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Redovisning av projektet ”Strandängen Kungsudden” 

Beskrivning av området 
Strandängen vid Kungsudden ligger på gångavstånd från Kungsörs tätort. Området vid 
Arbogaåns mynning är en strategiskt viktig rastlokal för många fåglar. Tofsvipa, grågås och 
gulärla häckar i området och kornknarren har strandängarna som rastlokal. På 
våtmarksängarna har karaktärsarter som svärdslilja och gökblomster tidigare ökat. 

För mer än tio år sedan restaurerades strandängen, och när den var nyrestaurerad blev det en 
tydlig positiv påverkan på växt- och djurlivet. Under åren har manuell röjning skett 
kontinuerligt och djur, främst Highland cattle’s, har betat området. Höga vattenstånd i 
Mälaren under vårarna har dock gjort att djuren inte kunnat släppas på förrän i början av juni. 
Trots hög djurtäthet på strandängen har det då varit svårt för djuren att hålla jämna steg med 
den intensiva tillväxt som starr och gräs har på försommaren vilket lett till en viss tuvbildning. 
Bete till långt in på hösten har i hög grad kompenserat det sena betessläppet, men 
maskinbearbetning av marken för att skapa gyttjepölar skulle väsentligt öka områdets 
attraktivitet för vadare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Viss tuvbildning av starr och gräs. 
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Då Kungsudden ska fungera som ansiktet utåt i kommunens naturvårdsarbete, så är det viktigt 
att området kan visas upp i gott skick. Kungsudden är redan idag välbesökt och det finns 
hembygdsmuseum, en båtbrygga, café/restaurang, konferensanläggning och ett 
bostadsområde beläget intill strandängen. En mer varierad och artrik strandäng kommer 
förhoppningsvis att öka områdets attraktivitet ytterligare som boendemiljö och i 
utbildningssyfte eftersom lokalen är på gångavstånd från Kungsörs skolor. 

Projektområde  
Nedan finns en karta över Strandängen Kungsudden som restaurerades i projektet.  

Figur 2 Karta över restaurerat område 

Åtgärder i projektet  
Åtgärderna i detta projekt har lett till att området restaurerats ytterligare, och fler olika miljöer 
har skapats för att öka antalet rastande och häckande arter.  

 

Lokala aktörer i projektet 
Lokala ornitologer kontaktades för att få reda på när bästa tid för genomförande av projektet 
var, och det visade sig vara sen höst. Ornitologerna bidrog också med kunskap om de olika 
fågelarter som finns i området samt vad som behöver göras för att locka dit fler arter.  
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Maskinbearbetning och slåtter 
Restaureringsåtgärderna som gjorts i området är maskinbearbetning, av vissa delar av 
markerna, som tog ca en vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Maskinbearbetning. 

 

Kommunens naturvårdslag slog alsly och genomförde reparationer där maskinen inte kom åt. 
De stängslade även om området med nya stolpar som är lämpliga då området ska betas av 
framförallt kor. 
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Resultat 
Området är nu restaurerat. Projektet har bidragit till att bibehålla våtmarksängens funktion i 
landskapet, och ökat förutsättningarna för att få dit fler arter, därmed kan också den 
biologiska mångfalden i området öka.  

 

 

Figur 4 Strandängen efter restaurering. 

 

Framtida skötsel i området 
Kontakt med intresserade djurägare som skulle vilja ha sina djur på bete i området har inletts. 
För att få tillräckligt med betestryck i området, bör vi få igång en diskussion och komma 
överens med djurägaren om hur mycket skötsel naturvårdslaget kommer att ansvara för i 
fortsättningen för att kunna hålla våtmarken öppen. Även andra alternativa stödinsatser från 
kommunen kommer att diskuteras. 
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