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Grävda kanalen är bitvis en fin, varierad miljö
Sammanfattning
Inventeringen har gjorts på uppdrag av Fiskevårdstjänst-Peter Hallgren. Initiativtagare är
Mållångens Intresseförening och projektägare är Ovanåkers Kommun.
Under inventeringen har inte påträffats några rödlistade eller särskilt anmärkningsvärde arter.
Främst hittades arter som inte har speciella näringskrav och floran må betecknas som vanlig för ett
vattendrag i södra Hälsingland
Generellt är det min bedömning att restaurering av området genom återföring av vattenflödet till
den gamla åfåran är en vinst genom att skapa en mera varierad miljö för växtligheten, att få en
vackrare landskapsbild och att återskapa en gammal kulturmiljö. Restaureringen kräver dock en del
myndighetskontakter och noga tekniskt utförande för att uppnå de önskade effekterna.
Totalt hittades 75 taxa, 58 efter kanalen och 52 efter den gamla åfåran.
Beskrivning av området
Det inventerade området består av stränderna efter en gammal, naturlig åfåra och en grävd kanal;
och sträcker sig från förgreningen i söder till där de rinner ihop i norr.
Efter stränderna finns bitvis ogallrad, olikåldrig blandskog som innehåller fallna träd och en del död
ved. Här finns enstaka grövre tallar och granar. En del granar i närheten gamla åfåran visar tydligt
bildning av styltrötter vilket talar om att här har varit tidvisa översvämningar.
Väster om grävda kanalen finns partier med gallrad skog. Kanalen har även gjort att det finns god
tillväxt av tall på ett myrområde mellan kanalen och gamla åfåran.
Både fastighetskartan och rester av gamla slåtterlador vittnar om att de tidvis översvämmade
områdena efter gamla åfåran tidigare har varit viktiga fodermarker.
Som helhet är området vackert varierat och skulle bli ännu bättra vid en restaurering av gamla
åfåran.
Floran består mestandels av vanliga arter och är inte speciell artrik. En art som knagglestarr
indikerar dock om lite näringsrikare mark, liksom förekomsten kranshakmossa (Rhytidiadelphus
triquetrus).

Att det finns flera arter efter kanalen beror till stor del på att typiska myrarter, som t.ex. dvärgbjörk,
skvattram och tranbär från den angränsande myran, även finns intill kanalen.
Metod
Vid inventeringen, som har ägt rum under vecka 27, 2014, har antecknats samtliga kärlväxter och
kärlkryptogamer efter strandlinjerna och nära intill kanalen och den gamla åfåran.
Konsekvensanalys av återföring av vatten i gamla åfåran.
Att överskåda konsekvenserna av att återföra vattenflödet helt och hållet till gamla åfåran är inte
helt lätt. För skogen efter gamla åfåran kan det komma att betyda en sämre lite tillväxt på grund av
generellt högre vattenstånd och tidvisa översvämningar. Däremot kommer skogen efter kanalen
troligvist inte att påverkas.
Vissa arter som hästsvans kan komma att missgynnas om de hamnar i starkt strömmande vatten.
Arten är dock inte hotat eller sällsynt. Högre vattenstånd i gamla åfåran kan också betyda att de
grävda dikena intill åfåran kommer att vara vattenfyllda i större utsträckning och således kunna bli
en livsmiljö för arten. Huruvida det är intressant att bevara dessa gamla diken beror på om det finns
ett intresse av att återuppta slåtter på några marker intill gamla åfåran.
En återföring vattenflödet till gamla åfåran bör ske med långsamt och successivt påsläpp, så vattnet
kan återfinna sitt gamla, naturliga, meandrande lopp genom området. I vilken utsträckning det är
nödvändigt och intressant att lägga igen den grävda kanalen bör noga övervägas.
Området efter Häsboån berörs av olika intressen vilket är viktigt att beakta vid restaurering och
ändringar i vattenflödet. Både när det gäller friluftsliv och naturvård är området med i Ovanåkers
kommuns Översiktsplan från 2000. Vidare är det delvis Riksintresse för naturvård, omfattas av
Naturvårdsprogram, med i Våtmarksinventeringen (VMI) och klassats som sumpskog av
Skogsstyrelsen. (Avgränsningarna syns på kartorna längs bak i rapporten)

Grävda kanalen är bitvis helt rak

Skvattrammyr med god talltillväxt längs med grävda kanalen

Gamla åfåran håller bitvis på att växa igen och täckas av fallna träd och lågor

Efter gamla åfåran finns spår av dikning som har skapat torrare partier med slåtterängar som på
bilden nedan

Längst i söder vid förgreningen mot kanalen är gamla åfåran numera helt igenvuxen

Bitvis finns ymnigt med hästsvans i gamla åfåran. Här finns även lånke och nate.

Resultat
I artlistan anger K: Längs med kanalen och Å: Längs med den gamla åfåran.
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Svenskt namn
Revlummer
Kärrfräken
Skogsfräken
Hultbräken
Gran
Tall
En
Rostnate
Gropnate
Liljekonvalj
Ekorrbär
igelknopp
Igelknopp
Vårfryle
starr
Gråstarr
Knagglestarr
Hundstarr
Styltstarr
Flaskstarr
Ängsull
Skogssäv
rör
Piprör
Grenrör
Tuvtåtel
Kruståtel
Bergslok
Blåtåtel
Stagg
Ängsgröe
Revsmörblomma
Kråkklöver
Älggräs
Smultron
Blodrot
Hjortron
Hallon
Stenbär
Rönn
Brakved
Pors
Gråal
Dvärgbjörk

Vetenskapligt namn
Lycopodium annotinum
Equisetum palustre
Equisetum sylvaticum
Phegopteris connectilis
Picea abies
Pinus sylvestris
Juniperus communis
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Convallaria majalis
Maianthemum bifolium
Sparganium sp.
Sparganium emersum
Luzula pilosa
Carex sp.
Carex canescens
Carex flava
Carex nigra
Carex nigra ssp. juncella
Carex rostrata
Eriophorum angustifolium
Scirpus sylvaticus
Calamagrostis sp.
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis canescens
Deschampsia cespitosa
Deschampsia flexuosa
Melica nutans
Molinia caerulea
Nardus stricta
Poa pratensis
Ranunculus repens
Comarum palustre
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Potentilla erecta
Rubus chamaemorus
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Sorbus aucuparia
Frangula alnus
Myrica gale
Alnus incana
Betula nana
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Vårtbjörk
Glasbjörk
Harsyra
Asp
Bindvide
Sälg
Gråvide
Ängsviol
Kärrviol
Skogsviol
dunört
Topplösa
Skogsstjärna
Ljung
Vitpyrola
Skvattram
Blåbär
Tranbär
Odon
Lingon
Vattenmåra
Sumpmåra
lånke
Smålånke
Hästsvans
Skogskovall
Brudborste
Kärrfibbla
Gullris
Linnea
Vänderot

Betula pendula
Betula pubescens
Oxalis acetosella
Populus tremula
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Viola canina ssp. canina
Viola palustris
Viola riviniana
Epilobium sp.
Lysimachia thyrsiflora
Trientalis europaea
Calluna vulgaris
Pyrola rotundifolia
Rhododendron tomentosum
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Galium palustre
Galium uliginosum
Callitriche sp.
Callitriche palustris
Hippuris vulgaris
Melampyrum sylvaticum
Cirsium helenioides
Crepis paludosa
Solidago virgaurea
Linnaea borealis
Valeriana officinalis
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Fastighetskarta över området

