och gäddnate (C). I strandkanten växer blommande 
skvalting (D) och fackelblomster (E). 

 
Strand norr om sjöns utlopp 
Vid Sässmans utlopp växer sjöns enda sammanhängande bestånd av bladvass, men norr och söder om 
utloppet domineras vattenvegetationen av säv och i öppna vattenpartier växer gul näckros, till skillnad från 
sjöns västra del där näckrosorna är vita. I grundområden blommade igelknopp vid fältbesöket i slutet av juli. 
Stranden är här naturbetesmark med starka inslag av tuvtåtel, starr (dominans av blåstarr), samt tuvull. 
Trädvegetation saknas helt på strandängen, bortsett från en tät dunge med ung björk ute på ett torrare parti 
när stranden. Stubbar av vide finns över hela strandängen, vilket visar buskvegetationen var tät och utspridd 
bara för några år sedan. Kreatursbetet håller uppenbarligen undan nytt lövuppslag. I många av stubbarna 
finns dock fortfarande liv och videbuskage skulle sannolikt snabbt slå upp om betesintensitetet minskade eller 
om kreatursbete uteblev under några år. 
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Figur 3. På strandängen norr om Sässmans utlopp saknas busk- och trädvegetation nästan helt och hållet (A), men spår finns i 
form av stubbar (B) som vittnar om att här växte för inte alltför länge sedan tät buskvegetation av framför allt vide. Många av 
stubbarna är fortfarande vid liv, vilket syns genom enstaka skott. Videvegetationen har dock ingen möjlighet att återhämta sig 
under nuvarande betestryck. 

 
 
Spår av landskapsrestaurering 
Under åren 2003-2006 genomförde Ovanåkers kommun omfattande landskapsvårdande åtgärder kring 
Sässman med ekonomiskt stöd det statliga Lokalt inversteringsprogram (LIP). Syftet med programmet var att 
återskapa och bevara ett tidigare kulturlandskap genom renovering av byggnader och landskapsvårdande 
insatser (Ovanåkers kommun 2006). Landskapsvården som företrädesvis bestod i röjningen av vegetation 
förefaller vara baserad på den skötselplan som tagits fram av länsstyrelsen bara något år tidigare 
(Länsstyrelsen i Gävleborgs län 2003). I skötselplanen anges att målsättningen med restaureringen skall vara att 
”den restaurerade marken skall vara helt öppen frånsett ett fåtal mindre träddungar där djuren kan söka 
skydd”. Visserligen påpekas det i skötselplanen att träd som lämnas som skydd för djuren bör vara längre bort 
från strandängen för att undvika att de fungerar som utkiksplatser för boplundrande fåglar. Skötselplanens 
påpekan om stora träd verkar dock inte ha påverkat vegetationsröjningen inom LIP-projektet eftersom de 
större träd som lämnats kvar företrädesvis står vid vattnets omedelbara närhet. 

 
Samtida med LIP-projektets vegetationsröjning genomgick Sässmanområdet beslutsprocessen att skyddas 
genom EU:s fågeldirektiv och bli ett Natura 2000-område. Den bevarandeplan (Länsstyreslen i Gävleborgs 
län 2006) som upprättades för Sässmanområdet som Natura 2000-område har en liknande ordalydelse som 
skötselplanen vad gäller träd- och buskvegetation. I bevarandeplanen står att ”Träd och buskar av 
igenväxningskaraktär skall tas bort. (Träd som fungerar som skydd för betesdjuren får sparas).” 
Vegetationsröjningen och efterföljande skötsel har uppenbarligen tolkat de båda dokument som reglerar 
områdets skötsel som att alla buskar skall tas bort och kreatursbete skall vara i en sådan omfattning att nytt 
lövuppslag hindras. 

 
 
Värdering och förslag 
I beskrivningar av landskapsvård kring fågelsjöar brukar den generella rekommendationen vara att man skall 
sträva efter en mosaik av buskvegetation med omväxlande öppna partier, samt att man skall undvika träd helt 



och hållet på strandängar (t ex Alexandersson et al. 1986, Rehnberg 2008, Ekologigruppen 2013). Vad gäller 
närvaron av träd är faran att de används som utkiksplats för boplundrande fåglar. I en studie av 
buskhäckande fåglar i Uppland visade det sig att ju närmare ett träd ett fågelbo låg, desto större var risken att 
det blev plundrat. I buskage som låg närmare ett träd än 15 meter plundrades tre av fyra bon. På 30 meters 
avstånd från närmaste träd klarade sig hälften av bona (Söderström 1999). Buskar å andra sidan är generellt 
positivt. För fåglar som törnskata, törnsångare och ärtsångare är buskar en förutsättning för häckning (Olsson 
red. 2008). För markäckande änder utgör buskar inom strandängen ett viktigt skydd under häckningen och 
under ungarnas försa tid i livet (von Essen personlig kommunikation). Detta gäller för simänder, och ännu 
tydligare för dykänder som vigg och brunand (Alexandersson et al 1986). 

 
Sässmanområdet efter LIP-projektets vegetationsröjning är tilltalande för ögat med sina trädridåer och helt 
öppna strandängar. Området har dock kommit att likna en engelsk landskapspark, vilket visserligen är 
estetiskt tilltalande, men är inte optimalt för den biologiska mångfalden. Önskvärt vore om antalet träd i 
strandzonen starkt reducerades, samt att en del av buskvegetationen tillåts återta landskapsbilden. Detta skulle 
göras för att öka antalet övergångszoner och därmed gynna biologisk mångfald i allmänhet och 
häckningsmöjligheter för änder i synnerhet. Därför föreslås nedanstående insatser. 

 
1. Ta ner samtliga, eller merparten av de träd som växer i strandens omedelbara närhet. Det gäller i 

första hand trädridån på dämningssvallen norr om inloppet och björkdungen norr om utloppet. 
2. Tillåt återetablering av videbuskar på strandängarna. Detta kan till en början göras genom att mindre 

områden inom betesmarken stängslas så att kreaturen ej kommer åt att beta. Stubbar av vide som 
fortfarande är vid liv kommer att skjuta skott och buskar kommer att växa upp bara på några år. 
Videbuskarnas återetablering behöver följas upp, men uppskattningsvis kan de skyddande stängslen 
tas bort efter ca tio år. Då bör buskarna vara så stora att de kan motstå kreaturbete och med lagom 
intensivt bete kan den återskapade mosaiken vidmakthållas under lång tid innan förnyad 
vegetationsröjning möjligen kan bli aktuellt. 

 
De föreslagna insatserna bör detaljplaneras av ekologiskt kunnig personal i samarklang med övriga 
framtidsplaner för Sässmanområdet som produktiv betesmark och värdefullt besöksmål för friluftsliv. 
Voxnans flacka dalgång öster om Edsbyn och speciellt området kring Sässman har en fantastisk potential att 
öka sin dignitet som fågelmark till glädje för både ornitologer, jägare, vandrare – och inte minst för fåglarna 
själva. 
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