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Abstract 

Today some of the most species rich areas in Sweden are the old agricultural haymeadows 

and pastures, which hold a large density of both flora and fauna. These areas have been in 

great decline over the past century, which has led to a depletion of biodiversity.  

This study has been conducted in cooperation with Täby municipality and aims to get a better 

view of the condition of the chosen meadows and pastures. The purpose is to explore what 

measures the meadows and pastures will benefit most from to achieve a high species 

diversity.    

This study is intended to serve as a foundation for future studies. Future results can be 

compared to see the efficiency of the applied strategies to conserve the areas. Methods that 

have been used include species inventory, species/area- analysis and succession categories, as 

devised by Urban Ekstam. The study of indicator species and the general appearance of the 

vegetation community, for example the presence of litter, have also been done. The 

logarithmic curves of the species/area-analysis are studied, which shows the species density in 

plant communities by its form and steepness.  

Several of the surveyed areas are showing signs of overgrowth and are primarily dominated 

by competitive nitrogen favored species. However, there are also smaller populations left of 

the traditional meadow- and pasture flora which would get a chance to expand if there is an 

increase in the applied maintenance methods. The logarithmic curves of the species/area- 

analysis usually points toward a fine grained, unequal pattern in most of the selected areas 

which indicates a decrease in species density and tall competitive species that have started to 

take over. However, there are exceptions in Hagby and Torslunda which holds a rich flora 

with many traditional light dependant species which populations have started to expand. 

Sweden has adopted several environmental objectives, which include the goals of a rich 

diversity of plants and animals, and the goal of a varied agricultural landscape. The 

municipalities are also obliged to aim for that the goals of the environmental objectives 

should be reached. Also, Täby municipality has the goal that half of the municipality should 

contain green spaces. Täby has several rich meadows- and pastures areas, which in 

combination with other valuable habitats contributes to a diverse landscape and a rich 

biodiversity. The more areas that are preserved, the greater the species richness will become 

in the municipality. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 



Sammanfattning 

De gamla ängs- och betesmarkerna hör till Sveriges artrikaste biotoper, ofta med en mycket 

hög arttäthet inom både flora och fauna. Ängs- och betesmarker har minskat kraftigt under det 

senaste århundradet vilket har lett till en utarmning av den biologiska mångfalden. 

 Denna undersökning sker i samarbete med Täby kommun och syftet är att undersöka 10 olika 

ängs- och betesmarker för att få en uppdaterad bild av hävdtillståndet och vilka åtgärder som 

är mest lämpliga att sätta in.  

Detta arbete avser att fungera som en grund där framtida undersökningars resultat kan 

jämföras med för att se vilket resultat de insatta åtgärderna gett. Metoderna som använts är en 

allmän artinventering, art/area analys och successionskategorier utarbetade av Urban Ekstam 

samt studier av indikatorarter och lokalernas allmänna utseende exempelvis om mycket 

gammalt gräs finns i lokalen. Art/area- kurvorna studeras vilka genom sin lutnig och form 

visar vilken arttäthet som råder i det studerade växtsamhället.  

Flera av de undersökta lokalerna visar tecken på igenväxning och domineras främst av 

konkurrenskraftiga kvävegynnade arter. Dock finns ofta mindre bestånd kvar av hävdgynnad 

flora vilka skulle få en chans till expansion om en intensivare hävd sätts in. Art/area- kurvorna 

visar också oftast på ett finkornigt, ojämlikt växtsamhälle vilket innebär en mindre arttäthet 

där högväxta konkurrensstarka arter börjat ta över. Dock finns undantag som i Hagby och 

Torslunda gård vilka håller en artrik flora där de hävdgynnade arterna börjat expandera sina 

populationer.  

Sverige har antagit flera miljömål där bevarandemålen, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt 

växt och djurliv ingår. Även på kommunal nivå ska miljömålen eftersträvas att nås, Täby 

kommun har även det egna målet att halva Täby ska vara grönt. Täby har flera fina ängs- och 

betesmarker vilka i kombination med andra värdefulla naturtyper bidrar till att skapa ett 

varierat landskap och bidrar till en rik biologisk mångfald. Ju fler av dessa marker som 

bevaras desto större kommer kommunens artrikedom att bli.  
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1. Inledning  

Ängs- och betesmarker hör till Sveriges artrikaste biotoper (Lindborg 2006), dessa marker har 

under mycket lång tid hävdats med lie och betesdjur vilket skapat ett livsutrymme för både 

mer specialanpassade lågväxta arter men också för mer konkurrenskraftiga kvävegynnade 

arter. Problemen börjar när hävden upphör vilket leder till att inget längre håller ner de mer 

konkurrenskraftiga kvävegynnade arternas populationer. Detta leder till en ingenväxning 

vilket leder till att livsutrymmet försvinner för de flesta av ängs- och betesmarkernas arter 

(Ekstam & Forshed 1992). Denna biotopförlust leder till en stor utarmning av arter i 

odlingslandskapet samtidigt som ett levande fornminne försvinner då de kvarvarande ängs- 

och betesmarkerna speglar det gamla kulturlandskapet och hur markerna brukats (Lindborg 

2006). 

Ängs- och betesmarkerna har minskat kraftigt i hela Sverige, av de betesmarker som fanns 

under 1800-talet finns bara några procent kvar och av ängsmarkerna återstår endast mindre än 

en procent (Blom red. 2009). I Täby kommun finns flera biologiskt värdefulla lokaler 

däribland flera områden med värdefull ängs- och betesmarksflora, varav Skålhamra kvighage 

och Prästgårdsängarna- Skogberga hör till de mest värdefulla (Collins red. 2005).  

I samarbete med Täby kommun har en undersökning gjorts där tio olika lokaler valts ut inom 

kommunen. Dessa lokaler är av intresse för kommunen då de vill få en uppdaterad bild av 

lokalernas tillstånd och lägga fram en plan av hur dessa kan skötas på bästa sätt. Denna 

undersökning är också tänkt att fungera som en bas för kommande undersökningar för att se 

om den insatta hävden i lokalerna ger några positiva förändringar av artsammansättningen i 

växtsamhällena. Marker som idag har ett lågt artantal har potential att få en högre biologisk 

mångfald, om de rätta hävdmetoderna sätts in. Detta arbete avser att ta reda på vilka värden 

som existerar i dagsläget, hur dessa kan ökas och vilka hot mot dessa marker som existerar. 

Undersökningen kommer att utgå ifrån Urban Ekstams framarbetade metod av art/area kurvor 

samt successionskategorier för att avgöra vilken struktur markernas växtsamhällen befinner 

sig i.   

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att skapa en uppdaterad bild av lokalernas tillstånd och 

lägga fram en plan på vilka åtgärder som är mest lämpliga för de enskilda områdena.  

Frågor som omfattas av denna undersökning är:  

 I vilket tillstånd befinner sig växtsamhället i på de olika lokalerna?  

 Vilken skötsel är lämpligast att sätta in? 

 Vilka hot existerar mot dessa marker?  

Inventering av tio ängs- och betesmarker i Täby kommun
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3. Bakgrund 

3.1. Vikten av biologisk mångfald 

Ett argument som framförs i bevarandearbetet av Sveriges ängs- och betesmarker är vikten av 

en hög biologisk mångfald. Biologisk mångfald eller biodiversitet syftar till variationsrikedom 

och mångfald mellan arter, dess genotyper (alleler) och till de ekosystem som arterna skapar 

(Ihse 2005). Ungefär hälften av Sveriges växtarter återfinns i anslutning till jordbruksmiljöer 

(Eriksson 2007) och eftersom ängs- och betesmarker ofta har en hög artrikedom bidrar 

bevarandet av dem till att säkerställa en god biologisk mångfald. Det finns många anledningar 

att värna om den biologiska mångfalden, både estetiska, etiska, livsnödvändiga och 

ekonomiska (Bernes 2011). 

I ett ekonomiskt perspektiv kan bevarandet av arter kortsiktigt verka kostsamt men i det långa 

loppet finns många ekonomiska fördelar för samhället. Människan är beroende av och kan 

inte leva utan det jordens ekosystem producerar och det är därför av största vikt att dessa 

systems funktioner tas till vara på bästa sätt (Ihse 2005). Det kan vara svårt att mäta ett exakt 

ekonomiskt värde på de tjänster som naturen tillhandahåller genom ett fungerande ekosystem. 

Det finns dock olika verktyg för att kunna uppskatta det ekonomiska värdet. Man brukar prata 

om resurser i form av varor ett ekosystem producerar vilket kallas ekosystemvaror och 

ekosystemtjänster, vilket innebär funktioner som naturen utför automatiskt och som vi 

människor har nytta av. Exempel på ekosystemvaror är jordbruk, skogsbruk, fisk, säd och 

timmer, medan exempel på ekosystemtjänster är vattenrening, luftrening, erosionshinder, 

gynnsam klimatpåverkan, reducering av växthusgaser, nedbrytning och pollinering 

(Lennartsson & Simonsson 2007, Söderqvist 2005).  

Det finns också pedagogiska och vetenskapliga skäl som undervisningssyften och forskning. 

Genom att studera natur med hög biologisk mångfald kan ny kunskap erhållas hur vi bäst kan 

bevara och förvalta vår natur (Bernes 2011). 

Det finns även estetiska världen att ta hänsyn till, många konstnärer och vetenskapsmän har 

inspirerats av naturens skönhet och uppfinningsrikedom (Niklasson & Nilsson 2005). 

Allmänheten kan även uppskatta sin närmiljö och tycka om enskilda arter och tycka att de ska 

bevaras för att de är fina och också har rätt att finnas (Söderqvist 2005). 

En annan aspekt är den etiska, alltså vårt ansvar att värna om ekosystem och dess arter. Ett av 

argumenten är att vi har ett natur- och kulturarv från äldre generationer som vi har ett ansvar 

att förvalta för kommande generationer (Bernes 2011). Ett annat argument är att naturens 

resurser bör bevaras och förvaltas så att även kommande generationer kan utnyttja dem. På en 

global nivå innefattar detta att varje land måste vidta egna åtgärder för att skydda sina egna 

unika arter, men även samarbete mellan landens gränser är nödvändigt (Ihse 2005). 

Eftersom bevarandet av den biologiska mångfalden är en viktig fråga har Sverige satt upp det 

som ett av sina miljömål, nämligen miljökvalitetsmål 16: Ett rikt växt och djurliv. Detta mål 

innebär att den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
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nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras 

funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 

bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och 

kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.  

Ett miljökvalitetsmål har också satts upp om Ett rikt odlingslandskap vilket också är tänkt att 

främja en rik biologisk mångfald genom att resurser ska satsas för att bevara ett öppet 

landskap och mångfalden av arter som är knutna till det gamla jordbrukslandskapet.  

För att miljökvalitetsmålen skall kunna uppnås till år 2020 skall även landets kommuner jobba 

aktivt för att uppnå dem. Genom en satsning på att värna om ängs- och betesmarkerna ökas 

livsutrymmet för flera arter som är knuta till det gamla odlingslandskapet och därmed är detta 

också en satsning för bevarandet av den biologiska mångfalden. Genom att bevara dessa 

marker gynnas mångfalden både på individnivå (genetisk), artnivå och på ekosystemnivå 

genom att ett varierat lanskap skapas (Naturvårdsverket 2012). 

3.2. Ekologi 

För att förstå vilken typ av växter som finns i en ängs- eller betesmark och under vilka 

förhållanden de kan existera, behövs en närmare förståelse av växters ekologi och hur de 

interagerar i förhållande med varandra. I bevarandearbetet med ängs- och betesmarker är det 

viktigt att studera dessa faktorer dels för att få en förståelse för vilka arter som växer i det 

studerade området och för att kunna få en bättre bild av vilka åtgärder som bör sättas in.  

En viktig faktor för var olika plantor kan växa är ståndortsfaktorerna. Med detta menas olika 

miljöfaktorer som exempelvis klimat, markanvändning, djurliv och näringstillgång. Dessa 

faktorer är viktiga för att kunna avgöra var olika arter kan växa och vilka marker som är 

lämpliga för dem att växa på då olika arter har olika toleransnivåer. En arts toleransområde 

innebär under vilka förhållanden den klarar av att leva under, som ljusmängd, vattenmängd, 

markens pH värde, näringsnivån och temperatur. Toleransområdets storlek varierar från art till 

art och kan även variera under växtens liv (Ekstam o& Forshed 1992).  

En annan viktig aspekt att studera för att kunna bevara arterna i ängs- och betesmarkerna är 

metapopulationsdynamik. Metapopulationsdynamik syftar till studien av olika populationer av 

en art och deras interaktioner med varandra. En art kan bestå av en stor population men 

vanligare är att en art består av flera små utspridda grupper (Ricklefs 2001).  

En del grupper klarar sig bättre i det område där de uppehåller sig och kan då förse andra 

grupper med nytt genetiskt material, en sådan population kallas för en källpopulation. En 

sänkpopulation är den grupp som inte klarar sig lika bra, det kan vara så att gruppen bara 

består av äldre individer som inte längre förökar sig. En sänkpopulation får därmed ta emot 

nytt genetiskt material av nya individer från den mer stabila källpopulationen. Om detta 

utbyte inte sker riskerar sänkpopulationen att dö ut, detta kan ske om en splittring har skett 

och de två populationerna helt enkelt är för långt ifrån varandra (Ricklefs 2001). Detta är ett 

problem för Sveriges ängs- och betesmarker där minskningen skapat problem eftersom då en 

stor grupp blir uppdelad i mindre grupper och avståndet mellan dessa ökar mer och mer vilket 
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ger ett minskat utbyte av gener, detta kallas fragmentering och kan innebära problem för en 

art (Ihse 2005). Om utbytet av gener inte är så stort i en grupp riskerar den inavel och blir 

även mindre anpassningsbar för förändringar p.g.a. den minskade genetiska uppsättningen 

(Bernes 2011). 

Även lokalt utdöende, vilket kan ske inom en mindre lokal eller inom ett land är ett problem. 

Detta problem skapas eftersom populationer anpassar sig till lokala förhållanden, vilket 

innebär att individer från en annan population inte klarar av de lokala förhållandena lika bra. 

Även om arten finns kvar i t.ex. andra delar av landet störs då det lokala ekosystemet och en 

utarmning sker med förlorade arvsanlag i form av gener som följd (Bernes 2011). Det kan 

också leda till en minskad motståndskraft eller resiliens för att klara av nya förändringar och 

andra störningar (Ihse 2005). 

Vissa arter är mer sårbara än andra, det kan vara arter som förökar sig långsammare än andra 

eller som har ett begränsat spridningsområde, dessa arter blir då mer känsliga för lokala 

förändringar. De blir också känsligare för snabba miljöförändringar, de kan då ha mycket 

svårare att omlokalisera sig om exempelvis en skiftning i klimatet sker. Även arter med 

specifika levnadskrav på sin miljö är extra känsliga för förändringar och för fragmentering 

eftersom nya populationer kanske inte kan vandra in igen eftersom de ligger för långt bort 

(Bernes 2011). Om avstånden blir för stora kan ingen spridning ske och risken för lokalt 

utdöende av populationer ökar, risken ökar också om det ursprungliga området minskat vilket 

leder till mindre populationer (Eriksson 2007). 

För ängs- och betesmarkerna betyder detta problem eftersom de dels har ett högt antal 

specialanpassade arter och som en konsekvens till den kraftiga minskningen har även 

avståndet mellan populationerna ökat vilket har lett till att många av dem nu är avskurna ifrån 

varandra. Många arter har idag till följd av bl.a. habitatförlust trängts ut så mycket att de 

riskerar att dö ut (Purves, Sadava, Orians & Heller 2006), även populationer som verkar klara 

sig någorlunda bra kan vara på väg att försvinna p.g.a. att deras långsiktiga chanser för 

överlevnad försvunnit. I praktiken innebär detta att av den fauna och flora som omger oss idag 

till delar är relikter som är på väg att försvinna eftersom deras tidigare livsvillkor nu också är 

borta. Detta har lett till att många anser att vi nu har en utdöendeskuld att betala och att vi bör 

värna om de arter som idag är på väg bort (Bernes 2011). 

3.3. Skötselråd 

Floran på ängs- och betesmarker har anpassat sig på olika sätt, då hävden ser olika ut. En del 

likheter finns ändå, i form av samma ”problemarter”. Det är arter som orsakar igenväxning 

och är svåra att bli av med (Johansson & Hedin 1995). Det kommer därför tas upp både 

generella och specifika skötselråd i denna undersökning.  

Ett av de stora gemensamma problemen för dessa marker är att hävden upphört vilket har lett 

till igenväxning. Detta gynnar ofta konkurrenskraftiga, snabbväxande, kvävegynnade arter 

(Ekstam & Forshed 1992). Tillfälligt kan ofta en ökning av alla lokalens arter observeras 

eftersom de får chansen att växa ostört utan att förlora sin biomassa samt får en ökad 
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blomning och fröproduktion. Detta leder till att en tillfällig ökning sker, därför brukar detta 

kallas den älskliga fasen (Eriksson 2007). Men ganska snart tar de mer konkurrenskraftiga 

arterna över och en stor minskning av artrikedomen kommer att kunna observeras efter ett par 

år. Dessa har tidigare haft svårt att få fäste i hävdade marker då hävden lett till brist på kväve 

och annan näring och för att de saknar anpassningar att bli av med stora delar av sin 

bladmassa (Ekstam & Forshed 2000). I dagsläget kan ohävdsarter dominera ett helt 

växtsamhälle då inget håller dem tillbaka och kvävetillförseln i markerna har ökat. Kvävet 

kan komma via gödsling men åkermarker och atmosfäriskt nedfall är stora källor, träd fångar 

upp luftburet kväve som sedan sköljs ur av regn och når marken där kväveälskande växter får 

fäste. Igenväxning förvärrar också problemen genom att kväve lagras i växterna för att sedan 

ansamlas i förnan och humusen (Johansson & Hedin 1995).  

I bevarandearbetet av dessa marker måste det finnas klara mål av vad som ska åstadkommas. 

Om ekonomin är begränsad kan man behöva prioritera vissa områden, där det är troligas att 

hävden ger resultat. Det är mer ekonomiskt att restaurera gamla slåtter- och betesmarker som 

fortfarande uppvisar spår av kvarvarande karaktärsarter (Johansson & Hedin 1995). Det är 

också en stor fördel om andra artrika gräsmarker ligger i närheten så att ett utbyte av arter kan 

ske eftersom ett område kan innehålla en för liten population för att upprätthålla ett 

livskraftigt bestånd (Ekstam & Forshed 2000). Det är också viktigt med en fortsatt löpande 

skötsel efter att ett område restaurerats då avverkning av träd och buskar leder till att mer 

näringsämnen släpps ut vilket gynnar ytterligare igenväxning. I vissa lägen kan det vara bättre 

att låta ett svårt igenväxt område vara, eftersom det kan ha andra naturvärden som också är 

ovanliga och känsliga för en röjning. Exempelvis om den gamla gräsmarken har blivit 

lövträdsdominerad och då kan det vara mer kostnadseffektivt att ha en skötsel inriktad på 

lövskog (Johansson & Hedin 1995).   

Beroende på vilket skick markerna befinner sig i kan de behöva restaureras innan skötsel sätts 

in. Det finns några vanliga ingrepp som kan få bukt med konkurrenskraftiga arter och ge mer 

hävdgynnade arter ökat livsutrymme. 

Röjning 

Det är vanligt att träd, sly och andra vedväxter röjs undan för att öppna upp marken och skapa 

bättre ljusförhållanden. Detta får dock en röjgödslingseffekt som frigör mer kväve i marken 

och därför kan det ta tid innan röjningen ger önskat resultat och den kvävegynnade floran 

börjar minska (Ekstam, Aronsson & Forshed 1988). Genom att avverka träd och buskar i 

etapper minskas effekterna av röjgödslingen genom att kvarvarande vegetation till viss del 

suger upp den frisläppta näringen, ytterligare partier kan sedan avverkas med ett par års 

mellanrum.  

Ett bra utgångsläge är att börja med att utvidga redan befintliga ytor på platsen och ta bort 

invaderande vedarter vilket gynnar populationerna av karaktärsarter från tidigare markbruk 

(Johansson & Hedin 1995). Vid en röjning är det också av yttersta vikt att det avverkade 

materialet transporteras bort och inte blir liggande då detta ger en gröngödsling vilket innebär 

att näringsämnen läcker ut i marken.  
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De träd och buskar som sparas är ofta de som traditionellt funnits i gamla ängs- och 

betesmarker, alltså sådana som man haft nytta av på olika sätt, ex. foder till djuren, klenvirke, 

eller bärande träd som man fått frukt, nötter och bär ifrån (Ekstam et al. 1988). Buskar och 

träd kan med fördel stå samlade i grupper då deras sammanlagda influensområde blir mindre, 

alltså den yta de påverkar genom skuggning, lövförna och rotbildning. När träden blir äldre 

växer de och därmed ökar också deras influensområde, därför bör det tas med i beräkningarna 

när träd lämnas kvar i en öppen mark (Johansson & Hedin 1995). 

Ringbarkning 

Ett annat problem vid avverkning av träd är att mycket sly ofta kommer upp som stubb- eller 

rotskott. Rotskotten är speciellt besvärliga då de kan bilda kloner och kolonisera ett stort 

område om inte tillräcklig hävd sätts in efter ingreppet (Johansson & Hedin 1995). Detta 

motverkas lättast genom att ringbarka trädarter som är kända för att få rotskott (till exempel 

asp), för att sedan låta trädet stå och dö i tre år innan avverkning sker. Detta förhindrar en 

nybildning av skott (Höök Patriksson red. 1998).  

Bränning 

Ris kan brännas på plats om inte borttransport går att ordna, kvävet försvinner då i gasform 

medan fosfor och kalium blir kvar i marken. Den kala brända marken ger 

kolonisationsmöjligheter för framförallt ärtväxter och violer. Bränning bör inte ske på 

torrängar med tunt jordlager, berghällar eller på fornlämningar (Johansson & Hedin 1995). 

Denna metod bör bara användas då floravärde saknas (Höök Patriksson red. 1998).  

Insåning 

Insåning kan vara aktuellt då vissa arter kan ha svårt att återkolonisera ett område (Svensson 

& Aronsson 2013). Detta kan bero på den ökade fragmenteringen av ängs- och betesmarker i 

landskapet vilket begränsat vissa arters spridningsförmåga (Eriksson 2007). Tidigare fanns 

också andra spridningsmöjligheter i det gamla odlingslandskapet i form av transport av hö, 

redskap och boskapsdjur. Utsåning bör göras med försiktighet och vara en välplanerad åtgärd 

för att förstärka floran i ett område där fortsatt hävd planeras (Svensson & Aronsson 2013).  

Ett alternativ är att ta frön från närliggande områden antingen genom att samla in fröstänger 

och göra en egen blandning eller genom att slå hö för att sedan strö ut i ett tunt lager över 

området där fröna ska sås. Efter ett par dagar lossnar fröet och höet kan samlas upp och 

transporteras bort för att minska näringstillförseln (Johansson & Hedin 1995). Det är då 

fördelaktigt om torkning sker på den tilltänkta lokalen och även att höet vänds några gånger 

(Svensson & Aronsson 2013). Den stora fördelen med detta är att marken får lokala arter och 

att floran i den återupptagna hävdade marken historiskt speglar hur markerna såg ut 

(Johansson & Hedin 1995). Arter som ängsskallra, ängsvädd och gulmåra svarar bra i sin 

rekrytering efter insåningsförsök i gamla åkermarker (Eriksson 2007). 

En negativ aspekt med insåning är att forskning om populationer och dess genetiska spridning 

försvåras, därför är det extra viktigt att dokumentation finns tillgängligt för denna felkälla. 

Det finns också en värderingsfråga som måste tas hänsyn till om insåning sker. En fråga kan 
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ställas om fodermarkernas ”äkthet”, vissa kan komma att uppfatta ett inplanterat område som 

konstgjort och inte lika mycket värt som en lokal med lika högt artantal där insåning inte 

skett. Ett argument mot insåning är att de enskilda arterna inte längre kan kopplas till de 

historiska och biologiska förutsättningar de tidigare haft i landskapet. Det finns också en risk 

att bevarandet av de gamla fodermarkerna inte tas på lika stort allvar med argumentet att det 

alltid går att så in och på så vis skapa nya ängs- och betesmarker (Eriksson 2007), då utan att 

tänka på de existerande svårigheter som finns med insåning och arters unika lokala 

anpassningar (Svensson & Aronsson 2013).  

Slåtterängar  

Ängar behöver både mer tid och arbete än hagar, eftersom manuella eller maskinella insatser 

krävs. Det finns tre typer av slåtterredskap, skärande som lie, klippande som 

knivslåttermaskin och slående avslitande som rotslåttermaskin, slaghack och gräsröjare. I 

marker med ett högt floravärde är skärande redskap de bästa att använda eftersom det ger en 

jämn snittyta (Johansson & Hedin 1995) vilket motverkar uttorkning och att skadliga 

organismer kan ta sig in i plantan (Höök Patriksson red. 1998). Det bästa redskapet är lie men 

för större relativt stenfria ytor är slagning med ett maskinbaserat redskap som en slåtterbalk 

(knivslåttermaskin) fördelaktigt . Även efterbete på ängsmarker ger positiva effekter för de 

slåttergynnade arterna (Ekstam et al. 1988).    

Betesmarker 

Betesdjur är mycket effektiva vid restaurering och fortsatt hävd av betesmarker och i viss mån 

i gamla slåttermarker. Efter en restaurering är det viktigt att betet sätts in så snabbt som 

möjligt och med rätt betestryck för att få en så stor positiv effekt som möjligt (Pehrson red. 

2001). Olika betesdjur betar vegetationen på olika sätt, det kan också variera mellan raser hos 

samma djurslag, varför det är viktigt att tänka på vilken typ av bete som gagnar det tilltänkta 

området bäst. För att få maximalt betestryck är det därför en stor fördel att kombinera olika 

djurslag på samma mark (Höök Patriksson red. 1998).  

Nötkreatur betar mest av markvegetationen och mer sällan löv om mycket gräs finns 

tillgängligt (Höök Patriksson red. 1998). De betar i större utsträckning grovt strävt gräs 

(Johansson & Hedin 1995), hundäxing och kirskål än vad andra djurslag gör (Ekstam & 

Forshed 2000). 

Får är mer selektiva i sitt val av vegetation och rör sig över hela marken i sitt födosökande för 

att leta upp smakliga växter (Ekstam & Forshed 2000). De äter gärna löv men föredrar inte 

grovt gräs vilket leder till att betesmarken kan få ett ojämnt och tovigt utseende (Höök 

Patriksson red. 1998). Får noppar gärna problemarterna älgört och hundkäx och noppar även 

taggiga buskar och sly (Johansson & Hedin 1995). 

Hästar betar vegetationen nära markytan och kan forma kortsnaggade partier i hagen. De är 

mycket selektiva i sitt betesval och äter oftast de växter de tycker smakar godast först (Ekstam 

& Forshed 2000). De lämnar också områden i hagmarken obetade där de släpper sin avföring. 

Löv kan betas i viss mån och även gnag kan förekomma på träd, sly äts i viss mån men 
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lämnas om betestillgången är god (Johansson & Hedin 1995). Om ekar finns i hagen är det 

också viktigt att vara observant att hästarna inte äter på dessa då bladen och ollonen är giftiga 

för dem (Lindberget & Lindvall 2009). De kommer åt att beta lägre växter med bladen tryckta 

mot marken som svartkämpar, gråfibbla och höstfibbla (Ekstam & Forshed 2000). Problem 

kan också uppstå vid avmaskning då detta missgynnar insektsfaunan vilka utgör mat åt fåglar 

och annan fauna (Isaksson & Vessby 2006). Avmaskning kan undvikas genom rotering av 

hagar, mockning och genom att ta träckprov för att se om avmaskning är nödvändigt 

(Pettersson & Green 2007).  

Ohävdsarter 

Nedan följer några vanliga ohävdsarter och vilka metoder som är effektiva för att hålla deras 

populationer nere.  

Asp: kan växa på de flesta marker, en begränsande faktor är att den som ung är relativt 

ljuskrävande. Arten förökar sig både med frön och vegetativt och det är dess förmåga att slå 

rotskott som ställer till med mest problem vid restaurering. Om en asp avverkas utan att först 

ringbarkas och hävden av området är för låg kan 20 000- 200 000 skott slå upp på 1 ha mark 

(Johansson & Hedin 1995). Det bästa sättet är att ringbarka trädet innan avverkning, även bete 

av framförallt får och getter håller slyet borta (Höök Patriksson red. 1998).  

Hundäxing: är en kvävegynnad gräsart som snabbt ökar i ett tidigt igenväxningsstadium. Dess 

konkurrensförmåga begränsas kraftigt av en bra hävd genom antigen bete eller slåtter 

(Johansson & Hedin 1995).  

Kirskål: är en ogräsart som växer mest i parker och trädgårdar och är extremt svår att få bort 

när den väl etablerat sig. Den förökar sig vegetativt och kan kväva ut annan vegetation. Den 

är tålig mot både slåtter och bete, det bästa sättet att begränsa den är att få bukt med den första 

spridningen, det kan därför löna sig att gräva upp den (Johansson & Hedin 1995).  

Älgört: är flerårig och sprider sig vegetativt och med frön. För att bli av med den är det 

effektivast att slå i juni då den hunnit bli ca 3-5 dm, då är näringsförrådet högt i bladen och 

om växten slås hinner näringen inte transporteras ner till roten för lagring till skillnad om 

örten slås på hösten (Hedin 1997). Älgörten betas av getter och får men nötkreatur och hästar 

äter den vanligen inte. Att få älgörten att minska kan ta tid och bäst funkar kombinerad 

slagning med efterbete (Johansson & Hedin 1995) men om detta ej är möjligt är det bra att slå 

örten två gånger under samma säsong (Hedin 1997). Den kan även bearbetas med slaghack 

och till viss del med lie (Johansson & Hedin 1995).  

3.4. Historia  

I dag hör de äldre fodermarkerna till de mest artrika i Sverige, arterna i dessa marker är dock 

knutna till en kontinuerlig hävd för sin fortsatta existens (Ekstam & Forshed 1992). Den 

mänskliga påverkan i form av jordbruk och djurhållning går dock bara ca 6000 år bakåt i tiden 

i vårt land (Pehrson red. 2001), vilket är för kort tid för att nya arter ska ha hunnit uppkomma. 

Detta betyder att ängs- och betesmarkernas flora måste ha förekommit i andra biotoper från 
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början, troligen växte majoriteten av floran i andra öppna biotoper som rasbranter, fjällhedar, 

havsstränder och våtmarker (Olsson 2008). När landskapet sedan öppnades upp av mänskliga 

aktiviteter kunde floran etablera sig i de nya öppna markerna (Ekstam & Forshed 2000). 

I och med att människor började med odling och hålla husdjur medförde detta ett behov av 

ängs- och hagmarker för att kunna hålla betesdjur och åkermarker (Höök Patriksson red. 

1998). Nya marker skapades genom röjning och bränning och till en början var 

boskapsskötseln viktigare än åkerbruket. De tidigaste spåren efter fasta bosättningar i Täby är 

daterade till bronsåldern för ca 3800 år sedan. I och med landhöjningen blev vikarna allt 

grundare och blev först rika betesmarker och sedan åkrar (Åström & Tordmar 2002), Täbys 

kulturlandskap formades alltså troligen innan 1000- talet. 

Vid järnåldern blev klimatet kallare och människor började stalla sina djur över vintern och 

det skapades mer fasta former för markanvändningen (Eriksson 2007) vilka varade ända fram 

till 1800-talet (Höök Patriksson red. 1998). De olika markerna var då uppdelade i utmarker 

vilket fungerade som betesallmänning och inägor vilket inkluderade slåtterängar, åkrar samt 

småhagar för de yngre djuren (Ekstam et al. 1988). Gårdar och byar som Torslunda, Fällbro, 

Hagby, Skogberga, Tibble och Västra och Östra Arninge grundades vid denna tid (Jarnberg 

1982). Täbys namn kan härledas till det gamla fornnordiska ordet the eller thä som betyder 

smal väg mellan gärdesgårdar (fägata) (Justelius 1970). Fastmarken hade också börjat slås och 

hårdvallsängar bildades (Höök Patriksson red. 1998). Genom det konstanta uttaget av 

biomassa hölls markerna öppna men utarmades också på näringsämnen (Ekstam & Forshed 

2000). Detta kunde motverkas av närvaron av träd och buskar vilka suger upp näring från 

större djup och når markvegetationen i form av löv (Höök Patriksson red. 1998). Även 

röjgödseleffekten utnyttjades genom avverkning av träd och buskar (Ekstam & Forshed 

2000). Slåtterängen var viktig dels för att avkastningen avgjorde hur många djur som kunde 

hållas över vintern, vilket påverkade hur mycket gödsel som kunde fås vilket åkermarken 

gödslades med (Ekstam et al. 1988). Träd och buskar kunde tillåtas om man hade nytta av 

dem (Höök Patriksson red. 1998). I lövrika ängar har vedväxter som hassel, ask, ek, alm, 

björk, vildapel, sälg, hägg, rönn, fågelbär och oxel varit vanliga. Däremot var barrträd och asp 

ovanliga eftersom de ger en svårnedbruten och ogynnsam förna (Johansson & Hedin 1995).  

Under 1700- talet finns en redogörelse över Täby nedtecknad av Brandelius med mycket 

intressant information om markanvändning och flora och fauna (Brandelius 1965). Där 

framgår att träd som var vanliga i kommunen på den här tiden var gran och tall och en, bland 

lövträden förekom särskilt björk, asp och al. Ek förekom bara där den blivit inplanterad och 

olika sorters fruktträd växte bara planterade i anslutning till trädgårdar. Åkerjorden ska ha 

varit mer lättbrukad än ängs- och hagmarkerna som inte ska ha gett lika stor avkastning. I ett 

citat säger Brandelius att ”ängarna i vår socken ej motsvara åkerjorden varken i fråga om 

storlek eller bördighet. Betet är på flera ställen dåligt. Bönderna bry sig knappast om att 

hålla ängarna i kultur.” Kvalitén ska dock varierat från plats till plats där vissa platser som 

exempelvis Skogberga ska ha gett en hög avkastning på 130 lass hö medan Tibble äng bara 

gett 6 lass. På grund av att betes- och ängskvalitén varierat var djurhållningen begränsad men 

flera olika sorters betesdjur har förekommit. Hästar var ett ganska vanligt inslag i landskapet 
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då de i viss mån användes i jordbruket men Täby hade också en plikt att föda upp hästar för 

kronans räkning, den så kallade skjutplikten. På herrgårdarna och några andra få ställen ska 

oxar ha använts och getter ska ha saknats helt. Får av tyska och inhemska raser ska ha varit 

vanliga och hittats överallt då de ”varit mindre nogräknade i fråga om foder.” (Brandelius 

1965).  

Under 1800-talet moderniserades jordbruket genom den agrara revolutionen med 

skiftesreformer, växelbruk, utdikning, nya kulturväxter, vallodling, introduktionen av 

handelsgödsel (Ekstam & Forshed 2000), stenröjning och järnplog (Höök Patriksson red. 

1998). Allt detta ledde till ett mer effektiviserat jordbruk men betydde också att de gamla 

slåtter- och betesmarkerna behövdes i allt mindre utsträckning och började minska (Ericsson 

2007). Delar av den gamla inägomarken som inte odlats upp användes dock som beteshagar 

(Höök Patriksson red. 1998). 

År 1813 har prosten Claes Justelius skrivit en redogörelse över Täby socken där intressant 

information kan läsas om både flora samt om jordbruket. De vanligaste träden ska fortfarande 

varit gran, tall, en, björk, asp, al och rönn, ekens spridning ska ha varit begränsad till där den 

blivit planterad. Svedjebruk har inte brukats vid den här tiden utan man har utnyttjat den mark 

som funnits tillgänglig. Ängarnas kvalité har skiftat mellan olika gårdar men överlag har 

åkern gett bättre avkastning än ängs- och hagmarkerna. På grund av den begränsade kvalitén 

på hagmarkerna ska boskapsskötseln varit något begränsad och troligen har hästar, kor och får 

varit de vanligaste betesdjuren. Getter ska inte ha förekommit i brist på lämpliga holmar och 

öar där de lättare skulle kunna stängslas in. Hästar skulle födas upp för kronans räkning, oxar 

hade också blivit vanligare i åkerbruket som dragdjur då de krävde mindre foder än vad 

hästarna gjorde. Vanligast var svenska lantraser av får eller tyska då de inte behövde så 

mycket foder (Justelius 1970). 

År 1885 stod en järnvägsförbindelse med Stockholm klar och byggdes ut till Vallentuna år 

1909 och längst järnvägens stationer började små orter att växa upp. Omkring 1911 började 

Täby att marknadsföras som staden på landet och ett nytt villasamhälle började växa fram och 

ersätta det gamla bondesamhället. År 1911 hade befolkningen ökat till 2403 människor och 

1919 bodde 3010 människor i kommunen. Då var tanken med stadsplaneringen att Täby 

skulle ha ett stort inslag av natur och många grönytor och många flyttade från Stockholm för 

att slippa trångboddheten för att få bo i ett naturskönt område. 1947 bodde 8584 personer i 

Täby varav ca 10 % fortfarande sysslade med jordbruk eller andra bisysslor (Jarnberg 1993). 

Under efterkrigstiden skedde ytterligare effektiviseringar av jordbruket och ängs- och 

betesmarkerna har minskat kraftigt i antal allt sedan dess (Höök Patriksson red. 1998). Under 

1950-talet gjordes många stora ingrepp i Täbys natur och bland annat en ny motorväg tillkom, 

samt ett flertal höghus och en ökad expansion av bebyggelse och under de senaste 

decennierna har bebyggelsen ökat och idag bor ca 63 000 människor i Täby (Täby kommun, 

2013). 

I dag har de flesta jordbruken storskalig produktion vilket lett till att antalet jordbruk minskat, 

vilket medfört att gamla marker växt igen och planterats med granskog (Höök Patriksson red. 
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1998). I dag återstår ca 229 000 ha kvar av betesmarkerna och endast 7000 ha av 

ängsmarkerna räknat från 1850-talets två miljoner ha i Sverige (Lindborg 2006). Det finns 

dock fortfarande ett behov av betesmarker vilket gjort att de inte minskat lika kraftigt som 

ängsmarkerna. De flesta av dagens betesmarker var längre tillbaka i tiden gamla slåttermarker 

vilka omvandlades till betesmarker då utmarken blev viktigare för skogsproduktion och 

vinterfoder kunde fås från vallodlingar. Dagens hagmarker är också präglade av vilken 

markanvändning de användes till och vilket djurslag de betats av (Höök Patriksson red. 1998). 

3.4.1. Områdenas historia  

 

Figur 1: Översiktskarta över de undersökta lokalerna: 1. Fjätursängen, 2. Fällbro ekhage, 3. Hagby, 4. 

Hästängen, 5. Jaktvillan, 6. Mörtsjöängen, 7. Lilla Skogberga, 8. Stolpaskogsängen, 9. Torslunda, 10. 

Torrbacken (Lantmäteriet 2010).  
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Fjätursängen 

Under vikingatiden gick en gammal väg genom området kring Fjäturens sydspets ned mot 

Hagby och vidare mot Edsviken. Vägen var viktig under vikingatiden då den gick mellan två 

hamnar i de då öppna havsvikarna (Jarnberg 1982). Även två runristningar finns nära den 

öppna gräsmarken, en norr och en söder om Fjäturssjöns sydspets. Området kring Fjäturen 

och Hagby har troligen varit bebott sedan äldre järnåldern vilket fynd av stensträngar och 

gravfält tyder på. Mellan Fjäturen och Mörtsjön finns rester av två torp varav resterna från 

torpet Sparringsberg ligger närmast Fjäturen (Åström & Tordmar 2002). Den omgivande 

skogen är klassat som Natura 2000 område (Collins red. 2005) och även fynd av sumpviol har 

gjorts i den närliggande skogen (Hansson 1986). Svenska kraftnät håller på att dra en 

kraftledning genom ängen och utarbetar lämpliga kompensationsåtgärder för de uppstådda 

skadorna (Svenska kraftnät 2008).  

Fällbro ekhage 

Området kring Fällbro tros ha varit bebott från äldre järnåldern 500 år f.kr och möjligen även 

under senare delen av bronsåldern (Åström & Tordmar 2002). Alldeles intill ekbacken går 

gamla Skålhamravägen som delvis följer en gammal forntida väg som gick mellan två hamnar 

varav en låg i nuvarande Vallentuna och den andra vid Edsviken. Troligen stammar vägen 

med en forntida bro ifrån vikingatid då bygget av bron nämns i runskrift (Jarnberg 1982). 

Runtom området finns många spår av lämningar bland annat ett gravfält ifrån 1000-talet och 

flera runristningar (Åström & Tordmar 2002). Fällbro ekhage har legat närmast torpen 

Strömmen och Strömsborg (Ljungdahl, Frejd & Åström 2006).  

Hagby 

Marken kring Hagby har under lång tid brukats och man har funnit spår av bosättningar 

daterade från ca 0-400 e.kr, kring området finns flera gravfält daterade från 400- 1100 talet 

e.kr (Jarnberg 1982). Under vikingatiden fanns flera gårdar på området och byn var viktig 

eftersom en forntida väg gått genom hagbyområdet med början från Vallentuna vid dåtida 

Norrviken, genom Täby via Fjärturens sydspets vidare genom Hagby och mot Edsbacka vid 

Edsviken. I det undersökta området finns lämningar av både gamla stensättningar och mer 

sentida husgrunder. Det finns spår av en rund stensättning och alldeles intill området 

lämningar i form av en husgrund efter torpet Myran. Alldeles intill områdets norra del 

återfinns lämningar av gravfält och stensättningar, varav den sistnämnda härrör från äldre 

järnåldern (Åström & Tordmar 2002). Under 1700- talet fanns ett gammalt schaeferi där 

spanska får fötts upp inrättat av V. B Knigge (Brandelius 1965). Närmast den undersökta 

hagen har de gamla torpen Hagbylund, Rosenlund, Hagen och Nygärd legat (Ljungdahl et al. 

2006). 

Hästängen 

Hästängen är belägen mellan bostadsområdet Gribbylund och Rönningesjön, spår är funna av 

tidiga bosättningar i framförallt de norra delarna där marken är mer höglänt, ca 300m sydväst 

från Hästängen finns en stensträng som är daterad till äldre järnålder (Åström & Tordmar 
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2002). Hästängen har förut hört till den gamla gården Hästängens gård och den tillhörande 

marken är idag borta och ersatt med bostadshus. (Ljungdahl et al. 2006).  

Jaktvillan 

Området ligger i Arninges nordöstra del intill en byggnad som kallas Jaktvillan som byggdes 

på 1940- talet för Hägerneholms stuteris gäster (Jarnberg 1993). Nära det undersökta området 

finns gravfält med flera stensättningar vilka daterats till äldre järnåldern (Åström & Tordmar 

2002). Gamla kartor från 1600-talet redovisar endast gränserna för inägomark och troligen har 

skogsmarken utnyttjats som betesallmänning (Carlen, Cederquist, Jarnberg, Lindroth & 

Tomar 1981 ). Torp som legat nära Jaktvillan är Lungnet och Löt (Ljungdahl et al. 2006).  

Lilla Skogberga 

Under vikingatiden fanns Skogberga som en by och det undersökta området ligger bredvid det 

som idag kallas för Lilla Skogberga och består av ett av Täbys största sammanhängande 

gravfält innehållande ca 100 gravar. Gravfältet har troligen börjat användas under äldre 

järnåldern med fortsatt användning under yngre järnåldern fram till kristen tid (Åström & 

Tordmar 2002) och innehåller 90 runda och 7 rektangulära stensättningar, 2 treuddar och en 

rest bautasten längst i söder av området (Jarnberg 1982). Genom gravfältet går även två 

stensträngar som användes för att stängsla ut djuren från inägomarken (Åström & Tordmar 

2002).  Torpet Svintravet (Ljungdahl et al. 2006), samt gamla Skogberga gård, numera Lilla 

Skogberga ligger i närheten av lokalen. Lokalen har även en unik form av backsippa som inte 

hittas någon annanstans i Sverige (Carlen et al. 1981). Backsippan missgynnas dock starkt av 

slagning med lie (Ekstam & Forshed 1996) vilket tyder på att området varit betespåverkat.  

Mörtsjöängen 

Lokalen ligger belägen mellan bostadsområdet Skarpäng och Hagbyskog alldeles intill 

Mörtsjön. Mellan Fjäturssjön och Mörtsjön finns resterna av två torp varav ett är ett gammalt 

kvarntorp som ligger 300m närmare Mörstsjön med tydliga lämningar, bl.a. en källargrund 

(Åström & Tordmar 2002). Torpet Arken ligger nära Mörtsjöängen (Ljungdahl et al. 2006), 

torpet har också gått under namnet Skogstorp och legat vid Mörtsjöängen och även kallats 

Gubbens täppa (Jarnberg 1993). 

Stolpaskogsängen 

Stolpaskogens gräsmark har legat nära båtsmanstorpet Stolpen (Ljungdahl et al. 2006) vilket 

gett namn åt den närliggande Stolpaskogen (Hansson 1986). Torpet revs omkring år 1900 och 

idag finns det av den lokala hembygdsföreningen en pinne med informationsskylt uppsatt för 

att markera var det låg. Under 1960- talet hotades området av exploatering tillsammans med 

Stolpaskogen, tanken var att bostadshus skulle byggas men på 1970- talet tänkte man om och 

byggde ut Erikslund istället (Jarnberg 1993).  

Torrbacken 

Området består av gravfält från järnåldern daterade till 300 e.kr vilka troligen stammar från 

närliggande tibbleområdet (Jarnberg 1982). Gravfältet består av två högar och 13 
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stensättningar och ligger beläget i en moränbacke. Gravfältet tillhör ett av fem i 

Tibbleområdet och är det yngsta, troligen härrör det från sen vikingatid. Fynd tyder på att det 

fanns bosättningar i Tibble redan under bronsåldern. Under medeltiden blev Tibble en by med 

ett flertal gårdar (Åström & Tordmar 2002). År 1927 fanns Tibble gård fortfarande kvar med 

tillhörande 750 ha mark och 18 hästar, 140 kor och ett stort antal grisar (Jarnberg 1993). 1950 

övertogs området av Täby kommun och i dag ligger Täby centrum och bostäder där gården en 

gång låg (Jarnberg 1982). Hammarstugan har legat ca 100m bort där Grindtorpsskolan låg 

(Ljungdahl et al. 2006), vilket idag är en parkeringsplats. Enligt tidigare inventeringar gjorda 

på området ska förekomster av ängsskallra finnas (Täby kommun 2012).   

Torslunda gård  

Torslunda by består av tre gårdar och har funnits sedan järnåldern och ligger belägen på en 

moränkulle med gravfällt belägna norr om byn (Jarnberg 1982). I den undersökta hagen finns 

flera fornlämningar i form av stensträngar och gravfält, varav gravfälten innehåller olika 

former som högar och runda och rektangulära stensättningar. Stensträngarna i det undersökta 

området är troligen från äldre järnåldern medan gravfälten är både från äldre och yngre 

järnåldern (Åström & Tordmar 2002).  

Den äldsta byggnaden är Östergårdens gamla mansbyggnad som stammar från 1700-talet 

(Jarnberg 1982), i byn finns också ett kubbhus murat av vedträn som troligen är från 1800-

talet (Mellander Rönn 2003). År 1782 genomfördes storskifte av de tre gårdarna och 

gårdarnas läge har i princip inte förändrats sedan gamla tider (Jarnberg 1993).  

3.5. Tidigare forskning 

Denna underökning bygger på tidigare studier av ängs- och betesmarkers ekologi. Dessa 

teorier är aktuella för att förstå varför dessa marker ser ut som de gör och ger därmed en ökad 

förståelse för hur de ska bevaras.  

Arttäthet 

I Sverige hör välhävdade ängs- och betesmarker till de artrikaste biotoperna och har en hög 

arttäthet vilket innebär hur många olika arter som finns på en yta.  

Varje art har sin egen nisch vilket innebär att den har sin alldeles egna unika roll i ett 

ekosystem och sin egen specifika anpassning till de rådande levnadsförhållandena. Man pratar 

ofta om fundamental nisch och en arts reella nisch. Ofta kan en enskild art leva på ett stort 

område (fundamental nisch) men konkurreras ut av andra arter och tvingas tillbaka till ett 

specifikt område (reella nisch) (Ricklefs 2001). Denna modell med en art- en nisch kan 

ifrågasättas eftersom det inte helt kan förklara de finskaliga mönstren i artrika växtsamhällen 

(Ekstam & Forshed 1992). Enligt ekologen J.P. Grimes teorier är de två faktorerna störning 

och stress som påverkar samexistensen mellan arterna i ett växtsamhälle och därmed 

samhällets artrikedom (Grime 1977). Detta innebär att en hög artrikedom uppnås då en 

måttlig störning och resursbrist förekommer. Denna slutsats passar därför att appliceras på 

ängs- och betesmarkerna där det ofta råder en viss brist på resurser och en kontinuerlig 

störning finns i form av slåtter eller bete (Ekstam & Forshed 1992).  
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En hög arttäthet skulle också kunna innebära problem för etablering av nya arter och 

därigenom hindra att en högre arttäthet uppnås, då de flesta av markens resurser borde vara 

tagna i anspråk (Olsson 2008). Undersökningar gjorda i Tullgarn visar på att etablering ändå 

sker trots en hög artrikedom. Experimenten utfördes genom att frilägga ytor i olika grad och 

sedan med insådd se hur många nya arter som kunde etablera sig på platsen. En del av 

växtligheten avlägsnades i provrutor som var ¼ m² stora och många av dem innehöll upp till 

40 kärlväxter. I en del rutor togs bara ärtväxter bort, i en del togs andra växter bort, och i vissa 

rutor togs slumpmässigt valda växter bort. Fyra sorters växter som inte växt i området såddes 

in för att se var de kunde få fäste. Nästan mer än vart fjärde frö började gro oavsett vilken del 

av växtligheten som tagits bort. Men lika många frön lyckades också gro i kontrollrutorna där 

ingen av växtligheten hade avlägsnat vilket visar att nya arter ändå har en chans att etablera 

sig trots en stor artrikedom (Eriksson, O., Wikström, Eriksson, Å. & Lindborg 2006). 

Störningsregimer 

För att förstå interaktionen mellan de olika växtarterna i de gamla kulturmarkerna måste även 

störningsregimerna studeras som gjort den stora artrikedomen möjlig (Ekstam & Forshed 

1992). Kulturmarkerna har gemensamt att de oftast hävdats under en mycket lång tid utan 

några längre avbrott, alltså genom slåtter eller bete (Olsson 2008). Dessa faktorer räknas som 

störningar och missgynnar växten genom en förlust av biomassa och en bortföring av näring. 

Även djurs tramp, röjning, fagning och bränning räknas som störningar. Dessa störningar 

skapar förutsättningar för arter med skilda krav på sin livsmiljö och ger både 

konkurrenskraftiga och konkurrenssvaga arter en möjlighet att ingå i samma växtsamhälle.  

Genom att en likartad hävd sker varje år i form av bete eller slåtter uppstår en specifik 

störningsregim och växterna har anpassats för att klara de rådande förhållandena bättre 

(Ekstam & Forshed 1992). Dessa anpassningar ser lite olika ut för ängs- och betesmarker, och 

de har därför vissa karaktärsarter som är bättre anpassade även om de kan växa i de båda 

gräsmarkstyperna (Olsson 2008).  

De flesta växter har genom årmiljonerna levt med herbivorers bete och anpassat sig därefter, 

detta gäller särskilt arterna i en hagmark (Ekstam & Forshed 2000). Exempel på sådana 

anpassningar kan vara taggar och tornar, vassa eller sträva blad, kemiskt försvar genom att 

avge ämnen som smakar bittert eller är giftiga, minimera bladens näringsinnehåll eller att vara 

lågväxt så att betesdjuren har svårare att komma åt bladen (Olsson 2008).  

I slåttermarker blommar vissa arter tidigt på sommaren för att hinna få upp sin blomställning 

en bit över marken då detta ger en fördel i fröspridningen (Olsson 2008). Exempel på denna 

anpassning hittas hos ögontröstarter och skallerarter, denna anpassning har troligen kommit 

av att slåttern skedde i slutet av juni till början av juli. De individer som då blommat i början 

på säsongen har då gynnats framför de som blommat senare (Eriksson 2007). Andra strategier 

är att ha huvuddelen av bladmassan under snitthöjden och att klara av att förlora en stor del av 

bladmassan för att sedan växa upp och blomma efter slåttern (Ekstam et al. 1988).  
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Etableringsmöjligheter/ konkurrens  

Alla växter är i viss mån utsatta för konkurrens från andra arter, men lågväxta arter och 

groddar är mer känsliga för att ljuset skärmas av från större plantor. När en igenväxning sker 

bildar de nya växterna ett förnalager dels med förmultnande delar och dels bestående av deras 

rotsystem, vilket bildar en tjock barriär som andra växters frön kan ha svårt att gro i. Arter 

med stora frön klarar en tjockare förna bättre då de innehåller mer näring vilket gör att de har 

en möjlighet att bilda ett rotsystem och sätta blad under skuggigare förhållanden. Arter som 

satsar på små frön saknar större näringsreserver och fröet måste därför påbörja groningen 

snabbt och gynnas därför av de störningsregimer som råder i de hävdade markerna (Ekstam & 

Forshed 1992 ). 

En del arters frön har förmågan att ligga vilande i marken en viss tid tills förhållandena för att 

gro är gynnsamma, hur länge fröna klarar att ligga varierar från art till art (Eriksson 2007). 

Denna fröreserv kallas för fröbanken och innebär att vissa arter kan komma tillbaka i ett 

tidigare igenväxt område där hävden återupptagits. Vissa arters frön ingår ej i fröbanken och 

måste gro under kommande höst, vinter eller vår och riskerar därför att lättare försvinna vid 

de ogynnsamma förhållanden som uppstår om hävden försvinner (Olsson 2008). 

Arternas spridningsförmåga styr över hur lätt en art har för att kolonisera nya områden och 

kan ge en förklaring till varför en viss art saknas på en plats där den annars skulle kunnat växa 

(Ekstam & Forshed 1992). Vissa växters frön har anpassningar som taggar och hår som hakar 

i pälsen på förbiströvande djur medan andra kan transporteras som mat med hjälp av insekter, 

fåglar och andra djur, medan andra använder sig av vinden för transport till nya platser 

(Eriksson 2007). I en kartläggning av 23 gräsmarksväxters utbredning i Södermanland visades 

att både vanligare och ovanligare växters spridning var begränsade och att relativt vanliga 

arter i vissa fall förekom på mindre än hälften av lämpliga platser i landskapet där de annars 

skulle kunnat växa (Eriksson, Cousins & Lindborg 2005).  
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4. Metod 

4.1. Material  

De redskap som har använts är en GPS av modellen Garmin, en rutram med innermåttet 1,00 

x 1,00 m, lupp, kamera, fältflora (Ursing 2006), flora (Krok & Almqvist 2007) och 

fritidskartan över Täby.  

4.2. Områden 

De lokaler som studerats är Fjätursängen, Fällbro ekhage, Hagby, Hästängen, Jaktvillan, Lilla 

Skogberga, Mörtsjöängen, Stolpaskogsängen, Torrbacken och Torslunda gård. För en 

komplett översiktskarta se figur 1.   

4.3. Metod 

För att avgöra vilket tillstånd områdena befinner sig i kommer art/area- kurvor och 

successionskategorier utarbetade av Urban Ekstam (1996), (1992) att användas. Metoden för 

art/area- kurvorna används för att se om en provyta har en lämplig storlek för att kunna 

beskriva ett växtsamhälle på ett rättvisande sätt.  Metoden kan också användas för att få 

upplysningar om arttätheten i ett växtsamhälle genom att studera kurvornas lutning. Denna 

faktor eller karaktär svarar på förändringar i hävdregimen, därför lämpar sig denna metod för 

framtida undersökningar av hur lokalernas växtsamhällen svarar på den insatta hävden.  Dessa 

kurvor säger dock ingenting om vilka arter som finns på platsen, därför har flera 

artinventeringar gjorts. Successionskategorier utarbetade av Urban Ekstam (1992), har också 

använts som ytterligare verktyg för att få fram en korrekt bedömning av växtsamhällets 

karaktär i de olika lokalerna. Olika växter kan också fungera som karaktärsarter för olika 

förhållanden, exempelvis som indikation för goda förutsättningar för en rik insektsfauna, 

ogödslade förhållanden eller som typiska arter för betesmark och ängsmark. Dessa 

indikatorarter hjälper till att få en ökad förståelse för vilken typ av kulturmark det rör sig om 

samt vilken hävdmetod som passar lokalerna bäst. Observationer har också gjorts av hur 

mycket gammalt gräs och rishögar från tidigare säsonger som finns kvar och kväver den 

nyuppkomna växtligheten. Nedan följer mer genomgående instruktioner för utförandet av de 

olika metoderna som använts.  

Arttätheten  

Det som mäts är arttätheten eller vegetationsstrukturen, genom att studera kurvornas form och 

lutning fås arttätheten fram, ju mer välvd kurvan är desto fler arter samsas på samma 

utrymme. 

I en välhävdad gräsmark med en lång hävdkontinuitet uppstår ofta ett finkornigt växtsamhälle 

där olika arter står tätt tillsammans och där populationerna består av många individer som har 

en jämn rumslig spridning. Kurvan för ett samhälle med en hög arttäthet kommer få en 

klassisk Arrhenius- asymptotisk form, se figur 2 A. Ju mer välvd kurva, desto högre är 

trängseln bland arterna, något som också påverkar är vilken nivå antalet arter ligger på, ju fler 

arter desto större möjlighet till att registrera en hög arttäthet.  
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I ett tidigt igenväxningstadium har växtsamhället ofta ett finkornigt, ojämnlikt utseende. Detta 

beror på att vissa arter i brist på störningar nu kan expandera fritt, medan de mer 

störningsanpassade konkurrenssvaga arterna minskar. Detta leder till en minskad individtäthet 

för de konkurrenssvagare arterna och till en minskad arttäthet. Denna kurva kommer att få en 

mindre välvd form samtidigt som antalet arter fortfarande kan ligga på en hög nivå, se figur 2 

B. Detta beror på att de hävdgynnade arterna fortfarande kan leva kvar i minskande bestånd 

eller att nya ohävdsarter vandrat in.    

I ett stadium där igenväxningen gått långt har ofta några få arter tagit över vilket ger ett 

fläckigt, ojämnlikt utseende med få, ojämnt spridda arter och individer, se figur 2 C. Kurvans 

form blir mer lineär eller trappstegsformad med en låg profil på grund av artutarmningen. 

Figur 2 C visar också att slumpen styr kurvans utseende i ett sådant växtsamhälle. Om en 

ganska stor fläck med få arter mäts får kurvan utseendet som i figur 2 C1. Men om analysen 

startar vid en liten fläck med flera arter för att sedan fortsätta in i en stor fläck med en art får 

kurvan ett annat utseende som i figur 2 C2. C2 kurvan ser ut att ha en Arrhenius- asymptotisk 

form, men detta är en slump. Detta gör att kurvan kan manipuleras genom val av 

utgångspunkt. Målet är att art/area- kurvan planar ut vilket visar att en tillräckligt stor yta 

undersökts. 4m är rekommenderad standard vid mätning av arttätheten i äldre hävdade 

marker.   
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Figur 2: Art/area- kurvor vilka visar strukturen för olika växtsamhällen (Ekstam  1996, s.216).  

 

Art/area analysen har fått kritik för att inte vara statistisk korrekt i mätningar av förändringar 

inom växtsamhället då ett indexvärde tidigare använts som mätvärde (Ekstam 2013). Därför 

tas inte indexvärdet med som mätvärde, kurvan ger dock en fingervisning om artrikedomen i 

ett område och kan därför användas för att få fram tillståndet på markerna genom studier av 

kurvans välvning och hur den förändras över tid (Ekstam & Forshed 1996).  

Analyserna genomfördes genom att ett flertal provrutor lades ut efter en transekt som drogs 

tvärs igenom lokalen för att representera en så stor del av området som möjligt. Från 
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startpunkten lades provrutorna ut på varannan sida efter transekten sidor tills slutpunkten 

nåddes. Antalet provrutor varierar beroende på storleken av den undersökta lokalen, då 

transekten blir längre i ett stort område.  

En grövre skala valdes än den Urban Ekstam använder, med skillnaden att istället för att en 

enskild ruta är 1 dm² är varje enskild småruta 4 dm², och de olika mätvärdena där artantalet 

antecknats är 4, 8, 16, 36, 64, 100, 200, 300, 400 dm². Genom att använda en grövre skala går 

arbetet snabbare och det blir enklare för Täby kommun om uppföljningar ska göras.  

Provrutans storlek var 4 m², och räkningen av växter började i det södra hörnet av rutramen 

med storleken 4 dm² (se figur 3). De växter som fanns inom rutan antecknades och ytan 

ökades ytterligare till 8 dm². Ifall nya arter förekom antecknades de och expanderingen 

fortsatte sedan till 16, 36, 64, 100, 200, 300, 400 dm² uppnåddes, vid varje ny yta antecknades 

om en ny art tillkommit. Efter att 100dm² uppmäts vändes sedan provrutan uppåt för att få 

200 dm², sedan veks den åt höger för 300dm² och sedan en gång nedåt för att täcka 400 dm² 

(se figur 3). En GPS användes för att ta ut så kallade waypoints i rutans södra hörn, vilket 

innebär att koordinaterna där rutan låg sparades för att platsen ska kunna återfinnas vid ett 

senare tillfälle, dock finns en felmarginal på upp till 10 m. Koordinaterna finns sparade både i 

SWEREF 99 och WGS84, vilket är Sveriges geodetiska datum och det senare det 

internationella (Hall, Alm, Ene & Jansson 2003). 

Art/area- kurvorna togs fram genom att skapa ett scatter diagram i Excel där x-axelns värden 

är arean av den undersökta ytan och y-axelns värde är antal arter. I varje areasektion finns ett 

visst antal arter, när en ny art hittats läggs denna till och ökar därmed artantalet, vilket gör att 

kurvans värde ökar eller planar ut åt höger.  

 

                    

 
Figur 3: Rutramens uppbyggnad och mått, mätningen börjar i provrutans södra hörn.  
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Succession  

En betesmark eller en äng är ingen stabil miljö och befinner sig i ständig förändring om 

hävden skulle upphöra (Olsson 2008). När hävden upphör börjar en igenväxning ske av mer 

konkurrenskraftiga arter och växtsamhället genomgår då olika faser, detta kallas för 

succession (Eriksson 2007). Resultatet blir att de konkurrenssvagare störningsanpassade 

arterna minskar medan de konkurrenskraftiga arterna som missgynnats av störningen ökar 

(Ekstam & Forshed 1992).  

Urban Ekstam har utarbetat olika successionskategorier vilka appliceras inom ängs- och 

betesmarkers växtsamhällen. Dessa är uppdelade i fyra olika kategorier utav faser, A, B, C 

och D, eller den tidiga fasen, mellanfasen, den sena gräsmarksfasen och första skogsfasen 

(Ekstam & Forshed 1992). Inom kategorierna har de arter som visar ett liknande 

förändringsmönster under successionen sammanförts. De tre första faserna beskriver 

successionen under en gräsmarksfas medan en skogsfas har nåtts i den sista kategorin, detta är 

dock inte heller en stabil fas utan då får skogsmarkssuccessionen istället studeras.  

I kategori A ingår arter vars populationer är som starkast i ett tidigt stadium, dessa arter är 

ofta små och ljusälskande. Dessa arter ökar ofta under det första och andra året efter att 

hävden upphört för att sedan kraftigt minska eller dö ut tre till fem år senare. För en komplett 

lista över arter se bilaga 1 kategori A.  

I kategori B ingår arter vars populationer är som starkast i en mellanfas av gräsmarken, även 

dessa arter är små och ljusälskande. Dessa arter ökar ofta i mängd eller är oförändrade de 

första 5 åren efter att hävden har upphört, för att sedan minska kraftigt eller dö ut 10-15 år 

senare. För komplett lista över arter, se bilaga 1 kategori B.  

I kategori C ingår arter vars populationer är starkast under en sen fas i gräsmarken utveckling, 

dessa arter består ofta av storvuxna örter och gräs samt ljusälskande buskar. Dessa arter ökar 

ofta i mängd eller är oförändrade de första 10-15 åren efter att hävden upphört, för att minska 

kraftigt eller dö ut från 25-35 år efter den upphörande hävden. För komplett lista över arter se 

bilaga 1 kategori C.  

I kategori D ingår arter vars populationer är som starkast i en tidig skogsfas, de dominerande 

arterna är oftast träd och skuggtåliga örter, gräs och ormbunkar. Dessa arter ökar i mängd 

under både den tidiga, mellan och den sena gräsmarksfasen och uppvisar fortfarande en 

mängdökning efter 25-35 år efter att hävden upphört. För en komplett lista över arter se bilaga 

1 kategori D.  

Det kan finnas vissa svårigheter med att placera in vissa arter i dessa kategorier, om arten har 

ett stort toleransområde för var den kan växa reagerar den olika på successionen i olika 

marktyper. Arter med ett stort toleransområde kan alltså förekomma i flera kategorier 

beroende på vilken marktyp de växer i. 

Hastigheten i successionen kan också variera från plats till plats, beroende på mark och 

näringsförhållanden samt på vilka arter som växer på och i närheten av platsen. Om marken 
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har goda betingelser för tillväxt brukar det gå mycket snabbt och även om det finns vedartade 

buskar och träd. Gräsmarken försvinner snabbt om vedväxterna intar marken snabbt då 

särskilt när asp och gråal finns på plats och avverkas utan att först ha ringbarkats. Om marken 

har små resurser och ogynnsamma betingelser kommer snabbväxande arter ha svårare att 

klara sig och igenväxningstakten kommer att gå saktare. Arter som är anpassade att leva med 

små resurser gynnas då och kan hålla sig kvar längre, speciellt om vedväxter inte finns på 

platsen. Tiden för de olika igenväxningsfaserna kan alltså variera från plats till plats och man 

måste även ta hänsyn till hur länge en art lever och vilket föryngringssätt den använder. Om 

en art minskar på en plats betyder det att den inte längre klarar av att föryngra sig och att nya 

individer inte längre fyller på när de gamla dör. Artens livslängd blir då en betydande faktor 

för hur länge populationen klarar att hålla sig kvar (Ekstam & Forshed 1992).  

Arter typiska för betesmark är: 

Backnejlika, backsippa, backtimjan, bockrot, en, fårsvingel, gulmåra, jungfrulin, knippfryle, 

liten blåklocka, mandelblomma, svartkämpe, tjärblomster, vårbrodd, ängsviol (Höök 

Patriksson red. 1998, Hedin 1997, Johansson & Hedin 1995), se bilaga 1 kategori Be.   

Arter typiska för slåttermark: 

Darrgräs, gökärt, rödklint, ängsskallra, ängsvädd, ögontröst (Höök Patriksson red. 1998, 

Ekstam et al. 1988, Ekstam & Forshed 2000, Hedin 1997), se bilaga 1 kategori S. 

Arter som indikerar ogödslande förhållanden:  

Blodrot, darrgräs, fårsvingel, gråfibbla, gulmåra, gökärt, liten blåklocka, tjärblomster (Höök 

Patriksson red. 1998, Ekstam et al. 1988), se bilaga 1 kategori O. 

Arter som ger goda förutsättningar för en rik insektsfauna:  

Blåklocka, bockrot, gråfibbla, gökärt, prästkrage, tjärblomster, ängsvädd (Höök Patriksson 

red. 1998), se bilaga 1 kategori I. 

Kvävegynnade arter: 

Brännässla, hundkäx, hundäxing, kirskål, åkertistel, älggräs (Johansson & Hedin 1995), se 

bilaga 1 kategori K. 

Rotskottsbildande arter: 

Asp, hallon, slån, nypon (Johansson & Hedin 1995), se bilaga 1 kategori R. 

Stubbskottsbildande arter: 

Vårtbjörk, ek, ask, lönn, vide (Johansson & Hedin 1995), se bilaga 1 kategori St.  

Det finns även andra indikatorarter som inte är kärlväxter, röda vaxskivlingar indikerar en god 

beteshävd. Förekomster av fågelarterna gulsparv och gröngöling är indikatorarter för att en 

god variation finns av öppen betesmark och av spridda buskar och träd (Höök Patriksson red. 

1998). 
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5. Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i kategorier efter de olika områdena. Inom varje områdesdel 

kommer det finnas en sammanfattande områdesinventering av lokalens kärlväxter samt en 

kategori kallad övriga arter för andra arter som observerats på platsen. Därpå följer en 

översiktsbild av området med provrutorna markerade, dock saknas ett flertal vars koordinater 

hamnat fel. I varje områdesdel kommer ett diagram av områdets art/area- kurvor att redovisas, 

i vissa lokaler skiljer sig lutningen på kurvorna mycket på grund av olika arttäthet. I dessa 

områden kommer flera diagram att visas vilka representerar de olika förhållandena som råder 

i de olika delarna av lokalen. För en komplett artlista och de olika lokalernas karaktärsarter se 

bilaga 1.   

5.1. Fjätursängen  

Områdesinventering 

I lokalen hittades totalt 64 kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Området utgörs av 

en öppen frisk gräsmark dominerad av älggräs längst de övre sydvästliga delarna och är 

gräsdominerad i den lägre nordliga delen mot hassellunden och upp mot den högre belägna 

södra delen upp mot skogsbrynet. Ängen sluttar nedåt mot sjön Fjäturen och genom området 

går en liten bäck med mynning i sjön. Strandlinjen är täckt av vass och längre upp växer 

klibbal. Lokalens östra kant av skogsbrynet domineras av triviala lövträd som vårtbjörk och 

asp, men det finns även inslag av två stora ekar och mindre ekskott. I den nedre nordöstra 

delen av området finns även en liten hassellund och en lite större högst upp i lokalens södra 

sida, i den norra hassellunden växer viol och smultron. I trädskiktet finns inslag av 

fruktbärande träd som rönn, vildapel och plommon, vilka troligen är en rest från de gamla 

torpen. I buskskiktet växer skogstry, berberis och en. Marken är torrare upp mot vägen och 

skogsbrynet och där hittas ängsflora som jungfrulin, gråfibbla, rödklint, ängsvädd och vanlig 

ögontröst. Lokalens mittenområde har friskare förhållanden där växer arter som 

humleblomster, hundkäx, hundäxing, skogsnäva och älggräs.  

Området ligger mycket vackert till och är omgiven av gran- och tallskog men ligger även nära 

både fina hagmarker och Mörtsjöängen. Den omgivande skogen är klassad som Natura 2000 

område och sumpviol finns i den närliggande skogen. Området har också ett högt 

rekreationsvärde då det ligger lättillgängligt nära ett elljusspår.  

Övriga arter: Djur som observerats på platsen under inventeringarna är stjärtmes, stor 

hackspett, vanlig groda, vårtbitare, citronfjäril, ekorre, bi, humla och röd trollslända.   
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Figur 4: Översiktsbild av Fjätursängen med provrutorna markerade (Google Earth 2010). 

Art/area analys 

 
Figur 5: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna.  

Flera av kurvorna skiljer sig mycket från varandra vilket beror på olika förhållanden i 

växtsamhället inom lokalen. 
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Figur 6: Art/area kurva över provruta 8 (se figur 5). 

Denna kurva har en Arrhenius- asymptotisk form, se figur 2 A, vilket tyder på ett mer 

finkornigt, jämnlikt växtsamhälle. Denna provruta ligger längst lokalens kant där torrare 

markförhållanden råder. Om artsamansättningen studeras närmare hittas hävdgynnade arter 

som liten blåklocka, prästkrage, ängsviol och ängsvädd vilket tyder på att denna kurva 

representerar växtsamhället på ett korrekt sätt. 

 
Figur 7: Art/area- kurva över ruta 6 (se figur 5). 

Lutningen av denna kurva, utplaningen och det låga artantalet stämmer bäst överens med ett 

fläckigt, ojämnt växtsamhälle, se figur 2 C1. Denna kurva ligger nära mitten av lokalen där 

friskare markförhållanden råder och om artsamansättningen studeras hittas ohävdsarten 

älggräs. Artmaxet är också lågt och beror antagligen på förekomsten av mer 

konkurrenskraftiga arters utbredning. 
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Figur 8: Art/area- kurva av provruta 2 (se figur 5). 

Kurvans lutning är närmare en Arrhenius- asymptotisk form (se figur 2 A), än den mindre 

välvda kurvans form (se figur 2 B). Kurvan planar inte ut vilket visar på att provrutans storlek 

är för liten för att beskriva växtsamhället. Även fast kurvan har ett av de högre artantalen i 

lokalen tyder inte detta på ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle om artsammansättningen 

studeras närmare. I provrutan hittas flera kvävegynnade arter som hundkäx, hundäxing och 

älggräs, det finns dock fortfarande spår kvar av en mer hävdgynnad flora då ängsviol och 

vitmåra återfanns. Det höga artantalet beror snarare på att de hävdgynnade arterna fortfarande 

kan leva kvar i minskande bestånd och att nya ohävdsarter vandrat in. Kurvan har troligare 

fått denna form av en slump och ett finkornigt, ojämnlikt växtsamhälle beskriver förhållanden 

bättre. 

5.2. Fällbro ekhage 

Områdesinventering 

I lokalen hittades totalt 31 stycken kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Området 

består av en höjd som släntrar ned i två välgallrade ekbackar och ligger nära Torslunda och ca 

2km från Skålhamra. Höjden ligger längst med vägen i ett mosaikartat landskap bestående av 

hag- och åkermarker omgivet av blandskog dominerad av gran. Hagby återvinningsstation 

ligger ca 1 km bort tillsammans med Norrortsleden och Hagbyvägen. Marken är frisk i 

slänterna med gräsvegetation som sedan övergår till hällmark högst upp på höjden.  

Längst ned i backen på den västra sidan, består trädskiktet av ekar vilka bedöms vara minst 

100 år gamla med breda kronor vilket tyder på att området tidigare varit mer öppet. Det växer 

även ek i den östra sluttningen. I båda sluttningarna växer också vårtbjörk och asp men ekarna 

dominerar, dock har mycket aspsly börjat komma upp. I buskskiktet återfinns gamla enar av 

vilka många är döende p.g.a. av ljusbrist vilket är ytterligare bevis för att området tidigare har 

haft en mer öppen karaktär. Närmast vägen på den östra sidan hittas ett bestånd med 

hallonbuskar vilket också visar på att marken börjar växa igen. Markvegetationen är 

gräsdominerad främst av hundäxing och en lundartad karaktär är på väg att utvecklas. I 
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markfloran återfinns arter som liljekonvalje, humleblomster, blåsippa, gökärt, stormåra, 

skelört, skogsklöver och backförgätmigej. Området är mycket öppet vilket innebär att ekarna 

får tillgång till mycket ljus, dock skuggar de ut annan markflora.  

Uppe på höjden består trädskiktet av gamla tallar och granar men nedåt sluttningen finns 

inslag av triviallövträd som asp, vårtbjörk, rönn och hägg. I buskskiktet återfinns gamla enar i 

slänterna som börjat dö p.g.a. ljusbrist. Markvegetationen övergår från att vara gräs- och 

örtdominerad till att domineras av lingon- och blåbärsris med mossa och enstaka gräs längst 

ned. Även örnbräken och getrams hittades och smågran och aspsly har börjat komma upp. 

Övriga arter: Förutom kärlväxter observerades under inventeringarna i lokalen slånlav och 

blåslav. Bland fågelarter hördes fasan och näktergal.  

 

 
Figur 9: Översiktsbild av Fällbro ekhage med markerade provrutor (Google Earth 2011). 
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Art/area analys 

 
Figur 10: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna. 

Kurvorna skiljer sig inte mycket från varandra och en gemensam nämnare är att alla 

provrutorna har ett lågt artantal och en svag lutning. De flesta kurvornas lutning stämmer bäst 

överens med figur 2C där kurvans form blir mer lineär eller trappstegsformad med en låg 

profil på grund av artutarmningen. Provruta 3, 4 och 5 har en mer Arrhenius- asymptotisk 

form, detta bedöms bero på slumpen på grund av det låga artantalet och typen av återfunna 

arter. 

5.3. Hagby  

Områdesinventering 

I området hittas 66 olika kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Lokalen består av en 

stor öppen gräsmark med ett flertal små kullar med friskare mark i den lågläntare terrängen 

och med typisk torrare backflora i de stenigare kullarna. Området är inhägnat och i dagsläget 

välbetat av hästar från Hagby stall. Området är omgivet av andra hagmarker och ett stort antal 

ädellövträd bestående främst av ek, men närmast hagen består den öppna skogen mest av 

gran. Inte långt ifrån går Hagbyvägen och Norrortsleden, även ett värmekraftverk och en stor 

återvinningsstation ligger ca 1.5 km bort. Skålhamra som är känt för sina artrika marker ligger 

ca 6 kilometer bort.  

Träden i området är sparsamt utspridda och står ensamma i hagen, de dominerande trädslagen 

är gran, rönn, tall, vårtbjörk och sälg. I det öppna skogsbrynet återfinns främst tall, vårtbjörk 

och gran. Även död ved finns i form av döda torra träd vilka har ett högt värde för både 

insekter och fåglar som boträd. Träden i hagen står enskilt och exponeras för mycket solljus 

vilket både gynnar trädens tillväxt och en rik insektsfauna.  

Buskskiktet domineras främst av enar som står ensamma eller i små grupper och av ett större 

slånparti i den nedre delen av hagen närmast den första kullen i hagens södra hörn. Nypon 
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finns utspridda i marken och ett större buskage av syren finns i den norra delen. De nedre 

regionerna är gräsdominerade med friska markförhållanden, här hittas ängskavle men även 

örter som fyrkantig johannesört, smörblomma och skogsnäva. Uppåt kullarna är marken 

torrare och där återfinns vitmåra, backnejlika, ängsvädd, stor och liten blåklocka, 

mandelblomma, brudbröd, jungfrulin, gulmåra, ängsviol och gråfibbla. 

Området har ett historiskt värde i form av fornlämningar, däribland en rund stensättning. 

Hagen har också ett högt rekreationsvärde dels på grund av den värdefulla floran, men också i 

form av de två vandringslederna Roslagsleden och Forntidsleden som går genom området. 

Även fritidsverksamhet i form av hästnäring finns i området.  

Övriga arter: Observerade djur vid inventeringarna: högt antal fjärilar, tordyvel och ormvråk. 

 

 
Figur 11: Översiktsbild av Hagby hästhage med markerade provrutor (Google Earth 2011). 
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Art/area analys 

 

 

Figur 12: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna. 

Provruta 6 kurva har en klassisk Arrhenius- asymptotisk form, se figur 2 A, vilket tyder på ett 

mer finkornigt, jämnlikt växtsamhälle. Denna ruta ligger belägen på mittenkullen där marken 

är torrare och har flora som bockrot, brudbröd, gulmåra, gökärt, liten blåklocka, stor 

blåklocka, vårärt och ängsviol. Därför borde denna kurva beskriva växtsamhället korrekt då 

det finns flera hävdgynnade arter och provrutan har det högsta artmaxet av alla undersökta 

lokaler.  De andra art/area- kurvornas artantal är lägre och har även en mindre välvd form men 

har fortfarande en Arrhenius- asymptotisk form. Om artsammansättningen studeras närmare 

hittas flera arter från successionskategori C som humleblomster, hundkäx, rölleka och 

ängssyra med inslag av mer ljuskrävande arter som teveronika och ängsviol. Ett finkornigt, 

ojämnlikt växtsamhälle är troligen mer en korrekt beskrivning av de friskare delarna i 

hagmarken. Generellt har de provrutor som ligger belägna på höjderna ett högre artantal och 

har mer hävdgynnad flora. Kullarna har antagligen varit svåra att bruka och därför inte 

konstgödslats vilket gjort att den hävdgynnade floran kunnat klara sig bättre. 

5.4. Hästängen 

Områdesinventering 

I lokalen hittas 41 olika kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Hästängen består av en 

stor öppen gräsmark belägen vid Rönningesjön på Gribbylundssidan, området är omgivet av 

tätort, vatten och en skogsbacke som sluttar upp mot blandskog bestående av triviallöv, tall 

och gran. En del av marken betas idag av hästar från Viggbyholms stall. Ute på ängen är 

marken gräs- och älgörtdominerad och saknar busk- och trädskikt. Träden återfinns i 

skogsbrynet som börjar i backens sluttning upp mot berget. Skogsbrynet är relativt öppet med 

lövträd som asp, ek, sälg, vårtbjörk och gran, dock har aspsly börjat växa upp på platsen. 
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Floran i brynet består mest av gräset hundäxing men även andra örter som smultron, 

rödklöver, stormåra och knippfryle.  

Ängsmarken ger tecken av att vara mycket kvävegynnad och domineras framförallt av 

hundäxing och älggräs, men andra örter som gulvial, kråkvicker, höstfibbla och stormåra 

påträffas. Ängen har friska markförhållanden med fuktigare stråk där älggräset främst 

dominerar i de fuktigare stråken. 

Lokalen delas av en grusväg och ligger lättillgängligt för allmänheten och ingår i ett populärt 

rekreationsområde med både bad och promenadstråk. Området har haft ett historiskt värde då 

det legat en gård kallad Hästgården alldeles i närheten.  

Ingen ovanligare flora finns i lokalen, dock ligger det mycket fint till i närheten av bad och 

promenadstråk. Kanske skulle det vara möjligt att låta hästarna beta hela området. Ängen bör 

sparas eftersom det bidrar till ett mosaikartat landskap i området, där våtmarker sparats och 

där både hällmark och skog finns i närheten.  

 

 
Figur 13: Översiktsbild över Hästängen med markerade provrutor (Google Earth 2011). 
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Art/area analys 

 
Figur 14: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna. 

Majoriteten av dessa kurvor har ett artantal under 10 och en låg lutning. Flera av provrutorna 

har en Arrhenius- asymptotisk form men en mer korrekt beskrivning är ett finkornigt 

ojämnlikt växtsamhälle (se figur 2 B) därför att få ljuskrävande arter hittas och området 

domineras av kvävegynnade arter som hundäxing, hundkäx och älgört. Provruta 2 har det 

lägsta artantalet i lokalen och en knapp märkbar lutning av kurvan vilket tyder på ett fläckigt 

ojämnlikt växtsamhälle. 

5.5. Jaktvillan 

Områdesinventering 

I lokalen hittades 48 olika kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Det undersökta 

området består av två torrare höjder, omgiven av ett lågläntare kvävegynnat gräsmarksområde 

med friskt markförhållande. Vegetationen går från arter mer typiska för friska 

markförhållanden i den lågläntare terrängen till en mer torrmarksgynnad flora upp mot 

höjderna där typiska hävdgynnade örter återfinns, framförallt i sluttningarna. Lokalen är 

relativt öppen med träd på kullarna och är omgiven av granplantering samt en hårt trafikerad 

väg på andra sidan. Bakom granplanteringen ned mot Arninge centrum finns ännu ett öppet 

ohävdat område med skyddsvärd flora. På kullen finns stensamlingar bl.a. samlat i en ring 

vilket är fornlämningar från järnåldern. Kullarna delas av ett lägre område vilket domineras 

av gräs och mossa.  

På höjden återfinns medelstora tallar ca 30-50 år gamla i grupp och upp mot skogen står stora 

vårtbjörkar längst kanten, troligen är de ungefär lika gamla som tallarna. På platsen växer 

också rönn, nypon och en. Enarna står utspridda på höjden tillsammans med nyponbuskarna, 

men även aspsly har börjat komma upp. Höjden har troligen blivit röjd och aspslyet verkar 

vara ca 2-3 år gammalt. Men även enstaka ekskott är på väg upp, dessa skott är extra viktigt 
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att skydda mot bete då ekar kan hysa ett stort antal arter. Marken är gräsdominerad men i 

sluttningen återfinns örter som smultron, harklöver, brudbröd, jungfrulin och bockrot. Vid 

tallarna är undervegetationen mer typisk för en skogsmark med arter som blåbär, lingon och 

ljung, men även ärenpris hittades. Skyddsvärda örter som jungfrulin och brudbröd hittades i 

skogsbrynet runt hela området. Ett av områdets problem är att det ligger mycket ris och skräp 

längst brynet vilket missgynnar floran. Ett annat problem är att den lågläntare terrängen har 

mycket högt gräs med kvävegynnade arter vilket medför att den mer ljuskrävande floran i 

dagsläget inte har en chans att etablera eller utöka sina populationer.   

Troligen har området varit betesmark och suttit ihop med det öppna området vid centrum, då 

Arninge har haft gammal bebyggelse med gårdar. Området saknar ett högt rekreationsvärde, 

dock finns lokaler att hyra och lunchrestaurang på Jaktvillan samt Hägerneholms stall i 

närheten. Området ligger nära tätort men är inget område dit allmänheten tar sig. Lokalen 

närmast centrum är överväxt med högt gräs och det är svårt att ta sig fram, floran och 

fornlämningarna har ett så högt kultur- och naturvärde att marken bör sparas.  

 

 
Figur 15: Översiktsbild över Jaktvillan med markerade provrutor (Google Earth 2011). 
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Art/area analys 

 
Figur 16: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna. 

De olika provrutornas kurvor skiljer sig från varandra beroende på de olika markförhållanden 

som råder i lokalen, då området består av en frisk kvävegynnad lågläntare del och en 

högläntare del med torrare markförhållanden. Provruta 1 har det högsta artantalet tätt följd av 

provruta 4, gemensamt för båda provrutorna att de ligger i områden där torrare förhållanden 

råder där mer hävdgynnade arter har sina starkaste fästen. Kurvorna har en Arrhenius- 

asymptotisk form, men en närmare studie av artsammansättningen tyder mer på ett finkornigt, 

ojämnlikt växtsamhälle (se figur 2 B), där hävdgynnad flora som bockrot och ängsviol 

fortfarande finns kvar i små bestånd men mer konkurrenskraftiga arter dominerar. Provruta 2 

ligger i den friskare kvävegynnade delen av lokalen och kurvans lutning tyder på ett fläckigt, 

ojämnlikt växtsamhälle och har också lokalens lägsta artantal. Provrutorna 3 och 5 kurvor har 

en lägre lutning än provrutorna 1 och 4 men fortfarande en Arrhenius- asymptotisk form, en 

närmare studie av floran tyder dock på ett finkornigt, ojämnlikt växtsamhälle eftersom arter 

från successionskategori C dominerar men det finns fortfarande inslag av hävdgynnade arter 

som gulmåra, gökärt, svartkämpe och ängsviol. Dessa provrutor ligger i lokalens mittdel där 

torrare markförhållanden råder.  

5.5 Lilla Skogberga 

Områdesinventering 

I lokalen hittas 52 olika kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Det undersökta 

området består av en höjd omgiven av åkermark och enstaka bostäder, även Norrortsleden och 

en mindre bilväg ligger i närheten. Området har ett högt kulturellt värde med anor från 

järnåldern i form av ett gravfält, inklusive en fornlämning i form av en bautasten. Marken på 

kullen är torr och gräsdominerad med inslag av buskar och träd där buskarna står i grupp. I 

trädskiktet hittas främst tall och vårtbjörk med inslag av rönn, hägg, asp och aspsly har börjat 
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komma upp. Buskskiktet domineras av en som står i klungor men även nypon finns på 

platsen.  

Gravfältet visar tydliga tecken på att en igenväxning börjat ske i form av högt gräs och en 

dominans av kvävegynnade växter som hundäxing och åkertistel, även ovanligare skyddsvärd 

flora återfinns på platsen. Ned mot bostadshusen är floran mer kvävegynnad med hundkäx, 

hundäxing och stormåra men här hittas också ängshavre och gulmåra. Upp på sidorna på 

höjden där marken är torrare hittas typisk backflora med backtimjan, backnejlika och 

tjärblomster (Krok & Almquist 2007), men också andra hävdberoende arter som jungfrulin 

och vanlig ögontröst. I sluttningen ned mot åkerområdet återfinns ett stort bestånd av 

backsippa, en del av backsipporna på platsen har en botanisk unik form och har en laxrosa 

färg (f.salmonea) men även den lila (Anemone pulsatilla) sorten förekommer. 

Höjdens södra del är dominerad av träd som rönn, hägg och vårtbjörk medan den övre delen 

går från öppen gräsmark till skogsdominerad av tall och vårtbjörk och slutligen till stora aspar 

i den norra delen. 

Höjden har troligen inte blivit gödslad då den inte gått att odla upp, dock sker en ökad 

kvävetillförsel från de tungt trafikerade vägarna intill samt från de omkringliggande åkrarna. 

Området är inte lättillgängligt för allmänheten då det inte finns någon kollektivtrafik eller 

gångbana, utan man får använda bil eller gå längst en hårt trafikerad väg. Dock finns det ett 

rekreationsvärde i form av att titta på den ovanligare floran samt gravfältet och bautastenen. 

Även jaktträning verkar finnas i området då åtel i form av ett upphängt rådjursben hittats inne 

i skogen.  

Gravfältet ligger mindre än en kilometer från de artrika Prästgårdsängarna och även i närheten 

av andra betade hagar, därför finns en möjlighet till spridning av floran. Området är även 

klassat som Natura 2000 område tillsammans med Prästgårdsängarna på grund av sin 

värdefulla flora (Naturvårdsverket 2013). Området är tänkt att ingå i Prästgårdsängens-

Skogberga naturreservat (Carlberg 2012) och det är mycket viktigt att hävden upptas igen i 

detta område då flora finns från både successionskategorierna A och B vilka snabbt riskerar 

att försvinna då hävden upphör. 

Övriga arter: Djurliv som observerats på platsen under inventeringarna är vårtbitare, 

humlesvärmare sp., tofsvipa, gulsparv, gröngöling och sånglärka. 
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Figur 17: Översiktsbild över Lilla Skogberga med markerade provrutor (Google Earth 2010). 

 

Art/area analys 

 
Figur 18: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna. 

Provruta 3 har en Arrhenius- asymptotisk form vilket tyder på ett finkornigt, jämlikt 

växtsamhälle och provrutan har lokalens högsta artantal, rutan har hamnat fel under GPS 

mätningarna men ligger beläget i backkrönet där torrare markförhållanden råder. De andra 

kurvorna har en mindre lutning men har också en Arrhenius- asymptotisk form. Men eftersom 

området befinner sig i ett igenväxningstadium är ett finkornigt, ojämnlikt växtsamhälle (se 

figur 2 B) snarare en mer korrekt beskrivning av de rådande förhållandena. Om 
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artsammansättningen studeras hittas arter som backtimjan, bockrot, brudbröd, gråfibbla, 

gulmåra, gökärt, liten blåklocka och ängshavre i provrutorna 1, 2, 3 vilka också är de med 

högre artmax. Från provruta 4 till 8 avtar mängden av ljusberoende arter men arter som 

bockrot, brudbröd, gulmåra, svartkämpe, vitmåra, och ängsviol hittas fortfarande. I provruta 8 

hittas de mer skuggtåliga arter som röllika, ängshavre och ängskavle. 

5.7. Mörtsjöängen 

Områdesinventering 

I området hittas 65 olika kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Lokalen består av en 

öppen gräsmark med omslutande tall- och granskog. Mot elljusspåret och Mörtsjön på den 

södra sida består området av frisk mark som får torrare karaktär upp mot skogsbacken beläget 

längst med lokalens östra sida. Ned mot skogen och spåret på lokalens nordvästra sida övergår 

marken från frisk till fuktig och blir blöt närmast dikena. Marken är gräsdominerad med 

enstaka träd som gran, klibbal, sälg, vårtbjörk och ek. Skogsbacken är öppen och domineras 

av lövträd, främst asp med inslag av ek och sälg. Sälgen och ekarna är bredkroniga och 

erhåller tillräckligt med ljus, dock håller en igenväxning av kvävegynnad flora på att ske, 

även slånskott och aspsly håller på att komma upp.  

Buskskiktet består av en och nypon där enarna främst befinner sig i skogsbrynets backe och 

nyponbuskarna ute på gräsmarken. Området är dominerat av gräs som hundäxing, rödven och 

ängskavle men har även inslag av örter som hundkäx, kråkvicker och gulmåra. Även 

ovanligare flora som vanlig ögontröst, ängsskallra, rödklint, väddklint och ängsvädd finns i 

mindre bestånd. Området domineras trots slagning av kvävegynnade arter som hundäxing, 

hundkäx och älgört.  

Platsen har ett rekreationsvärde och ligger lättillgänglig bredvid ett joggingspår, även en 

grillplats med bänkar finns. Lokalen ligger mycket fint till och nära Mörtsjön och 

Fjätursängen. Platsen är omgiven av gran- och tallskog vilken är klassad som Natura 2000 

område och fynd av sumpviol gjorts i den närliggande skogen. Området ligger inte långt ifrån 

andra ängs- och hagmarker, så troligen kan en viss spridning och utbyte av arter ske. 
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Figur 19: Översiktsbild över Mörtsjöängen med markerade provrutor (Google Earth 2010). 

Art/area analys 

 
Figur 20: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna. 

Provruta 5:s kurvas lutning går mer mot en Arrhenius- asymptotisk form vilket indikerar ett 

jämlikt, finkornigt växtsamhälle, provrutan har också områdets högsta artantal. Om 

artsammansättningen däremot studeras närmare hittas mest kvävegynnade arter som hundkäx 

och hundäxing samt arter från successionskategori C som rölleka, skogsklöver och 

kråkvicker. Därför tyder detta mer på att kurvan fått denna form av en slump och inte på att en 

hög arttäthet finns därför är en mer korrekt beskrivning ett finkornigt, ojämlikt växtsamhälle. 

Om de andra kurvornas lutning studeras har även dessa en Arrhenius- asymptotisk form men 
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eftersom området domineras mer av skuggtåliga arter är ett finkornigt, ojämnlikt växtsamhälle 

(se figur 2 B), där mer ljuskrävande flora fortfarande lever kvar i små tynande bestånd en 

bättre beskrivning av växtsamhället. 

5.8. Stolpaskogsängen 

Områdesinventering 

I lokalen hittas 40 olika kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Området består av en 

öppen gräsmark med friskt markförhållande beläget nära Visinge station i slutet av 

Stolpaskogen med Stockholmsvägen framför den norra delen. Skogen närmast gräsmarken 

domineras av gran från vad som ser ut att bestå av planterade träd med triviallövträd närmast i 

skogsbrynet. På andra sidan vägen finns öppna gräsmarker och åkrar och ca en halv kilometer 

bort finns även stora bostadsområden.  

Områdets trädskikt består av gran, asp, vårtbjörk, äpple och sälg, där asp och gran är de 

dominerande trädslagen. Majoriteten av områdets aspbestånd återfinns i skogsbrynet och i en 

mindre grupp i norra kanten närmast vägen. En del av asparna i den lilla gruppen mot vägen 

har blivit ringbarkade och sedan avverkade för att motverka att mer aspsly ska komma upp i 

marken. Enstaka granar står ensamma på den öppna marken och majoriteten består av mindre 

exemplar som står längst områdets översta västra sida.  

Buskskiktet består av hallon och en där enstaka enar återfinns vid skogsbrynet och 

hallonbuskarna står i ett större bestånd längst upp i områdets sydöstra hörn. Markvegetationen 

är främst gräsdominerad av hundäxing och ängskavle med rika bestånd av den kvävegynnade 

örten älggräs och humleblomster. Andra örter som hittats på platsen är skogsnäva, brännässla, 

stormåra, teveronika, fyrkantig johannesört men även mer ljuskrävande arter som liten 

blåklocka, åkerviol, vitmåra och gullviva. Området ligger väldigt lättillgängligt för 

allmänheten med en grusväg som slingrar sig genom lokalen och vidare in mot ett 

motionsspår i skogen. Det finns ett rekreationsvärde då de boende i närheten använder 

området som promenadstråk. Gräsmarken ligger även nära andra öppna marker men ingen av 

dessa verkar ha ett speciellt högt floravärde. Dock har området ett historiskt värde då det 

gamla torpet Stolpen legat i närheten.  

Övriga arter: Djurarter som observerats på platsen under inventeringarna är en stor mängd 

trollsländor och rådjur i form av en rådjurslega.  
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Figur 21: Överblicksbild över Stolpaskogsängen med markerade provrutor (Google Earth 2011). 

Art/area analys 

 
Figur 22: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna. 

Kurvornas lutning ser ut att ha en Arrhenius- asymptotisk form men en närmare studie av 

artsammansättningen vilken domineras av arter ur successionskategori C i kombination med 

de låga artmaxet tyder snarare på att förhållandena går från ett finkornigt, ojämlikt till ett 

fläckigt, ojämnlikt växtsamhälle. Provrutorna 6 och 2 har högst artantal i lokalen med 10 arter 

och ser ut att ha en mer Arrhenius- asymptotisk form. Det låga artantalet kombinerat med en 

närmare studie av växtsamhällets artsammansättning tyder på att denna form mer beror på 

slumpen. I provruta 2 hittas skuggtåliga arter från successionskategori C som hundkäx, 
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kråkvicker och åkertistel, dock hittades liten blåklocka i mindre bestånd. I provruta 6 hittas 

också flera arter från successionskategori C som humleblomster, fyrkantig johannesört, 

älggräs och ängssyra, men också mer ljuskrävande arter som gökärt och rödklöver.  

5.9. Torrbacken 

Områdesinventering 

I lokalen hittades 64 olika kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Området består av 

en öppen gräsmark med flera gravkullar och andra fornlämningar som sedan övergår i en 

öppen tallskog med inslag av hällmarkskaraktär i små luckor ned mot Roslagsbanan. 

Markförhållandena är torrare uppe på höjderna med friskare mark mellan gravkullarna. 

Gräsmarken ligger som ett litet grönområde inklämt mellan bostadshus, köpcentret Täby 

centrums parkering och nuvarande Täby galopp som ska ombildas till höghusområde. Det 

verkar också som området varit större men blivit delat av en cykelväg.  

Trädskiktet domineras främst av tall och vårtbjörk, där träden främst står i små klungor eller 

ensamma. Rönn hittas utspridd över området och enstaka ek och ask. Tallarna formar en 

öppen skog längst bort där marken övergår i berg ned mot Roslagsbanan. Buskskiktet i 

området består främst av slån, nypon, hallon och en. Enarna står ensamma och utspridda över 

marken och en del har nått en höjd på 3-5 meter. Slånet formar ett tätt buskage i det nordöstra 

hörnet medan nyponen står i klungor utspridda över området samt i ett tätt buskage framför 

slånet. Hallonbuskarna hittas också i en större ansamling mellan nypon och slånbuskarna i det 

nordöstra hörnet av marken. 

Den friskare marken mellan kullarna domineras främst av gräs som ängskavle, ängshavre och 

hundäxing. I gräset hittas också örter som hundkäx, fyrkantig johannesört, rölleka och 

smörblomma, men även lite ovanligare flora som gullviva, brudbröd, rödklint, bockrot, liten 

och stor blåklocka, ängsviol och väddklint. Uppe på gravkullarna hittas mer typisk 

torrbacksflora som backnejlika, backsippa, harklöver, gråfibbla, mandelblomma (Krok & 

Almquist 2007), men också andra örter som vitmåra, gulmåra och jungfrulin.  

Torrbacken är extra skyddsvärd eftersom den har både ett högt historiskt och botaniskt värde 

samt även ett visst rekreationsvärde. Det historiska värdet ligger i gravkullarna och en rund 

stensättning som härrör från vikingatiden. Framförallt backsipporna är skyddsvärda och det 

största beståndet växer idag på den södra höjden i det nordvästra hörnet närmast 

grindtorpsområdet, enstaka blommor växer också på de andra kullarna. Troligen har området 

varit betat för länge sedan, och idag slås marken för att hållas öppen. Gravkullarna hålls också 

fria från träd och marken gallras eftersom inget sly finns. 

Ett problem finns med nedskräpning, där diverse material dumpats på området, allt från 

porslin, knivar och byggmaterial som kablar och trä. Detta brukar i regel städas upp relativt 

snabbt men nytt material tillkommer. Området är också mer känt för täbyborna som ölbacken 

eller flummbacken eftersom Täbys hemlösa och ungdomar brukar dricka där. Det finns en 
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eldplats med papperskorg men det ligger mycket kapsyler och glas där ändå, samt mycket 

småskräp som plastskräp och flaskor.  

Övriga arter: svampen rödvaxing hittades under inventeringarna. 

Figur 23: Översiktsbild över Torrbacken med markerade provrutor (Google Earth 2012). 

Art/area analys 

 
Figur 24: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna. 

De olika provrutornas kurvor varierar en del ifrån varandra både i lutnig och i artantal, vilket 

visar på att olika förhållanden i både artsammansättning och markförhållanden. Provrutorna 2 

och 6 har lokalens högsta artantal och har en Arrhenius- asymptotisk form vilket tyder på ett 
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finkornigt, jämlikt växtsamhälle. Om artsammansättningen studeras närmare i de båda 

provrutorna så hittas flera mer ljuskrävande arter. I provruta 2 hittas arter som bockrot, 

mandelblomma och teveronika, men också mer skuggtåliga arter som fyrkantig johannesört 

och hundkäx. I provruta 6 hittas mer ljuskrävande arter som bockrot, gråfibbla, humlelusern, 

knippfryle, liten blåklocka, prästkrage, rödklöver och teveronika. De andra provrutornas form 

har också en mer Arrhenius- asymptotisk form, detta tros dock vara missvisande då en 

igenväxning råder i områdets friskare delar, troligare är att växtsamhället har en finkornig, 

ojämnlikt struktur där rester av mer hävdberoende flora fortfarande har klarat sig kvar. 

5.10. Torslunda gård 

Områdesinventering 

I lokalen hittas 68 olika kärlväxter, för en komplett artlista se bilaga 1. Området består av en 

stor öppen hage med inslag av skogsbete och buskar och tre större torrare höjder med 

torrbacksflora medan den lägre marken är gräsdominerad med friska markförhållanden. 

Området är inhägnat och har betats sen 1960- talet av kor (Eriksson 2011) och tillhör 

Torslunda gård. Hagmarken ligger beläget i ett mycket artrikt landskap och Skålhamra 

kvighagar ligger ca 1km bort. Närområdet är ett mosaikartat landskap med inslag av 

granskog, områden med gamla ekar, åkrar och öppna marker.  

I trädskiktet återfinns framförallt gran och tall vilket dominerar de skogsbetade områdena 

längst bort i sydöstra hörnet av marken och i andra änden av hagen i det nordvästra hörnet. 

Skogen är öppen och har även inslag av vårtbjörk, asp, rönn och mindre ekar. I buskskiktet 

hittas en, nypon, slån och krusbär, där enen främst dominerar höjderna men står luckigt och 

slånet hittas i tätt buskage i det nordvästra hörnet närmast åkern. Nyponen hittas också främst 

nära höjderna och krusbären i närheten av slånbuskaget.  

Marken är frisk och gräsdominerad i de lågläntare delarna och domineras främst av gräsen 

ängskavle och hundäxing, bland örterna förekommer blåsuga, smörblomma, ängsviol, 

ängssyra och vitklöver. I de lite högre markerna växer tjärblomster, mandelblomma, 

knölsmörblomma, jungfrulin, vitmåra, gulmåra, svartkämpe, stor och liten blåklocka och 

gråfibbla, där förekommer också gräsen fårsvingel och rödven. 

Hagen har en stor artrikedom och det är tydligt att den blivit hävdad under en längre tid och 

bär tydliga spår av en betesmark, som taggigt buskage och tydliga grästuvor i den friskare 

marken med gräs som djuren låtit vara eftersom enklare spädare bete hittats. Även skogsbete 

finns vilket har blivit mycket ovanligare idag (Höök Patriksson red. 1998) och skogen står 

luckig och marken där har en rik örtflora. Denna hagmark har ett mycket högt bevarandevärde 

med sin stora artrikedom och dess närhet till flera andra artrika hagmarker och marker med 

stora ekträd. Den ovanligare floran hittas på höjderna som troligen inte gått att gödsla men i 

den friska marken hittas också bevarandevärd flora som ängsviol och jungfrulin vilket gör att 

hela hagen bör ses som skyddsvärd.  
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Det finns historiska värden i form av en mängd fornlämningar samt ett gammalt kubbhus. 

Idag är rekreationsvärdet av platsen begränsat eftersom det är en hage på privatägd mark, men 

floran är fin och har ett värde för botaniskt intresserade.  

Övriga arter: Djurarter som observerats på platsen under inventeringarna är bålgeting och 

spillkråka. 

 
Figur 25: Överblicksbild över hagmarken vid Torslunda gård med markerade provrutor (Google Earth 2010).  
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Art/area analys 

 

Figur 26: Diagram över art/area- kurvorna, där de olika symbolerna representerar de olika provrutorna. 

Provruta 8, 3 och 5 har en Arrhenius- asymptotisk form och de högsta artantalen i lokalen. 

Om artsammansättningen studeras närmare hittas också flera mer ljuskrävande arter i dessa 

provrutor tillsammans med skuggtåliga. Dessa faktorer tillsammans med kurvornas lutning 

tyder på att ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. De provrutor med högst artmax och flest 

ljuskrävande arter är de som ligger belägna i eller i anslutning till den mer höglänta terrängen 

där torrare markförhållanden råder. Detta beror dels på att de ljuskrävande arterna har lättare 

att klara sig kvar i ett område med begränsade resurser samt att kullarna varit svåra att bruka 

och därför antagligen inte blivit plöjda eller gödslade. Flera av de andra provrutornas kurvor 

har också en Arrhenius- asymptotisk form, majoriteten av dessas artsammansättning består av 

skuggtåliga arter och har ett lägre artantal vilket antyder att denna form mer beror på slumpen, 

troligare är växtsamhället mer likt det i figur 2 B vilket beskriver ett finkornigt, ojämnlik 

struktur. Mer ljuskrävande hävdberooende flora hittas dock också i den lågläntare terrängen 

och troligen är den på väg att öka sina populationer då hagen hålls i god hävd.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att få en uppdaterad bild av 10 utvalda ängs- och 

betesmarkers tillstånd och vad som kan göras för att öka den biologiska mångfalden i de 

undersökta lokalerna. Diskussionsdelen är uppdelad i olika delar, först diskuteras allmänna 

åtgärder där lokalerna jämförs med varandra och idéer och problem diskuteras. Därefter följer 

en genomgång av varje område där en tolkning av resultaten ges tillsammans med 

rekommenderade åtgärder och diskussionen avslutas med källkritik och metod.  

6.1. Allmänna åtgärder  

De undersökta lokalerna skiljer sig en del från varandra både vad gäller artsammansättning 

och hur välhävdade markerna är. Faktorer som påverkar artantalet kan vara om de olika 

områdenas markförhållanden är fuktiga, friska eller torra, om områdena är kvävepåverkade 

och vilken typ av hävd markerna får. I många av lokalerna har hävgynnad flora hittats vilket 

tyder på att markerna varit hävdade en gång i tiden, dock har de flesta markerna problem med 

skuggtåliga och kvävegynnade ohävdsarter.  

Det högsta artmaxet i en provruta erhölls i Hagby hästhage med ett antal på 21 arter, därefter 

Torslunda med 19 arter och Torrbacken med 18 arter. Gemensamt för dessa tre lokaler är att 

de är eller har varit betespåverkade och har torrare områden med gravkullar där den mer 

ljuskrävande hävdgynnade floran kunnat klara sig kvar. Om art/area- kurvorna studeras 

närmare syns det att Hagbys kurvor inte skiljer sig lika mycket från varandra och att artmaxet 

aldrig går under 10. Torslundas kurvor varierar mycket från varandra och har både låga och 

höga värden i artantal medan de flesta av Torrbackens kurvor inte går under 10 i artantal. 

Hagby har förvisso det högsta artmaxet men både Torslunda och Torrbacken har fler kurvor 

med ett högt artmax, vilket gör att de också bör ses som extra skyddsvärda. 

Fjätursängen, Mörtsjöängen och Lilla Skogberga följer de andra artrika områdena med artmax 

på 17, 16 och 15. Fjätursängen har det högsta artmaxet men art/area- kurvorna varierar både i 

artantal och lutning vilket beror på att den hävdgynnade floran ligger längst kanten av lokalen 

där arttätheten är högre. Om Mörtsjöängen och Lilla Skogbergas art/area- kurvor studeras 

närmare går de sällan under 10 i artmax och har ett högre artantal i de flesta av provrutorna. 

Mörtsjöängen och Lilla Skogberga har också fler hävdgynnade arter spridda över hela lokalen 

än vad Fjätursängen har. Detta är positivt i restaureringsammanhang då det finns flera 

utspridda populationer över marken som kan expandera om rätt hävd sätts in. 

Det är också intressant att jämföra Jaktvillan och Hästängen med varandra då dessa marker 

ser ut att likna varandra vid en första anblick av art/area- kurvorna. Båda områdens art/area- 

kurvor varierar i både artantal och lutning ifrån varandra och Hästängen ser ut att ha en högre 

arttäthet än Jakvillan på grund av högre artantal i fler provrutor. Om artsammansättningen 

däremot studeras närmare har Jaktvillan en mycket större andel av hävdgynnade arter än vad 

Hästängen har. Skillnaden är att Hästängen är mer hävdad än vad Jaktvillan är och att 

Jaktvillans hävdgynnade arter är samlade längst området kant och till de torrare höjderna. Om 

de friskare lågläntare delarna av Jaktvillan jämförs med Hästängen så stämmer det att 
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Hästängen har fler arter men jämförs de artrikare torrare delarna av Jaktvillan så stämmer inte 

detta påstående. Jaktvillans växtsamhälle i de torrare delarna verkar vara ett finkornigt, 

ojämlikt där rester av den gamla hävdgynnade floran fortfarande finns kvar medan 

Hästängens växtsamhälle snarare verkar växla mellan ett finkornigt, ojämlikt till fläckigt, 

ojämlikt och har förlorat det mesta av sin tidigare flora. 

Stolpaskogsängen och Fällbro ekhage hör till de artfattigaste av de undersökta lokalerna och 

det är därför intressant att jämföra de två områdena. Inget av områdenas artmax går över 10 

och de flesta art/area- kurvorna har inte en hög lutning. Den stora skillnaden är att Fällbro 

ekhages art/area- kurvor planar ut medan Stolpaskogsängens art/area- kurvor inte gör det. I 

Fällbro ekhage råder också en stark igenväxning där endast få gräsmarksarter klarat sig kvar 

medan Stolpaskogsängen är hävdad och har fler arter ur successionskategori A och B. Fällbro 

ekhage har ett fläckigt, ojämlikt växtsamhälle medan Stolpaskogsängen verkar ha en 

finkornig, ojämlik struktur. Trots att Stolpaskogsängen får mer hävd är ändå artantalet lågt 

vilket troligen beror på att området gödslats och fortfarande visar tecken på att vara 

kvävepåverkat. Dessa värden kommer att bli mycket intressanta i framtiden då observationer 

kommer att kunna göras om artantalet ökar eller minskar i de enskilda provrutorna. Fortsatta 

studier kan även göras för att se om artsammansättningen i de enskilda provrutorna ändras 

med tiden. 

Under undersökningens gång fanns förhoppningar om att hitta särskilda arter på vissa lokaler, 

t.ex. förväntades finnögontröst på lokalen Lilla Skogberga. Förhoppningar fanns även att hitta 

ängsskallra på Fjätursängen då denna art återfanns på den närliggande Mörtsjöängen. Att 

dessa arter inte återfanns kan bero på att de missades under inventeringarna vilket kan vara 

fallet med finnögontrösten vid Lilla Skogberga, eller att arten inte finns på området vilket 

troligen är fallet med ängsskallran vid Fjätursängen. Det var även väntat att ängsskallra skulle 

återfinnas vid Torrbackarna då denna art funnits med i tidigare inventeringar. Att ingen 

ängsskallra hittades kan bero på att den troligen inte finns i några större bestånd och att arten 

kan ha missats under inventeringen. Förhoppningar fanns att hitta kattfot vid Torslunda och 

Hagby då dessa lokaler inte ligger alltför långt ifrån Skålhammra där förekomster finns. 

Troligen beror detta på att spridningen och utbytet mellan dessa lokaler är begränsat. 

Vilka åtgärder kan då vara värda och effektiva att sätta in för att öka den biologiska 

mångfalden i de undersökta områdena? Och vilka är de största problemen som bidrar till en 

låg biologisk mångfald i de undersökta lokalerna? Nedan följer några idéer om åtgärder som 

skulle kunna prövas för att få en ökad hävd i de undersökta lokalerna. Det är också viktigt att 

en långsiktig plan finns för det område som insatser planeras i, det är ett slöseri med resurser 

att bara göra en engångsåtgärd i ett område för att sedan lämna det. 

I dagsläget klipps allmänna gräsmattor i Gribbylund med häst och vagn, där vagnen består av 

ett skärande redskap som snurrar när hästen går framåt, se figur 43. På vissa lokaler som är 

plana och lättillgängliga med bil skulle detta kunna vara ett alternativ. Fördelen med den 

hästdragna klippningen är att det är ett skärande redskap vilket är skonsammare för växterna 

samt att det ger mindre risk för markskador vilket tunga maskiner riskerar att göra i form av 
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hjulspår. Dessutom ger det en mindre kvävetillförsel eftersom det inte ger några direkta 

utsläpp i form av avgaser förutsatt att gödseln tas bort, de minskade avgaserna ger även en 

mindre klimatpåverkan. 

                                                         
Figur 43: Gräsmark vid Gribbylund slås med hästdriven klippmaskin.  

Bete skulle också i flera lokaler vara ett bra alternativ, gärna i kombination med slagning 

vilket ger en ökad intensitet i hävden. Framförallt Lilla Skogberga skulle gynnas starkt av bete 

då de flesta av lokalens arter är betesgynnade. Bete har prövats på Fjätursängen vilket är 

mycket positivt om det kombineras ihop med slagning, detta skulle också med fördel kunna 

prövas vid Mörtsjöängen efter slagning. Detta kan om möjlighet finns även prövas på andra 

marker som inte ligger alltför nära stora vägar som Torrbacken och Hästängen.    

En allmän slåtterdag skulle kunna införas för att se om intresse finns från allmänhetens sida 

att lära sig. Detta skulle kunna ske i samarbete med lokala föreningar som 

hembygdsföreningen och naturskyddsföreningen. En kurs skulle kunna hållas i hur markerna 

brukades förr samt utbildning hur man slår med en lie. Om intresse finns skulle en årlig 

slåtterdag kunna införas där en värdefull mark väljs ut och slås traditionellt varje år, detta 

skulle även skolklasser kunna vara med på.  

Det finns flera orsaker till att de undersökta lokalerna ser ut som de gör idag och en rad 

åtgärder kommer att behöva sättas in för att en ökning av arter ska kunna ske. Ett av de större 

problemen för de undersökta lokalerna är igenväxning, vilket flera av lokalerna visar tecken 

på med en dominans av kvävegynnade skuggtåligare högväxt flora. Detta leder till en 

biotopförlust och innebär ett minskat livsutrymme för arter knutna till det gamla jordbrukets 

marker. Detta problem är också tätt sammankopplat med ett ökat inflöde av kväve och den 

fragmentering och isolering av ängs- och betesmarker som idag kan observeras över hela 

Sverige. Flera av lokalerna har troligen tidigare gödslats då de har frisk mark och varit lätta att 

bruka vilket påverkat platsernas artsammansättning negativt genom att mindre 

specialanpassade snabbväxande arter gynnats och den gamla mer hävdgynnade floran 
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försvunnit. De flesta av de undersökta områdena slås idag men en intensivare hävd skulle 

behövas då gräsmarkernas flora ofta har växt sig hög i början av hösten. Vid Lilla Skogberga 

som inte får någon hävd illustreras detta problem tydligt då högväxt flora börjar ta över och 

kväver den mer ljuskrävande floran, se figur 44.      

En del av slagningen av de olika lokalerna börjar i juni efter midsommar vilket egentligen är 

lite för tidigt då man traditionellt slog markerna tidigast i juli. Detta är viktigt för att alla arter 

ska få en chans att sätta frö innan de slås, det är också en fördel om höet får ligga och torka ett 

par dagar så att fastsittande frön hinner trilla av. Detta har observerats på Torrbacken vilket är 

mycket positivt, dock är det problematiskt att höet efter insamling blivit kvar i balar på 

platsen, vilka istället bör transporteras bort.  

                                                              
Figur 44: Lilla Skogberga får ingen hävd och en tjock förna med förra årets gräs ligger kvar vilket gör det svårt 

för den mer ljuskrävande floran att gro.  

Eftersom hävdgynnad flora kan vara svår att få tillbaka till ett område när den väl försvunnit 

kan insåning vara ett alternativ då andra spridningsvägar saknas. Vid insåningsförsök skulle 

det mest ekonomiska och minst arbetskrävande sättet vara att välja en redan existerande ängs- 

eller betesmark för att sedan så in en egenkomponerad fröblandning bestående av lokala arter. 

Eftersom stora frömängder krävs vid en egenkomponerad fröblandning kan det vara lättare att 

ta hö från en annan artrik mark och låta det fröa av sig på den tilltänkta marken. Det är då 

viktigt att höet efter några dagar transporteras bort för att undvika gröngödsling och att en 

kontinuerlig hävd följer för att de nysådda fröna ska få en chans att etablera sig. Detta kan ske 

både genom slåtter och bete, fördelen med bete är att djurens tramp skapar nya jordblottor där 

fröerna kan etablera sig.  Det skulle också vara mer kostnadseffektivt att istället för att skapa 

en helt ny mark istället försöka utvidga de marker som redan finns med röjning av redan 

existerande öppna platser eller gläntor med halvskuggiga förhållanden.  

En annan anledning till minskningen av ängs- och betesmarkerna är exploatering av bland 

annat bebyggelse och industri, vilket håller på att hända med Fjätursängen där en kraftledning 

grävs ned rakt genom ängsmarken. I den offentliga MKB-rapporten hävdar Stockholms ström 
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Svenska kraftnät att ”För de öppna delarna vid Fjäturens södra ände bedöms konsekvensen bli 

obetydlig.” (Svenska Kraftnät 2008). De har då fullständigt frångått att Fjätursängen är en av 

Täbys mest artrika marker och att området kommer att påverkas mycket negativt av både 

körvägar och jordmassor.  

Ändringar görs nu av Svenska kraftnät i samarbete med Täby kommun för att skona ängens 

natur- och kulturvärden så mycket som möjligt. Servicevägen har blivit flyttad från att gå 

längst med spåret som går efter ängens östra långsida då den mest värdefulla floran återfinns 

där. Själva kabeln kommer att grävas ned och gå längst med ängens västra sida, för att sedan 

fortsätta tvärs över ängsmarkens nordöstra del. Hänsyn kommer även tas till var jordmassorna 

dumpas och till var maskinerna kör. Hänsyn ska även i största möjliga utsträckning tas för att 

skona andra miljövärden som döda träd, samt bärande- och solitärträd. Svenska kraftnät ska 

också stå för kompenserande åtgärder för den mark som förstörs och håller också på att 

utarbeta lämpliga kompensationsåtgärder i samarbete med Täby kommun som ett led i att 

minska den negativa miljöpåverkan som verksamheten orsakar. Tänkbara åtgärder skulle 

kunna bestå av att ersätta den förlorade ängsmarken med en likvärdig areal. Eftersom det är 

svårt att återfå en artrik flora i skapandet av en helt ny ängsmark skulle ett alternativ vara att 

utvidga arealen av en befintlig ängsmark. Fjätursängen skulle med rätt insatser ha stor 

potential att återfå en värdefull flora och har dessutom ett bra läge i förhållande till andra 

öppna marker, ett alternativ till kompensationsåtgärd skulle kunna vara att bidra till en fortsatt 

skötsel av området. Ett annat alternativ skulle kunna ske i form av insåningsförsök, genom att 

ta hö från närliggande artrika marker för att hjälpa spridningen av ovanligare flora. 

Tyvärr kan en prioritering komma att behöva göras av vilka marker som är värda att lägga ned 

mest resurser på. Det kan vara bättre om begränsade resurser finns att satsa dem på 

bevarandet av marker som redan håller ett högt floravärde istället för att försöka få tillbaka 

floran på ett område som förlorat den och där det kommer att ta lång tid att få tillbaka 

värdena. Samtidigt som det kan vara dumt att satsa många resurser på ett område som kanske 

visserligen har ett högt värde i form av skyddsvärda växter men som är alldeles för litet och 

isolerat och där populationen kan representera en kvarvarande döende rest från forna tider. 

Det kan också vara dumt att lägga resurser på ett område som det finns planer på att utnyttja 

för andra ändamål, även om värdefull flora finns.  

Det är också viktigt att se till helheten och inte bara till en enskild art, en del arter fungerar 

som paraplyarter vilket innebär att den arten fungerar som en representant för en speciell 

biotop. Om den speciella artens behov är tillgodosett innebär det att flera arter också följer 

med eftersom de också är beroende av samma biotop, därför är både ängs- och betesmarker 

viktiga biotoper att bevara.  

Utöver de undersökta lokalerna finns flera andra mycket artrika områden som 

Prästgårdsängarna och Skålhamra kvighage som inte tagits med i denna undersökning. Dessa 

områden är också viktiga men genom att fler öppna marker vårdas kommer ett ökat 

livsutrymme skapas för de idag undanträngda hävdgynnade arterna. En välhävdad ängs- eller 
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betesmark ger också ett ökat livsutrymme för en rik fauna, då ett flertal insekter och fåglar är 

knutna till de öppna gamla markerna.  

6.2. Skötselråd 

6.2.1. Fjätursängen 

Förekomster av arter från successionskategori A och B hittades främst i kanterna av ängen där 

torrare markförhållanden råder, vilket antagligen är anledningen att de lyckats hålla sig kvar. 

Även arter från successionskategori C hittas i kanterna, majoriteten av successionskategori 

C:s arter hittas främst i de friskare delarna där kvävegynnade gräs som hundäxing och 

ängskavle dominerar, se figur 27. Även arter från successionskategori D hittas, där främst 

älggräset ställer till problem med sin dominans. Förekomsterna av blodrot, darrgräs, gråfibbla, 

gökärt och liten blåklocka indikerar ogödslade förhållanden, dessa arter återfinns i kantzonen 

av lokalen och det är där den hävdgynnade floran växer. Förekomsten av arter som jungfrulin, 

liten blåklocka, svartkämpe, vårbrodd och ängsviol är indikatorarter för betesmarker. 

Darrgräs, gökärt, ängsvädd och ögontröst är mer slåttergynnade och förekomsterna av arterna 

gråfibbla, prästkrage och ängsvädd och indikerar förutsättningar för en rik insektsfauna. 

Troligen har marken också varit betespåverkad eftersom många betesgynnade arter återfinns, 

men lokalen har antagligen varit en ängsmark längre bak i tiden.  

Hassellundarna är välskötta med en öppen karaktär se figur 28, även enarna har tillgång till 

mycket ljus, dock skulle ekarna kunna friställas mer. Hassellundarna bör sparas då de också är 

viktiga biotoper vilka bidrar till ett mosaikartat landskap. Marken i mitten av lokalen är frisk 

vilket innebär att den har en högre produktion än de torrare delarna upp mot skogsbrynet. I 

den friskare marken får ohävdsarter lättare fäste då de inte behöver hushålla med resurserna 

på samma sätt som i kanterna där torrare förhållanden råder. Antagligen är det delvis därför 

den ovanligare floran har kunnat hålla sig kvar, och även att området har slagits med maskin. 

Det största problemet är de kvävegynnade och skuggtåligare arternas dominans vilket gör att 

ängen är i behov av en intensivare hävd. För att minska älggräsets dominans kan 

mittenområdet där den har sitt starkaste fäste slås två gånger per säsong. Om den slås i juni 

före blomningen och en till gång i september missgynnas den starkt. Det är viktigt att inte slå 

resten av området med hävdgynnad flora vilken man vill främja, då denna behöver blomma 

och sätta frö. Sommaren 2012 har hela området betats av får vilket är mycket positivt för den 

hävdberoende floran. Om betet kombineras med slagning och fåren släpps på efterbete 

kommer maximal intensitet av hävden uppnås vilket ger stora möjligheter för en 

återetablering av mer hävdgynnad flora på resten av ängen. Det är också viktigt att allt hö 

transporteras bort efter slagning och extra noggrannhet krävs i lokalens kanter där den 

hävdgynnade floran har sina starkaste bestånd. Denna lokal skulle kunna vara en lämplig 

mark för insåningsförsök då hö skulle kunna tas från Mörtsjöängen för att få en ökad 

spridning av arter, bland annat ängsskallra. De två markerna ligger så pass nära varandra att 

inga lokala skillnader mellan kärlväxtarterna borde förekomma.   

Om art/area- kurvorna (se figur 5), studeras närmare visar de på ett finkornigt, jämlikt 

växtsamhälle, detta stämmer mer troligt överens med områdets kantområde där den 
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hävdgynnade floran har sina starkaste bestånd. För de friskare delarna beskriver ett finkornigt, 

ojämnlikt växtsamhälle till fläckigt, ojämlikt förhållandena bättre trots kurvornas Arrhenius- 

asymptotiska form. Detta beroende på att marken befinner sig i ett sent igenväxningsstadium 

trots slagning där arter från både successionskategori C och D har en dominerande ställning.  

Jämfört med de andra lokalerna är Fjätursängen dock artrik och har flera ovanligare och 

bevarandevärda arter som jungfrulin, svartkämpe, vanlig ögontröst, ängsviol och ängsvädd. 

Denna lokal är särskilt värdefull då den ligger nära andra öppna gräsmarker bland annat den 

artrika Mörtsjöängen, samt ligger bredvid ett Natura 2000 område och därmed bidrar till ett 

mosaikartat landskap. Om denna äng försvinner ökar fragmenteringen och därmed avståndet 

mellan de existerande öppna markerna, samt att livsutrymmet minskar ytterligare för de redan 

hotade arterna.  Ängen bör bevaras för att det är en av lokalerna som har en av de största 

potentialerna att återfå sin gamla flora. Platsen har därtill ett mycket högt kulturhistoriskt 

värde och ett högt rekreationsvärde då platsen både är naturskön och ligger lättillgängligt. 

 

  
Figur 27: Friskare förhållanden råder i större  Figur 28: Hassellunden är välskött och har en öppen karaktär. 

delen av ängsmarken.  

6.2.2 Fällbro ekhage 

I Fällbro ekhage är artantalet lågt och grässvålen håller på att utvecklas mot en skogskaraktär, 

det stora värdet är i dagsläget de gamla ekarna och tallarna, se figur 29. Fynd av arter från 

successionskategorierna C och D tyder på att detta område befinner sig i en sen 

igenväxningsfas och har övergått till ett skogstadium i de högre delarna. Där arter som 

hundäxing, humleblomster, skogsklöver och smultron hittas från successionskategori C och 

arter som blåbär, blåsippa, en, liljekonvalj, lingon och örnbräken hör till successionskategori 

D. Dock finns en sammanhängande grässvål kvar i de lägre delarna av lokalen och där hittas 
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också ett fåtal arter ifrån successionskategorierna A och B vilket visar att ljus når ned i viss 

mån. Från successionskategori A hittas backförgätmigej och från successionskategori B hittas 

femfingerört, gökärt, smörblomma och vårbrodd. Gökärten indikerar ogödslade förhållanden 

och är främst slåttergynnad medan vårbrodden är betesgynnad. Dessa arter är rester från en 

period då ljusförhållandena var bättre och området öppnare vilket även fynd av döende enar 

tyder på. Arterna från dessa kategorier lever en tynande tillvaro och håller på att försvinna på 

grund av att de blir utkonkurrerade av mer högväxta kvävegynnade arter.   

Det mest kostnadseffektiva är att vårda området som en lövskog och bevara ekarna då den 

tidigare floran kommer vara svår att få tillbaka på grund av att igenväxningen nått ett så sent 

stadium. De lågläntare delarna av lokalen är kraftigt igenväxta men har chans att få en högre 

artrikedom om området hävdas, en fin gradient skulle då skapas med ett öppet skogsbryn som 

övergår mot skog. Även enarna skulle må bra av att området gallrades, de fruktbärande träden 

som t.ex. häggen bör sparas då dess frukter gagnar områdets fauna. Alltså kan området bli 

artrikare om mer ljus släpps in genom röjning och friställning av ekar och tall. Om dessa 

solexponeras kommer insektslivet att gynnas, träden fungerar även som livsutrymme för 

lavar. Den bästa hävden för området är med maskin då bete i området i dagsläget är svårt då 

området är för litet och det är problem med att transportera ut vatten. 

Om art/area- kurvorna studeras närmare (se figur 10), har de låg välvning och ett lågt artmax 

vilket beskriver ett fläckigt, ojämlikt växtsamhälle. Denna beskrivning stämmer väl in på de 

rådande förhållanden i lokalen där en kraftig igenväxning råder. Jämfört med andra lokaler 

har Fällbro det lägsta artantalet och den lägsta välvningen på kurvorna. Lokalen har dock 

potential att bli ett viktigt område för bevarandet av den biologiska mångfalden då det ligger i 

en artrik miljö och kommer att bidra till ett varierat och mosaikartat landskap om satsningar 

görs för bevarandet av de gamla tallarna och ekarna. Tyvärr hittas mycket skräp som dumpats 

i området, se figur 30 och det är viktigt att man slutar använda området som dumpningsplats 

och att bråten forslas bort.  

 

  
Figur 29: Lokalens stora naturvärde är ekarna Figur 30: Mycket skräp ligger i lokalen. 

och tallarna. 
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6.2.3. Hagby 

Det är tydligt att platsen är hävdad och att kvävegynnade arter inte har kunnat ta över, floran i 

Hagby är dessutom av den ovanligare sorten och marken har ett högt skyddsvärde. Lokalen 

har flera arter tillhörande successionskategorierna A och B och mängden arter tyder på att 

goda ljusförhållanden råder i hagmarken. Det visar också att området får en tillräcklig hävd 

och därmed kan hålla många olika sorters arter. Eftersom en god hävd råder kan inte mer 

skuggtåliga arter ta över utan bidrar till en ökad mångfald. Även arter från 

successionskategorin D hittades men då dessa framförallt hittats i anslutning till buskar och 

träd där mer skuggiga förhållanden råder utgör de inte ett stort problem för hagmarken.  

Arterna en, gulmåra, jungfrulin, knippfryle, liten blåklocka, mandelblomma, nypon, 

svartkämpe, vårbrodd och ängsviol är typiska för en betesmark och hagen betas i dagsläget 

utav hästar, hävden är god då gräset är välbetat och mycket små förekomster av fjolårsgräs 

finns i hagen. Hästar har ett visst betesmönster där de lämnar vissa delar obetade och betar 

gräset mycket kort, därför skulle det vara optimalt att kombinera betet med ett annat djurslag 

som exempelvis får som historiska källor säger har funnits i Hagbyområdet. Hästar har också 

varit ett vanligt inslag i Täbys hagmarker förr i tiden varför detta är ett bra val av betesdjur. 

Marken erhåller dock kvävetillförsel från de betande hästarna men detta går att minimera om 

hagarna mockas med jämna mellanrum, detta avhjälper också problem med parasiter som 

annars kan uppstå. Vissa problem kan uppstå för insektsfaunan i och med hästbete på grund 

av att man ofta inför sommaren avmaskar djuren. Genom att ta träckprov kan man se om detta 

behövs och genom att ofta byta hage, mocka och låta marken vila kan avmaskning undvikas. 

Det finns också risk för att markskador kan uppstå av hästarnas tramp men detta avhjälps av 

ett begränsat antal djur och rotering av hagar. Vilka djurslag som än väljs så är det viktigt att 

se till att betestrycket i inte är för hårt eller blir för lågt. Hagen är dock mycket välskött och 

varken markskador eller betesskador på träd observerades. Det är också viktigt att vara 

observant så att hästarna inte börjar gnaga på lokalens ekträd då bladen och ekollonen är 

giftiga för dem. Skogsbete skulle kunna införas, dels med hästar men hästägare brukar vara 

oroliga att hästarna ska skada sig på den ojämna marken, där skulle får passa bättre.  

Förekomsterna av gråfibbla, gulmåra, gökärt och liten blåklocka visar på ogödslade 

förhållanden vilket gäller uppe på kullarna då de troligen varit för svåra att bruka i gamla 

tider. En viss kvävetillförsel kan ske från de närliggande vägarna men denna bör vara ganska 

måttligt. Ohävds- och kvävegynnade arter som hundkäx, hundäxing, åkertistel och ängskavle 

förekommer, men dominerar inte, även dessa arter kan finnas i en ängs- eller hagmark men 

ställer inte till problem om hävden är god.  Arterna bockrot, gråfibbla, prästkrage, blåklocka 

och ängsvädd visar på goda förutsättningar för en rik insektsfauna, denna gynnas också på 

området då död solexponerad ved finns. I hagen observerades också flera insekter, se figur 32.   

Det är viktigt att ett fortsatt gott betestryck uppehålls och att buskarna inte tillåts att breda ut 

sig i hagen. Detta gäller en och nypon men framförallt slånbuskaget som kan vara jobbigt att 

bli av med, även småplantor av gran bör tas bort om det kommer upp i gräsmarken. 

Syrenbuskarna bör sparas tillsammans med de fruktbärande träden samt med den döda ved 

som återfinns i området då detta gynnar lokalens fauna. 
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Lokalen är viktig i bevarandesammanhang då andra hagmarker ligger i närheten och området 

har det högsta artmaxet av alla undersökta lokaler. Området bidrar också till en minskad 

fragmentering av landskapet samt bibehåller livskraftiga populationer av hagmarksflora vilket 

ger en möjlighet till spridning. Om art/area- kurvorna studeras närmare (se figur 12), tyder 

den Arrhenius- asymptotiska formen på ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. Detta stämmer 

bra överens med växtsamhället uppe på kullarna där arter ur alla successionskategorier 

hittades. För de lågläntare friskare delarna av hagmarken, se figur 31, stämmer beskrivningen 

av ett finkornigt, ojämnlikt växtsamhälle in bättre trots kurvornas form då detta växtsamhälle 

domineras mer av växter från successionskategori C. Det finns dock populationer av arter från 

både successionskategorierna A och B och om hagen hålls i fortsatt hävd kommer dessa att 

kunna expandera ytterligare. 

  
Figur 31: Friskare förhållanden råder i de Figur 32: Hagby håller en rik insektsfauna. 

 lägre delarna  

6.2.4. Hästängen 

Hästängen består av en öppen gräsmark med friska markförhållanden och har få arter från 

successionskategori A samt successionskategori B, se figur 33. De arter som hittats är 

ljuskrävande men de flesta av dem är inte speciellt ovanliga, dock indikerar förekomsten av 

gökärt ogödslade förhållanden, detta gäller då främst områdets kantzon. De allra flesta arter i 

lokalen hör till successionskategori C där flera av arterna är kvävegynnade indikatorarter som 

hundäxing, hundkäx och ängskavle men skuggtåliga arter som skogsnäva och humleblomster 

hittades också. I successionskategori D hittas arten älgört vilken är en typisk ohävdsart som är 

svår att bli av med från gräsmarker. Även arten kirskål hittades på området vilken är en 

mycket svår art att bli av med när den väl etablerat sig, det bästa är att gräva bort den innan 

ytterligare spridning kan ske.  

Hästängen har en lång hävdkontinuitet men verkar i dagsläget förlorat det mesta av sin forna 

flora baserat på att få typiska hävdberoende ängs- och betesmarksarter hittades på platsen. 

Den betesgynnade arten vårbrodd hittades tillsammans med den mer slåttergynnade arten 

gökärt. Växtsamhället befinner sig i en ganska sen igenväxningsfas trots åtgärder genom 

slagning. De troligaste orsakerna bakom detta är att gräsmarken blivit kvävepåverkad och 

behöver en mer intensiv hävd på grund av områdets konkurrenskraftiga kvävegynnade arters 
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dominans. När arter försvunnit från ett område tar det ofta lång tid innan de kommer tillbaka 

igen trots att områdets hävdas. 

Gräset kan växa sig högt under slutet på sommaren/tidig höst trots att området slagits, detta 

gör att mer ljuskrävande arter får svårt att etablera sig och växa på platsen. En lösning skulle 

kunna vara efterbete av hästar från det närbelägna Viggbyholmsstallet efter slagning. En 

tillfällig hage skulle kunna sättas upp och hästarna skulle beta under en begränsad period och 

därmed inte störa de boendes friluftsvanor i alltför stor utsträckning. En stig går genom den 

nordvästra delen av området upp mot skogen vilken allmänheten nyttjar, men om hagen läggs 

bredvid så att stigen fortfarande blir framkomlig för allmänheten skulle hagen kunna bli mer 

accepterad bland de boende. Denna mark är plan och en utmärk kandidat för att hävdas med 

en hästdragen gräsklipparmaskin, eftersom närliggande gräsytor redan klipps på detta sätt. En 

stor fördel med denna metod är att växterna skärs av och att det inte så lätt uppstår körskador 

som det kan göra med tunga maskiner.  

Denna mark skulle kunna vara en kandidat för experiment för insåningsförsök om fröna 

samlas in från lokala källor. Dock är det viktigt med en fortsatt kontinuerlig hävd för att detta 

ska få någon bestående effekt. Även på Hästängen har höbalar blivit kvar vilka är viktiga att 

forsla bort från platsen för ett minskat kväveinflöde. Det växer också en del älgört i området 

vilken är viktig att få bort, detta görs effektivast genom att slå den två gånger om året, detta 

bör göras även om hästar betar området då de inte gillar att beta älgört. En kontinuerlig 

röjning av skogsbrynet skulle gagna artrikedomen och friställning av viktiga träd som sälg i 

skogsbrynet skulle gynna insektsfaunan. Om målet är att hävda marken som en äng bör inte 

buskar tillåtas etablera sig i marken, ska marken däremot behandlas som betesmark kan 

buskar som en och hagtorn tillåtas i viss mån. 

Om art/area- kurvorna studeras närmare (se figur 14), har flera av dem en Arrhenius- 

asymptotisk form vilket skulle tyda på ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. Det låga artantalet 

och en närmare studie av växtsamhällets arter tyder mer på ett finkornigt, ojämlikt 

växtsamhälle i de friskare delarna. Provruta 2 och 3:s kurvors låga lutning tyder mer på ett 

fläckigt, ojämlikt växtsamhälle. Eftersom arter från successionskategori C dominerar i 

kombination med det högvuxna gräset görs bedömningen att gräsmarken befinner sig i en 

igenväxningsfas och att en finkornig, ojämlik struktur speglar växtsamhället bäst där mer 

ljuskrävande arter finns kvar i små bestånd medan mer konkurrenskraftiga arter vandrat in och 

tagit över. Området har potential att bli artrikare men det kommer att ta lång tid, den fortsatta 

hävden av lokalen kommer att ge de mer ljuskrävande arterna en chans att etablera och utöka 

sina populationer. Om Hästängen förblir en öppen gräsmark kommer ängen att bidra till ett 

mosaikartat landskap i det närliggande området, som då kommer att ha inslag av både skog, 

hagmark och nyrestaurerade våtmarker.  
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Figur 33: Översiktsbild av Hästängen där friska markförhållanden råder.  

6.2.5. Jaktvillan 

Jaktvillan har arter ur successionskategori A och B, vilket tyder på att ljustillgången 

fotfarande är någorlunda god, den skyddsvärda floran är koncentrerad uppe på höjderna 

ovanför det friskare området och längs med kanterna i skogsbrynet, se figur 34. Anledningen 

till detta är troligen att de torrare markförhållandena gör det svårare för mindre 

specialanpassade arter att etablera sig. Flera av lokalens arter hittas i successionskategori C 

även de kvävegynnade arterna hundäxing och ängskavle. Dessa arter tyder på att området 

börjat växa igen, även arterna blåbär och kruståtel från successionskategori D hittades, vilket 

är ytterligare bevis för att en igenväxning håller på att ske. Arterna från successionskategori D 

växer främst i anslutning till tallarna där mer skogslika förhållanden råder, resten av området 

har dock en sammanhängande grässvål.  

Lokalen har troligen en gång i tiden varit betespåverkad då de betesgynnade arterna 

backnejlika, en, gulmåra, jungfrulin, mandelblomma, nypon, vårbrodd och ängsviol hittades. 

Arterna gråfibbla, gulmåra och gökärt tyder på ogödslade förhållanden vilket gäller höjderna 

som troligen varit för svåra att bruka. Förekomsten av arterna bockrot och gråfibbla tyder på 

att goda förhållanden finns för en rik insektsfauna. 

Den bästa hävdmetoden skulle vara bete då flera av de hävdgynnade arterna hittas i 

betesmarker. Får skulle vara de lämpligaste betesdjuren då området är litet och riskerar 

trampskador om större djur skulle beta det. Om detta inte sker bör det lågläntare starkt 

kvävegynnade området slås minst två gånger per säsong för att de hävdgynnade arterna ska 

kunna öka i antal och för att få bukt med det mycket högväxta gräset. Tyvärr finns flera 

rishögar längst områdets kant, vilket både ger en ökad näringstillförsel till marken och kväver 

den existerande floran. Därför är det viktigt att riset tas bort, detta skulle kunna brännas bort 

på plats i den lågläntare terrängen där floravärde saknas vilket skulle skapa en ny 
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etableringsyta för bland annat ängsviolen. Det är då viktigt att efterföljande hävd sker då nya 

näringsämnen släpps ut i marken. Några av tallarna skulle kunna gallras bort för att de 

resterande skulle bli mer solexponerade vilket gynnar en rik insektsfauna. Det är även viktigt 

att skogsbrynet hålls öppet så att en gradient skapas mellan skogsmarken och hagmarken 

vilket ger ett ökat livsutrymme för gräsmarkens arter. Det är även lämpligt att hävda det 

närliggande området intill Arninge centrum som också har skyddsvärd flora. Detta område 

håller på att växa igen och är i ett starkt behov av att hävden återupptas. De båda områdena 

separeras av en granplantering. När granplanteringen avverkas skulle det vara möjligt att 

istället för återplantering öppna upp området så att ett större utbyte kan ske mellan de båda 

markerna.   

Om art/area- kurvorna studeras närmare (se figur 16), skiljer de sig ifrån varandra beroende på 

var någonstans de ligger i lokalen. För höjderna där torrare markförhållanden råder är 

artantalet högre och kurvorna har en Arrhenius-asymptotisk form vilket tyder på ett 

finkornigt, jämlikt växtsamhälle. En mer korrekt beskrivning av de rådande förhållandena är 

ett finkornigt, ojämlikt växtsamhälle, baserat på att en igenväxning av marken råder med 

dominerande arter från successionskategori C. Det finns fortfarande hävdgynnad flora kvar 

vars populationer kan öka om en intensivare hävd sätts in. Den lågläntare terrängen är starkt 

kvävegynnad med högväxt gräs vilket också återspeglas av kurvornas låga lutning och låga 

artantal. Här handlar det om ett fläckigt, ojämlikt växtsamhälle med endast några få 

dominerande arter. Lokalen hör inte till de mest artrika av de undersökta områdena men har 

ändå en skyddsvärd flora. Med kontinuerlig hävd kommer detta område kunna hålla en hög 

biologisk mångfald och bidra till ett mer varierat och mosaikartat landskap.  

 
Figur 34: Översiktsbild av Jaktvillans torrare del där gräset inte kan växa lika hög som i de nedre regionerna. 

6.2.6. Lilla Skogberga 

Lilla Skogberga har flera arter från successionskategorierna A och B, många av dessa arter är 

starkt hävdgynnade och mycket ljusberoende, och flera av dem är ovanliga däribland den 
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unika formen av rosa backsippa, se figur 36. Det finns även ett flertal arter inom 

successionskategori C, vissa av dessa arter är högväxta och kvävegynnade som arterna 

hundkäx, hundäxing, åkertistel och ängskavle, även rika förekomster av ängshavre finns. 

Även blåbär har hittats på området vilken tillhör successionskategori D men detta hittades 

närmast träden och har ingen större spridning över gräsmarken.  

Arterna gråfibbla, gulmåra, gökärt, liten blåklocka och tjärblomster tyder på ogödslande 

förhållanden, höjden har troligen varit svår att bruka och därför inte konstgödslats. Många av 

de hävdgynnade arterna som hittats på platsen är typiska indikatorarter för betesmarker som 

backsippa, backtimjan, backnejlika, en, gulmåra, jungfrulin, knippfryle, liten blåklocka, 

mandelblomma, nypon, svartkämpe, tjärblomster, vårbrodd och ängsviol. Arterna bockrot, 

gråfibbla och blåklocka är också indikatorarter för att en rik insektsfauna finns på platsen. 

Förekomsten av fågelarterna gulsparv och gröngöling är indikatorarter för att en god variation 

finns av öppen betesmark och av spridda buskar och träd.  

Det som skapar problem är att gräsarterna håller på att ta över och området har börjat växa 

igen. Aspsly har också kommit upp och börjar ta över på den västra sidan av kullen, se figur 

35. Lokalen får i dagsläget inte någon hävd och rester av fjolårsgräset finns kvar i marken, det 

är av yttersta vikt att hävd sätts in så fort som möjligt då mycket höga floravärden finns i 

lokalen. Bland annat finns en rosa form av backsippa som inte hittas någon annan stans i 

Sverige och många andra hävdgynnade arter vars existens är beroende av att hävden 

återupptas. 

Även de unga aspträden som finns i förekomster i sluttningen ned mot åkern bör tas bort med 

hjälp av ringbarkning för att öppna upp området. För att behålla den gamla karaktären bör 

buskarna få stå kvar men inte tillåtas att sprida sig, då buskar tilläts växa i gamla betesmarker. 

Bete skulle kunna sättas in under en viss tid men inte för intensivt då risken finns för 

trampskador. Det bästa vore fårbete då området är mindre och inte håller tillräckligt med bete 

för kor. Ett annat alternativ är slagning antingen med lie eller med annat skärande redskap 

men då är det viktigt att det slagna gräset inte ligger kvar någon längre tid vilket skulle leda 

till en ökad näringstillförsel. Backsippan missgynnas dock starkt av slagning med lie varför 

bete vore den optimala hävdmetoden.  

Om art/area- kurvorna studeras närmare (se figur 18), har de flesta av dem en Arrhenius-

asymptotisk form vilket indikerar ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. Dock är området på 

väg att växa igen av kvävegynnat gräs och har en tjock förna då ingen hävd sker varför en 

bättre beskrivning är ett finkornigt, ojämlikt växtsamhälle där de hävdgynnade arterna håller 

på att konkurreras ut och försvinna. Trots att Lilla Skogberga inte erhållit det högsta artantalet 

jämfört med de andra lokalerna så är det ett av Täbys värdefullaste områden på grund av 

förekomsten av den ovanliga formen av rosa backsippor. Därtill finns många andra värdefulla 

hävdgynnade arter och området bör därför erhålla en hög prioritering i 

bevarandesammanhang. Lokalen ligger också nära Prästgårdsängarna vilka är kända för sin 

höga artrikedom där förekomster av finnögontröst finns. Båda lokalerna är tänkta att ingå i ett 

nytt naturreservat på grund av sin ovanliga flora. Det är därför viktigt att området fortfarande 
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sköts tills dess att en ny skötselplan kan utarbetas. En kompromiss skulle kunna vara att Täby 

kommun slår marken med skärande redskap och transporterar bort höet men inte gör någon 

röjning av lokalen fram till att skötseln tas över av länsstyrelsen då naturreservatet bildas.     

  
Figur 35: Aspar börjar ta över marken. Figur 36: Den ovanliga rosa formen av backsippa. 

6.2.7. Mörtsjöängen 

Mörtsjöängen har flera arter ur successionskategorierna A och B, många av dessa arter är 

starkt hävdgynnade och ovanliga som jungfrulin, vanlig ögontröst och ängsskallra. Detta tyder 

på bra ljusförhållanden och att marken hålls öppen, men de ovanligare arterna finns dock i 

mindre förekomster. På gräsmarken börjar mer konkurrenskraftiga och skuggtåliga arter 

komma upp vilka hör till successionskategori C, även några få arter som piprör, vitsippa och 

älggräs tillhörande successionskategori D hittades i lokalen. Gräsmarken domineras av 

konkurrenskraftiga arter och behöver därför en intensivare hävd för att de ovanligare arterna 

ska kunna öka i antal. Dock hittas de hävdgynnade arterna både i den friskare delen samt den 

torrare delen upp mot skogsbacken, se figur 37. Det har däremot börjat komma upp mycket 

sly i skogsbacken i form av asp och slån, där hittas även arter från successionskategori D som 

piprör och vitsippa.  

Det finns också kvävegynnade arter som brännässla, hundkäx, hundäxing och ängskavle. 

Brännässlorna och hundkäxet har dock inte tagit över medan det finns rikliga förekomster av 

ängskavlen och måttliga av hundäxingen. Arterna blodrot, darrgräs, gråfibbla, gulmåra och 

gökärt tyder på ogödslade förhållanden, detta gäller främst upp mot skogsbacken. 

Förekomsterna av arterna en, gulmåra, jungfrulin, knippfryle, vårbrodd och ängsviol tyder på 

påverkan av bete medan arterna darrgräs, gökärt, ängsvädd, vanlig ögontröst och ängsskallra 

är slåttergynnade. Marken har antagligen varit påverkad av bete men det är mycket troligt att 

den slagits på grund av de klassiska ängsarterna darrgräs och ängsskallra. Arterna gråfibbla 

och ängsvädd indikerar också en potential för en gynnad insektsfauna vars värden kan ökas 

med solexponerade träd och död ved. Även förekomsten av träden ek och sälg gynnar en rik 

insektsfauna. 

De gamla träden bör få vara kvar men skogsbrynet upp mot höjden bör röjas då mycket sly 

håller på att komma upp. Det är viktigt att backen röjs för att skapa en bryneffekt in mot 

skogen då ovanligare flora växer där som ängsvädd och gråfibbla. Även ohävdsarten älggräs 

återfinns i de våtare delarna och behöver slås minst 2 gånger per säsong för att den ska 
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försvinna, det är också oroväckande att kirskål börjat växa på marken och det kan vara värt att 

försöka gräva bort den innan ytterligare spridning sker då den är mycket svår att bli av med. 

Det är viktigt att hänsyn tas till den hävdgynnade florans blomningstider så den inte slås för 

tidigt utan hinner blomma färdigt och sätta frön först innan slagning av området sker. Därför 

kan området med älggräs slås 2 gånger men området med de hävdgynnade arterna bör bara 

slås en gång. Det är också viktigt att gräsmarken slås antingen mekaniskt med skärande 

redskap eller med lie för att de konkurrenssvaga arterna ska kunna vara kvar på platsen. För 

att öka intensiteten av hävden skulle efterbete av får kunna prövas då dessa betat vid 

Fjätursängen sommaren 2012. Det kan dock bli problem då området är ett populärt 

rekreationsområde och det råder en brist på lämpliga betesdjur.  

Om art/area- kurvorna studeras närmare (se figur 20), har de en Arrhenius- asymptotisk form 

vilket tyder på ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. Lokalen hyser flera starkt hävdgynnade 

arter men då dessa inte dominerar utan lokalen istället domineras av arter från 

successionskategori C beskriver ett finkornigt, ojämlikt växtsamhälle förhållandena bättre. 

Med ökad hävd kommer lokalen att få en högre artrikedom och därmed bidra till ett rikare 

mosaikartat landskap särskilt då området ligger bredvid andra värdefulla naturtyper som 

sumpskog, gran- och tallskog samt andra öppna gräsmarker. Lokalen har ett naturskönt läge 

och ligger i närheten av Mörtsjön vars omgivande skog är ett Natura 2000 område och 

förekomster finns också av sumpviol i den närliggande skogen. Lokalen är skyddsvärd på 

grund av den hävdgynnade floran och att det även finns en chans till utbyte av arter mellan 

Fjätursängen och de andra hagmarkerna.  

 

 
Figur 37: Översiktsbild av Mörtsjöängen. Markförhållanden är friska och längst skogskanten hittas de flesta av 

de hävdgynnade arterna, dock finns små förekomster i den friskare delen. 

6.2.8. Stolpaskogsängen 

Stolpaskogsängen har några arter från successionskategori A och B, gemensamt för dessa 

kategorier är att de består av ljusberoende arter vilket tyder på att ljus i viss mån når ned till 

marken. En del av dessa arter som vårveronika och backförgätmigej håller sig kvar i torrare 

områden med berg i dagen där andra arter har svårt att klara sig. På de friskare delarna finns 
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små förekomster av liten blåklocka och gullviva. Gullvivan är dock långlivad och kan därför 

finnas kvar länge trots att ingen ny föryngring sker. De flesta arterna i lokalen hör till 

successionskategori C med skuggtåliga och kvävegynnade arter vilka också dominerar, se 

figur 38. Även vitsippa och älggräs hittades vilka tillhör successionskategori D. Älggräset är 

svårt att få bort och det effektivaste sättet är att slå den två gånger under samma säsong.  

Förekomsten av gökärt och liten blåklocka tyder på ogödslade förhållanden, detta gäller 

främst lokalens kanter då stora delar av de friskare områdena är kvävegynnat vilket 

förekomsterna av brännässla, hundkäx, hundäxing och åkertistel tyder på. Nypon och liten 

blåklocka är betesgynnade arter medan liten blåklocka även kan finnas i ängsmarker, även 

gökärten är slåttergynnad. Förekomsten av blåklocksarter tyder också på att potential finns för 

en rik insektsfauna.  

Området har i dagsläget antagligen förlorat en stor del av den flora som en gång fanns men 

bör ändå fortsättningsvis hållas öppen då arter som gullviva och gökärt finns. Det börjar dock 

komma upp aspsly och smågran främst kring skogsbrynet vilket bör tas bort för att skapa ett 

öppet bryn. Stora aspar har ringbarkats för att sedan tas bort, vilket är positivt då mer ljus når 

marken och uppkomsten av aspsly förhindras. Fruktbärande träd som äppelträdet och rönnen 

bör sparas för att gynna faunan i området. Även nypon och hallonbuskarna bör sparas 

förutsatt att hallonen inte breder ut sig på bekostnad av örterna. De stora granarna som finns 

på området bör få stå kvar då de inte rör sig om någon större mängd.  

Om art/area- kurvorna studeras närmare (se figur 22), ser flera av dem ut att ha en Arrhenius- 

asymptotisk form vilket skulle indikera ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. Eftersom 

artmaxet inte går över 10 och gräsmarken domineras av arter ur successionskategori C med 

inslag av få hävdgynnade arter, är ett växtsamhälle som går från finkornigt, ojämlikt till 

fläckigt, ojämlikt en bättre beskrivning av de rådande förhållandena. Kurvornas form beror 

snarare på slumpen och speglar ett växtsamhälle med en låg arttäthet där hävdgynnade arter 

har klarat sig kvar i små fläckar. Jämfört med de andra undersökta lokalerna har Stolpaskogen 

ett lågt artantal varför det kan vara bättre att satsa mer resurser på artrikare områden. 

Eventuellt kan detta område lämpa sig för insåningsförsök eftersom det antagligen kommer 

att ta lång tid för den forna floran att komma tillbaka. Dock finns det fortfarande rester av 

hävdgynnad flora kvar, varför området fortfarande bör hållas öppet. Det är också viktigt att 

inte lämna kvar det slagna gräset för att på så vis minska kvävetillförseln. Detta område är 

plant och skulle eventuellt kunna hävdas med häst och vagn som gräsmattorna i Gribbylund 

klipps.  
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Figur 38: I Stolpaskogsängen råder friska förhållanden och lokalen är dominerad av kvävegynnat gräs. 

6.2.9. Torrbacken 

Torrbacken har flera arter från successionskategori A och B, gemensamt för dessa arter är att 

de är ljuskrävande och flera av dessa arter är typiska för hävdgynnade marker. Flera arter från 

successionskategori C hittas också i lokalen, dessa är mer dominerande och hittas framförallt 

mellan gravkullarna i de friskare områdena, se figur 40. Förekomsten av dessa arter behöver 

inte alltid vara negativ då flera av dem förekommer i ängs- och betesmarker, dock finns även 

flera kvävegynnade arter som brännässla, hundkäx, hundäxing, åkertistel och ängskavle. Även 

vitsippa och blåbär tillhörande successionskategori D hittades i lokalen, dessa växer mer i 

anslutning till trädförekomsterna i lokalen och dominerar inte varför de i dagsläget inte är 

något problem.  

 Arterna gråfibbla, gulmåra, gökärt, liten blåklocka och tjärblomster är indikatorarter för 

ogödslade förhållanden. Troligen har inte Torrbacken gödslats då backar varit svåra att bruka, 

kväveinflödet är antagligen atmosfäriskt och sker främst via avgaser från Täby- centrums 

parkering och den närliggande vägen. Arterna backsippa, backnejlika, en, gulmåra, jungfrulin, 

knippfryle, liten blåklocka, mandelblomma, nypon, tjärblomster och vårbrodd är typiska 

hagmarksarter medan gökärt är mer slåttergynnad. Enligt uppgifter från Täby kommun ska 

även ängsskallra finnas i lokalen vilket är en slåttergynnad art som dock inte hittades under 

inventeringarna i denna undersökning. Lokalen har antagligen varit betespåverkad men 

ängsskallran tyder också på att området en gång i tiden kan ha slagits. Dock visar fynd av 

backsippa på att det varit länge sedan då denna växt missgynnas starkt utav slåtter. 

Förekomsten av bockrot, blåklocka, gråfibbla och prästkrage tyder på att goda förutsättningar 

finns för en rik insektsfauna, solexponeras tallarna och om död ved lämnas kvar kommer detta 

att gynna insektslivet ytterligare. Även förekomsten av röda vaxskivlingar indikerar en god 

beteshävd.  
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Torrbacken har tidigare hört till ett större område med flera gravkullar men ligger i dag 

isolerad från andra öppna gräsmarker och kommer bli ännu mer isolerat, då området 

runtomkring byggs ut och det lilla området kommer att vara omgivet av bostadshus. Det är 

viktigt att fler ingrepp inte görs i lokalen som ytterligare kan splittra området då den 

värdefulla floran kommer få svårt att bilda livskraftiga populationer. Det är viktigt att området 

fortsätter att hållas öppet och fritt från buskage för att gynna den mer ljuskrävande floran. 

Området är välröjt då nästan inga nya skott av vedväxter hittats, tallarna bör sparas 

tillsammans med enarna och fruktbärande träd som rönn. I den friskare marken mellan 

gravkullarna kan buskar tillåtas i viss mån då de traditionellt sett funnits i gamla betesmarker. 

Då är det en fördel om buskarna står samlade i klungor vilket gör att deras influensområde är 

mindre vilket gör att de påverkar den omgivande floran mindre. Dock har typiska 

karaktärsarter hittats som tyder på att en igenväxning av området börjat ske trots slagning. 

Den kvävegynnade brännässlan finns i större bestånd i vissa delar av lokalen vilka enklast tas 

bort genom upprepad slagning. Området skulle med fördel kunna betas men detta kan bli 

problematisk varför slagning är ett bättre alternativ, backsippa missgynnas dock starkt av 

slagning varför det är viktigt att vänta tills de har blommat ut innan området slås. En lösning 

på problemet med igenväxningen skulle vara att slå problemarter som brännässla och hundkäx 

en extra gång under säsongen, dock bör inte den hävdgynnade floran slås mer än en gång per 

säsong eftersom det är den som ska gynnas. Det är också extra viktigt att ta hänsyn till de 

hävdgynnade arternas blomningstid så de hinner blomma och sätta frö innan området slås. Det 

är positivt att det slagna gräset tillåts ligga kvar ett par dagar men höbalarna har sedan blivit 

kvar. Det är viktigt att dessa tas bort från lokalen så att inte ett ökat kväveinflöde sker 

eftersom kvävegynnat gräs redan har en dominerande ställning i lokalens växtsamhälle. 

Om art/area- kurvorna studeras närmare (se figur 24), har de en Arrhenius- asymptotisk form 

och även ett av de högre artantalen jämfört med de andra undersökta lokalerna. Kurvorna 

varierar dock i lutning och form beroende på de olika förhållanden som råder i lokalen. Den 

mer hävdgynnade floran hittas i anslutning till gravkullarna där torrare markförhållanden 

råder. Provrutorna 2 och 6 har en Arrhenius-asymptotisk form och studeras 

artsammansättningen närmare finns det också flera hävdgynnade arter, därför görs 

bedömningen att de representerar ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. De andra kurvorna har 

också en Arrhenius- asymptotisk form men då arter från successionskategori C dominerar 

området bedöms ett finkornig, ojämlikt växtsamhälle vara en bättre beskrivning över de 

rådande förhållandena. 

Lokalen har ett högt bevarandevärde därför att mycket värdefull hävdgynnad flora finns som 

backsippa, jungfrulin, liten- och stor blåklocka, mandelblomma, vitmåra och ängsviol. 

Backsippa är en ovanlig växt i Täby och därför är det extra viktigt att området bevaras. 

Sipporna växer främst på en liten kulle i det nordvästra hörnet av området vilket är extra 

viktigt att hålla öppet om backsipporna ska finnas kvar på lokalen, se figur 39. Kullen där 

backsipporna växer bör skyddas extra från exploatering och röjas kontinuerligt. 
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Figur 39: Backsippor vid den nordvästra kullen. Figur 40: Mellan gravkullarna råder friskare förhållanden.  

6.2.10. Torslunda gård   

Torslunda gårds hagmark har flera arter ur både successionskategori A och B, många av dessa 

arter är ovanligare hävdgynnade som jungfrulin, svartkämpe och ängsviol. Flera arter ur 

successionskategori B är också knutna till de hävdpåverkade markerna som liten blåklocka, 

gökärt, mandelblomma och tjärblomster. En del arter hittas också ur successionskategori C 

och inga arter hittades tillhörande successionskategori D. Att många arter finns i 

successionskategori C behöver inte alltid vara en negativ faktor så länge dessa inte tar över 

och arter ur successionskategori A och B också finns i livskraftiga bestånd. Grässvålen i 

hagmarken är välbetad och trots att det finns kvävegynnade arter som brännässla, hundkäx, 

hundäxing och åkertistel dominerar inte dessa arter, se figur 42. Arter som fårsvingel, 

gråfibbla, gulmåra, gökärt, liten blåklocka och tjärblomster tyder på ogödslade förhållanden 

vilket gäller i lokalens höjder som troligen inte har gödslats då de historiskt sett varit svåra att 

bruka. Det är också i de torrare kullarna där de hävgynnade arterna har sina starkaste fästen, 

se figur 41.  I den lågläntare terrängen med friskare markförhållanden hittas de mer 

kvävegynnade arterna men det finns även arter från successionskategori A och B som 

jungfrulin, ängsviol och blåsuga. Arterna bockrot, gråfibbla stor- och liten blåklocka och 

prästkrage är indikatorarter för att goda förutsättningar finns för en rik insektsfauna, 

solexponeras även ekar och tallar kommer det att ytterligare gynnas. Arterna en, gulmåra, 

jungfrulin, liten blåklocka, mandelblomma, nypon, svartkämpe, tjärblomster och vårbrodd är 

typiska betesmarksarter, och hagen har betats sedan 60-talet av kor men Torslunda by har 

funnits sedan järnåldern och området har haft en öppen karaktär under mycket lång tid. Denna 

hävdmetod ser ut att fungera mycket bra då området håller många arter och det är även 

mycket positivt att skogsbete finns vilket i dagens läge har blivit ovanligare. Skogsbetet 

gynnar också många arter genom att skapa ett utdraget bryn istället för en skarp gräns mellan 

skog och hagmark.  

Det bästa för gräsmarken är ett fortsatt bete av kor, det verkar också vara ett lagom betestryck 

i hagen, då högt gräs saknas vilket ger livsutrymme för många ovanligare arter. Marken bör 

inte gödslas eftersom den värdefulla floran skulle ta skada då mer kvävegynnad 

konkurrenskraftig flora skulle gynnas. Det är också fördelaktigt om så lite avmaskningsmedel 

som möjligt används för att gynna insektsfaunan, för att gynna den ytterligare kan död ved 

sparas. Det finns även träd och buskar i marken vilka historiskt sett också tillåtits i en 
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betesmark. Så länge inte buskarna och träden tar över ger de en ökad mångfald i hagmarken, 

de är då fördelaktigt om de står samlade i klungor för att minska deras influensområde. 

Fruktbärande träd bör sparas samt en, nypon och slånbuskaget då dessa traditionellt funnits i 

gamla hagmarker samt även gynnar områdets fauna. Uppkommande sly bör hållas efter så att 

det inte konkurrerar ut existerande flora, eventuellt kan små ekskott skyddas för att en 

föryngring ska kunna ske men dessa brukar kunna växa upp i skydd av taggiga buskar som en 

i en beteshage.  

Om art/area- kurvorna studeras närmare (se figur 26), har kurvorna en Arrhenius- asymptotisk 

form vilket tyder på ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. Provruta 8, 3 och 5 har en Arrhenius- 

asymptotisk form och de högsta artantalen i lokalen, gemensamt för dessa provrutor är att de 

ligger belägna på höjder där torrare markförhållanden råder. Om artsammansättningen 

studeras närmare hittas också flera ljuskrävande arter varför tolkningen görs att dessa 

provrutor reflekterar förhållandena av ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. Provrutorna 

belägna i den lågläntare terrängen har ett lägre artantal, en lägre lutnig på kurvorna och fler 

arter från successionskategori C. Därför görs bedömningen trots den Arrhenius- asymptotiska 

formen att en mer korrekt beskrivning av de rådande förhållandena är ett finkornigt, ojämlikt 

växtsamhälle. Detta beror antagligen på att marken tidigare gödslat och brukats, dock finns 

tydliga tecken på att växtsamhället utvecklas mot ett finkornigt, jämlikt med en högre 

arttäthet, då flera hävdgynnade arter från successionskategori A och B hittats i de friskare 

markområdena. Eftersom hävden är god och hagmarken hävdats under en längre tid har nu 

den mer ljuskrävande floran en chans att utvidga sina populationer.     

Eftersom marken är privatägd är kommunens inflytande begränsat, men det är bra att känna 

till att denna artrika mark finns, eftersom den utgör en viktig lokal i ett område med flera 

andra artrika marker. Hagmarken bidrar till en minskad fragmentering och fyller en viktig 

funktion då den hyser ett stort antal hävdgynnade gräsmarksarter.   

 

  
Figur 41: De torrare delarna har en rik flora. Figur 42: Hagen är välhävdad.   
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6.3.  Metod och källkritik 

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket och upptäckt vilka delar av metoden som har 

fungerat mindre bra och vilka delar som skulle kunna förbättras för att få en så bra och korrekt 

undersökning av de olika lokalerna som möjligt.  

Art/area analysen valdes eftersom den är lätt att använda och ger snabba resultat när 

förändringar sker i arttätheten. Den var förut en av de vanligaste metoderna som användes vid 

inventering men metoden har fått kritik för indexvärdet som fås fram när art/area- kurvorna 

görs. Därför har inte indexvärdet använts för att jämföra artrikedomen på de olika lokalerna. 

Kurvornas utseende och lutning är fortfarande användbara tillsammans med lokalens arter för 

att avgöra vilken typ av växtsamhälle som existerar. I en art/area- kurva syns dock inte vilka 

arter som bygger upp den och kurvan kan även vara missvisande i artfattigare växtsamhällen 

då kurvan kan få en Arrhenius- asymptotisk form av slumpen och inte på grund av en hög 

arttäthet . Därför är det viktigt att studera vilken sorts arter som växer på platsen samt övriga 

förhållanden, som tjocklek på förnan och höjd på vegetationen.   

Ett problem som dök upp under undersökningens gång var problem med GPS koordinaterna 

som provrutorna markerades ut med istället för järnstänger. Detta gjordes dels för att se om 

processen kunde digitaliseras, fördelarna var en mindre materialkostnad, att rutorna inte skulle 

rubbas och att rutorna skulle vara lättare att hitta tillbaka till. Den stora nackdelen är att GPS- 

systemet har en felmarginal på upp till 10m vilket också skapade problem då koordinaterna 

för en del av provrutorna hamnade fel. Dessa provrutor går tyvärr inte att använda för 

framtida studier då provrutan behöver ligga på samma ställe, därför är det bättre att skapa 

fasta provrutor med järnstänger så att man med säkerhet vet var de är. Eftersom dessa 

provrutor inte går att använda igen och är missvisande har de tagits bort från 

översiktsbilderna, art/area- kurvorna går fortfarande att analysera varför de fortfarande finns 

med. Att bara använda GPS visade sig fungera mindre bra men i kombination med järnstänger 

kan den fortfarande användas för att återfinna provrutorna lättare.    

Det hade varit bättre om inventeringen med provrutorna genomförts i juni/tidig juli, dock 

slogs markerna vid midsommar, och inventeringen gjordes då under sensommaren/tidig höst. 

Det var dock en varm höst vilket möjliggjorde inventering då frosten ej kommit, även en 

kompletterande inventering gjordes det nästkommande året i mitten av augusti.   

För att tidseffektivisera undersökningarna av lokalerna skulle förslagsvis kommande 

undersökningar kunna göras av täckningsgrad och mängdförhållanden. Det kan även vara mer 

ekonomiskt att välja ut några specifika arter att följa istället. Dessa arter bör då vara 

karaktärsarter, som antingen representerar kända ohävdsarter eller ovanligare hävdgynnade 

arter som exempelvis den rosa backsippan.  
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7. Slutsats 

Syftet med denna undersökning har varit att få en översikt och en uppdaterad bild över 

lokalernas artsammansättning och hävdtillstånd för att sedan hitta den bästa lösningen av 

vilka åtgärder som bör sättas in för att öka den biologiska mångfalden.    

7.1. Kvävepåverkan  

I diskussionen följde en närmare beskrivning av de enskilda lokalernas tillstånd och vilken 

skötsel som skulle kunna sättas in för att gynna ängs- och betesmarkernas växter. Gemensamt 

för de flesta lokalerna är att det finns problem framförallt med en dominans av kvävegynnade 

arter. Alla lokalerna förutom Lilla Skogberga och Fällbro ekhage hävdas för tillfället antingen 

genom bete eller genom slagning med maskin. Att kvävegynnade arter dominerar Lilla 

Skogberga och Fällbro ekhage är inte speciellt konstigt då det inte finns några störningar som 

håller de mer konkurrenskraftiga arterna nere, Lilla Skogberga har fortfarande en mycket 

värdefull flora kvar medan Fällbro ekhage förlorat det mesta av sin. Hagby och Torslunda 

gård är betesmarker och välhävdade, dock hittas arter ur både successionskategori C och D, 

främst i de friskare områdena. De friskare planare områdena är mer kvävepåverkade och har 

antagligen blivit gödslade då marken varit lätt att bruka. Dock syns tecken på återhämtning då 

arter från successionskategori A och B hittas i de friskare områdena, i dessa områden kommer 

en uppföljning vara mycket intressant för att se om de konkurrenssvagare arternas 

populationer kommer att öka och inta nya ytor.  

Atmosfäriskt kväve från trafik spelar också in då flera av områdena ligger nära vägar som 

Hagby, Fällbro ekhage, Jaktvillan, Lilla Skogberga, Stolpaskogsängen och Torrbacken. 

Fjätursängen och Mörtsjöängen har fortfarande spår av sin forna flora kvar men domineras 

trots slagning av kvävegynnade arter. En bidragande faktor i Fjätursängens fall är att den 

tidigare slagits med slaghack vilket missgynnar den hävdgynnade floran då det slagna 

materialet smulas sönder och blir svår att transporteras bort vilket leder till gröngödsling. De 

båda ängsmarkerna är plana och har troligen tidigare gödslats då de varit lätta att bruka, i 

Mörtsjöängen hittas dock arter från successionskategori A och B i små bestånd. Jaktvillan och 

Torrbacken består av torrare höjder med friskare mark, gemensamt för dessa marker är att den 

hävdgynnade floran klarat sig kvar i höjderna där torrare förhållanden råder. En intensivare 

hävd behövs främst vid Jaktvillan då gräset i den lågläntare terrängen växer meterhögt i slutet 

på hösten. Torrbackens flora skulle också gynnas av en intensivare hävd då arter från 

successionskategori C dominerar området. Hästängen och Stolpaskogsängens växtsamhällen 

består också främst av konkurrenskraftiga kvävegynnade arter. Båda områdena är plana och 

har troligen blivit gödslade en gång i tiden då de varit lätta att bruka. Det kommer att ta lång 

tid för dessa områden att få tillbaka sin gamla flora om det överhuvudtaget är möjligt då andra 

artrika marker ligger långt bort vilket innebär en begränsad spridning. 

Det har också funnits andra problem med hävden då det slagna gräset legat kvar länge för att 

sedan samlats ihop i balar vilka blivit kvar flera månader på lokalerna, detta har observerats 
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på både Hästängen och Torrbacken. Att gräset får ligga ett par dagar ses som mycket positivt 

då frön får en chans att ramla av, ligger gräset en längre tid leder detta till ett ökat 

kväveinflöde i form av gröngödsling vilket påverkar de hävdgynnade arterna negativt.      

7.2. Art/area- kurvor 

Om lokalernas art/area- kurvor studeras närmare har de flesta en Arrhenius- asymptotisk form 

vilket skulle tyda på ett finkornigt, jämlikt växtsamhälle. Om artsammansättningen studeras 

närmare dominerar dock arter från successionskategori C i de flesta provrutorna vilket gör att 

en mer rättvisande bild är en finkornigt, ojämlik struktur i växtsamhällena. I Hagby, 

Torrbacken och Torslunda gård vilka också har de högsta artmaxet av de undersökta lokalerna 

syns en Arrhenius-asymptotisk form på flera av kurvorna vilket säkert också stämmer i de 

artrikare torrare områdena. I Fällbo ekhage pekar kurvorna på ett artfattigt fläckigt, ojämlikt 

växtsamhälle vilket stämmer bra överens av de observationer av artsammansättningen som 

gjorts på platsen. Stolpaskogsängen har också flera kurvor med lågt artmax och låg lutning, 

där stämmer beskrivningen av ett finkornigt, ojämlikt till fläckigt, ojämlikt växtsamhälle in.    

De flesta kurvorna planar inte heller ut vilket tyder på att den undersökta ytan inte varit 

tillräckligt stort för att representera växtsamhället. Detta är karaktäristiskt för artfattiga 

växtsamhällen och detta kommer i framtida undersökningar kunna användas som en 

indikation om arttätheten i de undersökta områdena ökar.    

7.3. Vikten av bevarandearbetet  

Ängs- och betesmarkerna är extra viktiga att bevara då de hör till de artrikaste biotoperna som 

finns i Sverige och som i dagsläget minskat kraftigt och riskerar att försvinna om inte rätt 

åtgärder sätts in för att bevara dem. I välskötta ängs- och betesmarker finns en mycket artrik 

flora och så mycket som 30-40 olika kärlväxter kan hittas i en kvadratmeterstor ruta. Denna 

mångfald bland floran skapar livsutrymmen för en rik fauna med grupper som insekter och 

fåglar. De hävdade markerna utgör även viktiga biotoper för ett varierat mosaikartat landskap 

och skapar på det sättet ytterligare livsutrymme för arter som är beroende av flera sorters olika 

biotoper för sin överlevnad. Detta gör att de bör ses som högprioriterade biotoper i 

bevarandearbetet och ju fler öppna marker som finns desto mer ökar livsutrymmet för de arter 

som är knuta till det gamla odlingslandskapet. I Täby kommun finns flera mycket artrika 

marker som inte tas upp i denna undersökning eftersom mycket information redan finns om 

dessa. Flera av de undersökta lokalerna har potential för att bli artrikare och bör ses som 

viktiga då de kommer att bidra till en minskad fragmentering och därmed ge ett ökat 

livsutrymme för de hävdgynnade arternas populationer. Arter har också ofta lokala 

anpassningar vilket bidrar till en genetisk mångfald vilket ger en ökad resiliens vid förändring 

genom en ökad möjlighet till anpassning. Dessa biotoper tillhandhåller också viktiga 

ekosystemtjänster som att uppehålla populationer av humlor och bin vilka tillhandhåller 

tjänsten pollinering. Därför bör satsningar göras i de undersökta lokalerna då flera innehåller 

rester av hävdgynnade populationer vilka kan öka och få ett starkt fäste igen. Dessa landskap 

utgör även ett levande fornminne och visar historiska spår av hur markerna tidigare har 

brukats och vilken betydelse jordbruket haft för människors överlevnad. Sverige har även satt 
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upp miljömål om att den biologiska mångfalden ska bevaras och om ett rikt odlingslandskap, 

vilket bevarandet av dessa marker faller under. Kommunerna ska också sträva efter att 

uppfylla dessa mål och Täby kommun har ett eget mål om att halva Täby ska vara grönt. 

Detta innebär i praktiken att Täby kommuns mål är att ha flera grönytor och kommunen 

marknadsför sig som staden på landet. Genom att satsa på kommunens ängs- och betesmarker 

kommer kommunen bidra till att Sveriges miljömål uppfylls och samtidigt skapa ett rikt 

varierat landskap.       

7.4. Hot   

De största hoten mot Sveriges ängs- och betesmarker är idag biotopförlust framförallt i form 

av igenväxning i och med att hävden har upphört. Eftersom jordbruken rationaliserats och 

brukas med stordrift finns inte längre samma behov av ängs- och betesmarker. Foder fås 

numera från gödslade vallodlingar och landskapet har fått en mer monoton form i och med att 

större ytor kan brukas med maskinella redskap som traktorer och skördetröskor. 

Odlingshinder och våtmarker har tagits bort och stora sammanhängande åkrar skapats vilka 

ofta bildar skarpa gränser istället för de mer öppna brynen som långsamt övergick till skog. 

Hagmarker behövs fortfarande i viss mån varför de finns fler kvar än vad det gör av de gamla 

ängsmarkerna. Andra stora hot är en ökad fragmentering av de minskande markerna vilket 

innebär att de ligger för långt ifrån varandra för att utbyte mellan arterna ska kunna ske.  

Täbys ängs- och betesmarker har samma problem som i övriga Sverige. De hävdgynnade 

arterna missgynnas starkt av igenväxning och exploatering av de kvarvarande markerna. Detta 

märks då flera av de undersökta områdena är i behov av en mer intensiv hävd om de 

existerande värdera ska kunna bibehållas på sikt. Detta gäller bland annat Torrbackarna där 

backsipporna börjat minska, Lilla Skogberga där mycket fjolårsgräs finns kvar och 

konkurrerar ut de hävdberoende arterna som den rosa backsippan, Fjätursängen där den 

hävdgynnade floran retirerat till områdets kanter och älggräs börjat växa i de friskare delarna, 

Mörstsjöängen och Jaktvillan där många hävdgynnade arter finns vilka skulle få en mycket 

bättre chans att etablera sig om de kvävegynnade arterna minskade. Även Hästängen vilket i 

dagsläget inte har ett lika högt floravärde som de andra markerna skulle kunna få ett ökat 

artantal med en intensivare hävd. Åtgärder i form av bete har satts in på försök i Fjätursängen 

vilket är mycket positivt och kommer att ge en bra hävd om detta sker i kombination med 

slagning.  

Exploatering är också en bidragande orsak till minskningen av Täbys ängs- och betesmarker 

då många av de forna markerna förlorats till bostadsområden, vägbyggen och nu även 

nybyggnationen av en kraftledning som grävs ned genom Fjätursängen. Åtgärder vidtas nu för 

att minska den negativa påverkan, genom att skona så mycket som är möjligt av ängens 

värdefullare flora. Kompensationsåtgärder ska även sättas in när dragningen av kraftledningen 

är klar för att ersätta de värden som gått förlorade.   

Historiska källor visar att slåttermarkerna började minska i Täby redan under sent 1700-tal 

varför de flesta av de öppna markerna blivit betespåverkade, ängsmarkerna är de marker som 

minskat kraftigast varför det är mycket positivt om slåtter med lie kan återupptas och därmed 
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ge en ökning av arter. Detta kan bli svårt då detta kräver en större arbetsinsats och är dyrare 

att genomföra. Lämpliga slåttermarker skulle vara Mörtsjöängen, Fjätursängen och 

Hästängen, vilka troligen varit gamla slåttermarker.  

På grund av minskningen av de gamla fodermarkerna har en fragmentering uppstått vilket 

gjort att många av markerna nu ligger isolerade från varandra vilket lett till att inget utbyte 

mellan populationerna kan ske. Detta gör att arter som försvunnit från ett område kan ta lång 

tid att få tillbaka om de inte ingår i fröbanken. Tidigare forskning visar också på att flera arter 

saknas i lämpliga områden på grund av svårigheter med spridningen. Detta gör frågan om 

insåning aktuell, det finns några frågor att beakta innan detta görs. Dels finns ofta lokala 

anpassningar vilket innebär att de insådda fröna kan komma att klara sig sämre i den nya 

marken. En mark där fröer använts för att öka den biologiska mångfalden kan komma att 

uppfattas som konstgjord och kritik finns att artsammansättningen inte längre speglar hur 

marken historiskt sett ut. Det finns också en oro för att insåning ska komma att användas som 

ett argument för en minskad vård av de gamla fodermarkerna eftersom det alltid går att göra 

en ny. 

I de undersökta lokalerna är detta främst aktuellt för Fjätursängen där dragningen av den nya 

kraftledningen orsakat stora markskador. Eftersom det mesta av det exploaterade området 

domineras av kvävgynnade arter som hundäxing, åkertistel, älggräs och ängskavle kommer 

dessa arter att återinta området om ingenting görs. Därför kan insåning vara ett alternativ om 

en intensiv hävd följer för att hålla de kvävegynnade arterna nere. 

7.5. Åtgärder  

Det är bättre att ta lokala arter om insåningsförsök ska göras och att en unik specialanpassad 

frökombination skapas för det tilltänkta området. Problemet med detta är att en stor frömängd 

behövs och att de flesta av de undersökta lokalernas hävdgynnade floras populationer är små. 

En bättre lösning kan då vara att ta det slagna höet från en artrik mark och lägga på en annan 

för att hjälpa till med ett ökat utbyte av arter mellan närbelägna marker.  

Om kommunen vill göra en satsning på att få artrikare marker är det bättre att istället för 

insåning satsa på att utvidga redan befintliga öppna marker med kvarvarande hävdgynnad 

flora och se till att området får en tillräcklig hävd så att populationerna kan öka. Insåning kan 

fortfarande användas som ett verktyg för att öka utbytet av arter mellan de kvarvarande öppna 

markerna. Om den hävdgynnade floran i framtiden ökat i ett område skulle hö kunna tas 

därifrån på försök för att se om arterna kan etableras på andra marker. Lämpliga marker av de 

undersökta områdena skulle kunna vara Hästängen och Stolpaskogsängen vilka verkar ha 

förlorat sin forna flora. Dock är det viktigt att dessa områden får fortsatt hävd om insåningen 

ska ha någon långsiktig verkan.  

Prioriteringar kan behöva göras mellan markerna då vissa åtgärder är mer kostsamma än 

andra. Det är bättre att satsa resurser på mer artrika marker om de ekonomiska medlen är 

begränsade än att sätta in små resurser på alla områden där en värdefull flora kan ta tid att 
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komma tillbaka. Det är också viktigt att långsiktiga satsningar görs för ett område för att hålla 

det öppet speciellt om röjning gjorts.  

Den högst prioriterade marken bör vara Lilla Skogberga eftersom en mycket värdefull flora 

finns och en unik form av backsippa som inte hittas någon annanstans i Sverige. Därefter 

följer lokalerna Torrbacken, Fjätursängen, Mörtsjöängen, Hagby och Torslunda. Torrbacken 

bör skyddas på grund av förekomsten av backsipporna och annan hävgynnad flora, dock har 

backsipporna troligtvis stora svårigheter att sprida sig till andra områden då lokalen blivit 

isolerat av byggnader och fler undersökningar bör göras på enskilda arter för att se hur dess 

populationer klarar sig. Hagby och Torslunda är enklare att bevara då dessa båda lokaler är 

hagmarker är de mycket billigare att sköta. Det viktiga i dessa hagmarker är att ett fortsatt 

bete uppehålls och att buskar och träd inte tillåts ta över och att markerna inte används för 

andra ändamål. Mörtsjöängen och Fjätursängen bör också bevaras eftersom de är mycket 

artrika med hävdgynnad flora, de båda markerna ligger också nära varandra vilket gör att ett 

utbyte av arter skulle kunna vara möjligt.  

Framtida studier skulle också behövas i områdena för att följa florans utveckling, i detta syfte 

är art/area analyserna användbara då dessa svarar snabbt på när förändringar sker. Det är dock 

viktigt att dessa görs i samma provrutor varför det är en mycket större fördel att ha fasta 

provrutor istället för att använda GPS där en felmarginal finns. Det kan också vara mer 

tidssparande och ekonomiskt att välja ut enskilda indikatorarter och följa deras utveckling i 

lokalerna för att se vilka effekter hävden har på området. En analys av täckningsgraden skulle 

också kunna göras för att få en uppfattning om mängdförhållandena inom växtsamhällena. 

Täby har flera fina ängs- och hagmarker vilka i kombination med andra värdefulla naturtyper 

bidrar till att skapa ett varierat landskap och bidrar till en rik biologisk mångfald. Ju fler av 

dessa marker som bevaras desto större kommer kommunens artrikedom att bli. Det är min 

förhoppning att hävden ska återupptas i Lilla Skogberga och att en satsning ska göras på de 

övriga undersökta lokalerna. Den hävdgynnade floran kommer då att få en chans till 

återhämtning och min förhoppning är att liknande resultat på återhämtning som observerats i 

Torslunda och Hagby ska ske i de övriga lokalerna och att kommunens marker återigen 

kommer hålla en rik flora.  
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Bilaga 1 

Tabellen illustrerar de inventerade kärlväxterna samt vilken lokal de återfunnits i. Kolumnen karaktärsarter beskriver om en viss kärlväxt är en indikatorart. Be- betesgynnad, 

S- slåttergynnad, O- ogödslade förhållanden, I- goda förutsättningar för en rik insektsfauna, K- kvävegynnad, R- rotskottsbildande, St- Stubbskottsbildande, A- 

successionskategori a, B- successionskategori b, C- successionskategori c, D- successionskategori D.    

Arter Karaktärsarter Fjätursängen Fällbro ekhage Hagby Hästängen Jaktvillan Lilla Skogberga Mörtsjöängen Stolpaskogsängen Torrbacken Torslunda gård

ask (fraxinus exelsior ) St x

asp (populus tremula ) R x x x x x x x x x

backförgätmigej (myosotis ramosissima ) A x x x x x

backglimm (silene nutans )  B x

backnejlika (dianthus deltoides ) B, Be x x x x

backsippa (anemone pulsatilla ) B, Be x x

backtimjan (thymus serpyllum ) B, Be x

backtrav (arabis thaliana ) A x x x x

baldersbrå (matricaria perforata ) x

berberis (berberis vulgaris ) x

bergslok (melica nutans )  x

bergsyra (rumex acetosella ) B x x

blodrot (potentilla erecta ) C, O x x

blåbär (vaccinium myrtillus ) D x x x x

blåsippa (anemone hepatica ) D x x

blåsuga (ajuga pyramidalis ) B x x

bockrot (pimpinella saxifraga )  B, Be, I x x x x x

brudbröd (filipendula vulgaris ) C x x x x x

brunört (prunella vulgaris ) C x

brännässla (urtica dioica ) C, K x x x x

buskmåra  (galium album ) x x x x x x x x x

daggkåpa (alchemilla vulgaris ) x x x x x x x x x

darrgräs (briza media) A, S, O x

ek (quercus robur ) St x x x x x x x x x

en (juniperus communis ) C,D, Be x x x x x x x x x

femfingerört (potentilla argentea ) B x x x x x

flaskstarr ( carex rostrata) C x

fyrkantig johannesört (hypericum maculatum ) C x x x x x x x

fårsvingel (festuca ovina )  B, Be, O x

gatkamomill (chamomilla suaveolens ) A x



 

Arter Karaktärsarter Fjätursängen Fällbro ekhage Hagby Hästängen Jaktvillan Lilla Skogberga Mörtsjöängen Stolpaskogsängen Torrbacken Torslunda gård

getrams (polygonatum odoratum ) x

gran (picea abies ) x x x x x x x x

groblad (plantago major ) A x x x x x

gråfibbla (pilosella officinarum ) B, O, I x x x x x x x

grässtjärnblomma (stellaria graminea ) C x x x x

gullviva (primula veris) B x x x x x

gulmåra (galium verum ) C, Be, O x x x x x x x

gulvial (lathyrus pratensis ) C x x x x x x x

gåsört (potentilla anserina )  B x x

gökärt (lathyrus linifolius ) B, S, O, I x x x x x x x x x x

hagtorn (crataegus rhipidophylla ) C x

hallon (rubus idaeus ) R x x x x x

harklöver (trifolium medium ) A x x x

hassel ( corylus avellana ) x

humleblomster (geum rivale ) C x x x x x x x x x

humlelusern (medicago lupulina ) B x x x x x

hundkäx (anthriscus sylvestris ) C, K x x x x x x x x

hundäxing (dactylis glomerata ) C, K x x x x x x x x x x

häckvicker (vicia sepium ) C x x

hägg (prunus padus ) x x x

höstfibbla (leontodon autumnalis ) A x x x x x

jungfrulin (polygala vulgaris ) A, Be x x x x x x x

kabbleka (caltha palustris ) C x

kamäxing (cynosurus cristatus ) A x x

klibbal (alnus glutinosa ) x x

klibbkorsört (senecio viscosus ) x x

kirskål (aegopodium podagraria ) K x x

knippfryle (luzula campestris ) A,B, Be x x x x x x x x x

knägräs (danthonia decumbens ) A x

knölsmörblomma (ranunculus bulbosus ) B x  



 

Arter Karaktärsarter Fjätursängen Fällbro ekhage Hagby Hästängen Jaktvillan Lilla Skogberga Mörtsjöängen Stolpaskogsängen Torrbacken Torslunda gård

krusbär (ribes uva-crispa ) x x

kruståtel (deschampsia flexuosa ) D x

kråkvicker (vicia cracca ) C x x x x x x x

kvickrot (elytrigia repens ) C x

käringtand (lotus corniculatus ) B x

kärleksört (sedum telephium ) x

liljekonvalje (convallaria majalis ) D x x x

lingon (vaccinium vitis-idaea ) D x x

liten blåklocka (campanula rotundifolia ) B, Be, O, I x x x x x x

ljung (calluna vulgaris ) C x x

lomme (capsella bursa-pastoris ) A x

majveronika (veronica serpyllifolia )  A x x x

mandelblomma (saxifraga granulata ) B, Be x x x x x

maskros (taraxacum.sect. ruderalia ) x x x x x x x x x

natt och dag (melampyrum nemorosum ) x x

nypon  (rosa dumalis ) C, R x x x x x x x

nysört (achillea ptarmica ) C x x x

penningört (thlaspi arvense ) x

piprör (calamagrostis varia) D x

plommon (prunus domestica ) x

prästkrage (leucanthemum vulgare ) B, I x x x x x

ramslök (polygonatum odoratum ) x x

revfingerört (potentilla reptans ) B x x

ryssgubbe (bunias orientalis ) x x x

rödklint (centaurea jacea ) C, S x x x x

rödklöver (trifolium pratense ) B x x x x x x x

rödtoppa (odontites vulgaris) x x

rödven (agrostis capillaris ) C x x x x x x

röllika (achillea millefolium ) C x x x x x x x x x

rönn (sorbus aucuparia ) x x x x x x  



 

Arter Karaktärsarter Fjätursängen Fällbro ekhage Hagby Hästängen Jaktvillan Lilla Skogberga Mörtsjöängen Stolpaskogsängen Torrbacken Torslunda gård

skelört (chelidonium majus ) x

skogsklöver (trifolium medium ) C x x x x x x x x x

skogsnäva (geranium sylvaticum ) C x x x x x x x x

skogstry (lonicera xylosteum ) x

slån (prunus spinosa ) C, R x x x x

smultron (fragaria vesca) C x x x x x x x x

smörblomma (ranunculus acris ) B x x x x x x x x x

sommargyllen (barbarea vulgaris ) x x x

stenbär (rubus saxatilis ) x x

stensöta (polypodium vulgare ) x

stor blåklocka (campanula persicifolia ) C, I x x x

svartkämpe (plantago lanceolata ) A, Be x x x x x x x

syren (syringa vulgaris ) x

sälg (salix caprea ) St x x x x x

tall (pinus sylvestris ) x x x x x x x

teveronika (veronica chamaedrys ) B x x x x x x x x

tjärblomster (lychnis viscaria ) B, Be, O, I x x x

trampört (polygonum aviculare ) A x x

tussilago (tussilago farfara ) x x

tuvtåtel (deschampsia cespitosa ) C x

vanlig ögontröst (euphrasia stricta ) A, S x x x x

veketåg (juncus effusus ) C x x

vitklöver (trifolium reptens ) A x x x x x x x x

vitmåra (galium boreale ) C x x x x x x x

vitplister (lamium album ) x x

vitsippa (anemone nemorosa ) D x x x x x x

vårbrodd (anthoxanthum odoratum ) B, Be x x x x x x x x x

vårtbjörk (betula pendula ) St x x x x x x x x

vårveronika (veronica verna )  A x x

vårärt (lathyrus vernus ) x  
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väddklint (centaurea scabiosa ) x x

åkertistel (cirsium arvense ) K x x x x x x

åkerviol (viola arvensis ) x x x x

älggräs (filipendula ulmaria ) D, K x x x x

ängsbräsma (cardamine pratensis ) C x

ängsgröe (poa pratensis ) C x

ängshavre (helictotrichon pratense ) C x x x

ängskavle (alopecurus pratensis ) C x x x x x x x x

ängsskallra (rhinanthus minor) A, S x

ängssyra (rumex acetosa ) C x x x x x x x x x

ängsviol (viola canina ) A,Be x x x x x x x

ängsvädd (succisa pratensis) B, S, I x x x

ärenpris (veronica officinalis ) B x x x x x

äpple (malus sylvestris ) x x

örnbräken (pteridium aquilinum ) D x  
  

 




