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Entomologiska föreningen i Upplands synpunkter på förslaget till gemensam
skötselplan för Gamla Uppsala-området
Entomologiska föreningen i Upplands styrelse har tagit del av förslaget och kommer med
följande kommentarer.
Stora delar av det behandlade området hyser mycket värdefulla biotoper ur insektssynpunkt!
Det avspeglar sig också tydligt i den långa listan av hotade och ovanliga insekter som här har
hittats genom åren. Området har generellt varit öppet och hävdat under mycket lång tid och
det är av största vikt att detta tas med i skötseln. Därför är det tillfredsställande att
skötselförslaget är mycket bra genomarbetat och genomgående utformat på ett för insekterna
gynnsamt sätt. Vi kan instämma i det mesta som ligger som förslag. Vissa påpekanden och
förslag till ändringar listas nedan och vi har valt att ta upp varje delområde var för sig.
Område 1a - Tingshögen
Bra utformade skötselförslag.
Område 1b - Kungshögarna
Det mesta i skötselförslaget är bra. Diskussioner förs om det ska vara bete eller slåtter. Det
antyds att förna ansamlas vid slåtter som kan missgynna flora och fauna. Slåtter med
skärande verktyg och bortforsling av växtmaterialet borde inte skapa ansamling av förna?
Väljs slåtter så vore det bra att kombinera med "lagom" slitage från besökare för att skapa
öppna markytor. Väljs bete så förordar vi "lagom" intensivt bete av nötkreatur eller hästar.
Får kan vara förödande om de får beta för intensivt. Betet bör inte heller vara för tidigt på
säsongen. Inom området finns klöversobermalen och den kräver speciellt hänsynstagande.
För skötsel av de ytor där fjärilen förekommer hänvisar vi till åtgärdsprogrammet för arten
som tagits fram av Naturvårdsverket.
Område 1c - Den södra delen av gravfältsområdet
Bra utformade skötselförslag.
Område 1d - Gräsmark nordväst om Kungshögarna
I den delen som slås i samband med Gamla Uppsala-spelen så är det viktigt att gräset förs
bort. Det nämns bete av får. Vi föredrar lagom bete av nötkreatur eller häst. I övrigt ser
förslaget bra ut.
Område 1e - Björkskogen väster om gravfältet
Slåttra eller beta gärna. Kapa gärna några av björkarna på varierande höjd. Lämna kvar den
avkapade veden på platsen eller annan lämplig (gärna solig) plats i landskapet. Dessa äldre
björkar kommer så småningom att börja falla och dö av. Viktigt då att dessa inte transporteras
bort utan att åtminstone några träd eller stammar lämnas att förmultna på plats. Området får
på sikt gärna bli öppet utan träd.
Område 1f - Byggnadsområdet
Bra utformade skötselförslag.

Område 2a - Kohagen
Bra utformade skötselförslag.
Område 2b - Norra delen av Tunåsen
Bra utformade skötselförslag.
Vad som behöver göras har sammanfattats på ett föredömligt sätt. Mycket bra att en snar
inventering av kärlväxter och insekter behöver göras för att se fårbetets effekt. Vi betonar på
nytt att fårbete kan vara problematiskt. Helst nötkreatur eller häst. Lämna död ved av olika
trädslag i soliga lägen.
Område 2c - Södra delen av Tunåsen
Vi håller med om att stora delar av detta område ska öppnas upp. Delområdet 2c:1 kan i
princip få vara helt öppet. Uppslaget av framför allt mindre-halvstora tallar bör tas bort helt.
Enstaka äldre tallar och sälg kan sparas. Tillväxten i detta område är troligtvis relativt
begränsad vilket möjliggör att området inte behöver betas. Åtminstone på försök skulle detta
område kunna lämnas efter åtgärderna som en jämförelseyta för fårhagen (område 2b) strax
norrut.
I övrigt är skötselförslaget bra. Öppna gärna upp 2c:2 ordentligt men spara sälg.
Område 3a - Röboåsen, restaurerad åsmiljö
Område 3a:3 och 3a:4 är redan nu (eller potential i framtiden för att bli) mycket fin torrmark.
Delar av 3a:3 bör glesas ut ordentligt från framför allt talluppslag, men även den norra delen
av 3a:3 måste röjas ordentligt. Vi ser helst att båda dessa områdena har en mycket öppen
karaktär. Om röjning av buskar/träd sker med lämpliga intervall så är det i dagsläget inte
nödvändigt med ytterligare hävd.
I övrigt är skötselförslaget bra.
Område 3b - Röboåsen, skogklädd åsmiljö
Här finns rester av den gamla torrmarksfloran så potentialen att få tillbaka den i större
utsträckning borde vara god vid röjning. Öppna upp ordentligt i område 3b:2 och 3b:3.
Öppna även upp enbacken 3b:4 ordentligt. Spar möjligtvis någon enstaka enbuske och några
träd. Berberis får gärna gynnas! I dessa områden är det lämpligt med slåtter eller lagom bete
av nötkreatur eller häst.
I övrigt är skötselförslaget bra.
Område 4 - Lötenkullen
Bra utformade skötselförslag.

Övrigt
Vi hoppas att mycket av det som nu ligger som förslag kommer att förverkligas. Om vi i
Entomologiska föreningen kan hjälpa till i form av konsultation eller förevisningar i fält är vi
öppna för förslag. Skapas någon form av expert/referensgrupp för området så ställer vi gärna
vår kunskap till förfogande.
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