
 

Hillesjön 

En våtmark i Gävleborgs län 
 

Hillesjön utgör tillsammans med Mårdängssjön  ett intressant våtmarksområde strax norr 
om Gävle tätort, vilket är  klassat som riksintresse för naturvård. 
Eftersom det finns en närhet mellan de båda våtmarkerna bör de ses som en helhet i 
kommande naturvårdsarbete. 
Detta LONA-projekt fokuserar på Hillesjön, eftersom det är den aktuella igenväxnings-
situationen samt en konflikt om vattennivån som är upphovet till detta projekt. 
I det följande lämnas förslag på åtgärder som kan förbättra situationen för fågellivet vid sjön.  
 
Denna rapport kommer att ligga till grund för de åtgärder som föreslås i en LONA-ansökan 
2019. 
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Bakgrund och förutsättningar 

 

 
 

Sjön 

Sjöytan är ca 160ha och det största vatten-

djupet är ca3m. Enligt de närboende är 

medelvattendjupet 1 – 1,5m. 

Såväl gula som röda näckrosor ockuperar 

sjöytan i våtmarkens västra delar. Dessutom 

finns det glesa bestånd av gäddnate i sjöns 

östra delar. 

Hillesjön klassas som en näringsrik sjö. 
 

Flytbladsbeståndet utgör en irritation för de som har båt i Hillesjön och påverkar övrig 

vegetation i vattnet. Den submersa växtligheten beskuggas av näckros och nate. 

Enligt en obekräftad uppgift fanns det tidigare stora bestånd av kransalger vilket är 

optimalt  för en ”fågelsjö”. Sannolikt har den ökande flytbladsväxtligheten medfört att 

kransalgerna har minskat i antal. För att återfå tidigare numerär, bör mängden av främst  

näckrosor decimeras. Detta bör testas i ett kommande projekt! 

Förhoppningsvis finns det idag så mycket kransalger och dess sporer i sjön, att det livsut-

rymme som skapas vid en reducering av flytbladsväxterna kommer att bli nya livsmiljöer 

för såväl kransalger, ålnate, vattenpest och annan fröbärande submers vegetation. 

Detta gynnar i första hand de småkryp som lever på och av undervattensvegetationen 

och därmed såväl sim- som dykänder, doppingar, rallfåglar och sothöns. Även gässens och 

svanarnas ungar livnär sig på evertebrater i sitt första levnadsskede. 

 

 

 

 



 
Strandängar 

Såväl Hillesjön som Mårdängssjön har strandängar längs riksväg 583, som idag brukas som 

åker alt. vall. Betesdrift saknas på ytorna. Därför påverkas inte våtmarkerna av den slitning 

som innebär att det skapas öppet vatten mellan strandängen och vassbältet, en så kallad. 

”blå bård” som är en mycket värdefull naturtyp i en fågelsjö. 

På Hillesjösidan kan man utveckla en ca 17 ha stor strandäng. Vid Mårdängssjön är 

motsvarande yta ca 20 ha. 

En väl hävdad strandäng är lika värdefull som själva våtmarken i fågelsjön. Många av sjöfåg-

larna besöker strandängarna och den ”blå bården” under sitt födosök. Här hittar också ung-

fåglarna insekter som är ett nödvändigt kosttillskott under kycklingfasen. 

Den ideala växtligheten i och strax utanför den ”blå bården” är starr av olika slag. I Hillesjön 

finns några arter av starr som är rikligt fröbärande. Därför utgör starren en värdefull närings-

källa för främst simänderna som äter de näringsrika fröerna. 

Det är värdefullt att starren växer i en vattenmosaik så att den är tillgänglig för simmande 

änder. 

 

 
 

 

Häckningsöar 

I Hillesjön saknas det häckningsöar. 

Tyvärr är vattendjupet för stort för 

att på ett enkelt sätt skapa en för 

rovdjur (förutom för minken), otill-

gänglig häckningsplats och ö för sjö-

fågellivet. Därför saknas också 

möjligheter för skrattmåsen att etab-

lera sig här. Måsens närvaro är en 

viktig orsak till sjöfågelns häck-

ningsframgång. 

Brunand är en sjöfågel som rappor-

terats från Hillesjön. Det är en av 

arterna som lever i symbios med 

skrattmåsen och föredrar att häcka i 

den ”bevakade” skrattmåskolonin. 

Andra fågelarter som observerats vid 

sjön, vilka har brunandens önskemål 

är ex. vis olika doppingar och 

sothöna. 



 

Övrig vegetation och mark 

Den övriga såväl limniska som terrestra 

vegetationen är av stort värde som kom-

pletterar fågelsjön. 

De sävruggar som återstår bör bevaras 

som skydd och mat till fågellivet. Fröerna 

är näringsrika och ”tuvorna” lockar bl.a. 

doppingar till häckning. 

Många insekter attraheras också av vege-

tationen. 

En busk- och slyridå är också värdefull i 

en fågelsjö. Allehanda tättingar lockas till 

den kortvuxna vegetationen. Stjärtmes, 

blåmes, näktergal, sävsångare och 

mindre 

hackspett föredrar denna typ av miljö. 

Busksångaren är numera årsvis kring 

Hillesjön och tillsammans med gräshopps 

sångare, flodsångare och näktergal ger 

rördrommen en fin nattkonsert! 

Vassruggarna har genom åren blivit hårt 

decimerade (för utsikt och framkom-

lighet) och bör återfå en större utbred-

ning för att förstärka värdet av Hillesjön 

som en fågelsjö. Bladvassen utgör såväl 

ett skydd som skafferi för i stort sett allt 

fågelliv kring sjön. Det är här man finner 

såväl småfåglar som rallar, änder och 

gäss som häckande arter. 

Under vintertid är bladvassen också ett 

gott tillhåll för övervintrande tättingar 

som söker föda bland de döda fjolårs-

stänglarna vilka hemsöks av allehanda 

småkryp, ex.vis spindeldjur. 

Det är främst i Hillesjöns västra del som 

bladvassen breder ut sig. Denna del är 

också befriad från bebyggelse. Därför har 

ingen boende något besvär av bladvassen 

här. 

I detta förslag föreslås också en fortsatt 

beteshävd i området (pågår sedan 2017), 

vilket medför att man kan skapa en ”blå 

bård” just här. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Eftersom området är bebyggt runt stora 

delar av sjön, förekommer det också 

markanvändning som påverkar främst 

stränderna. Båtplatser, ramper, bryggor, 

badplatser, strandtomter etc. kan också 

utgöra värdefulla miljöer för fågellivet. 

Rätt hävdad är denna mark ett värdefullt 

komplement till naturmiljön. 

Det är bra ifall varje markägare ”vill fågel-

sjö” med våtmarken. Genom att skapa 

kanaler genom vegetationen in till den 

egna bryggan, skötsel av öppen mark vid 

båtplatser, fågelholkuppsättning mm. kan 

man förbättra förutsättningarna för ett 

gott fågelliv. 

De bästa förutsättningarna för sjöfågel-

livet i en våtmark är en vegetationsfri 

strandzon så att de arter som vistas och 

häckar i sjön kan ha koll på eventuella 

fiender som bevakar ungkullar och ägg. 

Ett enda träd i en strandäng, kan vara 

förödande för en häckning. Kråkfåglar får 

här en spaningsplats ut över sitt ”mat-

bord”. 

Hillesjön är omgiven av skogsterräng av 

hög kvalité ur naturvårdssynpunkt. 

Därför är det här lämpligt att bortse från 

skogens negativa påverkan på sjöfågel-

livet och i stället integrera skogens natur-

värden i Hillesjöområdet. 

Det finns ett kommunalt naturreservat i 

skogen söder om Hillesjön; Bladmyran 

och Granskogen. Dessutom är skogen i 

främst den östra delen av sjön i mångt 

klassad som nyckelbiotop. Det finns ett 

aktuellt förslag (”Björkeholmens natur-

reservat”) som utöver skogsmiljöer, även 

omfattar delar av Hillesjön som skyddat. 

I princip borde all omgivande skogs längs 

Verkmyrån (d.v.s. utloppet till havet) bli 

föremål för översyn avseende sina 

naturvärden. 



 

 

 

 

Verkmyrån utgör den avrinning som 

sker från Hillesjön. 

Bäcken är fortfarande förtjänstfullt be-

skuggad, vilket gynnar den fisk som 

vandrar från havet uppströms. 

Den högre vegetationen medför att 

fisken får en tryggare transportsträcka 

och nedfallande insekter från omgiv-

ande träd och buskar kan bli till mat för 

livet under vattenytan. 

Enligt Miljödomstolens dokument är 

Verkmyrån aldrig  torrlagd. 

För några år sedan anlades en ny damm 

och fiskvandringsled i bäcken, vilken  

medfört en högre vattennivå som vållat 

en konflikt med markägare, vilka 

upplever att främst tomterna blivit mer 

”vattensjuka”. 

F.n. finns ett föreläggande om en 

korrigering av dammen och en sänkning 

av vattennivån i Hillesjön. 

Detta medför att igenväxningen av 

Hillesjön kommer att ta fart och skapa 

ytterligare problem för båtlivet och 

undervattensväxterna i sjön. 

Denna utredning föreslår att man av-

vaktar med en verkställighet av sänk-

ningen tills man kommit till rätta med 

flytbladsväxternas expansion. 

En överenskommelse (d.v.s. en tempo-

rär avvaktan med en ev. sänkning av 

vattennivån) med ”de drabbade” torde 

kunna uppnås i avvaktan på att man får 

kontroll på näckrosor och gäddnate.  

I princip vore det inte fel att sänka 

vattennivån i Hillesjön ur naturvårds-

synpunkt eftersom den idag är djupare 

(ca 1,5m medelvattendjup) än vad som 

är idealiskt (ca 0,5m) för en våtmark för 

fågellivet. Men hänsyn måste ju också 

tas till  bryggor och båtliv i sjön samt till 

ev. påverkan på den omgivande 

sumpskogen. 

 

 

 

 



Förslag till åtgärder 

I det följande lämnas förslag till åtgärder som kan förbättra sjöfågellivet i Hillesjön utifrån de 

nuvarande förutsättningarna. 

 Sanering av näckros och gäddnate (> 20ha) 

 Etablera strandäng (stängsling, stubbfräsning, betesputs, djurhållning) i sydvästra 

Hillesjön (17ha) 

 Häckningsöar (2 st á 200m2 , som kan anläggas på befintlig sankmark i SV) 

 Uppföljning av sjöfågellivets populationsutveckling (5 år) 

 3 provytor (10m x 10m) för att dokumenterar förändringarna i den submersa floran i 

det flytbladssanerade området (5år) 

 Temporär lagligförklaring av tröskeldammen i utloppet (tills den förväntade 

etableringen av kransalger o. dyl. har skett, <10 år) 

 Utredning om möjligheterna till att se Mårdängssjön och Hillesjön som ett gemen-

samt våtmarksområde 

 

Kommentarer 

Den mest elementära åtgärden är att återskapa kransalgs- och övrig submers flora, för att 

öka fågellivet i sjön. Detta sker bäst genom att använda en flytande rotorkultivator samt en 

amfibiegående grävmaskin som forslar bort biomassan (maskintyper redovisas i bilaga). 

Strandängens möjlighet att bli verklighet är sannolikt att de miljöstöd som utfaller för särskilt 

värdefulla våtängar kan beviljas här. Besättningens storlek bör vara ca 8 djurenheter, d.v.s. 8 

am-kor med kalv. Rasen Highland Cattle är att föredra i de blöta markerna. Islandshäst är ett 

annat alternativ. 

Stödutfodring bör tillåtas i området. Orsaken är att betesdjuren kan hävda marken bättre 

även när gräsyta och starrmad har vissnat. Det sena betet i okt/nov brukar ge ett gott 

resultat på markfloran. Stödutfodringen placeras så att riskerna för näringsläckage 

minimeras. 

Häckningsöarna tillverkas av sediment från sjöbotten som läggs på den bädd av 

starrvegetetation som finns i de grundare vattnen utanför strandängen i sydvästra hörnet av 

Hillesjön. Öarna skall vara fria från landfäste och omgärdas av åtminstone 10m breda 

kanaler (åtgärderna kräver en anmälan till Länsstyrelsen avseende vattenverksamhet). 

Dokumentationen av såväl florans och faunas utveckling är mycket angelägen. Efter den kan 

man vidta extra åtgärder ifall det behövs. Kanske kan uppdragen ges till de lokala/regionala 

fågelklubbarna och till dykarklubben i Gävle. 

Det vore mycket olyckligt att sänka vattennivån i Hillesjön innan effekten av 

flytbladsväxternas reducering blir av. En utebliven beskuggning av sjöbotten och ett ökat 

livsutrymme innebär att annan växtlighet kan öka och därmed hämma återetablering av 

främst näckrosor. 

I denna utredning kommenteras även Mårdängssjöns nära belägenhet. Sannolikt skulle de 

båda sjöarna utvecklas i positiv riktning ifall delar av de barriär (trädbevuxen mark) som 

finns mellan sjöarna togs bort. Konsekvenserna är svåra att bedöma men är värda att 

utreda. 



Kostnader 

Med erfarenheter från ett hundratal nationella projekteringar av våtmarker i Sverige, lämnas 

här en uppskattad kostnad för genomförandet av restaurering av Hillesjön. 

Sanering av flytbladsväxter (inkl. trpt. kostnader)   420  000: - 

Etablering av strandäng     130  000: - 

Stubbfräsning  

Betesputs 

Stängsling 

 

Häckningsöar       30 000: - 

 

Fågelinventeringar       50 000: - 

 

Florainventering       50 000: - 

 

Utredning om Mårdängssjön/Hillesjön      30 000: - 

Totalt      710 000: - 

 

Finansiering 

De statliga bidragen som är möjliga för detta projekt är bl.a. LONA, våtmarks-LONA, 

Miljöstöd 

Bidrag för Rovdjursavvisande stängsling, övrigt i Landsbygdsprogrammet/LGP. 

Sparbanksstiftelsen och andra fonder är också tänkbara. 

 

Konsekvensbedömningar 

Under förutsättning att skrattmåsen etablerar sig, kommer häckande fågelarter att öka. 

Främst gäller det sim- och dykänder, doppingar, rallfåglar och sothöns samt gäss och vadare. 

I fall undervattensvegetationen tar över växtligheten i sjön, kommer mängden av främst 

näckros att minska. Detta medför ett ökat näringsupptag av växterna och en näringsfattigare 

sjö. Dessutom kommer sjön att syresättas mer under vegetationsperioden. 

Produktionen av evertebrater (sländor, dykare m.fl.) kommer att öka vilket medför en större 

förutsättning för fågel och fisk. 

Förutsättningarna för sportfiske och fritidsbåtar kommer att förbättras, samt att sjön, enligt 

åtminstone vissa kommer att bli mer estetisk tilltalande. 

Genom ett tillgänglighetsprojekt (anläggningar och information, vilket inte kommenterats 

mer än här i denna utredning) kan såväl länsstyrelsen som kommunen och lokala naturvårds-

organisationer (inkl. fågelklubbar) skapa en opinion för våtmarkerna betydelse och därmed 

få gehör för ett fortsatt naturvårdsarbete i länet. 

De som drabbas av en fortsatt ”hög” vattennivå  Hillesjön, kanske måste kompenseras, vilket 

inte har tagits hänsyn till i denna utredning. 



 
Hillesjön och Mårdängssjön 

Storleken på ett våtmarksområde är i många fall en parameter som kan vara avgörande hur 

bra förutsättningarna är för fågellivet. Det går inte att generalisera  ”ju större desto bättre”, 

men ofta är storleken på våtmarken en bra indikator på en ”bättre” fågelsjö md fler arter. 

Därför är det viktigt att man i framtida satsningar på våtmarker i Gävleborgs län ser de två 

näraliggande våtmarkerna Hillesjön och Mårdängssjön som en enhet. Det är blott några 

hundra meter mellan våtmarkerna och sjöfågellivet attraheras till båda. 

Det finns en åsrygg längs riksvägen som är en barriär för att biologiskt skapa denna enhet 

och det finns ju inget vatten som förenar sjöarna eftersom Mårdängssjön avvattnas till havet 

via Björkeån och Storfjärden, medan Hillesjön avvattnas till havet via Verkmyrån några 

kilometer söderut längs kusten. 

Eftersom detta arbete fokuserar på Hillesjöns framtid får följande åtgärdsförslag bara 

noteras i sammanhanget: 

Genom att öppna en ca 100m bred passage genom tallåsen längs vägen blir våtmarkerna en 

större och sannolikt bättre enhet tack vare att sjöfåglarna som regel skyr högre vegetation. 

Genom att utveckla en hävdad strandäng på båda sidor av vägen blir närheten mellan de 

båda våtmarkerna än mer påtaglig. 

För att förhindra negativa effekter av 

biltrafiken måste man sannolikt instal-

lera ett högre nät längs vägdiket så att 

kollisionsrisken elimineras mellan trafik 

och fåglar.  

 

 

 

Närheten mellan de båda våtmarkerna 

är påtaglig från luften. Samma vy som 

fålarna har!  



              

Bilaga 1. Översikt 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Översikt restaureringsförslag 

 

 



 

Bilaga 3. Satellitbild 

 



 
Bilaga 4. 
Maskinell support, restaureringen av Hillesjön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det krävs ett antal specialmaskiner för att 

effektuera de åtgärdsförslag som föreligger. 

En flytande grävare anlägger häckningsöar och 

sanerar sjön från fräst vegetation. 

 

 

Rotorkultivatorn är en s.k. AM-Trac som kan 

fräsa bort näckrosorna och nate från botten 

på sjön. Det finns många mer eller mindre 

lyckade maskinkonstruktioner som är avsedda 

för näckrosbekämpning. Erfarenheterna talar 

för denna typ av maskin som också är prisvärd 

med tanke på dess effektivitet och snabbhet. 

 

 

 

En bandvagnsburen stubbfräs tar sig fram i de 

blöta slymarkerna och eliminerar alla upp-

skjutande stubbar och sly som blir efter en 

avverkning. 

En stubbfräst mark, underlättar framkomlig-

heten för en betesputs. 

 

Betesputsen kan i framtiden vara en tradition-

el jordbruksmaskin som helst skall bäras av en 

”vanlig” jordbrukstraktor med 

dubbelmontage. 

Betesputs bör ske åtminstone vart annat år, 

med tanke på den tuvbildning som sker i 

marker av denna karaktär. 

 



Bilaga 5. Fotogalleri 

 
Vy från öster och havet. 

 
Det sydvästra hörnet av Hillesjön kan bli en spännande våtmark. Strandäng, häck- 

ningsöar, och sanering av flytbladsväxter kan bli ett lyft för Hillesjön. 



 
Skogslandskapet främst i Hillesjön östra delar och kring utloppet och Verkmyrån är 

värdefull. 

 
Ett spännande och tätortsnära våtmarksområde! 



 
Lövskogen kring Hillesjön är värdefull för bl.a. hackspettarna. 

 
Närheten till havet och ledlinjen för flyttfåglarna, gör Mårdängssjön och Hillesjön  

särskilt intressanta! 


