FÅGELSKYDD
Nytt naturreservat i
Klarälvens delta
I Karlstad har vi ett par områden som är
avsatta av kommunen för bl.a. fågellivet,
Mariebergs våtmark och Knappstadviken. Ingen av dessa är skyddade som
naturreservat. Vi har flera gånger i WOF
diskuterat dessa områden och då främst
att man borde göra fler åtgärder för att
öka attraktionskraften på fåglar. Områdena hyser förvisso arter som är intressanta, exempelvis brun kärrhök, lärkfalk,
rördrom, trastsångare och ibland pungmes.
Vid ett möte i samrådsgruppen för
naturvård, där WOF är representerade
genom undertecknad, redovisades flera
intressanta projekt som syftar till ett ökat

skydd för fåglar och ökad skötsel av områden som redan är skyddade.
Ett projekt som kommer att välkomnas av ornitologer i Karlstadsområdet är
ett nytt, större reservat i Klarälvsdeltat
där både Marieberg, Knappstadviken,
Nolgårdsholmarna och omgivande
sumpskogar ingår. Vi diskuterade också
hur ett sådant reservat skulle kunna restaureras för att öka mängden fåglar och
dess tillgänglighet. Jag har besökt Oset i
Örebro som restaurerats till ett fantastiskt område med hög tillgänglighet och
att åstadkomma något liknande i Karlstad - Hammarö kommuner vore välkommet.
Att ta fram en skötselplan för det
kommande reservatet kommer att bli
viktigt. Där tror jag att WOF kan spela
en roll genom att bidra med goda idéer
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I Klarälvsdeltat är det ofta gott om vatten, men inte alltid så mycket som
här. Knappstadviken oktober 2012.
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Det nya naturreservatet omfattar områden både i Hammarö och Karlstads
kommuner. Den smala röda linjen markerar föreslagen gränsdragning
(sommaren 2012). Gränsdiskussioner med markägare pågår fortfarande.

hur området kan restaureras och skötas i
framtiden. Just skötsel har ju varit ett
stort problem i många reservat eftersom
statsmakterna inte avsatt tillräckligt med
resurser.
Att ett område har hög tillgänglighet
tycks inte påverka fågellivet negativt.
Oset är ett bra exempel på detta där fåglar, ornitologer, motionärer och allmänt
naturintresserade samsas. Så ett viktigt
inslag i det nya reservatet blir att skapa
bra möjligheter att besöka området genom ett bra stigsystem. Vad gäller våtmarkerna bör man minska vassvegetationen i exempelvis Knappstadviken.
Som det är nu ser man inte speciellt
många vattenspeglar från de fina fågeltorn som finns. En större mångformig-

het gynnar ett fågelliv som präglas av
mångfald. Betet bör säkert öka i flera
områden.
En intressant aspekt av det nya reservatet är ju möjligheten att komma till det
med båt från Karlstads centrum. För att
få en ökad förståelse och acceptans av
skötselinsatser är allmänhetens möjligheter att besöka av central betydelse. Här
kan WOF spela en aktiv roll genom guidade turer i området. Många människor
har ett stort intresse av natur och fåglar,
vilket inte minst visas av de många besökarna på fågelstationens dag på Hammarö fågelstation.
Björn Arvidsson
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