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Sjön Björken – Bete som myggkontroll  2013-05-21 

Åtgärdesrapport 

Anna Hagelin 

 

Sjön Björken – restaurering och vandringsled 

Sjön Björken är en grund slättsjö belägen ca 1 mil nordost om Sunne Kommun i Värmland. Området 

har en rik fågelfauna och är en välbesökt plats för många ornitologer. De flacka och regelbundet 

översvämmade markerna kring sjön genererar också förutsättningar stor biologisk mångfald. Dessa 

värden tillsammans med sjöns tillgänglighet gör området optimalt för diverse friluftsaktiviteter och 

naturupplevelser. De stora mängderna översvämningsmygg har dock gjort att endast de mest 

entusiastiska fågelskådarna varit regelbundna besökare vid sjön.  

Huvudsyftet med projektet Sjön Björken har varit att återskapa ett öppet landskap med betade 

strandängar runt sjön. Det har också funnits en önskan och vilja att göra området mer tillgängligt för 

friluftsintresserade människor och tanken har varit att Sjön Björken skulle fungera lite som en ”natur-

mötesplats”. Situationen med de stora mängderna översvämningsmygg har på många sätt varit en 

motor i arbetet mot en öppnare och mer ursprunglig naturbild. 

 



 

Åtgärderna som utförts runt sjön förväntas bland annat att ge förutsättningar för en fortsatt hög 

biologisk mångfald med det rika fågelliv som kännetecknar området. Förhoppningarna är också att 

genom röjning och bete uppnå en minskad population av översvämningsmyggor. Åtgärderna hoppas 

också gynna det lokala lantbruket och skapa en öppnare landskapsbild. 

Historia 

Redan under medeltiden fungerade Sjön Björken som en handels och mötesplats för befolkningen 

runt sjön, något som kan utläsas av namnet Björka som ursprungligen betyder handel.  

För att skapa mer och bördig jordbruksmark sänktes sjön vid två tillfällen kring slutet av 1800 och 

början av 1900 -talet. Totalt sänktes sjön 2,2m viket är en relativt stor sänkning med tanke på att sjön 

idag bara är 1,7m på sitt djupaste ställe.  

När industrialiseringen tog fart och nya jordbruksmaskiner kom in på arenan övergavs odlingsmarken 

runt sjön då de var för sanka för att bära dessa nya tunga maskiner. Som på så många ställen i 

Sverige växte dessa sjöängar snabbt igen av busk och sly som snart skapade en tät ridå runt sjön.  

2004 bildades föreningen Sjön Björken med syftet att återskapa miljön med sjön omgiven av ett 

öppet landskap.  

Fågelsjö.  

Många ornitologer besöker årligen sjön Björken som är känd i fågelkretsar. 

Sjön fungerar både som rastplats för många flyttande fågelarter men är också en viktig 

häckningsplats.  Här har totalt 234 arter observerats varav 70 är häckande i området. Sjön är kanske 

mest känd för den stora mängden tranor men här finns också gott om svanar och Kanada gäss. Sedan 

några år häckar här även havsörn och det är inte ovanligt att både Spetsbergsgås och Svartsnäppa 

skådas. På flera platser runt sjön finns fågeltorn och information om de arter som kan hittas i 

området.  

Myggen 

 Boende runt sjön har under många år upplevt besvärande mängder stickmyggor. En förutsättning för 

myggproduktion av översvämningsmyggor som är fallet i detta område, är att det finns tillräckligt 

med grunda temporära vattensamlingar för myggornas larver att utvecklas i. Översvämningarna i sin 

tur styrs av mängden nederbörd och markens topografiska och fysiska förmåga att behålla en 

översvämning på ett för myggor fördelaktigt sätt.  Under 2005, 2006 och 2012 inventerades 

myggfaunan runt sjön med Centers for Disease Control Miniature Light traps (CDC-fällor) betade med 

 



 

koldioxid som attraherar de blodsugande honorna av stickmyggor.  Fällorna var placerade vid sex 

positioner runt sjön och fångade mygg varannan vecka under myggsäsongen.  Inventeringen 2005 

visade att faunan dominerades av översvämningsmyggor som utgjorde 95,5% av samtliga insamlade 

stickmyggor. Högsta noteringen för medelantal myggor som fångades/fälla var år 2005 4000st och 

2006 41 000st.  2006 var ett betydligt blötare år med större förutsättningar för myggproduktion. 

Resultaten för 2012 är ännu ej analyserade.  

 

Sammantaget visade undersökningen att översvämningsmyggor av de aggressiva, långt flygande och 

dagaktiva arterna Ochlerotatus sticticus, Aedes Cinereus och Aedes vexans produceras i de 

översvämmade områdena kring sjön Björken och sprids till närliggande bebyggelse. 

 

Betet 

Betesdjuren runt sjön förväntas bearbeta marken runt sjön på ett sådant sätt att busk och sly hålls 

borta och den öppna landskapsbilden bibehålls. Betet men framförallt trampet väntas också påverka 

översvämningsmyggen på ett, för boende i området, positivt sätt. De djur som betar ängarna runt 

sjön är nötdjur av tyngre köttras typ och det är moderdjuren som är inräknade i aktuell rapport då 

kalvar inte skapar samma betestryck och inte heller trampar ytan på ett lika effektivt sätt. Djuren 

vattnas naturligt i sjön och dess vattendrag vilket skapar ett intensivt tramp i översvämningszonen 

där den största äggbanken förekommer.  

Följande åtgärder har genomförts 

2005/2006 

 

Röjning och Bete 

2005 förberedess marken för bete. 55 ha mark röjdes och avverkades under hösten 2005 och våren 

2006. Vissa diken rensades och några dikesövergångar byggdes till.  På områden utan stubbar och 

översvämning putsades marken under hösten 2005. På 34 ha utfördes dessutom riskörning vilket 

slutfördes under mars 2006. De stubbrika delarna inom projektområdet frästes under november 

2006 för att få en mer effektiv betesmark och undvika ojämn markyta där vatten gärna hålls kvar.  All 

maskinkörning skedde med så lågt marktryck som möjligt för att undvika körskador. Under 

sommaren och hösten 2005 samt våren 2006 stängslades projektområdet med totalt 11 km stängsel. 

För att få mer funktionella beteshagar utökades det ursprungliga projektområdet ganska rejält. Den 

inhägnade marken har under 2006 fått en sammanlagd yta på ca 120 ha vilket är betydligt större än 

de ursprungligen planerade fållorna på 68 ha (tab 1). Skillnaden beror på beteshagarnas alternerade 

utformning samt på den varierande strandlinjen som gör att storleken på den betade ytan skiftar.  

 



 

 

Betesplaner och arrendeskontrakt för de olika fållorna upprättades med de fyra djurägare som 

fördelade sina djur inom projektområdet (figur 1). De första nötkreaturen släpptes i östra fållan den 

13 maj 2006. I södra delen har ett däremot ett svagt bete av ca 10 Highland Cattle pågått under flera 

år. Under sommaren betade sammanlagt ca 160 nötkreatur på de nyskapade strandängarna (tab 1). I 

slutet av oktober 2006 hämtades de sista djuren hem från betet. Området hade då en välbetad 

grässvål och en vältrampad strandlinje. 

 

Figur 1) Betesfållorna under 2005-2006. Under 2005 förbereds marken för bete och 2006 sätts nötkreaturen ut. 

 

 

 

 



 

Övrig Restaurering 

En större skapad ö i nordvästra delen av sjön fick ersätta de två mindre lerbankar som varit 

planerade för häckande fåglar. ”Arnön” omgärdades av en djupare ”vallgrav” för att förhindra att 

rävar tar sig ut till ön. För att binda jordmassorna spreds dessutom gräsfrö över ytan. Ett 50-tal 

fågelholkar sattes upp runt sjön tillsammans med två häckningsbryggor och flytplattformar. 

Markägare utanför projektområdet har också passat på att röja dungar runt sjön så att sikten ökar 

ännu mer från omgivande vägar och bostadsområden. 

 

Tab 1. Total areal betesmark i inhägnat område A – G och mängden betesdjur per fålla under 2005-2006 

Fålla Areal ca Antal Moderdjur ca Stängsellängd (m) ca 
    
AB   40 ha  60 st 2600 
CD 44 ha 50 st 3400 (+1200 kanal) 
EF 25 ha 28 st 2100 
G 11 ha 22 st 1300 (+350 dike) 
    
Total 120 ha 160 st 10 950 m 
 

Slutsatsen år 2006 är att området nu har en öppnare landskapsbild som påminner mer om den 

historiska bilden av sjön. 

 

2007 

Röjning och Bete                                                                                                                                     

Ytterligare 20 ha mark röjdes och 15 ha stubbfrästes. Totalt byggdes 8 övergångar och djurbroar över 

bredare diken. Betet har gjort att vegetationen i hagarna blivit allt lättare att hålla efter. 

Strandängarna hålls öppna och kan nu vid behov putsas maskinellt på ett mer effektivt sätt. Minst 55 

ha strandnära ängsmiljö är välbetad i denna avslutande del av projektet.  

Totalt har nu 155 ha hägnats in som betesmark runt sjön varav 136 ha uppbär miljöersättning. I de 

områden som uppbär miljöersättning ingår strandängarna (fig 2). 

Under sommaren 2007 ha ca 280 djur, moderdjur och kalvar sammantaget, betat våtmarkerna runt 

hela sjön. 

Övrig Restaurering                                                                                                                                              

Bron blev också klar och invigd. Istället för den planerade långa leden runt sjön finns ett 

sammanhängande system av kortare vandringsleder i som tillsammans har en längd på ca 1,5 mil. Tre 

stockbord med grillplatser, två bänkbord och en skylthållare är utplacerade.  

 



 

Figur 2) Betesfållorna under 2005-2007. De gula linjerna visar betesfållorna som förbereddes 2005 och betades 2006. De 

röda linjerna visar de betesfållor som förbereddes 2006 och betades 2007. 

 

Efter projektets slut 

Marken runt sjön används fortfarande som betesmark och några av fållorna har dessutom utökats 

något för att ge ett mer stabilt bete (fig 2). Den varierande strandlinjen gör att ytan betesmark 

varierar vilket ibland försvårar planeringen kring hur många djur som faktiskt kan beta en viss yta. 

Under projekttiden hölls fler djur på viss yta i början av säsongen, planen var 2 djur/ha, och bönderna 

tog sedan hem djur allt eftersom betet minskade. I dag har man färre djur/ha men låter dem i stället 

gå kvar hela säsongen (tab. 2). Sjöns temporära yta gör det svårt att beräkna areor för bete och kan 

variera kraftigt under och mellan år. Antalet djur har varierat +- 5 djur i de större fållorna men som 

snitt har det varit 150-160 djur 

 



 

Tab. 2. Antal moderdjur som betat de sammanlagda ytorna runt sjön/år. 

År Areal ca Antal djur ca  
2007 155 ha 280 (inkl kalvar)  
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

200 ha 
200 ha 
200 ha 
200 ha 
200 ha 

150 – 160 Moderdjur 
150 – 160 Moderdjur 
150 – 160 Moderdjur 
150 – 160 Moderdjur 
150 – 160 Moderdjur 

 

 

 
I dagsläget är miljöerna runt sjön Björken öppna och markerna betas under hela säsongen. 

Figur 2) Betesfållorna under 2005-2012. De gula linjerna visar betesfållorna som förbereddes 2005 och betades 2006. De 

röda linjerna visar de betesfållor som förbereddes 2006 och betades 2007. De gröna linjerna visar fållornas utökning efter 

projekttiden och är så området betas ida 
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