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Lerums Naturskyddsförenings fråga om strandröjning i Natura 2000-
området tillika naturreservatet Nääs ekhagar

Lerums Naturskyddsförening (LNF) har konstaterat att strandröjning pågår längs
Sävelångens östra strand, norr om Nääs bro i Natura 2000-området tillika naturreservatet
Nääs Ekhagar. Se bifogad bild tagen 2016-02-17. I skötselplanen för Nääs ekhagar
(2002-10-18) har det aktuella området beteckningen 4c och ifråga underhållsåtgärder anges
”siktröjning vid behov”. Det framgår inte närmare vad som skulle motivera siktröjningen.
Enligt kontakt med en handläggare på Länsstyrelsen ska endast större träd sparas, vilket
enligt LNF:s uppfattning inte med automatik motsvarar ”siktröjning vid behov”.

LNF konstaterar att buskar och högörtsvegetation i område 4c ger förutsättningar för ett
rikt fågelliv med delvis ovanligare arter. LNF har sålunda under de senaste åren noterat
flertalet häckande fåglar längs stranden, bland annat kärrsångare, rörsångare, törnsångare,
buskskvätta och sävsparv. Rastande fåglar det senaste året har bland annat varit vattenrall,
enkelbeckasin, varfågel och vinterhämpling.

En skyddande buskridå längs stranden är också till fördel för de vasshäckande arterna
skäggdopping och sothöna, som då inte blir störda av förbipasserande. Fågellivet med sång-
och fågelupplevelser försvinner om buskridå och högörter (älggräs, nässlor, björnbär m.m.)
röjs bort. En levande strandzon med bland annat fågelliv förhöjer naturupplevelsen för den
förbipasserande vandraren. Om endast de stora träden som nu sparas finns till slut inga träd
kvar, eftersom många i dagsläget är döda eller döende. Även yngre träd behöver därför
sparas för att i framtiden ersätta de gamla.

LNF konstaterar att en sådan röjning som nu påbörjats är helt förödande för fågellivet längs
strandzonen.

I bevarandeplanen för Natura 2000-området SE0530070 Nääs ekhagar (2005-12-20) finns
bland annat följande konstaterande: ”Planen kan dock revideras när ny kunskap tillkommer
eller när förutsättningar ändras; den sägs vara ett "levande dokument". Det är därför
aldrig för sent att bidra med kunskap och synpunkter, kontakta gärna Länsstyrelsen.”
Lerums Naturskyddsförening anser att ovan beskrivna förhållanden med avseende på
fågellivet i det beskrivna delområdet är sådan ny kunskap som motiverar att skötseln enligt
den till bevarandeplanen kopplade skötselplanen behöver revideras.
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Mot bakgrund av ovan redovisade synpunkter önskar LNF svar på följande fråga:

1. Kommer skötselplanen att revideras så att större hänsyn tas till fågellivet i skötselplanens
delområde 4c?

Lerums Naturskyddsförening

Olov Holmstrand
Ordförande

Pågående strandröjning i område 4c 2016-02-27.


