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Exkursion till Ridön den 25 oktober 2009 
arrangerad av Svea skog

     Av Håkan Elmquist

SEF:s markägardiplom utdelades i år till Svea skog på förslag av vår förening. Skälet var främst för de åtgärder 
som man gör och som man kommer att göra på Ridön i Ridö-Sundbyholmsarkipelagen i Mälaren. Som repre-
sentant för Svea skog och till stor del ansvarig för detta mottog Mats Larshagen diplomet på årsstämman i 
somras. Han lovade då att arrangera en exkursion till Ridön vid lämpligt tillfälle. Här skulle vi få se vad som 
gjorts, vad som planeras att göras och om vi själva hade några synpunkter att föra fram.

 Den 25 oktober bokades för utfärden och 
Ingemar Struwe stod på ett mästerligt sätt för 
organisationen av deltagare. Vi samlades alla 21 
deltagare på färjkajen i Västerås strax före kl. 
10 då passbåten skulle avgå. Deltagarna bestod 
av representanter för Sörmlandsentomologerna 
och Naturskyddsföreningarna i Sörmland och 
Västmanland samt naturligtvis Mats Larshagen 
själv.

Cirka en halvtimme efter avgången anlöpte vi 
Lastbryggan på norra Ridö. Väl iland gjorde 
Ingemar först en presentation av Mats och 
motiverade utdelandet av markägardiplomet till 
honom. Mats presenterade därefter Ridön och 
bildandet av ekoparken samt intentionerna med 
denna. Åtgärderna går främst ut på naturvård och 
något vinsttänkande fi nns inte med i bilden. 
     
Vi började att gå längs vägen, som förr kantades 
av en tät ungskog av gran. Denna var nu i det 
närmaste nedhuggen och den bakomliggande 
lövskogen tilläts därför att breda ut sig mot vägen. 
Därefter tog vi oss in i skogsmarken och Mats 
förklarade vad som gjorts och vad som planerades. 
En del av skogen skulle användas för skogsbete 
medan andra delar tilläts fri tillväxt efter lämplig 
gallring. Inom vissa områden frihöggs till exempel 
större ekar för att få bättre solinstrålning. Död 
ved på marken var naturligtvis viktig. På ett ställe 
hade man blottlagt en enbacke som från och med 
nu skulle hållas fri från lövträd och annat buskage.

Vi uppehöll oss på Ridön i ungefär tre timmar 
och trots rätt tråkigt väder med en liten regnskur 
innan vi gick tillbaka till bryggan kunde inte detta 
dämpa den trevliga stämningen hos gruppen. Detta 
tack vare de positiva åtgärder på Ridön Svea skog 
hittills genomfört.

Som fotnot kan nämnas att de numera berömda, 
eller snarare beryktade, granarna på den gamla 
lokalen för prickig stenfrömal äntligen är 
borttagna!
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