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Lansstyrelsen
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Angaende hydrologin i Naturreservatet Florarna, Uppsala
Ian.

Bakgrund
Naturreservatet Florarna bestar av en inre zon som ags av staten och en yttre zon som ags av
privata skogsagare, kyrkan och bolag.

Svenska Naturskyddsfbreningen var pa 1960- och 1970 talen en av de intressenter som
verkade for att Florarna omradet skulle skyddas. En av vara medlemmar som ledde detta
arbete var Tord Ingmar.

I beslutet om naturreservatet Florarna bildande fran 1976 anges att en av de viktigaste
orsakerna till reservatets bildande ar att bevara dess relativt opaverkade hydrologi och den
natur som foljer av derma i form av de omfattande vatmarkerna i form av myrar, mossar och
karr. Dessutom ingar atta sjoar och tjarnar i omradet.

Under de senaste 25 aren har igenvaxningen av Florarna okat i form av att framforallt de
tidigare oppna myrarna "buskat igen", en tendens som fortskrider.

Vidare har ett antal dikningar skett i naturreservatets yttrezon samt i reservatets omedelbara
narhet bade historiskt och i nartid. Senast genomfb'rdes en mindre dikning i reservatets yttre
zon under 2010 i samband med skogsavverkningar i narheten av vagen mellan byn Karkebo
och naturreservatets parkeringsplats vid Stormon, detta i ett skogskarr i narheten av
Kallmossen. Detta pa Hans och Mikael Gustavssons marker.

2006 polisanmaldes Bergvik Skog AB for en liknande avverkning i reservatets yttre zon i
trakterna av Mixan i vastra Florarna.

Detta ar de av Naturskyddsforeningen senast ka'nda dikningarna i reservatet. Sannolikt firms
det fler som inte kommit till var kannedom.

Naturskyddsforen ingen Uppsala Ian vill pa detta sa'tt uppmarksamma den utredning
som gjordes och uppmuntra Lansstyrelsen till att till vissa delar utreda och vidta
foreslagna atgarder.

Jordbruksverkets utredning

2008 gav Lansstyrelsen i Uppsala Ian Jordbruksverket i uppdrag "att utreda i vilken
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omfattning och pa vi vilket sa'tt Florarnas naturreservat ar hydrologiskt paverkat av reglering
och markavvattningsforetag och om trosklar har sankts i eller i narheten av omradet".

Det konstateras att "de 6'ppna myrpartierna inom karnomradet i reservatet beskogas och att
vass har etablerat sig till en icke onskvard omfattning".

Utredningen skall peka ut "mqjliga hydrotekniska atgarder och oversiktligt beskriva vilken
effekt dessa atgarder ger.

Mer specifikt fick Jordbruksverket aven i uppdrag att beskriva hur grunddammen som anlades
under 2002 nedstroms Ensjon har paverkat naturreservatet Florarna (vattendom 2000-04-29,
M 233-99). Syftet med dammen var att halla kvar vatten och framforallt hoja medelvatten
nivan nagot vid lagvatten i sjosystemet uppstroms da'r Florarna ingar, dvs aterstalla en troskel
som skulle forsoka aterskapa de gamla trosklarna innan 1600 och 1700 talen da dessa togs
bort, men ersattes med den sk Pierreslutan som holl en hogre vatteniva till 1955 da derma revs
ut. Urrivningen av slutan ledde till en pataglig sankning av vattenstandet till under den som
farms innan de naturliga trosklarna togs bort.

Utredningen konstaterar att grunddammen vid Ensjon inte lett till "att vattennivan helt
aterstallts.

En arman specifik del som ingick i uppdraget var att "belysa om en omlaggning/restaurering
av Falaran kunde vara en lamplig atgard och vad det skulle innebara hydrologiskt, praktisk
ochjuridiskt.

Jordbruksverkets forslag till atgarder

Omradet kring Vikasjon
Utredningen konstaterar att naturvardena kring Vikasjon och Ressaren ar mycket hoga.
Utredningen anger att damningsatgarder nerstroms sjon kan vara motiverade.

Dock anger Utredningen att det kan firmas risk att avrinningen mot soder och Fyrisan okar,
vilket kan paverka markagare.

Svenska Naturskyddsforeningen konstaterar att den risken delvis firms pga de diken som
gra'vts in mot reservatet sava'l soder om sjon strax oster om Vika gard, SO om sjon anda in pa
Langmyren samt oster om Ressaren mot Andersbo. Dessa markavvattningsforetag firms
redovisade i Utredningen.

Pa direkt fraga till Ingrid Johansson pa Jordbruksverket i samband med ett oppet mote som
Lansstyrelsen ordnade i Film sa ansag hon att "man borde 6'vervaga igenlaggning av dessa
diken, men att det overvagandet var Lansstyrelsens sak".

Naturskyddsforeningen Uppsala Ian foreslar att dessa diken mot soder och oster laggs
igen samt att ingen dikning tillats innanfor reservatsgransen (yttre zonen) samt en
ytterst restriktiv hallning till dikning i reservatets naromrade i framtiden.

Omradet vaster om Vikasjon (Storfloran)
Jordbruksverket foreslar mycket tydligt en forstarkning av befintliga morantrosklar i
Agnsjodiket (Nydiket) pa en plats och ett anlaggande av en grunddamm i Gammelan pa en
plats. Syftet ar att uppna ett hogre vattenstand pa huvudmyren.
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Ett alternativ men mer kostsamt forslag Jordbruksverket ger ar att genomfora atgarder i form
av igenlaggning eller damning av Gammelan vaster om Bathusroret. Detta skulle sannolikt fa
en battre effekt pa myromradet an det forstnamnda billigare/enklare forslaget.

Naturskyddsforeningen Uppsala Ian foreslar att man foljer Jordbruksverkets
huvudforslag i denna del.

Agnsjoarna
Utredningen foreslar att de gamla vallarna ses over och att avrinningen norrut mot
Forsmarksans vattensystem sakras. En avrinning in mot Florarnas karnomrade bidrar till
vattennivans sakrande i denna del.

Svenska Naturskyddsforeningen foreslar dels att man vidtar de av Jordbruksverket
foreslagna atgarderna men ocksa att man utreder om diket soder Hornrorsslattan kan
laggas igen for att hindra onaturlig avrinning fran myrarna soder om Agnsjoarna. Dessa
ingar till vissa delar i naturreservatet med syftet att bevara hydrologin.
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