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1. Inledning

Denna kunskapssammanställning har tagits fram
inom satsningen ”Skötsel av kulturpräglad natur”
som finansieras av Naturvårdsverket och Riksantik
varieämbetet och görs i samarbete med Centrum
för biologisk mångfald. Satsningen syftar till bättre
bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövär
den i landskapet, genom lokalt anpassad skötsel som
bygger på kunskap om sambanden mellan natur
typernas ekologi och deras historia.
Kunskapssammanställningen behandlar öppna
ängar i Sverige. Den tar inte upp skötseln av s ydliga
lövängar eller slåtter i fjällbjörkskog, och inte heller
skötseln av träd och buskar i ängarna. Samman
ställningen bygger på en kombination av publicerad
historisk och ekologisk litteratur och vissa nedslag

i historiska källmaterial och fältbesök. Den är ett
kunskapsunderlag som ger vägledning till vad man
behöver tänka på när man sätter upp målbilder för
ängar och utformar skötsel.
I referenslistan finns länkar till vissa publikationer,
främst offentliga dokument och författarnas egna
publikationer. Dessa är fria att ladda ner och
använda.
Författarna vill tacka arrangörer och deltagare på
2017 års slåtterkurser för diskussioner och k unskap
om ängsskötsel. Vi vill också tacka Urban Ekstam
för hans pionjärinsatser för ängar i natur- och
kulturmiljövård, och för att han frikostigt ställt sin
särtryckssamling till vårt förfogande.
Slutsatser och tolkningar är författarnas egna.
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2. Ängar i natur- och kulturmiljövården

Ängar och slåtter är idag högt prioriterade i land
skapsvården i Norden. Arealen slåtteräng är en indi
kator inom miljökvalitetsmålet Rikt odlingslandskap,
och tidigare fanns ett mål på 10 000 hektar1, vil
ket fortfarande är ett riktmärke i miljömålsarbetet.2
I Norge sjösattes 2009 en Handlingsplan for slåtte
mark med målet att sköta alla identifierade ängar av
högsta kvalité.3 I det Europeiska habitatdirektivets
bilaga 1 finns flera slåtterskapade naturtyper, varav
artrika staggräsmarker, artrika silikatgräsmarker och
lövängar är särskilt prioriterade.4 I landsbygdspro
grammet 2014–2020 finns ersättning för restaurering,
skötsel och viss kompetensutveckling rörande slåtter
mark5. I miljökvalitetsmålen liksom i landsbygdspro
grammet betonas ängarnas och jordbrukslandskapets
värden för biologisk mångfald, kulturarv och upple
velser.
Intresset för ängsskötsel i Sverige tog fart med Urban
Ekstams m. fl. bok Ängar6, Naturvårdsverkets ängsoch hagmarksinventering7 och de aktiviteter för sköt
sel, inventering och uppföljning som följde. Efter Sve
riges inträde i EU har stöd till restaurering och skötsel
av ängar funnits i olika former, och ängar behandlas
utförligt i informationsmaterial från Jordbruksverket.8
Boken Ängar, liksom andra publikationer i natur
vårdsverkets serie Skötsel av naturtyper, och senare
böcker av Urban Ekstam och Nils Forshed, har varit
banbrytande genom att de integrerar historia, ekologi
och praktik. De har använts inom både naturvård och
kulturmiljövård, och anger tonen för projektet Skötsel
av kulturpräglad natur. Det integrerade historisk-eko
logiska arbetssättet behandlas närmare i avsnitt 7.
1 Proposition Prop. 2000/01:130, Svenska miljömål – delmål och
åtgärdsstrategier.
2 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/
Fordjupning/?iid=7&pl=1&t=Land&l=SE.
3 Direktoratet for naturforvaltning, rapport 2009-6,
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner-fraDirNat/DN-rapporter/Handlingsplan-for-slattemark/.
4 http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/
vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf.
5 http://www.jordbruksverket.se/download/18.229ea55815233ba0390e
8c59/1452694447806/Landsbygdsprogrammet+2014-2020.pdf.
6 Ekstam m. fl. 1988.
7 Naturvårdsverket 1987.
8 Bland annat Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden
(Höök Patriksson m.fl. 1998); Svensson & Moreau 2012.

Ängsskötselns, särskilt lövängsskötselns, betydel
se för att forma landskapet uppmärksammades av
Mårten Sjöbeck redan på 1920-talet.9 Hans a rbeten
bidrog starkt till att vända inriktningen på land
skapsvård från skydd till skötsel, och han var en av
de första som kritiserade den dominerande natur
vårdens naturlighetsideal.10 Ängarnas försvinnande
uppmärksammades av bland andra Måns Ryberg på
1960-talet och Sten Selander på 1950-talet.11 Selan
der noterade att ängarnas funktion i södra Sveriges
jordbruk i stort sett försvunnit omkring 1945, men att
ängshö fortfarande skördades i norra Sverige. Alla
de anförda författarna betonade kopplingen mel
lan historia och ekologi, mellan naturvärde och kul
turmiljövärde. Ett mer biologiskt perspektiv på slåt
ter och landskapets öppethållande hade Eliel Steen
som 1954 och 1972–1974 lade ut ett antal försöksytor
på o lika platser i landet, i vilka man studerade ve
getationens förändring under olika hävdregimer.12 I
Norge påbörjade AsbjØrn Moen på 1970-talet omfat
tande skötselförsök i gamla slåttermarker i SØlendets
naturreservat i Sör-Tröndelag, vilka ännu pågår, och
även Jan Elveland och Kjell Sjöberg har gjort omfat
tande slåtterförsök i nordliga ängar.13
Utan tvekan hör ängarna till de naturtyper där
kopplingen mellan historia och ekologi, mellan kul
tur och natur, varit uppmärksammade längst. Det
gäller inte minst bland biologer och naturvårdare, för
vilka ängsskötseln många gånger öppnat dörren till
ett intresse för bruknings- och kulturhistoria. Inom
kulturmiljövården har ängarna varit en del av arbetet
med landskap,14 men kanske på ett mer allmänt plan
än i naturvården. Det beror troligen på att det biolo
giska kulturarvet först nyligen börjat uppmärksam
mas och beskrivas.15
9
10
11
12
13

Sjöbeck 1927.
Romell 1966.
Ryberg 1968; Selander 1955.
T. ex. Steen 1991.
Moen m.fl. 1999; Moen 1970; Elvelands och Sjöbergs studier
sammanfattas fr.a. i Elveland 2015, där han också belyser egen och
andras forskning i ett historisk-ekologiskt perspektiv.
14 Se exempelvis Riksantikvarieämbetet 1991, som är en skrift för
brukare och tjänstemän, och som togs fram i samband med
omställningen av jordbruket kring 1990, under medverkan av
Naturvårdsverket.
15 http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/.

Fuktäng med ängsbräsma i kulturreservatet Smedstorp, Östergötland. Foto: Tommy Lennartsson.
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Artrik flora gynnad av sen hävd. Boda, Uppland. Foto: Tommy Lennartsson.
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3. Ängarnas bevarandestatus

3.1 Arealer
Naturvårdspolitiska dokument ger intryck av att målen
för slåtterängar främst fokuserar på arealer. Jordbruks
verkets statistik visar att arealen äng ansluten till miljö
ersättning har ökat från år 2000 till 2014 men att målet
om 10 000 hektar inte är nått (Figur 1). Vi behandlar
inte arealen äng närmare i denna skrift, bland annat ef
tersom slåttermark i själva verket är ett samlingsnamn
för flera helt olika naturtyper, och att arealmålet där
med knappast blir biologiskt eller kulturhistoriskt rele
vant förrän det delas upp mellan huvudtyper av ängar.
I stället fokuserar vi på en annan utmaning: hur
kan man sköta slåttermark på ett sätt som b
 evarar
dess värden? Man kan förstås fråga sig om detta
verkligen är en utmaning. Vet vi inte redan tillräck
ligt för att sköta slåttermark? Är kvalitén på skötseln
verkligen ett problem jämför med problemen att
åstadkomma tillräckliga arealer?
Enligt vår mening finns det flera goda skäl för att
ägna skötselkvalité särskild uppmärksamhet.
� Det har, som sagt, hittills varit mer fokus på att
sköta ängar än på hur man bör utforma skötseln,
och även om små arealer, fragmentering etc. är
problematiska hot, innebär de inte att andra pro
blem med ängsskötseln är oviktiga.
� Snarare tvärtom: ju mindre areal slåttermark som
finns kvar (se avsnitt 3.1), desto viktigare blir det
att sköta de kvarvarande fragmenten på bästa sätt.
� Ängsskötsel har sedan gammalt uppmärksammats
inom både natur- och kulturmiljövård, och även
om brukningshistorien uppenbart kittar samman
ängarnas naturvärden med deras kulturmiljövär
den, finns det behov av att närmare belysa de sam
banden, liksom samverkan mellan de två sektorer
na inom förvaltningsarbetet.
� Inom båda sektorerna är brukningshistorien vik
tig för ängsskötseln, och behandlas regelmässigt
i skötselhandböcker och skrifter om ängar. Lika
mycket uppmärksamhet har den praktiska skötseln
fått, både i allmänna handböcker och i mer
specifika teknikhandledningar.16 Det finns dock
16 T.ex. Ekstam m. fl. 1988; Svensson & Moreau 2012; Persson & Nilsson
1996; Länsstyrelsen Stockholm 2015; Stenholm Jacobsen 2015.

Figur 1. Areal slåtteräng med miljöersättning 2000–2014.
Från http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/
Indikatorsida/?iid=7&pl=1.

�

�

�

mindre fakta om hur den historia som format äng
arna kan kopplas samman med dagens skötsel
praktik.
Slåttermarkens betydelse för biologisk mångfald
betonas i bland annat flera åtgärdsprogram för ho
tade arter (ÅGP).17 Flera av dessa arter, liksom
många andra slåtterarter, utgör också ett biologiskt
kulturarv, vilket hittills rönt mindre uppmärksam
het. Det finns stort behov av att koppla samman
historia och ekologi i artbevarandet, vare sig målet
är ÅGP-arter eller biologiskt kulturarv.
I många sammanhang, både inom forskning, sköt
sel och övervakning, läggs ängarna samman med
gräsmarker i stort. Det gör att ängarnas speciella
värden inte uppmärksammas, och än mindre olika
ängstypers speciella värden.
Det finns flera indikationer, bland annat från ar
betet med ÅGP-arter, på att ängsskötseln inte all
tid bevarar de arter, och därmed inte heller det
biologiska kulturarv, som är beroende av slåttern.
Detta diskuteras i följande avsnitt.

17 Exempelvis programmen för brunkulla, gentianor, finnögontröst,
svensk ögontröst, vityxne, väddnätfjäril, ängsskäreplattmal,
älvängslöpare och vildbin på ängsmark. Se Naturvårdsverket hemsida:
Åtgärdsprogram för hotade arter.
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Antal arter

Stabil och ökande

15

10

5

Minskande och utdöda

Ökande >10
Ökande 2–10
5

Ökande 1,2–2
Stabil 0,8–1,2
Minskande 0,8–0,5

10

Minskande < 0,5
Minskande < 0,1
Utdöd

15
Fasterna

Häverö-Singö

Väddö

Gräsö

Tuna

Figur 2. Populationsförändringar hos kärlväxter i fem slåttermarker i Uppland 1990–2010.
Y-axeln visar antal arter som varit stabila eller i olika grad ökat (ovan x-axeln), eller minskat
(under x-axeln). Från Dahlström m.fl. 2013.

3.2 Slåttermarkens och skötselns kvalité
Forskning om ängar och ängsskötsel
Forskning där slåtterförsök ingår kan ge viktiga indi
kationer på effekter av olika metoder, och i s ällsynta
fall också uppgifter om trender. En sådan studie från
Uppland indikerar en avsevärd populationsnedgång
eller utdöende av kärlväxter i fem slåttermarker mel
lan 1990 och 2010, alla under hävd (Figur 2).
Arter som dog ut under perioden var backklöver (i
tre av fyra ängar), fältgentiana (3/5), klasefibbla (2/4),
slåtterfibbla (2/5), ängsvädd (2/4), ängsskära (4/5),
korskovall (3/3) och säfferot (3/4). Därtill minskade
flera arter i samtliga eller nästan samtliga ängar där
de förekom: darrgräs, kattfot, stor blåklocka, back
smörblomma, gulmåra, vildlin, ögontröst och back
nejlika. Arter som ökade var gullviva, nattviol, orm
rot och prästkrage.
En annan viktig indikator på skötselproblem i
ängar och betesmarker är att många g räsmarksarter,
vilka sannolikt har haft sin huvudsakliga u
 tbredning
i jordbrukslandskapets hävdade naturtyper, nu tycks
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klara sig bättre i alternativbiotoper som kraftlednings
gator, vägrenar och andra infrastruktur-biotoper.18
En stor del av den naturvetenskapliga forskningen
om slåttermark gör jämförelser mellan slåttrad och
ohävdad mark, mellan ohävdad och mark som res
taureras genom slåtter, och mellan slåtter och andra
hävdformer, som slåtter och bete.19 De studerar allt
så inte effekter av olika slags slåtter i hävdade ä ngar,
och resultaten har därmed begränsat värde om vi är
intresserade av kvalitetsskillnader mellan hävdade
objekt, eller av att förbättra skötseln, som vi diskute
rar i denna skrift. Många studier av slåtter görs o ckså
i olika slags gödslade gräsmarker, vilket y tterligare
begränsar resultatens värde för våra ändamål. Res
taureringsförsök med slåtter har studerats särskilt i
Nordamerikansk ’tallgrass prairie’, och därifrån finns
studier av både kärlväxter och andra artgrupper,
exempelvis vissa insekter och smågnagare.20
18 Exempelvis Eriksson & Lennartsson 2016; Ottosson 2014;
Helldin m.fl. 2015; referenser i Wissman m.fl. 2012 s. 84.
19 Tälle m.fl. 2015; se även Götmark m.fl. 1998.
20 Se exempelvis Williams m.fl. 2007 och referenser däri.

Forskningsstudier om ängsskötsel indikerar att
vi inte har tillräckligt bra kunskap om olika ängs
typers ekologi och historia i förhållande till var
andra för att veta vilka arter, strukturer, processer
etc. som är typiska för olika ängstyper. I exemplet
ovan ( Dahlström 2013) skulle man behöva utvärdera
orsakerna till att vissa arter minskar i s omliga
ängar men inte i andra. En av de större studierna av
artrikedom i ängs- och betesmarker som gjorts i Sve
rige, använde artantalet av allmänna gräsmarksin
dikatorer som kvalitetsmått, och fann att slåtter var
bättre än bete.21 Men inte heller där gjordes någon
kritisk granskning av vilka olika ängs- och betes
markstyper som ingick i studien, eller av vilka a rter
som kan antas höra hemma i olika typer. Många
uppföljningar använder s.k. negativa indikatorarter,
det vill säga arter som anses öka vid sämre hävd, mer
näring etc.22 Det är emellertid dåligt utrett huruv ida
fler sådana oönskade arter i hävdad mark innebär
minskad förekomst av de arter man önskar bevara.
Miljöövervakning
Jordbruksverket identifierar tolv pågående system för
övervakning av odlingslandskapets natur- och kul
turvärden, varav fyra är kopplade till den n
 ationella
inventeringen av landskapet i Sverige (NILS) e ller
den regionala inom Lill-NILS. 23 Av dessa torde åtta
system innefatta slåttermarker och skulle kunna ge
information om status för olika slags värden. Det
tycks emellertid finnas ytterst få analyser av ängar
nas status över huvud taget, och såvitt vi vet inga ut
värderingar alls som tar ett helhetsgrepp över ängar
i Sverige.
Bristen på kunskap om ängarnas status har p
 rimärt
två orsaker. För det första har uppföljningsdata ännu
inte utvärderats i nämnvärd grad, antagligen d
 elvis
på grund av att det behövs längre tidsserier för att
kunna visa trender. Jordbruksverket drar slutsatsen
att det nu är viktigare att utvärdera befintlig infor
mation från övervakning än att sjösätta ytterligare
övervakningsprogram.24 För det andra finns få ängar
i den nationella uppföljningen, vilket ökar behovet av
långa tidsserier, om data alls kommer att räcka

21 Tälle m.fl. (2015) använde huvudsakligen indikatorer från Ekstam &
Forshed (1992).
22 T.ex. Bertilsson & Paltto 2003.
23 Jordbruksverket 2012,Tabell 2.
24 Jordbruksverket 2012.

för att ge en bild av ängarnas status på nationell el
ler länsnivå.25
Till Jordbruksverkets sammanställning av över
vakningssystem kan läggas ytterligare en kunskaps
källa, Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). I fle
ra åtgärdsprogram utpekas olämplig slåttertidpunkt,
slåttermetod, eller slåtterplanering som hot, liksom
även att före detta slåttermarker idag hävdas med
bete.26 Dessutom indikerar många program problem
med slåttern, genom att målarterna fortsätter minska
trots slåtterhävd27, och flera program anger också
kunskapsbrist beträffande slåtterns utförande som ett
hot.
Kommer dagens uppföljningsdata att räcka
för att bedöma ängarnas kvalité?
En mycket viktig fråga är i vad mån vi kommer att
få information om ängarnas kvalité den dag upp
följningsdata börjar utvärderas. Inventerar vi, exem
pelvis, rätt variabler i ängarna, variabler som belyser
de speciella bevarandevärden och förhållanden som
finns i olika ängstyper?

kvalitativ och kvantitativ information
För att bedöma om kvalitén i en slåttermark är god
tagbar behöver den insamlade informationen relate
ras till bevarandemål. Målen behöver vara både kva
litativa (vilka värden ska finnas) och kvantitativa,
antingen i form av trender (hur förändras värdena)
eller tröskelvärden (hur mycket av värdena ska fin
nas), för att man ska veta när man kan vara nöjd med
skötseln respektive när den behöver modifieras.
I skyddade områden finns numera skötselplaner
som tydligt definierar bevarandemål och önskvärt
tillstånd för reservatet som helhet och för olika sköt
selområden. Hur precisa målen är, och hur väl de re
presenterar den specifika typ av äng som finns i re
servatet, varierar dock starkt mellan reservat och i
viss mån även mellan skötselområden i ett reser
vat. Exempelvis kan ”betade eller slagna renar med
artrik hävdgynnad flora” sägas vara ett mer precist
kvalitetsmått än ”beteshage med varierat träd- och

25 Glimskär m.fl. (2012, Figur 31) anger färre än 10 ängar i den regionala
övervakning som utförs inom Lill-Nils; det är oss obekant om antalet
höjts sedan dess. Pihlgren m.fl. (opubl. 2010) anger 16 slåttermarker
i det nationella NILS-data, och menar att resultat om biologiska
värden måste diskuteras med stor försiktighet p.g.a. det begränsade
antalet ängar.
26 Lennartsson 2010.
27 Exempelvis ÅGP gentianor i naturliga fodermarker (Lennartsson
2015) och ÅGP Brunkulla (Ljung 2013).
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buskskikt”,28 men även den första formuleringen är
så pass vag att den kan vara svår att använda i upp
följning: hur artrik, och vilka arter är det som är sär
skilt knutna till just slåttermark?
I de nationella uppföljningsprogrammen invente
ras dels ett antal miljövariabler som kan antas vara
viktiga för gräsmarker i allmänhet, dels arter i några
olika artgrupper.29 De allmänna miljövariablerna är
bland annat olika mått på vegetationshöjd, fält- och
bottenskiktstäckning, markblottor, förna, ’negativa
indikatorer’, markfuktighet, jordmån och träd- och
busktäckning. Utöver att slåtter registreras som
hävdform, finns ytterst få indikatorer som avser mäta
förhållanden i just ängar. Vid en snabb genomgång
av Natura 2000-uppföljningen för gräsmarker30 fann
vi en sådan variabel, täckning av lövförna i ängar,
som avser indikera hur väl ängen är fagad. Motsva
rande genomgång av NILS31 gav inga slåtterspecifika
variabler. Slåtterspår i vegetationen registreras emel
lertid när en provyta läggs ut.
Kulturmiljövariabler för ängar har vi inte funnit i
några övervakningssystem, och det förefaller som om
utökad inventering av kulturmiljövårdsintressanta
strukturer i Lill-NILS hittills bara kommit till små
biotoper i åkerlandskapet.32
Informationen från NILS kommer att visa tren
der och förändringar i viss geografisk skala (se n
 ästa
avsnitt), och resultaten kommer att behöva bedömas
med avseende på hur allvarlig en negativ trend kan
anses vara, och när kritiska gränsvärden under- eller
överskridits. Inom uppföljningen av Natura 2000-ha
bitat, däremot, utpekas specifika gränsvärden redan
från början för många variabler, men hur biologiskt
relevanta dessa gränsvärden är, varierar f örmodligen.
Både trender och gränsvärden kan bara d
 etekteras
med tillräckliga datamängder, som i sin tur är en
kombination av insamlingens intensitet (omdrev och
provstorlek) och variationen mellan avläsningar.
Övervakningen av ängar i Västra Götaland illus
trerar problemet med mellanårsvariation, inte bara
i artförekomst utan också i hävd. Under vissa år in
dikerar inventeringarna att en allt mindre andel av
ängsobjekten slogs och att gräset i ökande omfatt
ning inte togs bort efter slåtter. Andra år är de pro
28 Skötselplan för naturreservatet Södra Bråta, Länsstyrelsen i
Östergötland 2007.
29 Se Sjödin (2017) för NILS, Haglund & Vik (2010) för Natura
2000-uppföljning.
30 Haglund & Vik 2010.
31 Sjödin 2017, Glimskär 2014.
32 Se t.ex. Glimskär m.fl. 2012.
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blemen mycket små, antagligen beroende på skillna
der i slåtter- och bärgningsväder.33
kunskap i flera steg och på olika nivåer
God kvalité i en slåttermark kan definieras på många
sätt; ett är att basera kvalitetsmåttet på slåttermar
kens innehåll av det vi anser värdefullt att bevara.
Det biologiska innehållet kan vara arter knutna till
naturtypen, särskilt sådana som har en nyckelfunk
tion för andra arter, och arter som är föremål för sär
skilda insatser, främst hotade arter. Det kan o ckså
vara viktiga mellanartsinteraktioner, resurser och
strukturer, som pollen- och nektartillgång, eller bo
platser för arter. För kulturmiljövården kan biolo
giskt kulturarv, fasta lämningar och traditionella
brukningsmetoder vara prioriterade värden.
Tar vi arter, inklusive biologiskt kulturarv, som
värde, ger uppföljning av förekomst och trender för
själva arterna det mest direkta måttet på skötsel
kvalité. Man kan också följa arternas livsmiljöer,
vilka utgörs av kombinationer av strukturer och
förhållanden. Det kan vara värdväxter i vissa små
miljöer för insekter, eller lågvuxen vegetation av viss
fuktighet för konkurrenssvaga växter. Att inventera
livsmiljöer kan vara enklare än att leta arter, men den
informationen ger mer indirekta kvalitetsmått, efter
som en livsmiljö kan finnas utan att arten lever där.
Ännu mer indirekt är att dokumentera vilka åtgärder
som utförs, och vilka alltså syftar till att skapa vik
tiga strukturer och förhållanden, vilka sedan kan ut
nyttjas av arter.
Det finns i Sverige uppföljning av gräsmarker som
fokuserar på en eller flera av dessa nivåer, och de o lika
uppföljningsinitiativen varierar alltså beträffande hur
direkta kvalitetsmått de ger. För att kunna översätta
uppföljningsresultat till behov av förbättringsåtgär
der behöver man ofta information om alla tre nivå
erna, eller åtminstone om den första (förekomst av
arter och andra värden) och den sista (skötselaktivite
ter) nivån. På så vis får man information om både hur
och varför, det vill säga hur det går för de värden vi
vill bevara, och hur trenderna hänger samman med
slåttermarkens struktur (innehåll av livsmiljöer) och
skötsel.
Beroende på uppföljningens upplägg får man
svar om kvalité på olika geografiska nivåer. NILS
ger främst svar på nationell nivå och i viss mån på
”landsdelsnivå”.34 NILS utgör sektorsmydigheten
33 Claesson m.fl. 2016.
34 Eriksson m.fl. 2012.

Jordbruksverkets huvudsakliga program för uppfölj
ning av slåttermark inom miljökvalitetsmålet Rikt
odlingslandskap. Det gäller både biologiska v ärden
och kulturmiljövärden, där metodik för de s enare
sägs vara under utveckling.35 Dataunderlaget i NILS
är framtaget genom stickprov och medger inte utvär
dering av kvalité på objektsnivå eller länsnivå. Det
gör däremot en annan nationell uppföljning, den av
Natura 2000-habitat, som i stort sett arbetar med
uppföljning av de ”ytor eller områden för vilka beva
randemål är uppsatta”.36 På regional och lokal nivå
finns några pågående program som ger mer eller
mindre direkt information om kvalité i slåttermark
på objektnivå, även om data såvitt känt inte analyse
rats och publicerats i den skalan utan hittills på läns
skala.37
miljöövervakning och forskning,
sammanfattning och implikationer
Såväl denna skrift som andra undersökningar kon
kluderar att vi inte har, och inte heller med säkerhet
kommer att få, nämnvärd kunskap om slåttermarker
nas kvalité för de värden vi vill bevara där. Det gäller
ängar i skyddade områden såväl som inom art- och
habitatdirektivet och i miljöersättningssystemet.38
Beträffande miljöövervakning är det troligt att slut
satser om ängarnas kvalité så gott det går får dras
utifrån de tidigare nämnda allmänna miljövariabler
som ingår i nationell uppföljning, och om möjligt
från artövervakningsdata. NILS samlar in både art
data och miljövariabler som är tänkta att genom kor
relationsanalyser kunna indikera orsaker till föränd
ringar på nationell och möjligen på landsdels- eller
länsnivå.39 Huruvida den nivån på orsakssamman
hang räcker för att indikera vilka åtgärder som be
hövs i enskilda objekt (vilket är den skala där natur
vårdsåtgärder görs), återstår att se.
Genom att ängarna med få undantag övervakas
tillsammans med betesmarker och inte som den spe
ciella grupp av naturtyper de är, finns uppenbar risk
att avgörande miljöförhållanden och värden i ä ngar

35 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/
Fordjupning/?iid=7&pl=2&t=Lan&l=20, maj 2017.
36 Haglund & Vik 2010.
37 Exempelvis i Västra Götaland (Segerlind 2015), och genom
floraväktarverksamheten (t.ex. Lif 2007).
38 Wissman m.fl. 2012.
39 Glimskär m.fl. 2012.

inte övervakas. Ett tydligt exempel är klassificering
en av Natura 2000-habitat, där b
 estämningsnyckeln
över naturtyper sorterar bort alla ängar med spår
av kultivering och placerar dem i en ”icke-naturanaturtyp”.40 Det kan också finnas risk att insamlade
data feltolkas för ängarnas vidkommande, om inte
ängarnas speciella förhållanden uppmärksammas när
data analyseras.
Inte heller forskningen bidrar nämnvärt med kun
skap om ängarnas status. Forskningen sätter tvärtom
ljuset på en allvarlig kunskapsbrist beträffande v ilka
indikatorer vi ska använda vid uppföljning i ängar
och i olika ängstyper.
En slutsats av detta är att artdata, både i miljööver
vakning, ÅGP och floraväkteri, behöver användas i
stor utsträckning för att belysa statusen i ängar. Det
gäller både biologisk mångfald och biologiskt kultur
arv. Vilka arter som bör analyseras (och användas i
framtida övervakning) får avgöras av olika ängstypers historiska ekologi, och här krävs metodut
veckling på samma sätt som för skötsel. En annan
slutsats är att det skulle vara av stort värde om ängs
skötare själva genomförde viss uppföljning av värden
och hur de påverkas av olika skötselinsatser.
observationer och erfarenheter
Utan tvivel utgör landskapsvårdares egna observatio
ner och erfarenheter den allra största källan till kun
skap om ängarnas status, om effekter av olika åtgär
der, om trender för slåtterarter etc. Behovet av att på
ett strukturerat sätt använda och syntetisera sådan
erfarenhetsbaserad kunskap har uppmärksammats
under senare år, men det finns mycket få exempel på
att det gjorts. Ett exempel är ett nordamerikanskt
forskningsprojekt som utvärderade 38 förvaltares er
farenheter av restaurering av präriegräsmarker.41 Det
skulle vara ytterst värdefullt att göra liknande synte
ser i Sverige, exempelvis beträffande ängsskötsel, lik
som att skapa ett forum där nya erfarenheter kunde
delas och diskuteras.

40 Gardfjell & Hagner 2016.
41 Rowe 2010.
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Familjen hjälps åt med slåttern i en rumänsk fruktträdsäng. Foto: Anna Westin.
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4. Kunskapsbehov för ängsskötsel

Idag slås ängar med delvis andra metoder och helt
andra syften än historiskt. Ängshöet behövs sällan
och hanteras därför på andra sätt, både på ängen och
i landskapet, än när ängen var åkers moder. En stor
andel av de tidigare ängarna betas numera, och flera
historiska ängstyper är förmodligen helt försvunn, ja,
vi känner kanske inte ens till dem. Ängar definieras
på andra sätt än förr, i princip så att dagens bevaran
deintressanta ängar utgör en begränsad delmängd av
det gamla bondesamhällets höproducerande marker.
Alla dessa skillnader mellan då och nu gör att var
ken ängarnas ekologiska historia eller dagens mål
för landskapsvården ger några självklara mallar för
hur vi ska värdera, prioritera och utföra ängsskötsel.
Många ängar slås för att bevara värdefull gräsmark
där betesdjur saknas. Andra slås för det kulturhisto
riska värdet i själva slåttern, eller som en viktig ge
mensam lokal aktivitet. Men därutöver, vilka spe
ciella värden ger ängsskötsel som inte kan fås med
annan hävd?
I resten av denna skrift ska vi diskutera dessa
frågor från ett tillämpat perspektiv, ägnat att ge ett
kunskapsunderlag för bättre praktisk ängsskötsel.
Från det tillämpade perspektivet kan man se tre tyd
liga länkar i en kunskapskedja:

2. Hur har dessa värden formats av det lokala och
naturtypsanpassade historiska bruket av ängar?
3. Hur kan vi bevara dessa värden i dagens landskap
och med dagens ekonomiska och praktiska förut
sättningar genom bästa möjliga planering, priorite
ring och utförande av restaurering och skötsel?

1. Vilka värden, biologiska och kulturhistoriska, bio
logisk mångfald och biologiskt kulturarv, finns i
olika slags ängar?

Vi börjar med att se på vad en äng egentligen är, och
hur den skiljer sig från annan fodermark. Därefter går
vi igenom ängarnas historia i Sverige, för att avsluta
med ängsskötsels olika komponenter och deras effek
ter på biologisk mångfald och biologiskt kulturarv.

Det är vår tro och förhoppning att varje gång ett
sådant frågetecken rätas ut för ett ängsobjek kommer
man en liten bit närmare flera positiva resultat, bland
annat:
�

�

�

�

Bättre bevaranderesultat för kända värden, det vill
säga bättre måluppfyllelse.
Mer specifika och relevanta bevarandemål, varav
många integrerar natur- och kulturmiljövärden.
Utveckling av slåttermarksvärden vi hittills inte
tänkt på, exempelvis biologiskt kulturarv och
hotade arter som egentligen är slåtterarter men
idag förekommer i andra slags gräsmarker.
Ny historisk-ekologisk kunskap om naturlig
fodermark i allmänhet, av stort värde för naturoch kulturmiljövård, liksom för mer teoretisk
naturvårdsbiologi och landskapsekologi, paleo
ekologi och arkeologi, agrarhistoria, ekosystem
tjänst-forskning m.m.
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Våröversvämning på Nötmyran, Västerfärnebo i Västmanland,
en förutsättning för uthållig höproduktion. Se också Figur 75.
Foto: Tommy Lennartsson.
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5. Vad är äng och slåttermark?

5.1 Ängen som kulturmiljö
Funktion
Det förindustriella svenska jordbruket, innan konst
gödsel, fossila drivmedel, kraftfoder och kemiska be
kämpningsmedel infördes, byggde på att boskap om
vandlade vegetation som var oätlig för människan till
livsmedel och gödsel. Gödseln användes i sin tur till
livsmedelsproduktion på åkermark (Figur 27). Äng
ens huvudfunktion var att producera vinterfoder till
boskapen, och eftersom vinterfodertillgången ofta
var flaskhalsen i systemet myntades det ofta c iterade
uttrycket äng är åkers moder.42 Förhållandet m
 ellan
åker och äng beskrivs talande i handlingarna till
storskifte över Myrsjö hemägor i Västmanland 1771:
Då gräsväxten blifver någorlunda bördig, och
flere missväxtår ej infalla, så at efter vanligheten
Byamännen få berga hö, och således kreatur föda,
kan all åkern gödas på 5 à 6 år.43

Vi diskuterar ängens roll i försörjningssystemet mer
utförligt i avsnitt 9.
Ängens centrala roll i jordbruket beskrevs vältaligt
och ihärdigt under frihetstidens nyttighetsivrande,
exempelvis av Carl von Linné 1742:
Första och förnämsta för en lantman, är att han
får tillräckeligt med hö,

och, mer lyriskt, av Svenonius 1768:
ängen…kunna anses ibland själva grundämnen
till vår jordiska lycksalighet.44

Ännu under 1800-talet ansåg centralmakten att all
mogen behövde påminnas om ängens betydelse, som
i byordning för Uppsala län 1820:
… men man nästen glömmer, att å kerjorden
måste, icke blott plöjas och dikas, utan äfwen
gödas, om den skall bära god frukt; och g enom
denna bekymmerslöshet händer, att all den
jord, som möjligtwis kan framalstra någon säd,
anwändes till åker, hwaremot ängen minskas allt
42 Det tillskrivs vanligen Schering Rosenhane (1663).
43 Lantmäteristyrelsens arkiv T62-23:2
44 Båda citaten från Selander 1955 s. 315.

mera och lemnas utan all wård af menniskohand.
Man glömmer det gamla sanna ordspråket, att
Ängen är Akrens moder. hwilket likwäl i alla
tider står fast och aldrig bör förgätas.45

Förmodligen kan man definitionsmässigt säga att
alla svenska ängar slogs för höproduktion, vilket allt
så var den gemensamma huvudprodukten från alla
ängstyper. I Centraleuropa, exempelvis Tyskland och
Polen, har vissa ängstyper, framför allt blåtåtelängar,
under vissa perioder46 slagits för att producera strö till
djurstallarna47, men vi känner inte till den f unktionen
från Sverige. Genom att höproduktionen på olika
sätt kombinerades med lövtäkt, bete och o dling, gav
ängsmarken även produkter som bete (t. ex. genom
efterbete på sensommaren), lövfoder, ved, snickeri
material och odlade grödor på t illfälliga svalåkrar el
ler mer systematiska lindbrukssystem, se avsnitt 10.5.
För vissa höproducerande marker kan man antag
ligen säga att deras huvudfunktion var att genom en
gräsbärande viloperiod låta åkermark vila och bli av
med en del ogräs.48 Sådana gräsbärande åkrar, lindor,
belägna framför allt på magra marginalåkrar, kartera
des av lantmätarna under både storskifte och laga skif
te, och har förmodligen alltid varit ett sätt att förbätt
ra dåliga åkerjordar där det var organisatoriskt möjligt.
En linda av detta slag fick förmodligen ligga så länge
det behövdes. En annan slags linda, i mer regelbunden
rotation med åker, beskrivs i avsnitten 9.4 och 10.5.
Vissa av de historiska ängstyperna är så lågproduk
tiva eller svårslagna att de kan sägas ha slagits av
nödtorft, och sådana ängar övergick snabbt till betes
mark eller övergavs helt när foder kunde börja pro
duceras på åkermark. Andra ogödslade ängar var
däremot synnerligen produktiva. Elveland anger att
de bästa sjöfräkenslogarna i norra Sverige kunde ge
5–6 ton torrt hö per hektar, och högstarrslogar 3–4
ton. Det kan jämföras med moderna nordliga vallar
som ger 4–5 ton hö per hektar.49
45 Byordning för Uppsala län 1820, i Ehn (1982).
46 Rowell m.fl. (1985) diskuterar hur Wicken Fen i Cambridgeshire,
U.K., övergick från höslåtter under 1800-talet till ströslåtter på
1920-talet.
47 Poschlod m.fl. 2009; Bartoszuk & Kotowski 2009.
48 Lennartsson & Westin 2015.
49 Elveland 2015; Elvelend & Sjöberg 1982.
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Om nu alla ängar slogs för hö, kan då alla höpro
ducerande marker kallas ängar? Vi lämnar den f rågan
till envar att besvara, men ger några exempel på bred
den i den historiska höfångsten. Lantmäterikartor ger
flera indikationer på att hö kunde tas mer e ller mindre
oregelbundet i tid och rum, efter behov och tillgäng
lighet. Beskrivningar som Slåtta der och hvar ibland
buskarna…50 och Den odugliga delen av N
 ötsmurn kan
hvart 3e eller 4de år slås på vissa flyn…51 indikerar hö
fångst på marker som en vi inte nödvändigtvis s kulle
känna igen som äng, om vi kunnat resa tillbaks i
tiden. Sjöslåtter av bland annat fräken ute i vattnet
skapade knappast ängsvegetation även om den slåttern
givetvis skapade en särskild naturtyp ute i vattnet.
Sigvard Cederroth beskrev hur Backrakarna…geck å
göppa skrädfoder som bonden rata, och hur man till och
med tog lingonris till foder.52 I Bergslagen togs från
slutet av 1 700-talet och lokalt långt in på 1900-talet en
avsevärd del av höet på lindor i åkermark som ingick i
ett rotationsbruk med långliggande gräsperioder. Sys
temet kallades koppelbruk eller lokalt tägtejordsskötsel
(se vidare i avsnitt 9.4).53 I svedjeområden användes
svedjorna under längre eller kortare tid efter odling till
slåtter, och ibland övergick svedjorna till permanent
äng. Eftersom behovet av äng förändrades från tid till
annan togs hö på ängar som var i olika stadier av ut
veckling eller förfall. Det kunde ta lång tid att utveck
la en äng, och vid exempelvis storskiftet i Norrby i
Häverö socken i Uppland ville inte bönderna acceptera
lottning av den graderade marken eftersom vissa för
bättrat sina ängar genom rothuggning, en investering
man ville ta vara på.54
Hö togs således på många slags marker och med
många metoder, och om man vill kalla alla dessa för
ängar är en smaksak. Förmodligen finns anledning
att skilja mellan äng som höproducerande slåtter
mark och äng som naturvårdsobjekt idag. Slutligen
bör man förstås ha i åtanke att vinterfoder inte bara
bestod av hö, utan även av löv och halm. Hö, halm
och löv kompletterade varandra och gav tillsammans
den totala fodermängden. Halmen var särskilt viktig
50 Andersby by, Dannemora socken i Uppland hade alla sina
slåttermarker inom ett stort gärde som också innehöll inhägnad
betesmark. I storskifteskartan från 1739 har lantmätaren i noterat att
även betesmarken slogs på sina ställen ”Slåtta der och hvar ibland
buskarna”. Lantmäteristyrelsens arkiv B14-3:1
51 Storskifte Grinduga i Gävleborgs län, Valbo socken 1811,
Lantmäteristyrelsens arkiv V54-12:2.
52 Cederroth 2014 s. 577–578.
53 Hushållningssällskapet 1951; Åstrand 1990; Lennartsson m.fl. 2016; se
även sockenbeskrivning över By i Dalarna, Lantmäteriet.
54 Sjörs 1954; Bladh 1995.
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i slättbygderna, som framgår av bland annat en lands
hövdingeberättelse från 1830-talets Östergötland:
Uti nästan hela Länet är halmen ännu den dry
gaste delen af boskapens vinterföda; höet är den
mindre delen, helst på vissa trakter af slättbygden
hvarest ängarne äro högst inskränkte, och deras
afkastning förbehålles hästar och får.55

I 1800-talets kronofogdeberättelser från södra Da
larna ser man tydligt hur höbrist vissa år kunde upp
vägas av god halmtillgång, och att foderbrist uppstod
de år då ängarna gav dålig skörd samtidigt som vädret
gjort halmen kort eller av dålig kvalité.56
En belysande aspekt på ängens funktion som hö
producerande mark är att man ofta i både tradition
och officiella dokument inte anger ängens areal utan
hur mycket hö den kunde ge. Ängstillgången kun
de anges i skrindland57 och Åke Campbell beskriver
från Lappland hur
En nybyggare utpekar eller uppräknar för syne
nämnden ett visst antal slåttermyrar, strandslåtter
efter utefter bäckar och älvar etc. och han uppger,
hur många hässjor hö han där beräknar få, men
om ängsmarkens areal har han inget besked att
ge, och syneprotokollet frågar ej heller därefter.58

Tradition
Eftersom ängsbruket var så fundamentalt i de för
industriella odlingssystemen utvecklades rika tradi
tioner kring slåtter, hö och ängar. Den lokala tradi
tionen var en kombination av naturförutsättningar,
slåtterns kulturella och religiösa förankring, mate
riell tradition och utförandetradition. Ängsbrukets
traditioner har skildrats i många etnologiska studier,
de flesta från norra Sverige och Gotland där ängs
slåttern levde kvar längst.59 Många av dessa studier
har på ett självklart sätt placerat ängen och dess sköt
sel i sitt försörjningsmässiga sammanhang. Det visar
hur ängsskötseln samspelade med det övriga samhäl
let: slåttern kan många gånger haft stor betydelse för
lokalsamhällets organisation i stort, samtidigt som
den varit starkt styrd av lokalsamhället och andra ak
tiviteter i jordbruket. Det visar också ängsbrukets
55
56
57
58
59

Befallningshavandes femårsberättelse i Östergötlands län 1843-1847.
Westin m.fl. 2017.
Bylund 1956 diskuterar det måttet.
Campbell 1948, s. 174.
T.ex. Levander 1943 (Dalarnas); Campbell 1948 (Lappland/
Norrbottens); Kjellström 2012 (Lappland/Västerbotten); Cederroth
2014 (Uppland); Säve 1876, 1941, Olsson 2006 (Gotland)

Figur 3. Hässjevirke, byggnader,
odlingsrösen, hamlade träd,
redskap, minnen och biologiskt
kulturarv berättar tillsammans
om ängsbruket och dess plats
i försörjning och tradition.
Sovaldbergs fäbod, Älvdalen,
Dalarna.
Foto: Tommy Lennartsson.

samspel med naturförutsättningar, där bruket inte
bara byggde på naturresurser utan även formade dem
genom att omvandla naturlig vegetation till nyttig
slog.60 Ett särskilt tydligt exempel är ängsslåtterns
plats i fäbodbrukets organisation, där slåttern och
höet samspelade med naturgivna och institutionella
flyttnings- och aktivitetsmönster i f äbodväsendet.61
Det finns också etnologiska beskrivningar av
slåtterns mer kulturella förankring. Cederroth (2014)
beskriver från det sena 1800-talets Uppland hur bondoch tjänstefolk skulle ha nya kläder när man började
med slåttern och hur det var skandal att gå dåligt klädd
(nya byxor och ny kjol till slåttern ingick i tjänstefol
kets lön), hur slåttern inleddes med det sista av julölet
etc. I Rumäniens bergstrakter, där slåttern ännu är en
levande nödvändighet i försörjning och samhälle, är
den förknippad med en rikedom av kulturella händel
ser, legender och berättelser, ofta av religiös natur.62
Sammanfattningsvis innefattade ängsskötseln en
stor variation av metoder, ekosystem, traditioner etc,
som var för sig och tillsammans är betydelsefulla för
att förstå vår historia, och som ännu i varierande grad
60 Här har Frödin varit en föregångare, fr.a. i Frödin 1952.
61 T.ex. Frödin 1925 (Dalarna); Larsson 2009 (Dalarna); Frödin 1954
(Uppland); Bodvall 1959 (Hälsingland).
62 Iuga 2016

kan spåras och tolkas i arkiv, minnen och landskap.
Av alla olika källor till kunskap om ängsskötsel är
utan tvekan biologisk kulturarv det som är minst ut
forskat. Med tanke på att slåtter i grunden bygger på
nyttjande av en naturresurs och att slåttern så k raftigt
format landskap och ekosystem, kan man anta att
slåttertraditionernas biologiska spår har åtskilligt att
tillföra vårt vetande om ängen som kulturmiljö.
Historia behandlas i avsnitt 6 och 7 och ängs
skötselns olika komponenter i avsnitt 10.

5.2 Ängen som naturtyp och
livsmiljö för arter
Gräsmarken som naturtyp
Gräsmarker utvecklas där det är tillräckligt ljust på
marken och med tillräcklig vatten- och näringstill
gång för att en artrik och tät markvegetation ska
kunna utvecklas, med andra ord i områden där skog
av en eller annan anledning inte kan etablera sig. Det
finns många sätt att dela in gräsmarker, men inget
entydigt system. Forskningen om olika gräsmarks
typer och deras utbredning kan sägas represente
ra två huvudtyper av gräsmark: naturliga gräsmarker
av större arealer respektive människoskapade gräs
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Figur 4. På den Ungerska Pustan har gräsmarker funnits sedan postglacial tid, upprätthållna av klimat- och naturförutsättningar
och vilda herbivorer, men med tiden alltmer omformade av människans nyttjande (se t.ex. Horváth & Lóczy 2015). Foto: Tommy Lennartsson.

marker. Båda grupperna är idag starkt påverkade av
människan, men medan den förra gruppen till stor
del skulle finnas även utan människan, är den senare
helt och hållet en kulturprodukt.
Naturliga gräsmarker är till stor del skapade av
klimatet, men i kombination med bete från vilda
betare. Sådana gräsmarker finns i exempelvis alpina
områden (hög höjd, kort säsong, hård vinter), arktis
ka områden (nordligt, permafrost), i varm- och kall
öknarnas randområden och i kontinentala områden
(torrt och varmt och/eller torrt och kallt), i mediter
rana områden (sommartorrt) och i våtmarksområden
(blött). De kallas bland annat stäpp, savann, prärie,
halvöken, fjällhed och tundra och anses f örekomma
i större, klimatbetingade sjok i olika områden på jor
den.63 Forskningen om sådana gräsmarker betonar
ofta naturliga faktorer som torka, brand och natur
ligt bete64 och förbiser antagligen många gånger
människans betydelse för naturtyperna, både förhis
torisk påverkan och mer sentida traditionellt nytt
jande.65 Många av gräsmarkerna i dessa naturliga
gräsmarksområden har sedan länge övergått till nya,
människoskapade gräsmarkstyper (Figur 4).66

Utanför dessa naturliga gräsmarksområden har
människan skapat omfattande gräsmarker basera
de på olika slags pastoralism; det gäller exempelvis
hela Skandinaviens jordbrukslandskap där ytterst lite
gräsmark skulle finnas naturligt. Forskning om såda
na gräsmarker sätter hävden och kopplingen mellan
människa och natur i fokus.67 De människoskapade
gräsmarkerna kan antas ha fyllts med arter både från
smärre lokala fickor av naturlig gräsmark (till exem
pel från våtmarker, stränder, alpina miljöer och torra
småmiljöer) och genom långdistansspridning från
de större naturliga gräsmarksområdena (till exempel
från Centraleuropeiska stäpper och de västra delarna
av de Asiatiska stäpperna).68 I det sistnämnda fallet
har säkerligen människan medvetet eller omedvetet
bidragit till en stor del av spridningen.
Precis som betesmarken är ängen i Sverige således
en störningsskapad naturtyp där störningen i utgörs
av slåtter, efterbete och diverse andra åtgärder för
skörd och underhåll. Både störningen i sig, alltså den
mekaniska påverkan på vegetationen, och bortförsel
av biomassa bidrar till ett antal grundförutsättningar
i gräsmarker:

63 Se exempelvis WWF karta över Global grasslands,
https://c402277.ssl.cf1.rackcdn.com/publications/716/files/original/
WorldGrasslandTypes.zip?1410891947.
64 T.ex. Ellis 2011; Dixon m.fl. 2014; Barbour & Billings 2000.
65 T.ex. Faber-Languedon 2014; Emanuelsson 2009.
66 Suttie m.fl. 2005.

67 T.ex. Oppermann m.fl. 2012: Påhlsson 1999.
68 Se t.ex. utbredningskartor i Hultén 1971. Ursprunget till växter
i dagens ängar och betesmarker har diskuterats mycket, se bl.a.
Eriksson 2007.
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Vegetationen hålls låg under hela eller delar av
växtsäsongen
Högväxta, konkurrensstarka arter hålls tillbaka
av både störningen och näringsutarmningen
Etablering av buskar och träd hålls tillbaka
Förnatjockleken begränsas

Sammantaget gör dessa mekanismer att s måväxta
(konkurrenssvaga) och kortlivade (beroende av frek
vent rekrytering) kärlväxter blir vanligare, och att där
med den totala artrikedomen blir högre än i ohävdad
gräsmark och andra biotoper där successionen får ver
ka fritt.69 På samma sätt gynnas mossor, lavar och vis
sa svampar. Fler kärlväxtarter ger en större bredd av
resurser för pollen-, nektar- och växtätande everte
brater, av vilka många dessutom gynnas av att den
hävdade gräsmarken har bra temperaturförhållanden.
I resten av avsnitt 5 ser vi närmare på ekologiska
processer och förhållanden i gräsmarker. Vi kopplar
sedan gräsmarkens ekologi till olika skötselkompo
nenter i avsnitt 10.
69 T.ex. Huhta m.fl. 2001; Collins m.fl. 1998; Olff & Richtie 1998; Kull
& Zobel 1991.

Skillnad mellan slåtter och bete
Slåtter har många likheter med bete, men det finns
också vissa avgörande skillnader. Skillnaderna inne
bär att bete och slåtter får olika effekt på växter och
de djur som på ett eller annat sätt lever på växterna,
det vill säga både på naturvårdsintressanta arter och
biologiskt kulturarv.
Skillnaderna mellan slåtter och bete är särskilt
viktiga att klargöra idag, när en övervägande andel
av de kvarvarande gamla slåttermarkerna sköts med
bete.70 Det är även viktigt att utvärdera under vil
ka förhållanden arbetskrävande slåtter kan ersättas
med sent bete eller andra metoder.71 För att utvärde
ra skillnader mellan slåtter, bete och andra metoder
för hävd i gräsmarker, är det lämpligt att se meto
derna ur ett artperspektiv eftersom arterna indikerar
vilka livsmiljöer och förhållande som behöver finnas
i olika ängstyper. I uppställningen nedan jämför vi
70 Alexandersson m.fl. (1986) diskuterar exempelvis skötsel av f.d.
slåttrade strandängar genom bete; se också Simán & Lennartsson
1998.
71 Wissman 2006.

Skillnad mellan slåttermark och två slags betesmark för några viktiga miljövariabler.
Miljöfaktor

Slåttermark

Betesmark, hage, utmark		

Betesmark, backe5

Störning, selektivitet

Oselektiv

Selektiv		

Selektiv

Störning, ’hastighet’

Snabb

Utdragen		

Utdragen

Störning, intensitet 2

Hög

Låg till hög		

Låg till hög

Störningstidpunkt

Från högsommar-sensommar

Från vår till höst		

Från sensommar till höst

till höst			
Nej		Nej

Störningsuppehåll under säsong

Oftast1

Störning, mellanårsvariation

Liten, regelbunden eller

Liten, men varierande		

Regelbunden variation

oregelbunden3

intensitet		

i två- och tresäde

Hög/låg/låg

Låg/låg/låg		

Hög/hög/låg

Vegetationshöjd försommar/
högsommar/höst
Gräsförna

Lite

Lite-måttlig		Lite-måttlig

Lövförna höst/vår

Måttlig/låg

Måttlig/måttlig		

Måttlig/måttlig

Kvarstående vintervegetation

Lite

Varierande		

Varierande

Näringsbortförsel

Hög

Tämligen hög		

Tämligen hög

Busketablering

Nej4

Ja		Ja

Trampstörning

Måttlig-kraftig, sen

Kraftig, hela säsongen		

Måttlig-kraftig, sen

Dynga

Sensommar-höst

Från vår till höst		

Sensommar-höst

Frötransport/spridning inom objekt

Oftast mycket hög

Måttlig		

Hög

Fröspridning mellan objekt

Hög

Måttlig		

Låg?

Markstörning genom kultivering

Ingen till frekvent

Ingen till sällan		

Ingen till mycket sällan

Noter:
1. Först slåtter, sedan efterbete, ofta med viss tid emellan.
2. Exempelvis mätt som andel av vegetationen som tas bort genom störningen.
3. Slåtter varje år, eller med regelbundna intervall, eller oregelbundet.
4. Utanför slåtterrefugier och om inte buskar aktivt lämnas vid slåtter.
5. Betesbacke i ängs- eller åkergärde.

21

Figur 5. Utdöenderisk under 50 år för fältgentiana i betesmark, under
tre hävdformer och i relation till sannolikheten för sommar(juli)torka.
Ju högre kurvan ligger på y-axeln, desto större utdöenderisk.
Från Lennartsson & Oostermeijer 2001.

livsmiljöskapande f aktorer i markskikten (fältoch bottenskikt) i äng och två slags betesmark i för
industriellt jordbruk: hage och utmark som kan betas
hela säsongen respektive backe i ängs- eller åkergär
de som inte kan betas förrän efter slåtter och skörd.72
Några av tabellens miljöfaktorer diskuteras mer ingå
ende senare i detta avsnitt.
För att bedöma hur tabellens miljöfaktorer påver
kar arter är det lämpligt att betrakta sambandet mel
lan miljö och art från två perspektiv: livscykelperspek
tiv och anpassningsperspektiv. Dessa två perspektiv
belyser tillsammans de mekanismer som är mest av
görande för hur en art svarar på tillståndet i ä ngen,
och är därför lämpliga att arbeta med även vid
skötselplanering och uppföljning.

Figur 6. Senblommande fältgentiana (Gentianella
campestris ssp. campestris) av ljusblommig typ.
Foto: Tommy Lennartsson.

Livscykelperspektivet
För växter kan man i princip säga att etablering av
nya plantor och tillväxt och överlevnad av unga livs
stadier gynnas av intensiv störning av fältskiktet,
som ger låg vegetation och tunn förna. Sådana livs
stadier är vanligen okänsliga för hävd av fältskiktet
eftersom de går under betes- och slåtterhöjd. Inten

siv hävd riskerar däremot att påverka vuxna plantor
negativt, vilket minskar fröproduktionen, både ge
nom att blommor och frukter betas bort och genom
att ständig avbetning eller slåtter tröttar ut växtindi
viden så att den blommar färre gånger under sin livs
tid. För många perenner är fröproduktionen ett visst
år av m
 indre betydelse eftersom varje växtindivid har
många chanser att sätta frö och nya plantor till värl
den under sin livstid. För monokarpa arter (som re
producerar sig en gång och sedan dör) är det däremot
avgörande att de vuxna plantorna går i frö. En popu
lations sammanlagda livskraft bestäms av en kombi
nation av mängden frön, hur många frön som blir till
nya plantor, och hur dessa sedan överlever och till
växer till nya fröproducerande individ.
När man i söker förklaringar till populationsför
ändringar och sätt att öka populationers livskraft be
höver man nästan alltid fundera över artens hela livs
cykel.73 För ängsskötseln innebär det att slåttern
måste ge tillräckligt bra fröproduktion men också
tillräckligt bra betingelser för andra livsstadier. Sam
bandet kan illustreras av en populationsmodell för
senblommande fältgentiana (Figur 5 och 6).74

72 Skillnader mellan slåtter och bete diskuteras också av Ekstam m.fl.
1988.

73 Ehrlén 2003.
74 Lennartsson & Oostermeijer 2001.
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I ett skötselförsök gav enbart slåtter och enbart bete
ungefär s amma risk för utdöende, men genom olika
mekanismer. Slåtter gav bra fröproduktion, men ge
nom att efterbete saknades blev det mycket förna och
mossa som g jorde att förhållandevis få frön blev till
nya plantor. Med bete var det tvärtom: sämre med
frön genom att plantorna skadades men bra gronings
betingelser för de frön som producerades. Slåtter med
efterbete kombinerade dessa två fördelar och gav den
överlägset bästa livskraften hos populationen (lägst
risk för utdöende). Riktigt sen slåtter gjorde att inga
plantor skadades innan reproduktion, och gav även
mycket lite förna (ingen återväxt efter slåtter). Men
genom att groddplantor, rosetter och vuxna plantor
fick stå i hög vegetation hela sommaren blev de små
och producerade i slutänden väldigt lite frö, vilket to
talt sett gav mycket hög utdöenderisk ( Figur 5).
Liknande resonemang kan tillämpas på insekternas
olika livsstadier, särskilt växtätande insekter. Många
arter ’sitter fast’ på sina värdväxter under vissa perio
der som larv, puppa eller ägg och är då i det närmaste
lika känsliga för störning genom slåtter och bete som
värdväxten själv.75 Insekterna har emellertid stude
rats betydligt mindre i relation till hävd än växter.
Anpassningsperspektivet
Även om störning av vegetationen således är nödvän
dig för gräsmarken som ekosystem är störning negativ
för den enskilda växten, växtätande insekter etc. Årlig
tidig och intensiv störning (till exempel bete) som från
tidig sommar och genom upprepad avbetning håller
vegetationen låg, skapar en miljö som är mycket tuff
för växter, växt-, pollen- och fröätande insekter m.fl.
För att inte sådana arter skall försvinna bör störning
en inte vara hårdare än att det finns en rimlig chans
för den enskilda växtindividen att inte bli avbetad alls
eller åtminstone inte innan reproduktion. Grupper
som å andra sidan gynnas av intensiv störning är
mark- och dynglevande solälskande arter som inte är
beroende av vegetationen och därmed inte skadas av
betet. Även mossor, lavar och i viss mån marksvampar
kan antas gynnas av hårt nerbetad vegetation.
Eftersom gräsmarker således alltid präglas av mer
eller mindre intensiv biomassabortförsel, har gräs
marksväxter utvecklat anpassningar som ökar d
 eras
motståndskraft, s.k. resistens, mot återkommande
störning. Dessa anpassningar brukar delas in i tre
grupper.76
75 Se Svensson (1993) beträffande när och hur olika fjärilar är knutna till
sin värdväxt, och exempelvis Lennartsson & Björklund (2014) för mer
ingående uppgifter om skalbaggar och fjärilar på krissla.
76 Belsky m.fl. 1993; Rosentahl & Kotanen 1994; Strauss & Agrawal 1999.

Figur 7. Hos ängsgentianan, Gentianella amarella, finns
senblommande (axillaris, mitten) och tidigblommande
(lingulata, på ömse sidor) ekotyper. Tidig blomning är
ett exempel på flykt i tiden från störning. Ekotyperna har
förmodligen utvecklats i olika miljöer men kan, som på denna
ruderatlokal i Fagersta, Västmanland, hamna på samma ställe.
De tidigblommande individerna är mitt i blomningen vid
månadsskiftet juni-juli, medan den senblommande inte ens
är i knopp ännu. Foto: Tommy Lennartsson.

1. Flykt, det vill säga att undvika att upptäckas av
betare eller drabbas av slåtter.
a. Flykt i tiden, det vill säga att vara oåtkomlig
under den period när risken för störning är som
störst eller under den fas i livscykeln som är mest
känslig för störning. Hit hör tidig blomning som
minskar den pre-reproduktiva period en växt
behöver vistas i en farlig omgivning och som ökar
chansen till fullbordad reproduktion innan stör
ningen inträffar (Figur 7).77 Många strandängs
växter är ettåriga vilket innebär att de gömmer sig
som frö under den period när vinterns is och
stormar stör strandvegetationen.
b. Flykt i rummet, det vill säga att göra en stor del
av biomassan, eller viktiga organ, svåråtkomliga för
bete eller skyddade mot annan störning. Hit hör ro
settformigt eller klonalt växtsätt som är en vanlig
anpassning hos växter i betesmarker, och kuddfor
migt eller delvis underjordiskt växtsätt som skyddar
växten mot exempelvis isdrev på fjällhedar.78
77 Lennartsson 1997.
78 Diaz m.fl. 2007; Garnier m.fl. 2007.
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Figur 8. Betes- och slåttermark under sensommaren i Botiza, Rumänien. Betesmarken är vid det här laget kraftigt avbetad,
men spåren av betesdjurens selektivitet ses ännu tydligt i jämförelse med slåttermarken. Foto: Tommy Lennartsson.

2. Försvar, det vill säga att göra herbivori så oattrak
tivt, besvärligt och kostsamt som möjligt när
växten inte kunnat undgå att upptäckas av betare
och andra växtätare. Hit hör mekaniskt försvar
med taggar och svårtuggad vävnad, och kemiskt
försvar genom gift, bitterämnen etc. Mot slåtter
finns inget försvar.
3. Tolerans, det vill säga att minimera kostnaden
för växten ifall den trots allt blivit skadad. Hit hör
återväxt efter avbetning eller slåtter.79
Huruvida även insekter som lever på växterna har
utvecklat anpassningar är såvitt vi vet inte studerat.

79 T.ex. Lennartsson m.fl. 1997.
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Några miljöfaktorer i slåttermark
respektive betesmark

skörd av biomassa, selektivitet
I ett evolutionärt tidsperspektiv torde få gräsmarks
växter vara anpassade till slåtter, utan i stället till
bete eller annan naturlig störning från exempelvis
vatten, vind eller eld. Exempelvis har många v äxter
försvar som huvudsaklig anpassning, vilket på
vegetationsnivå gör att betare inte betar all vegeta
tion, utan väljer vad de betar.80 I princip äts de mest
attraktiva arterna och vegetationsfläckarna först, och
därefter mer välförsvarade växter allt eftersom det
finns mindre att äta och valmöjligheterna blir f ärre.
Oattraktiva arter kan bilda obetade fläckar
(rator) där även smakliga arter kan finna skydd.
80 Bailey m.fl. 1998; Bullock & Marriot 2000; Bullock m.fl. 2001; de
Bello m.fl. 2006.

Figur 9. Slåtter- och betesmarker på f.d. åker i växelbruk. Myrstackar och tuvbildande gräs gör snabbt betesmarken ojämn,
och med tiden blir ljungtuvor allt vanligare. Marișel, Rumänien. Foto: Tommy Lennartsson.

Figur 10. Slåtter (innanför stängslet) och bete. Den homogent gröna färgen på slåttermarken visar att vegetationen slagits vid ett
tillfälle så att återväxten är jämngammal. I betesmarken finns en större variation mellan betade och obetade (bruna skiftningar),
tidigt och sent betade fläckar etc., och variation skapas också av rator, exempelvis vid dynga. Abrud i Apusenibergen, Rumänien.
Foto: Tommy Lennartsson.
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Figur 11. Växternas namn är ofta gamla och kan berätta om växtplatser i det förindustriella jordbrukslandskapet. I Rumänien kan
man ännu finna dem i sin rätta miljö. Här en äng dominerad av slåtterfibbla, prästkrage, höskallra och ängshaverrot, Baile Herculeane,
Rumänien. Foto: Tommy Lennartsson.

Betarnas s elektivitet gör således betad vegetation tuf
sig och mosaikartad och gör att både växter och små
kryp fläckvis undgår bete och får möjlighet att repro
ducera sig. Betesintensiteten har avgörande betydelse
för hur selektiva betarna kan vara och därmed för
hur väl växternas försvar fungerar och för hur stor
den rumsliga variationen blir.81 I gräsmark som betas
hela sommaren är graden av tufsighet under den pe
riod när de flesta växtarter går i frö (omkring 1 juli–
15 augusti), ofta det som mer än något annat avgör
hur väl växter lyckas med sin reproduktion.82
Försvar fungerar dock inte mot lien som avverkar
vegetationen oselektivt, och en slagen vegetation får
ett helt annat utseende.83 Åtskilliga växter, varibland
många med försvarsmekanismer, tål inte slåtter och
är sällsynta i slåttermark. Omvänt kan s låtterkänsliga
arter som veketåg och bergrör expandera då slåtter
marker görs om till betesmark. Vi illustrerar skill
naderna mellan äng och betesmark visuellt med tre
bilder från Rumänska Karpaterna, där det fortfaran
de finns stora arealer av både slåtter- och betesmark
(Figur 8–10).

81 Jerling & Andersson 1982; Berg m.fl. 1997; Rook m.fl. 2004.
82 Lennartsson m.fl. 2012 (information om mognadsdatum i Figur 3)
83 Glimskär & Svensson 1990.
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Å andra sidan kan många betesbegärliga växter
finna en fristad i slåttermark, givet att de har anpass
ningar som matchar den störning slåttern utgör.84
Såväl flykt som tolerans har visat sig fungera bra i
slåttermark.85 Många rosettväxter (som flyr i rum
met) har av namnet att döma varit slåtterarter, även
om de idag, genom ängarnas tillbakagång, vanligen
hittas i betesmark, till exempel slåtterfibbla, slåtter
gubbe och ängsvädd (Figur 11). Även mer högväx
ta arter kan gynnas av slåtter om de har huvuddelen
av bladmassan placerad lågt och slåttern inte är allt
för marknära. Exempel är gräsull och knagglestarr, i
motsats till mer bladiga starrarter som vasstarr. Växt
platser för arter med lågt placerad biomassa är för
modligen många gånger ett tydligt biologiskt kultur
arv från slåtterepoken.86 Också flykt i tiden i form av
tidig blomning anses ofta vara en slåtteranpassning87,
och för sådana arter har slåttertidpunkten avgörande
betydelse för hur väl denna anpassning fungerar.
Tidig blomning fungerar också bra i betesmarker som
hävdas sent, som betesbackar i ängs- eller åkergärden.
De få studier som jämfört långtidseffekter av
slåtter och bete har i regel funnit tydliga skillnader i
84 Fischer & Wipf 2002.
85 Se också Ekstam m.fl. 1988.
86 Lennartsson 2017; se också Elveland 2015.
87 Det föreslogs redan av Wettstein (1899, 1900); se även Krause 1940.

vegetationens sammansättning mellan hävdformerna.
Enstaka arter finns bara i den ena av hävdformerna.
De flesta arter förekommer dock i båda men kan vara
betydligt vanligare i den ena hävdformen.88 Vissa
studier har visat att slåtter och bete har olika effekt
på olika organismgrupper.89 Ett problem med många
studier är dock att de ytor som i försöken b
 ehandlas
med olika hävdregim ofta har en historia av samma
hävd och att artrikedomen minskar i den yta där
hävden ändrats. Högre artrikedom i exempelvis slåt
termark än i betesmark behöver således inte betyda
att slåtter är bättre än bete, utan bara att det är bäst
att upprätthålla den traditionella hävden på platsen.90
sekundäreffekter av skörd
Skörden av biomassa påverkar således växter och
evertebrater direkt, genom att de skadas, och olika
typer av skörd får därför olika effekt på g räsmarkens
arter. Skörden ger också ett antal indirekta och sam
verkande effekter på gräsmarksmiljön, främst på
näringstillgång, vegetationshöjd/konkurrensförhål
landen och förna/etableringsmöjligheter.
Näringsbortförsel
I gräsmarkslitteraturen beskrivs näringsutarmning
i slåtter- och betesmark ofta som en av de viktigaste
miljövariablerna.91 Slåttermark ses ofta som särskilt
bra ur det perspektivet genom att slåttern antas av
lägsna mer näring än bete.92 I betesmark återförs en
del av näringen genom spillning och urin, och tram
pet kan bidra till att näring i död och levande bio
massa frigörs snabbare.93
Många studier som ligger till grund för slutsatser
om näring och vegetation kommer från studier där
restaurerade eller kontinuerligt hävdade marker jäm
förs med ohävdade, ofta gödslade.94 I sådana studier
ser man tydliga effekter av hävden, både på närings
innehållet i marken och på vegetationen. Andra stu
dier bygger på att näring tillförs till hävdad mark,
vilket också i regel ger tydliga vegetationsföränd
ringar, bland annat minskat artantal.95 Bland alla
sådana studier kan särskilt nämnas Eliel Steens lång
88 Tex. Baker 1937, Tamm 1956.
89 Bonari m.fl. 2017.
90 Gustavsson m.fl. 2006, Bonari m.fl. 2017.
91 Hov & Skogen 2005.
92 Tälle m.fl. 2015.
93 Detling 1988.
94 T.ex. Huhta & Rautio 1998; Maron & Jefferies 2001.
95 Glimskär & Svensson 1990; Clark & Tilman 2008; Hautier et al.
2009.

liggande försök i Sverige, vilka tydligare än de flesta
visat effekterna av gödsling i hävdad mark. På 25 år
ledde användning av handelsgödsel till halvering av
artantalet i både betesmark och slåttermark.96 En
tredje typ av studier bygger på att arter odlas tillsam
mans i olika konstellationer. Sådana odlingsförsök
visar ofta ett förhållande mellan artrikedom och
näring som är motsatt mot det man ser i ängar och
betesmarker, det vill säga att arter bättre kan sam
existera om näringstillgången är god, och de är där
för knappast relevanta för slåtter- och betesmarker.97
Mekanismerna för effekterna av näring på vegeta
tion är fortfarande något oklara. Vissa studier has
visat att artantalet minskar genom allmänt ökad
beskuggning i den höga vegetationen98, andra att det
beror på att vissa arter blir dominerande.99 En delvis
annorlunda mekanism som studerats mycket är att
näringsfattig mark erbjuder en bredare nisch (niche di
mension) genom att fler spårämnen utgör bristfaktorer
som arter behöver konkurrera om.100 Gödslingsförsök
visar att artrikedomen minskar ju fler spårämnen man
tillför, men det är svårt att entydigt separera e ffekter
av färre bristfaktorer från effekter av ökad konkur
rens, eftersom även produktiviteten ökar vid gödsling.
Det finns mycket få studier av hur näringsinnehåll
och vegetation påverkas av förändrad hävd (exempel
vis svagare bete eller bete i stället för slåtter) i redan
välhävdade och näringsfattiga gräsmarker. Man kan
tänka sig att slåtter bortför något mer näring än bete
vilket på sikt kunde ha effekt på vegetationens sam
mansättning. Det är dock inte särskilt väl undersökt
hur mycket mindre näring det blir vid slåtter. Visser
ligen återförs viss näring genom gödsel och urin vid
bete, men å andra sidan kan vegetationen kontinuer
ligt återväxa och betas av, återväxa och betas av un
der hela säsongen, vilket kan jämföras med om åter
växten efter slåtter lämnas att brytas ned. Det är inte
heller undersökt om de skillnader som skulle uppstå
i så fall skulle påverka arter och vegetation. En större
svensk studie av Tälle m.fl. (2015) fann något fler
näringsindikatorer bland kärlväxter i betad än i
slåttrad mark, men man påpekar att också resultaten
beror på hur intensivt betet varit.
Det är möjligt att skillnader i störningstyp har
större betydelse än effekter av eventuella närings
96
97
98
99
100

Fogelfors & Steen 1982.
Se Jiang m.fl. (2009) för en översikt.
Hautier m.fl. 2009.
T.ex. Bobbink m.fl. 1987.
Harpole & Tilman 2007, Harpole & Suding 2011.
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Figur 12. Tämligen homogent högväxt obetad vegetation till vänster och betesmark med varierande vegetationshöjd till höger, med betesrator
och hård- eller svagbetade fläckar. I mörk/blågröna fläckar har urin ökat kväveinnehållet. Bondskäret Uppland 2004. Foto: Tommy Lennartsson.

förändringar i näringsfattiga välhävdade g räsmarker.
Viktigare än den totala näringsbortförseln är k anske
också att urin och dynga tillsammans med betes
selektivitet skapar en småskalig mosaik av närings
fläckar, dyngrator etc.101 Båda dessa mekanismer kan
uttryckas som att en hävdad gräsmark innehåller fler
smånischer där specialiserade arter kan leva, än en
ohävdad gräsmark med mer homogent hög vegeta
tion och tjock förna (Figur 12).
Vegetationshöjd, kvarstående
vegetation och förna
Som nämnts är minskad vegetationshöjd en mycket
viktig ekologisk effekt av både slåtter och bete. Vege
tationshöjden påverkar i sin tur ljus- och konkurrens
förhållanden och förnamängd102, och dessa faktorer
har, som vi sett i exemplet i Figur 5, olika effekt på oli
ka livsstadier hos växter. Små livsstadier som rosetter
101 Bullock & Marriot 2000; Dufor m.fl. 2006.
102 Jensen & Gutekunst 2003.
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och groddplantor påverkas negativt av både förna (som
fysiskt täcker växterna) och hög vegetation (som skug
gar), medan större växtindivider bara känner av vege
tationshöjden, när de väl börjat växa efter vintervilan.
Tjock förna påverkar dock alla livsstadier på våren
genom att kyla ner marken och försena säsongens bör
jan eller helt omöjliggöra groning och nyetablering. I
en slåttermark kan vegetationshöjden vara någorlunda
homogen över hela ängen, särskilt efter slåttern då
vegetationen successivit återväxer. Hur olika arter på
verkas av vegetationshöjden beror där till stor del på
när under säsongen ängen slås. I en betesmark finns i
stället en rumslig variation mellan fläckar med hög
eller låg vegetation, och hur stor variationen blir beror
som nämnts främst på betestrycket (Figur 12).
Beroende på hur och när gräsmarken betas eller
slås kan mer eller mindre vegetation återstå vid hävd
säsongens slut. Den kvarstående vegetationen blir till
vissnad förna nästa vår. Förmodligen blir dock sällan
sådan ”ettårsförna” så tjock att den har signifikant
effekt på exempelvis groddplantetablering, utan det

krävs att förna lagras under flera år. Huruvida f örna
ackumuleras som en följd av ojämn avbetning beror
på om betesratorna är långvariga.103 I slåttermark
blir återväxten efter slåtter till kvarstående vegetation
om inte ängen efterbetas. Den förna som då bildas
bör dock rimligen försvinna i och med nästa års slåt
ter och höräfsning, och det kan därför knappast upp
komma nämnvärd förnaansamling i slåttermark.
Både vegetationshöjd och förna påverkas ock
så av gräsmarkens produktivitet. Vanligen är torka
orsaken till att produktionen är låg och torkan sam
verkar s åledes med hävden för att hålla gräsmarken
i stånd – ju större torkeffekt desto mindre behov av
hävd och vice versa.
Vegetationshöjd, kvarstående vegetation och f örna
påverkar också många andra organismgrupper än
kärlväxter. Såväl temperatur som fuktighet nära mar
ken påverkas av vegetationshöjden, och dessa miljö
faktorer har stor betydelse för många evertebrater.104
Exempelvis har man visat att jordtemperaturen i det
översta jordlagret kan vara omkring fem grader hö
gre i en hävdad än i en ohävdad gräsmark.105 Många
markinsekter, exempelvis jordlöpare och dyngbaggar,
gynnas av värme och solinstrålning i låg vegetation.106
Ängssvampar förefaller vara vanligare i gräsmark
med tunn förna, åtminstone hittar man fler frukt
kroppar där.107 Högre vegetation erbjuder å andra
sidan en större födoresurs för växtätare och
predatorer som lever på dessa, och många studier
har visat att sådana artgrupper är både art- och in
dividrikare i högre vegetation.108 Såväl högre vege
tation som förna kan också ge skydd åt smådjur. En
studie av jordlöpare visade exempelvis att arter som
övervintrar som larver i förnan var betydligt vanli
gare i senbetad mark (jämförbar med slåttermark) än
i mark som betades från tidig sommar.109 Arter som
övervintrar som imago föredrog tidigt betad mark,
utom stora jordlöpare vilka föredrog förmodat mer
snigelrik hög vegetation.110
Det finns flera studier av sambanden mellan hävd
och markhäckande våtmarksfåglar, vilka visar att
103
104
105
106
107
108

Brunsell 2002.
Treweek m.fl. 1997.
Clapperton m.fl. 2002.
Ljungberg 2001, 2007
T.ex. Janols 2012.
Morris 1967; Andrzejewska 1971; Bestelmeyer & Wiens 1996;
Treweek et al. 1997; Dennis m.fl. 2001; Schwab m.fl. 2002; Cole
m.fl. 2005.
109 Övervintringsekologi enligt Lindroth 1992; jfr Brose 2003,
MacLeod m.fl. 2004.
110 Lenoir & Lennartsson 2010.

o lika arter har olika preferenser. Vid nedre Helgeån i
Skåne fanns exempelvis de flesta tofsvipereviren i
betesmark eller mark med slåtter och efterbete,
medan rödspov nästan uteslutande häckade i slåtter
med efterbete och kärrsnäppa i tämligen hårt hävdad
betesmark. Storspoven hade mindre krav på hävd och
förekom i såväl slåtter (med eller utan efterbete) som
bete.111
Upprättväxande mossor, som vit- och björnmossor,
skadas av själva slåttern precis som kärlväxter, och
inte sällan så mycket att de helt försvinner. Det
skapar utrymme för mossor med krypande växtsätt,
däribland många krävande brunmossor.112
Slåtter och biologiskt kulturarv
Som hela detta avsnitt visar, har forskning om slåt
terns betydelse för arter, vegetation och ekosystem
ett starkt naturvetenskapligt perspektiv, där själva
slåttern i regel utförs experimentellt snarare än att
man studerar traditionell slåtter. Parallellt med
denna forskning finns två andra inriktningar på stu
diet av ängar, dels den etnologiska-kulturgeografiska,
som diskuterats tidigare i avsnitt 5.1, dels den natur
vårdande. Naturvårdsinriktningen kopplar samman
historiskt och nutida nyttjande med biologisk mång
fald och representeras av exempelvis Ekstams m.fl.
böcker113, av tillämpade svenska forskningsprogram
som HagmarksMISTRA och Naturvårdskedjan vid
Centrum för Biologisk Mångfald114 och flera Euro
peiska nätverk om gräsmarksskötsel.115
Tolkning av biologiskt kulturarv bygger på en
detaljerad kunskap om både hävdtraditioner och
arters och naturtypers biologi, och kan således
koppla samman resultat från rena naturvetenskap
liga studier med etnologi och tillämpad naturvård.
Vi är övertygade om att ökad användning av biolo
giskt kulturarv som källmaterial skulle tillföra åtskil
lig viktig kunskap om ängen som livsmiljö för arter.
Både naturtyper, vegetation och enskilda arter kan
tolkas som biologiskt kulturarv.
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Cronert & Lindblad 1994.
Sundberg 2006; Elvelend 2015.
Ekstam m.fl. 1988; Ekstam & Forshed 1996, 2000, 2010.
Olsson 2008; Almstedt m.fl. 2011; se även Dahlström m.fl. 2013.
T.ex. European Forum on Nature Conservation and Pastoralism,
EFNCP, http://www.efncp.org/.
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Hjulräfsa i en blåtåtel-ängsvädd-äng, Älvkarleby, Uppland.
Foto: Tommy Lennartsson.
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6. Ängens historia i Sverige

6.1 De första ängarna
Boskapsskötseln har en 6000 år lång historia i Sve
rige, eftersom de första jordbrukande människorna
bland annat hade nötkreatur, får och getter. Under
lång tid var klimatet tillräckligt varmt i södra delarna
av Sverige för att djurens foderbehov kunde täckas av
bete. Skogsröjning öppnade ett åker- och betesland
skap, först längst i söder och successivt allt längre
norrut. Åkrar röjdes fram, odlades under några år och
när gödningseffekten från röjningen ebbat ut flyttade
odlingen till en annan plats. På de tidigare åkrarna
blev det bra bete för djuren. Regelbunden utfodring
inomhus förekom inte ännu, men det finns belägg för
att man utfodrat djuren med löv och kvistar, troligen
som tillskotts- och nödfoder under svåra vintrar. Hö
skörd med lie på ängar förekom ännu inte under
bondestenåldern och bronsåldern.116
Det var först cirka 500 f.Kr., det vill säga vid järn
ålderns inträde, bönderna anses ha börjat med ängs
slåtter. Det skedde i samband med att ett helt nytt
odlingssystem infördes, det så kallade ”äng är åkers
moder-jordbruket”, som vi tidigare beskrivit. Grund
principerna för systemet är välbekanta: vinterfoder
samlas in i form av hö och löv till djuren som står
stallade under vintern. Gödseln som man får under
stallningsperioden används för att göda å krarna.
Ängarnas omfattning och kvalité bestämde hur
mycket åkermark som kunde hållas produktiv. Slåt
terängsbruket uppkom i samband med en genomgri
pande förändring i jordbruket, där röjningsodlingar
som vandrade i landskapet ersattes av fasta åkrar, det
vill säga odling på samma plats år efter år. Faståkers
bruk möjliggjordes av att man kunde tillföra åkrarna
stallgödsel som höll produktionen uppe år efter år. En
annan förändring var att man fick bättre tillgång till
järn och k unde göra redskap såsom lien.
Äng är åkers moder-jordbruket infördes s amtidigt
som klimatet blev kallare. Den äldre forskningen
har sett klimatförändringen som en orsak till det nya
jordbrukssystemet. I ett kallare klimat var det svå
rare att föda djuren på enbart bete, vilket påkallade
vinterstallning, samtidigt som bättre slåtterredskap
116 Welinder, Pedersen, Widgren 1998.

möjliggjorde det. Idag diskuteras mer komplexa för
klaringsmodeller som vi dock inte går in på här. 117
Det är svårt att belägga exakt när och var slåtter
ängsbruket egentligen uppkom eftersom det inte finns
direkta bevis. Det är framförallt bevarade redskap
och avtryck av tidigare vegetation i pollendiagram
som man förlitar sig på i tolkningen. Exempelvis har
man lagt stor vikt vid när kortlien av järn infördes
kring år noll, men möjligen kan man ha skördat hö
med andra redskap innan dess. Pollendiagrammen vi
sar tydligt när markerna röjs och blir ljusare och gräs
marker bildas, men paleoekologin har inte ännu möj
lighet att skilja mellan betesmark och slåtteräng i
pollendatat.118 Efter vår tideräknings början dyker
det upp andra källmaterial, exempelvis daterade rester
efter hägnader, vilka ibland kan tolkas som hägnader
kring äng snarare än kring åkermark. Vad vi någor
lunda säkert vet är att ängen som markslag har fun
nits i södra Sverige under drygt 2000 år och att om
fattningen ökade från tiden kring vår tideräknings
början.119

6.2 Ängsbruket och
jordbruksutvecklingens ”långa vågor”

Generellt kan man beskriva jordbruksutvecklingen
som en lång vågrörelse, med expansion och befolk
ningsutveckling bruten av stagnation eller nedgång i
form av minskad befolkning och ödeläggelse av mark.
Varje våg kännetecknas av särskilda förutsättningar
för jordbruket.120 Vågtopparna blev successivt högre
och högre vilket innebär att landskapet kunde försör
ja fler och fler människor, detta tack vare ett effekti
vare nyttjande av näringsämnen i landskapet och slut
ligen tillförsel av fossil näring utifrån.121 Vi försöker
teckna vad som är speciellt under olika tidsperioder
speciellt vad gäller ängsbrukets teknik, funktion och
omfattning från tidig medeltid och framåt, för att ge
ett sammanhang till den fortsatta texten.
117 Welinder, Pedersen och Widgren (1998) behandlar det utförligt i
’Jordbrukets första femtusen år’, s 239–266.
118 T.ex. Berglund 1969.
119 Welinder, Pedersen och Widgren, 1998, s 258–260, Selander 1955
120 Myrdal 1997.
121 Emanuelsson 1997.
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Tidigmedeltid
Under tidig medeltid (cirka 1000–1350) ökade befolk
ningen samtidigt med en odlingsexpansion som möj
liggjordes av bättre redskap. Den järnskodda spaden
ersatte spadar helt i trä vilket underlättade nyodling
och dikesgrävning. Plogbillarna blev längre och nåd
de därmed djupare i jorden. Antalet byar fördubbla
des i södra Sverige under tidigmedeltid jämfört med
vikingatid. Utmarken var ännu en relativt obegränsad
resurs och tvister om bete – en indikation på trängsel
och brist – dök upp först under 1200-talets slut och
1300-talets början. Under tidig medeltid kan ängarna
ha varit av typen steniga skogsängar och smärre gräsy
tor inne i skogen eller på stränder och våtmarker. Det
indikeras av att liar från den här tiden är vidvinklade
och korta, vilket antas vara en lämplig utformning för
stenig och tuvig mark.122
Ängsskötseln har varit nära kopplad till övriga
delar av jordbruket. När den odlade marken öka
de i omfattning behövdes samtidigt mera fodermar
ker för att kunna föda boskapen som skulle förse åk
rarna med både gödsel och dragkraft. Därför kan
man vänta sig att åker och äng expanderade i ungefär
samma takt under tidig medeltid, även om det sak
nas källmaterial som kan belägga det.
Senmedeltid
Senmedeltiden (cirka 1350–1500) är en period av
befolkningsminskning och kris. En av de viktigaste
orsakerna är naturligtvis digerdöden och dess följder.
Många människor dog i pesten och mellan en tredje
del och hälften av gårdarna ödelades under perioden
1350–1450. I digerdödens spår följde en stagnations
period fram till cirka 1500. Under befolkningsned
gången lämnades de senast upptagna odlingarna
först och skogsbygden övergavs i högre utsträckning
än slätten.123 Upphörd hävd motverkades dock av att
äganderätten hade preciserats under tidig medeltid
på så vis att den knutits till ett aktivt bruk av egen
domen. Markerna vid många ödegårdar f ortsatte
att brukas, om än mera extensivt, troligen för att
försäkra sig om äganderätten. Gårdar slogs även ihop
till större enheter. 124 Boskapsskötsel är mindre ar
betskrävande än åkerbruk och åkrar började d
 ärför
brukas som äng, kanske med lindbruk, eller som
betesmark.
122 Myrdal 1999, s. 25–43.
123 Myrdal , Lagerås m. fl. 2016.
124 Myrdal 1999, 111–142.
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Pollendiagram från södra Sverige bekräftar att
spannmålsodlingen minskade till följd av d
 igerdöden.
Andelen öppenmarksväxter (örter, vilda gräs, halv
gräs och ljung) i pollendiagram visar att landskapet
gradvis hade öppnats från år 1000 fram till cirka
1350. Efter 1350 minskar sådana indikatorer för för
sta gången samtidigt som man ser igenväxning med
björk och v iden. D
 enna förändring är mer markant i
de högre belägna skogsbygderna än i de lägre beläg
na bygderna, och det fanns alltså regionala skillnader
i hur digerdöden påverkade landskapsnyttjandet.125
Redskapen indikerar en förändring i vilka mar
ker som användes för slåtter. Under senmedelti
den kom en ny typ av lie som var längre än tidiga
re och hade orv och blad i ungefär rät vinkel (det vill
säga som vår moderna lie). Den lämpar sig för slåt
ter på stenröjda ytor, såsom tidigare åkermark vilken
fanns i överflöd efter digerdöden. Den nya lien gav
också mer hö per tidsenhet i och med att den slog
närmare marken och skördade snabbare, och lång
lien var en del i den senmedeltida teknikutveckling
en med arbetseffektivare redskap. Ängarna låg un
der den här t iden i inägomarken, i anslutning till och
inom samma hägnad som åkermarken. Men utmark
sängar fanns också, vanligen våtmarksängar av olika
slag, inklusive slåtter av starr och vass. Även lövtäkt
förekom.126
Nyare tiden
Efter kris och stagnation följde en ny period av
expansion med folkökning och nyodling o mkring
1500–1700. Staten var stark och genomdrev sin
äganderätt till utmarker med syftet att upplåta
marken för nyodlare. Nyodlarna fick bruka marken
under ett antal år utan att behöva betala skatt. E
 fter
1600-talets början upphörde i stort sett nyetablering
en av byar och istället började gårdarna delas upp
genom hemmansklyvning.
Under slutet av 1500- och början av 1600-talet öka
de invandringen av finnar från Savolax där en ny typ
av svedjebruk (huuhta) hade utvecklats. Invandringen
uppmuntrades under en tid av kronan och rena finn
bygder uppstod i norra och västra Värmland och i
gränstrakterna mellan Värmland, Dalarna, Västman
land, Gästrikland och Härjedalen. Svedjefinnarna
stod för en del av den agrara expansionen i Sverige, 127
och svedjebruket torde ha skapat flera specifika bio
125 Lagerås m. fl. 2016.
126 Myrdal 1999, 111–142.
127 Myrdal 1999, s. 226–227.

toper. Vi vet mycket lite om det tidiga svenska sved
jebruket, men uppgifter från senare tiders svedjan
de i Sverige och Finland tyder på att svedjorna efter
ett par skördar nyttjades som slåtter- och betesmark
som så småningom fick växa igen, således ett slags
kortlivade gräsmarker i rotation med varierande om
loppstid.128 I Grangärde finnmark blev perioden med
slåtter efter svedjeodling med tiden allt längre så att
svedjan slutligen övergick till permanent öppen äng
eller löväng – troligen ett resultat av befolkningsök
ning och odlingsexpansion.129
Trots att ängsbruket hållits igång under senme
deltiden verkar det inte funnits arbetskraft nog för
att fullt ut hålla markerna i stånd. Att röja igenväxta
ängar blev en av 1500-talets viktigaste expansiva in
satser. G
 ustav Vasa var engagerad i landets jorbruks
förbättring och skickade ut brev i landet med upp
maningar om ängsröjning, utdikning av mossar till
ängsmark och dikesgrävningar, allt i syfte att öka
skatteintäkterna till kronan.130
Efter uppgången följde under 1600-talet en tid av
stagnation av odlingen samtidigt som b
 efolkningen
fortsatte att öka, om än långsammare. En av de vik
tigaste orsakerna var de ständiga krigen som dels
plundrade och brände jordbruksbygderna, dels drä
nerade bondebefolkningen på unga män.131
I olika delar av landet användes under denna tid
olika system för hur man organiserade odlingen på
åkrarna. Vid ensäde låg ingen mark i träda, vid två
säde trädades hälften och vid tresäde trädades en tred
jedel av åkermarken. I kombination med trädessys
temen förekom lindbruk, som innebar att åkermark
under en viss tid kunde få bli gräsmark nyttjad som
äng, innan lindan bröts för odling igen. Under den
här tiden vidareutvecklades redskap som underlätta
de nyodling och lindbrott.132
Den agrara revolutionen 1700–1870
Mellan cirka 1700 och 1870 pågick en intensiv land
skapsomvandling och expansionsperiod för åkerbru
ket, samtidigt med befolkningsökning. Bakgrunden
till expansionsperioden är att bönderna fick bättre
ekonomi och kunde investera överskottet i sina jord
bruk. Den agrara revolutionen brukar på nationell
128 Beskrivningar av svedjebruk finns i exempelvis Grotenfelt (1899),
Nordholm (1967), Eles (1991), Bladh (1995), Orrman (1995) och
Emanuelsson & Segerström (2002).
129 Sjörs 1954.
130 Myrdal 1999, s. 216–218.
131 Myrdal 1999 s. 228–229.
132 Myrdal 1999 s. 290–294.

nivå avgränsas till perioden 1750–1850, men regionalt
var omvandlingen begränsad till en kortare period.
Fram till denna period hade arealerna av ängsmark
och åkermark någorlunda följts åt genom de ”långa
vågorna”, men under agrara revolutionen fortgick
produktionshöjning och befolkningsökning samti
digt som ängsmarkerna på sina håll minskade genom
uppodling till åkermark. Vissa samtida dokument,
exempelvis bondedagböcker, vittnar om besvärlig hö
brist och därigenom gödselbrist, särskilt i slättbyg
der där jordbruket inriktades på spannmålsproduk
tion för avsalu.133
Förändringar skedde genomgripande på alla tänk
bara plan och omfattade bland annat nyodling, ökad
åkerproduktion per person, ändrad handel, ny jord
bruksteknik, nya grödor, social differentiering och
ett mer intensivt nyttjande av landskapets resurser.134
Många av dessa förändringar manifesterades i landska
pet som förändrad och areellt ökad markanvändning.
Jordskiftena spelade en viktig roll i nyodlandet efter
som de stärkte jordägarnas fria förfoganderätt över sin
jord. Skiftena (främst laga skifte) medförde också att
byar sprängdes. De utflyttade gårdarna låg i stor ut
sträckning långt ifrån de centrala åkermarkerna och
var kanske helt omgivna av slåtterängar eller betesmark
som nu måste nyodlas. I Svealand och Götaland var
nyodlingen störst i skogsbygderna. I slättbygderna var
uppodlingsgraden stor redan kring 1700 och det fanns
därför inte lika mycket mark kvar att nyodla.135
Ängen drabbades hårdast av uppodlingen men
även lämplig betesmark lades under plogen. Jordbru
ket ställdes inför nya utmaningar genom att b
 asen
för boskapsskötseln, sommar- och vinterfoder, mins
kade: hur skulle man klara av att gödsla de allt mer
omfattande åkermarkerna? Termen nyodlingens
dilemma innebär att ökad åkerareal på fodermarkens
bekostnad ledde till en stagnation eller minskning av
djurantalet, när i stället den större åkerarealen skulle
behövt fler djur till dragkraft och gödselförsörjning.
I vissa områden minskade djurantalet till följd av ny
odlingens dilemma, både i absoluta tal och i förhål
lande till åkerarealen,136 medan i andra områden
djurantalet låg relativt konstant.137 Klart är att tryck
et på kvarvarande slåtterängar och betesmarker blev
högre än någonsin tidigare.
133 Särskilt målande beskrivningar finns i prosten Muncktells dagbok
(t.ex. Muncktell 1979); se även Lennartsson m.fl. 2015.
134 Bland andra Gadd (2000) s. 45–50 och Isacson (1979) s. 9–14.
135 Gadd 2000 s. 233–234.
136 Gadd 1983 s 271-274
137 Dahlström 2006
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Värt att notera är dock att fodermarkerna inte gick
helt förlorade som fodermarker i och med uppod
lingen. De nyodlade åkrarna kunde fortfarande b
 etas
under trädesår och efter skörd, och halmen var en
viktig del av vinterfodret, om än av sämre kvalité än
höet (Figur 13). Det är inte heller självklart att den
nyligen uppodlade marken alltid inlemmades i tvåeller tresädesbruket, utan den kunde följa egen
odlingsrytm där perioder med gräs kunde ingå.
Exempelvis användes i Bergslagen s.k. koppelbruk,
vilket var en växtföljd där man gödde marken högst
vart åttonde år och hade minst fyra av åtta år med
gräs – det vill säga höproduktion.138
Successivt under 1800-talets andra hälft infördes
växelbruk med vall i växtföljderna, vilket innebar att
allt mer av fodret producerades på åkermark. Östra
Sverige och Sydsvenska höglandet var s enare än väs
tra Sverige med att införa växelbruket. Västergötland
och Skåne övergick till växelbruk kring 1850 medan
övergången i östra Sverige och Småland tog fart först
efter 1870.139 De ängar som gick att odla upp om
vandlades då till åkermark som också producerade fo
der. På sikt var detta ingen hållbar lösning eftersom
näringsbalansen blev negativ. Tidigare hade ju näring
transporterats via djuren från ängarna till åkrarna.
Nu när fodret producerades på åkermark uteblev detta
näringsflöde och i stället gick åtskilligt av gödselnä
ringen till höproduktion i stället för till spannmål (se
Figur 27). Växelbruk utan externa näringskällor utgör
därför i praktiken en förskjutning mot ett system in
riktat på animalisk produktion och där allt större an
del av åkern användes för att producera foder.140
1870–1945
Under denna period gick Sverige från ett agrarland
till en industrination. I och med industrialismens ge
nombrott kunde även jordbruket industrialiseras och
utvecklas i symbios med industrin, även om det gick
tämligen långsamt. Först e fter andra världskriget er
sattes hästen av traktorn i stor skala, började jord
bruket regelmässigt använda kemikalier i form av
handelsgödsel och bekämpningsmedel, och ersattes
blandjordbruken av specialiserade företag.141 Under
hela perioden fortsatte utökningen av åkermarkens
areal, medan ängens areal minskade ännu snabbare.
Mellan 1870 och 1945 minskade arealen äng från 2,5
138
139
140
141
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Beskrivning i By sockenkarta, Dalarna.
Gadd 2000, s 307-309
T.ex. Lennartsson m.fl. 2016. Morell 200, s 203 ff
Morell 2001.

miljoner hektar till 250 000, det vill säga till en ti
ondel. För att öka foderproduktionen röjdes, bear
betades och gödslades ängsmarken och man provade
nya, förmodat mer produktiva ängsväxter som jätte
gröe och olika vallfröblandningar. System för pro
duktionshöjande ängsbevattning utvecklades, base
rade på både kontinentala system och äldre inhemsk
tradition (avsnitt 10.6). Under den här perioden hade
slåtterängen störst betydelse för jordbruket i de tre
nordligaste länen, därnäst på sydsvenska höglandet, i
Dalarna och södra Norrland. Minst äng fanns i slätt
bygderna i syd- och mellansverige. 142
1945 – idag
Slutligen löstes näringsproblemet på åkrarna då
konstgödningen blev allmänt använd över landet.
När detta skedde varierar mellan olika landsändar
och gårdstyper. I Dalarnas län började mineralgöd
sel användas i större skala först efter andra världskri
get.143 Ängarna förlorade nu slutgiltigt sin betydelse
som ”åkers moder” i jordbruket även om ängar kunde
fortsätta att ha betydelse lokalt.
Från 1980-talet har slåttermark skötts med det ut
talade huvudsyftet (exempelvis i det svenska miljö
målssystemet eller EUs art- och habitatdirektiv) att
bevara natur- och kulturmiljövärden. Syftet med att
slå en äng har därmed förskjutits från att producera
hö för försörjning till att producera kollektiva nyttig
heter mot betalning. Ängarnas natur- och kulturmil
jövärden och deras tillbakagång började uppmärk
sammas redan under tidigt 1900-tal. Till en början
låg fokus på ängstyper och vegetation som vid den
tiden började odlas upp eller överföras till betesmark,
främst lövängar.144 Med tiden blev det alltmer tyd
ligt att hela det förindustriella jordbrukssystemet
höll på att försvinna, däribland den traditionella slåt
tern145. Från 1950-talet insåg natur- och kulturmiljö
vårdare att inte bara de gamla brukningsformerna
var borta, utan att även dess spår i landskapet var på
väg att raderas ut genom efterkrigstidens omfattan
de mekanisering av jordbruket och homogenisering
av landskapet.146 Det sistnämnda belystes senare av
naturgeografiska fallstudier, bland annat av Marga
reta Ihse.147
142
143
144
145

Morell 2001 s 193–194.
Andersson 2003, Fig. 5–7.
T.ex. Hesselman 1911; Sernander 1912.
Framför allt flera skrifter av Mårten Sjöbeck, varav en av de
tidigaste är Sjöbeck 1927; Se även Sernander 1934.
146 Se t.ex. Ryberg 1968 och referenser däri.
147 T.ex. Ihse 1985, 1994.

Figur 13. Nedre diagrammet visar skörden av hö respektive halm 1852-1871 i Folkärna socken i
Dalarna enligt kronofogdens årsväxtberättelser för Hedemora fögderi. Övre diagrammet visar
den sammalagda tillgången på vinterfoder, d.v.s. hö plus halm. Som synes kunde dålig höskörd
kompenseras av god halmskörd, eller genom att hö sparades från ett bra år (enligt kronofogden).
Brist uppkom när både hö och spannmål slog fel.

Figur 14. Slåtter och betesmark enligt officiell statistik. Förutom att arealen slåtteräng minskat
ser vi i diagrammet att terminologin kring ängs- och betesmarker har ändrats med tiden.
Från Jordbruksverket 2011, Tabell 1.5. Diagrammet är publicerat på nätet:
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/07/26/4699/).
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Figur 15. Fördelningen av olika slags gräsmarkshävd i fyra socknar (Selaön är två socknar) under 1700-talet
och 2005. Pilarna anger övergång från en typ av hävd till en annan och siffrorna visar vilka arealer det rör sig om.
Från Dahlström m.fl. 2008.

Det är förvånansvärt svårt att uppskatta hur
 ycket slåttermark som finns i Sverige idag. Ängsm
och hagmarksinventeringen, cirka 1988–1993, fann
omkring 2 200 hektar slåttermark, och ängs och
betesmarksinventeringen 2002–2004 fann knappt
6 700 hektar.148 År 2014 sköttes cirka 8 700 hektar
med miljöersättning, varav cirka 6 600 hektar med
ersättning för särskilda värden (se Figur 1). Jämförel
ser mellan ängs- och betesmarksinventeringen och
miljöersättningssystemet har tidigare visat att en hel
del ängsmark hävdas utan miljöersättning och den
faktiska arealen slåttermark är förmodligen högre än
arealen med miljöersättning, dock oklart hur mycket
högre.149

148 Naturvårdsverket 1997 respektive Blom 2009.
149 Blom 2009.

36

Dagens areal är mindre än en procent av vad som
fanns kring 1870.150 Den totala minskningen s kulle
visa sig ännu större ifall man jämförde med tiden
före 1800-talets mitt, eftersom uppodling av ängarna
pågick under större delen av 1700-talet på många håll
i landet.151
Detaljstudier av enskilda socknar ger en detaljerad
bild av hur arealer av olika slags fodermark föränd
rats över tid. Sammantaget visar de att förutom en
stor minskning i totalarel hävdad gräsmark, har en
stor del av ängarna blivit betesmark (Figur 15). Den
förändringen betonar betydelsen av att utvärdera
skillnader mellan slåtter och bete som hävdmetoder,
och behovet av att i vissa f.d. ängar utforma betet så
att det blir mer slåtter-liknande.152
150 https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/07/26/4699/.
151 Se t.ex. uppgifter om arealförändringar på sockennivå i Dahlström
2006, s. 72–76.
152 Lennartsson m.fl. 2012; Dahlström m.fl. 2008.
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7. Källor till kunskap om historiskt ängsbruk

När vi ser närmare på det historiska ängsbruket är
det relevant att känna till vilka källor som finns från
olika tidsperioder och hur källmaterialet skiftat med
tiden. Källornas karaktär avgör vilken typ av infor
mation som går att få fram om olika tidsperioder,
vilket färgar vad vi tror oss veta om ängsbruk under
olika epoker. Förhistoriens källmaterial följer oss
ända fram i nutid och med tiden tillkommer allt fler
källor. Redogörelsen här gör inte anspråk på att vara
fullständig, speciellt inte för äldre tider men b
 elyser
vad vi egentligen kan känna till om historisk ängs
hävd.153

7.1 Förhistorien – paleoekologi och arkeologi
Pollen och makrofossil
Pollenanalys är den viktigaste och mest spridda me
toden för att följa vegetationens förändringar genom
årtusendena. Pollendiagram kan skapa en röd tråd
genom historien och knyta samman andra källmate
rial som är mera tidsbegränsade.154 Tidigare tog man
prover i sjöar med stora tillrinningsområden och be
skrev därmed ett slags medelvärde för större områ
den. Idag arbetar man oftare med små vattensam
lingar som samlat upp pollen från närområdet och
med mer finskalig upplösning på proverna för att se
förändringar på några tiotal år när.155 En styrka med
pollenanalys är att den på ett likartat sätt belyser alla
tidsperioder. Den påverkas således inte av männis
kors värderingar och syften såsom skriftliga källor
gör. Det finns dock andra källkritiska aspekter som
måste beaktas, som att det kan vara svårt att koppla
samman pollenmängd med vegetation och markan
vändning. Insektspollinerade växter blir underrepre
senterade i materialet jämfört med vindpollinera
de växter, som träd och gräs.156 Ett annat problem är
153 En bra introduktion till olika källmaterial ges i antologin Nycklar
till kunskap – Om människans bruk av naturen (Tunón &
Dahlström 2010).
154 T.ex. Fries 1958; Berglund 1966; Königsson 1968. Information om
pollenanalys som metod finns i exempelvis Birks & Birks (1980) och
Moore m.fl. (1991).
155 T.ex. Björkman 1996; Lindbladh 1998; Lagerås 1996, 2007, 2016;
Bergman 2012; se Davis (2000) för resonemang om betydelsen av
bassängstorlek.
156 T.ex. Sugita 1994; Broström 2002.

att hävden i sig förstås påverkar pollenmängden, ex
empelvis bete eller slåtter innan blomningen och be
skärning av hassel. Att en gräsmarksväxt minskar i
pollenmaterialet kan alltså antingen bero på att väx
ten blivit ovanligare till följd av upphörd hävt och
igenväxning, eller att hävden blivit mer intensiv och
därmed minskat växtens pollenproduktion. 157
Eftersom det finns flera små våtmarker och vatten
i skogsbygden än i slättbygden, där de dränerats och
odlats upp, har vi förmodligen bättre pollenanalytisk
detaljkunskap om markanvändningen i skogsbygder
na än i de mer utpräglade jordbruksbygderna.
Man skiljer sällan på olika slags gräsmarker i ana
lyserna, dels eftersom ’nyckelarter’ som kan använ
das för att skilja naturtyper åt är få och svårbestäm
da, dels för att man inte har arbetat så mycket med
frågeställningar som kräver att man identifierar o lika
slags gräsmarker. Därför kan man sällan avgöra vil
ket pollen som kommer från äng respektive andra
gräsmarker. Sammantaget har pollendiagram hittills
mest gett relativt generella bilder av hur vegetationen
förändrats, men det finns säkert goda möjligheter att
fördjupa tolkningarna beträffande exempelvis hävd
genom att kombinera pollen med andra paleobota
niska, historiska och arkeologiska källmaterial158,
eller genom att studera pollendeposition i n
 utida
gräsmarker med olika hävd.159
I makrofossilanalys använder man andra lämningar
av växter och djur, oftast frön, men även andra växt
delar, skal av insekter etc. Materialet har oftast sam
lats in i samband med arkeologiska undersökningar,
ofta på boplatser, och kan i regel kopplas till rums
lig och funktionell kontext. Detta är en s tyrka som
ökar möjligheten att kombinera olika källmaterial,
men gör å andra sidan att provtagningen blir starkt
präglad av vilka arkeologiska frågeställningar under
sökningen haft.160 , Många gånger ligger fokus på
157 Lagerås 2010.
158 T.ex. i Lagerås 2016, kombineras pollenanalys med
dendrokronologi, osteologi och arkeologiskt material för att
studera hur digerdöden förändrats människors levnadsvillkor och
landskapets öppenhet.
159 Hjälle 1999.
160 Andréasson & Hansson 2010.

Detalj från geometrisk avmätning 1700 Åby by i Kvillinge socken Östergötland.
Lantmäteristyrelsens arkiv D57-99:1 (PDM).
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själva boplatsen snarare än dess beroende av exem
pelvis ängsresurser, och det är antagligen v anligare
att samla in makrofossil i exempelvis stolphål än att
leta efter platser där ängshö lagrats eller använts. Av
samma anledning har förmodligen artbestämning av
gräsmarksväxter med stort indikatorvärde underut
nyttjats genom att fokus legat på odlade grödor och
själva boplatsens växtlighet. Det skulle säkert gå att
få betydligt mer information om ängarnas artsam
mansättning och därmed om vilka ängstyper som
använts och var dessa låg i landskapet.161
I både pollenanalys och makrofossilanalys kan man
åldersbestämma materialet med C14 eller andra metoder.
Arkeologiska källmaterial
Från förhistorisk tid och framåt finns det arkeolo
giskt material av olika slag som kan tolkas, dels växt
rester som redan diskuterats, dels andra slags läm
ningar. Fasta lämningar av bebyggelse, stenröjningar
och hägnader berättar om var människor har levt
och verkat. Även om sådana lämningars funktioner
i stora drag är kända, blir det ofta uppenbart att för
djupad tolkning kan behövas om vi vill ha mer in
formation om nyttjandet av landskapets resurser. Ex
empelvis berättar en hägnad alltid om att det funnits
behov av att hålla betesdjur på rätt sida av hägnaden.
Denna information kan i många sammanhang vara
tillräcklig, men är vi intresserade av vilka naturtyper
och resurser som ingått i hägnadssystemet blir det av
största betydelse att veta på vilken sida djuren vista
des under olika tider på året. Hägnader kring å krar
är till för att hålla djuren borta från växande g röda,
medan hägnader kring andra markslag antingen kan
ha stängt djur ute (t.ex. från en äng) eller inne (i en
hage), eller bådadera, fast under olika tider. Tolk
ningar av detta slag förekommer i vissa, men långt
ifrån alla, arkeologiska undersökningar. Osteologiskt
material, ben, efter djur är vår främsta källa till v ilka
husdjur man haft. Stolphål efter byggnader har v isat
när boningshusen kompletterades med en fähusdel.
Fynd av liar visar när man börjat utfodrat med ängs
hö.
Arkeologisk information om ängar och slåtter är
huvudsakligen indirekt, om exempelvis ängars place
ring (hägnader), behov av foder (vilka husdjur), bruk
ningstekniker (redskap och andra föremål) och han
tering (bebyggelselämningar av fä- och foderhus).

161 Se exempelvis Pettersson 2017.
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7.2 Medeltiden och nyare tiden
Under dessa perioder möts allt fler olika källmaterial.
De arkeologiska lämningarna är fortfarande viktiga,
men det tillkommer flera typer av källor. Nedan be
skriver vi några huvudgrupper.
Föremål och redskap
Under hela människans historia har vi använt föremål
och redskap och en del av dem har av en eller annan
anledning blivit bevarade för eftervärlden. För att för
stå jordbruksteknik och vilka metoder man använt vid
slåtter är förstås redskapen en viktig källa. Redskap
helt eller delvis av järn kan bevaras u
 nder tusentals år.
Från och med medeltiden ökar o ckså antalet bevarade
träföremål. Genom att förstå hur föremålen tillverkats
och fungerat, kan vi få information om deras använd
ningsområden, om landskapsnyttjande och lokalsam
hällenas verksamhet.162 Kortliens sammankoppling
med det första ängsbruket har redan nämnts.
För medeltida material har Janken Myrdal beskri
vit hur skäran, räfsan och liens blad och orv ändrats
med tiden. Stegvis förbättrades både lien och räfsan
i takt med varandra. De tidiga liarna var korta och
hade en vid vinkel mellan orvet och bladet. Slåtter
tekniken var att gräset huggs av nästan som med en
machete och man kan därmed slå på mycket ojämn
mark, bland stenar och buskar. Med tiden blev liar
na längre och vinkeln blev ungefär rät. Vår tids ty
piska lie kom under senmedeltiden. De längre orven
kunde ha en eller två knaggar och ibland ett längre
skaft (stjärt-orv) som vilade på armen. De moderna
liarna är bättre lämpade för att slå nära marken och
kräver relativt stenrensade marker. Kanske samman
faller som nämnts införandet av långlien med att de
svenska bönderna övergick från skogsslåtter till att
slå stenrensade ängar och ödelagda åkrar.163

Specifik information om ängar får man av redskapen som
använts. De visar slåttermetoden, vilken i sin tur indi
rekt berättar om på vilka marker redskapen användes.
Kyrkomålningar
Medeltida kyrkomålningar visar bibliska motiv men
lånar in element i bilderna som folk kunde k änna igen.
Exempelvis finns en stor överensstämmelse mellan de
redskap som avtecknats och bevarande redskap från
samma tid, men konstnärerna har ibland valt ut vissa
typer av föremål för att illustrera sin berättelse snarare
än att återge tidstypiska föremål.164

Information om slåtterängar kan man få av avbildade
redskapstyper.
162 Åkerlund 2010, Liby 2010.
163 Myrdal 1999.
164 Myrdal 2010, s 73

Kartor
De första lantmäterikartorna började ritas vid
1600-talets början i samband med att så kallade geo
metriska jordeböcker byvis beskrev utbredningen av
åker, äng och hagar (men till att börja med inte ut
marken). Det ger den första rumsliga beskrivning
en av var slåtterängarna egentligen låg. I kartor från
1600-talets andra hälft och framåt får vi även utmar
kernas rumsliga utbredning och placeringen av even
tuell utmarksslåtter. U
 töver det rumsliga får vi en
uppfattning om hur ängsnyttjandet var organiserat i
relation till andra markslag och ängens produktivi
tet. Då ängen ligger i samma gärde som betesmark
vet vi med stor säkerhet att ängen efterbetades (Figur
16). I kartorna framgår nästan alltid markens fuktig
het, om den var torr (hårdvall) eller våt-blöt (sidvall,
mossvall, starrvall, sjöslåtter). I de tidiga kartorna fö
rekommer noteringar om träd och buskar, även om
det är mindre vanligt jämfört med utmarkerna.

Ängens genomsnittliga produktivitet kan framgå i
måttet lass per tunnland eller motsvarande, men efter
världen har ifrågasatt om måtten verkligen var rättvi
sande och jämförbara mellan kartor. I texten till kar
tan kan det finnas intressanta detaljer som att marker
endast kan slås vartannat eller vart tredje år. Notering
ar i kartan eller dess beskrivning kan också ge indi
kationer på detaljer om hur slåttern gick till. Sådana
mer målande beskrivningar finns främst på kartor från
storskiften. Laga skifteskartor (från 1827) är mycket
mer detaljerade vad gäller markernas indelning, klassi
ficering av markerna och deras relativa produktivitet,
men ger knapphändig beskrivande information.
Utöver kartor på by- och gårdsnivå finns småska
liga kartor som visar större landskapsutsnitt, till ex
empel sockenkartor (cirka 1850), häradskartor (kring
1900) och ekonomiska kartor (från 1930-talet och
framåt). Generellt är de mindre detaljerade och utan
hägnader, vilket gör att de saknar viss information
jämfört med bykartorna som de baseras på. Ekono

Figur 16. Del av karta över
Andersby by, Dannemora socken
i Uppland från 1739. De grön
färgade ängsmarkerna
slingrar sig genom de ljusa
betesmarkerna, där viss slåtter
pågick der och hvar bland
buskarna.
Källa: Lantmäteristyrelsens
arkiv B14-3:1 (PDM).
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miska kartor har fördelen att de gjorts på bakgrund
av en flygbild, vilken kan visa markernas ö ppenhet
m.m. I de ekonomiska kartorna finns dock inte
slåtteräng med som markslag.

tet.166 Olaus Magnus’ ”Historia om de nordiska fol
ken” från 1555 är en detaljerad källa till kunskap om
seder och bruk i Skandinavien, även om den måste
läsas med kritisk blick.

Kartor ger åtskillig information om slåtterängar, till
exempel deras utbredning och placering i landskapet och
deras förändring över tid (om man har kartserier). Vida
re typ av mark (fuktig, torr), klassificering av ängstyper,
produktivitet, ängen i relation till annat marknyttjan
de, förekomst av träd och buskar, och ibland detaljer om
hävden, exempelvis de hävdkomponenter som diskuteras
i avsnitt 10. Äldre lantmäterikartor finns från 1630-talet
och framåt, och ängarna är karterade i de flesta.

lagar och domböcker
Från tidigt 1200-tal började man nedteckna de medel
tida lagarna, landskapsvis. En del är bevarade men
inte alla, och landskapslagarna ersattes 1350 av Mag
nus Erikssons landslag. I landskapslagar och i lands
lagen står mycket om praxis kring markanvändning,
som beten och ängar. De är de äldsta utförliga skrif
terna om folks vardagsliv, däribland jordbruket, bya
laget och de delar av markanvändningen som behöv
de regleras mellan byborna, exempelvis hägnadernas
byggande och underhåll, betestidpunkt, äganderätt
till jord vid nyodling osv. I lagtexterna nämns red
skap och platser. 167 Genom lagarna kan vi rekon
struera hur markanvändningen förväntades f ungera
och vara organiserad, vilka redskap man hade och
hur de användes.
I lagarna och än mer i domböcker ser vi vilka de
lar av markanvändningen som inte alltid fungera
de som det var tänkt, och sådana konflikter ger i sig
mycket information om såväl landskapets nyttjan
de som jordbrukets socioekonomiska organisation. I
domböckerna kan man följa rättsfallen och i saköres
längderna se vad de resulterade i för straff. Ett dom
stolsfall från södra Dalarna berättar om hur drängen
Erik vid gården Hyttbäcken stal två lass hö en natt i
slutet av februari 1844, ett år då det rådde svår höbrist
i trakten. I domboken från Folkare häradsrätt står:

Skriftliga källor
Skriftliga källor finns sporadiskt och av varierande
slag från medeltiden och sedan i ökande omfattning
till 1900-talets flod av papper. Från och med 1700talet börjar det komma allt mer detaljerade redogö
relser för hur ängar brukas eller borde brukas. Ge
nerellt för alla skriftliga källor är att någon haft ett
specifikt syfte med att nedteckna det som är doku
menterat. Detta syfte är nästan aldrig identiskt med
de frågeställningar som vi idag är intresserade av.
Varje källa måste alltså tolkas utifrån de förutsätt
ningar och syften varmed den framställts.

medeltida skrifter
Det äldsta svenska skriftliga källmaterialet, förutom
runstenar, utgörs av korta skrivelser, brev, som nästan
uteslutande handlar om rätten till jord. S
 ammanlagt
finns cirka 40 000 medeltida brev, även kallade di
plom, bevarade.165 En annan källa till kunskap om
människors vardagsliv är s.k. mirakelberättelser. De
beskriver först någon händelse och olycka i vardagsli
vets arbete och sedan hur den drabbade räddats genom
att be till något helgon. Även om berättelsen hade ett
religiöst syfte kan den alltså ge information om ti
den och platsen. De flesta berättelser är översättning
ar, men ett undantag är Heliga Birgittas skrifter, där
hon ofta hämtar händelser från storgården och dess
hushåll, där hon själv levde en stor del av sitt liv. Läro
böcker i jordbruk har funnits i Europa sedan antiken,
vissa översatta till svenska från början av 1500-talet,
exempelvis i Peder Månssons ”Bondakonst” där han
behandlar åkerbruket efter antika och medeltida käl
lor, men knappast anpassade till det svenska klima
165 Myrdal 2012 s. 21.
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… Erik Larsson frivilligt erkänt, då han en natt i
slutet af siste februari månad utav sin husbondes
Nämndemannen Jan Anderssons Hölada, dertill
Erik Larssons i sin vård haft nycklar, Stulit 2 lass
hö ….

Vidare dömdes:
…Erik Larsson böta det stulnas sexdubbla värde
… eller i brist af böter plikta med 23 dagars fäng
else vid vatten och bröd… (Figur 17)
166 Peder Månssons källor beskrivs på Riksarkivets hemsida:
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=8088.
Om ängen blev gammal skrev Peder Månsson att den ej kommer
att kunna bära gräs eftersom de växer mossa på den. Genom att
strö aska där mossa växer ”dräper” hon mossan. Men det allra bästa
var att ärja eller plöja upp alla ängarna, harva dem jämnt igen och
därefter så. http://spraakdata.gu.se/ktext/pederm.html.
167 Myrdal 1999, s. 22–25.

Figur 17. Utdrag ur dombok som berättar om höstölden vid Hyttbäcken 1844. Källa: Folkare tingslags häradsrätt.
Domböcker vid ordinarie ting, 1844-1845: A I a:86. Foto: Anna Westin.

Erik blev inte ensam dömd för dådet. Eftersom han
hade forslat det stulna höet med Anders Perssons i
Plöjningen (A. P. S. i domboken) häst och åkdon samt
fört det stulna till Anders Perssons gård och foderbord,
så ansågs Persson ha tjuvnaden främjat och dömdes lika
hårt som Erik Larsson. Varken Erik eller Anders kun
de betala den utdömda pengasumman utan fick istäl
let 23 dagars fängelse på vatten och bröd. Därmed för
klarade bägge sig vara nöjda. Det stulna höet hade vid
tinget sedan länge återförts till Hyttbäcken.
Rättsfallet väcker många frågor: Varför stal Erik
hö? Hur kunde han tro att han skulle komma u
 ndan
med stölden? Varför hjälpte grannen till? Varför an
mäldes det hela till tinget trots att hudbonden fick
tillbaka sitt hö direkt? Utan att göra någon längre
utvikning om fallet, visar exemplet hur viktigt höet
var i bondesamhället.

kunde locka till lagbrott. Oss veterligt har dock ingen spe
cialstuderat ängen i äldre lagar eller domstolshandlingar.

Till den information om slåtterängar som kan fås hör
bland annat bestämmelser kring ängarnas nyttjande, vil
ka marker som slogs, folks rättigheter och s kyldigheter, och
vilka situationer, till exempel nöd, brist, eller profit, som

Skattematerial ger ingen direkt information om ängar,
utan endast indirekt via kunskap om hela gårdsbruket.

skattematerial
Under 1500-talet skapades en uppsjö av skriftliga
dokument i och med kronans systematiska och väl
bevarade registrering av befolkning, gårdar och an
nat skatteunderlag. När Gustav Vasa blev kung ska
pades en ny statsapparat med noggranna räkenskaper
och underlag som förvarades centralt hos kronan eller
på kungsgårdar och hos ämbeten ute i landet. Det togs
ingen direkt skatt på ängar eller hö, så uppgifter om
sådana resurser fås endast indirekt via bedömning av
gårdarnas skattekraft. Däremot förekom det tillfälliga
skatter på boskap under 1500-talets slut och 1600-ta
lets början, vilket tillsammans med andra uppgifter
ger en indikation på behov av foder.168

168 Hannerberg 1948, Dahlström 2006.
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kungsgårdsräkenskaper
Räkenskaperna kan tyckas vara en perifer källa efter
som de endast finns för de gårdar som ägdes av
kungamakten. Men dessa gårdar låg utspridda i lan
det (med tyngdpunkt på syd- och mellansverige) och
kan ge en inblick i hur en (stor) gård drevs. Räken
skaperna är oerhört noggranna och detaljerade. Vad
som noterades varierade, men de gårdar som n
 oterat
ängsskörden erbjuder en unik inblick i h
 öproduktion
i landskapet och hur hötillgången kunde variera mel
lan åren. Från Tynnelsö kungsgård finns höskördar
na redovisade äng för äng mellan åren 1604 och 1619.
Höskördarna varierade relativt synkront eftersom de
var väderberoende. De bästa åren gav nästan 50 pro
cent mer än medelmåttiga år, och de sämsta gav min
dre än hälften av de medelmåttiga åren. Annorlunda
uttryckt gav de sämsta åren endast en tredjedel av de
bästa årens skördar.169 Det medförde förstås behov av
strategier för att hantera variationen, såsom komplet
terande foder (till exempel i form av löv) och lagring
av hö under flera år för att jämna ut variationen.

gården och, om man lägger samman flera boupp
teckningar, i byn.171 Att uppskatta djurantal i en by
kräver dock en metod för att beräkna det totala an
talet djur som fanns i gården/byn utifrån de boupp
teckningar som finns.172 Detta eftersom det fanns
olika personer som ägde boskap i byn, vilka givetvis
inte dog eller arvsskiftade samtidigt.
Bouppteckningar ger sällan direkt information om
slåtterängar, men ger viss indirekt information eftersom
slåtterredskap och boskap alltid är upptecknade.
Bouppteckningar finns från cirka 1750–1900.

bouppteckningar
I 1734 års lag framgår att en bouppteckning e fter
gifta personer skulle upprättas inom tre månader
efter dödsfallet. I början upprättades de främst e fter
bönder på större gårdar eller andra personer med
stora tillgångar, men så småningom fick även de fat
tigaste en lagstadgad bouppteckning.170 Varje boupp
teckning inleds med grundläggande uppgifter om
den dödes namn, civilstånd, arvingarnas namn och
ålder, samt datum, plats och vem som förrättade själ
va bouppteckningen. Att läsa en bouppteckning är
som att kliva in i personens hem och få möjlighet att
se allt det som fanns där. Bouppteckningen innehål
ler listor på alla tillgångar, ofta dess skick och alltid
dess värde. Det var vanligt att föremål som inte be
tingade något värde utelämnades. Redskapen verkar
alltid vara nogsamt uppräknade och man kan a lltså i
bouppteckningarna se hur många liar och räfsor som
fanns, eventuella slåttermaskiner m.m. I sällsynta fall
noteras ängens omfattning eller om det fanns hö på
gården vid uppteckningstillfället. Husdjuren upp
tecknas alltid eftersom de var värdefulla. H
 usdjurens
antal och slag indikerar behovet av vinterfoder på

jordbruksstatistik och officiella
berättelser under 200 år
Det har länge funnits intresse från statens institutio
ner att skaffa kunskap om bland annat jordbruk, bo
skapsskötsel, skogsbruk, bergsbruk, binäring m.m.
Information har samlats in i form av berättelser och
statistik. Från 1820-talet skrev landshövdingen i varje
län femårsberättelser, bland annat med hjälp av hus
hållningssällskapen, om hur det stod till i länet med
dess näringar, vilka framsteg som gjorts och vilka
problemen var. Berättelserna har ofta ett starkt fokus
på hur man kan föra in ny teknik som ökar jordbru
kets produktion, medan tekniker som tillhör det ”tra
ditionella” bruket framställs som förlegat, ineffektivt
och problematiskt. Berättelserna präglas förmodligen
också av den ökade obalansen mellan de allt större
åkerarealernas behov av gödning och den av vinterfo
der begränsade boskapsskötseln, som gjorde att åker
brukets utveckling hämmades av näringsbrist och bo
skapsskötselns utveckling av foderbrist. Både strävan
efter modernisering och indikationerna på obalans
gör att ängsskötseln ofta beskrivs i tämligen n
 egativa
ordalag i dessa berättelser, men man kan trots det
finna intressant regional och lokal information.
Tidigare, under 1800-talets två första årtionden
hade Tabellverket vart femte år samlat in u
 ppgifter om
utsäde och ungefärligt antal hästar, oxar, kor, ungbo
skap och får. I moderna undersökningar har man kun
nat konstatera att siffrorna var för låga. 1821 övertogs
uppdraget istället av kronobetjäningen vilket resul
terade i landshövdingarnas femårsberättelser med ta
beller och beskrivningar. Länsmannen var den som
samlade in uppgifterna. Från 1865 skulle jordbruks
statistiken samlas in av Hushållningssällskapen, d
 etta
efter att Finanskommittén haft uppdraget under en

169 Opublicerat material från Landskapshandlingar i Södermanland.
170 Isacson 1979, Gadd 1983, Dahlström 2006.

171 Se t.ex. Westin & Lennartsson 2017.
172 Dahlström 2006.

Information om slåtterängar i kungsgårdsräkenskaper
visar bland annat variation i skördar kring år 1600.
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mellanperiod parallellt med kronobetjäningen. Varken
samtiden eller eftervärlden har godkänt sanningshal
ten i statistiken, som visade att stort underslev. Först
efter sekelskiftet 1900 började hushållningssällskapens
statistik bli mer tillförlitlig. Med hjälp av en gemen
sam mall från SCB (Statistiska centralbyrån) skulle nu
Hushållningssällskapen genom lokalundersökningar
samla in uppgifter om bland annat husdjur och ägo
slag, område för område. Eftersom lokalundersök
ningen inte gav landsomfattande statistik för n
 ågot
enskilt år upphörde den 1920 och ersattes istället av
andra metoder. Från 1927 skulle jordbruksstatistik
samlas in vart femte år, i samband med de allmänna
fastighetstaxeringarna. Jordbrukarna lämnade s jälva
in uppgifter för varje enskild brukningsdel. Jordbruks
räkningar utfördes 1927, 1932, 1937, 1944, 1951, 1956, 1961
och 1966. Definitionen av ängsmark ändrades under
denna period ett flertal gånger och ersattes sedan av
kategorin betesmark (se Figur 14). 1969 kom åter en ny
förordning om att samtliga brukare själva skulle läm
na in uppgifter till Lantbruksregistret i juni månad
varje år. Registreringen utökades under vissa år till
Lantbruksräkningar (1971, 1976, 1981, 1988 och 1992).173
Materialet ger en del detaljer om ängsskötsel, framför
allt problematiska aspekter och sådant som ansågs som
framsteg. Det ger viss information om övergripande
arealförändring, men jämförelser över tid försvåras av
att ägoslagskategorierna ändras flera gånger från cirka
1900 och framåt.
samtida lantbruksrådgivning
och forskning
Från 1700-talet och framåt finns en mängd litteratur
om jordbruksfrågor, i form av forskningsrapporter
och lantbrukspraktikor. 1700-talets vurm för lant
bruk och andra näringar speglar statens strävan att
utveckla landets produktion och självförsörjning
till en snabbt ökande befolkning. I Linneansk anda
kartlades naturresurser och skrevs avhandlingar om
diverse jordbruksmetoder, skötselproblem, nya grö
dor etc, varav åtskilliga rörde ängsskötsel.174 Här fick
empirisk och ofta experimentell naturvetenskaplig
forskning ordentligt fotfäste i lantbruksnäringen,
och man lade bland annat grunden till förståelsen av

173 Söderlind 1953, Gadd & Jorner 1999.
174 Se t.ex. Hebbe 2014; Juhlin-Dannfelt 1925 s. 384.

jordmånens och växtnäringens betydelse.175 Kung
liga Vetenskapsakademin instiftades 1739 med syfte
att bland annat delgiva allmänheten av henne pröva
de och gillade ”anmärkningar, påfund, rön och försök”.176
Forskningen om och utvecklingen av jordbruket
hade tydliga nationalistiska inslag177 och många re
sultat publicerades i Kungliga Patriotiska Sällska
pets Hushållningsjournal. En annan drivkraft bak
om lantbruksforskning och rådgivning var frälsets
nyvaknade och ekonomiskt betingade intresse för att
bedriva lantbruk.178 Stora markägare försökte anläg
ga mönsterjordbruk och många praktikor och hand
böcker skrevs för gårdsfogdar och storgods.
Under 1800-talet fortsatte i stort sett statens strävan
att modernisera jordbruket, men nu med mer fokus på
nyodling, växelbruk och kvävefixerande grödor.
Litteratur av detta slag ger mängder av detaljer om
jordbruk och ängsskötsel, även om skötsel av natur
lig äng blir allt mindre belyst ju längre in i 1800-talet
man kommer. Informationen behöver dock tolkas
med viss försiktighet och, som alltid, med insikt om
dess syfte. Mycket av uppgifterna om ängarnas sköt
sel och tillstånd är starkt präglade av strävan efter att
förändra, i många fall säkert på sätt som var helt ore
alistiska för vanliga bönder. Åtskilligt av f orskningen
bär också denna prägel och tycks i många fall o ckså
vara svagt förankrad i praktisk erfarenhet. Carl-
Johan Gadd sammanfattar:
Tusentals artiklar och böcker skrevs, men ofta var
de idéer som ventilerades tämligen världsfrånvän
da. Men det kunde också hända att goda uppslag
stannade på papperet.179

Sammantaget innebär detta att den skötsel som be
skrevs inte nödvändigtvis var i allmänt bruk utan
mer uttryckte för hur författaren ansåg att ängar bor
de skötas. Eller att det beskrivna tillståndet, ofta
uselt, kanske främst hade som syfte att motivera för
fattarens förslag till förbättringar.
Samtida teoretisk och praktisk litteratur om jordbruk ger
riklig information om ängsskötsel och ängarnas tillstånd,
men kräver källkritisk granskning.
175 Pionjärer inom växtnäringsforskningen var exempelvis
engelsmannen Jethro Tull (1733), fransmannen Duhamel du
Monceau (se McDowell 2017, s. 184 ff), och svensken Johan
Gottschalk Wallerius (1779).
176 Juhlin-Dannfelt 1925, s. 383.
177 Marjanen 2013.
178 Gadd 2000 s. 211 f.
179 Gadd 2000 s. 212.
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bondedagböcker
Under 1800-talet blev allt fler läs- och s krivkunniga,
och vissa bönder började skriva dagbok. Bondedag
böcker innehåller främst uppgifter om väder, arbets
uppgifter, resor, besök och andra viktiga h
 ändelser.
De kan närmast beskrivas som arbetsjournaler där
någon i hushållet noterade det som ansågs värt att
skriva ner. Dagböcker är ett av få källmaterial om
gårdar och människor som tillkommit helt på män
niskornas eget initiativ och utan statliga syften. Det
skiljer mellan dagböcker vilka slags uppgifter som
nedtecknats och om notiserna var dagliga eller spo
radiska. Dagböcker har varit utspridda i landet, helt
i privat ägo, men många gjordes tillgängliga genom
Nordiska museets bondedagboksprojekt på 1980-talet,
då dagböcker samlades in och skrevs av.180 I dagböck
er med dagliga noteringar kan vi bland annat följa hur
slåttern framskred under sommaren, i vilken ordning
ängarna slogs, hur lång tid det tog osv. Det är den
enda källa som på gårdsnivå låter oss f ölja många av
de detaljer som ingick i skötsel och skörd av slåtter
ängar.181 Notiserna är oftast korta, som slog Lillängen,
och någon dag senare tog in hö från Lillängen. Vi får
sällan detaljerade redogörelser för hur det gick till
eftersom det var självklart för den som skrev. Kombi
nerat med samtida kartor kan dagböcker ge en unik
inblick i slåtterns organisation i tid och rum.
Dagböcker informerar om slåtterns organisation och
utförande i tid och rum, och om skötselåtgärder utöver
slåtter, främst under 1800-talet.
etnologiska frågelistor och annat
folkminnesmaterial
Under tidigt 1900-tal började de folkminnesbeva
rande arkiven att sända ut frågelistor till informanter
ute i landet. Frågelistorna följde vitt skilda ämnen,
såsom mjölkhushållning, tröskning, julfirande, bo
skapsskötsel, tilltal och hälsningar osv. Informanten
fick med listan ett antal frågor att besvara, antingen
på egen hand eller genom att tillfråga äldre i trakten.
De tidiga frågelistorna var väldigt detaljerade och
gick ofta ut på att bekräfta det som någon i museets
personal redan ansåg sig veta. Det förekommer att
museitjänstemän hörde av sig till meddelarna för att
”rätta” deras svar. Lyckligtvis hindrade inte det att
många meddelare lämnade in långa redogörelser som
inte alltid följde frågelistans utformning och förslag.
180 Larsson 1992.
181 Dahlström 2011.
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Svarsfrekvensen är mycket ojämn mellan frågelistor
och skilde även över landet b
 eroende på hur ambiti
ösa och intresserade meddelare man lyckades få tag
på.182 Från arkivens sida var man till en början mest
intresserade av folkliga dialektala benämningar på
diverse företeelser. Beskrivningarna fick man liksom
på köpet. Senare blev ambitionen att dokumente
ra den försvinnande folkkulturen och därför ombads
meddelarna att berätta hur det v arit förr, till exem
pel genom att intervjua äldre personer. På så sätt kan
svaren berätta om förhållanden en bit ner i 1800-ta
lets andra hälft. I vissa landsändar kan det innebä
ra att ”äng är åkers moder-jordbruket” beskrivs, men
inte i bygder där jordbruket förändrades snabbare.
Trots frågelistornas alla källkritiska egenheter är de
ett unikt källmaterial till vardagsarbete på landsbyg
den under 1800-talets slut och 1900-talets början,
som bland annat innefattar ängsskötsel.
Utöver frågelistorna finns på Nordiska museet, In
stitutet för språk och folkminnen, Dialekt och ort
namnsarkivet i Lund m.fl. arkiv, s.k. fria uppteck
ningar, vilket är insamling gjord av olika personer
som oftast var aktiva i någon del av landet.
Frågelistor ger detaljerade beskrivningar om hur
slåttern gick till från 1800-talets slut och därefter.
måleri och fotografi
Målningar och fotografier kan visa landskap, ägo
slag, strukturer och arbete, antingen som huvudmotiv
för bilden eller som bakgrund till andra motiv. Land
skapsmålningar kan föra oss flera hundra år tillbaka
i tiden och visa landskap och händelser med stor de
taljrikedom, även om de flesta naturtrogna landskaps
målningar troligen är från 1800-talet. De första foto
grafierna är i princip från sekelskiftet 1900. Det gäller
dock att använda dessa källor med varsamhet och klä
av dem den bakomliggande intention som målaren
och fotografen haft, för att inte dra felaktiga slutsatser
när de tolkas.183 I målningar kan vad som helst i bil
den vara påhittat eller förvanskat. Fotografier ljuger
inte på detta sätt om det som visas i bilden, men mo
tivet representerar inte nödvändigtvis helheten utan
kan vara valt för att snarare visa det ovanliga.
Källmaterial av denna typ ger information om
ängarnas utseende, placering i landskapet om, arbetet,
redskapen m.m.
182 Östling 2010, Wall & Richette 2010.
183 Kristina Berg för ett resonemang om källkritiskt förhållningssätt
till fotografier i Berg 2010.

7.3 Biologiskt kulturarv
Skriftliga historiska källor ger oftast inte e nsamma
tillräckligt med information för att vi ska f örstå hur
ängarna brukades. Eftersom den tidigare s kötseln
har format ängens biologiska mångfald, kan arter
och vegetationstyper ge information om tidigare
markanvändning, givet att vi känner till arternas
krav, särskilt deras förhållande till hävden. För att en
art ska finnas idag måste dess grundläggande krav
för etablering ha varit uppfyllda. Väl etablerad kan
den leva kvar en tid (olika länge beroende på art och
naturtyp) och berätta om tidigare förhållanden även
efter att livsmiljön har ändrats (Figur 18).184 Man
kan tolka såväl arter i dagens landskap som historis
ka artuppgifter. På liknande sätt kan strukturer av
träd- och buskar och andra slags biologiskt kultur
arv tolkas som en historisk källa om tidigare mark
användning.

184 Lennartsson 2017.

Exempel: Slåttertidpunkt och höhantering
i åkerrenar på Södra Bråta, Östergötland

Biologiskt kulturarv ger med andra ord detaljer om
tidigare habitatförhållanden och strukturer som kan
tolkas för att förstå äldre markanvändning.
Vid gården Södra Bråta, som beskrivs närmare i
avsnitt 9.4, finns åkerrenar som slagits under lång tid
och som fortfarande hävdas. Som vi ska se (avsnitt
10.1) har slåttertidpunkten stor ekologisk betydelse
och behöver i möjligaste mån efterlikna den traditio
nella hävden. Det historiska m
 aterialet ger viss väg
ledning till slåttertid, men också o lika tänkbara al
ternativ. Man kan å ena sidan tänka sig att s låttern
av åkerrenarna historiskt varit sen de år å krarna bar
gröda (två av tre år). Det borde vara praktiskt att
vänta med slåttern tills skörden var avslutad för att
lättare kunna komma åt renarna och få ut höet utan
att behöva bekymra sig om åkerns växande gröda. Å
andra sidan bör det ha funnits m
 öjligheter att kom
ma åt höet på många renar utan att skada grödan i
och med att renarna var så pass breda (Figur 19).

Figur 18. Spenörten frodas på en slåttrad åkerren vid Södra Bråta, Östergötland. Vad kan dess närvaro i renen, och dess frånvaro på andra sidan
gärdesgården, berätta om tidigare och nuvarande hävd? Området i bakgrunden är den så kallade Hemängen, som var en av gårdens viktigaste
ängar fram till 1930-talet, då den behövde läggas om till betesmark (se avsnitt 9.4). Kanske fanns spenörten i Hemängen tidigare men betades
bort. Kanske har den alltid bara funnits i åkerrenen och skulle i så fall kunna indikera att denna slogs senare (efter åkerskörd) än Hemängen;
spenört är känslig för tidigt-medeltidigt bete och slåtter (Csergö m.fl. 2013). Foto: Anna Westin.
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Blodrot
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Daggkåpa

1

Fyrkantig johannesört

3

Fårsvingel

1

Fältgentiana tidig

200 st

Grönvit nattviol

1

Gullviva

1

Gulmåra

1

Gökärt

3

Humleblomster

1

Jungfrulin

1

Kråkvicker

1

Käringtand

1

Midsommarblomster

1

Ormrot

1

Prästkrage

1

Revfibbla

1

Rödklöver

2

Rödsvingel

3

Skogsklöver

3

Smultron

1

Solvända

1

Sommarfibbla

2

Stenbär

1

Svartkämpar

2

Teveronika

1

Vitklöver

2

Åkervädd

1

Ängsfryle

1

Ängskovall

1

Ängsskallra

1

Ängssyra

2

Ärenpris

1

Figur 19. Överst åkerrenen i Södra Bråta där tidigblommande fältgentiana växer (nederst till höger). I laga skifteskartan (nederst till
vänster) motsvarar det nummer 15 och 16. Till höger en artlista över åkerrenen där 1 = enstaka, 2 = vanlig och 3 = mycket vanlig/dominant.
Karta: Lantmäteristyrelsens arkiv 05-svi-46 (PDM). Foto: Anna Westin.

Den bästa informationen om tidigare slåttertid
punkt får vi förmodligen av tidigblommmande fält
gentiana (Gentianella campestis ssp. campestris), som
är ett utpräglat biologiskt kulturarv från slåtter. Den
är beroende av närmast årlig frösättning och k räver
att slåttern är så sen att fröna hunnit mogna, men
inte senare än nödvändigt för att undvika konkurrens
och dålig rosettillväxt.185 För att fröna ska spridas
ur kapslarna behöver höet torkas och vändas n
 ågra
gånger. Utan hötorkning behövs mycket sen slåtter
för att få samma frömängd, alltför sen för godtagbar
185 Lennartsson 2015.
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rosettillväxt. Om man således väntar med slåttern
tills kapslarna torkat och öppnat sig, och dessutom
torkar höet på plats, har man förmodligen kommit
nära den historiska slåtterregim som gjort att fält
gentianan kunnat överleva på platsen.
Fältgentianan förekommer i ett par av Södra Brå
tas många åkerrenar. I en annan, och bara där, växer
svinrot rikligt, och i ytterligare en åkerren finns
spenört (Figur 18). Det finns alltid anledning att fun
dera över ifall sådana utpräglade skillnader kan bero
på skillnader i historisk hävd, eller om de snarare för
klaras av skilda naturförutsättningar, eller helt enkelt
är ett resultat av slumpen.

Figur 20. Slåtter med manuella metoder i byn Botiza, Rumänien, i juli 2013. Foto: Tommy Lennartsson.

7.4 Referenslandskap där ängsskötsel
ännu pågår
Medan länderna i Västeuropa under 1900-talet plöjt
upp eller övergivit sina naturliga slåtterängar, har
många länder bakom järnridån av ekonomiska, po
litiska och kulturella orsaker fortsatt att bruka äng
arna. I Rumänien ingår naturliga slåtterängar fort
farande som en nödvändig del av försörjningen i de
flesta bergsbyar i Karpaterna. Här är topografin ett
hinder för uppodling och mekanisering av jordbru
ket, men det är politiska faktorer som gör att bergs
byarna fortfarande har stor befolkning och ett levan
de jordbruk. Dessutom är detta jordbruk förankrat
i en stark lokal tradition, där bland annat arvs- och
ägandetraditioner bidrar till att upprätthålla hävden
och till en finskalig uppsplittring av landskapet.186

Genom att studera dagens ängsskötsel i Rumänien
och liknande områden kan vi få många viktiga upp
lysningar om det h
 istoriska ängsbruket i Sverige, inte
minst beträffande samband mellan hävd och ekolo
gi som inte går att spåra i något h
 istoriskt källma
terial.187 Sådana områden kan därför vara referens
landskap för svensk natur- och kulturmiljövård. Det
är en underutnyttjad kunskapskälla, som också krä
ver viss metodutveckling vad gäller källkritik.188 Det
gäller att identifiera skillnader och likheter mellan
referenslandskapet och det landskap och den tids
period man jämför med. Självklart finns stora skill
nader mellan Rumänien idag och Sverige historiskt;
bägge har sin unika historia med skiftande socia
la, p
 olitiska, ekonomiska och religiösa förhållanden,
vilka direkt påverkat människorna på landsbygden

186 Iancu & Stroe 2016.

187 Helldin & Lennartson 2007.
188 Lennartsson m.fl. 2018.
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Skötselkomponenter
Rumänien

Sverige

Några års hävduppehål

Saknas

Vårräfsning

Sällan

Stubbskottstäkt, hamling
Röjning av buskar, sly och träd
Stenröjning, flåhacka myrstackar

Saknas

Torkning & lagring av hö

Sällan

Efterbete

Sällan

Bränning av förna

Saknas

Tillfällig kultivering, lindbruk

Saknas

Gödsling m dynga

Saknas

Slåtterperiod från juni till sent

Saknas

7.5 Sammanfattning: källor om ängsbruket

Mycket sen slåtter av vissa ängar

Sällan

Av genomgången i detta avsnitt framgår att det finns
olika mycket information om olika tidsperioder och
olika aspekter på ängsskötseln. Detta präglar kun
skapsläget och gör att vissa uppgifter kan ha fått
stort genomslag i litteraturen om ängar och slåtter,
medan andra viktiga aspekter på ängar kan vara för
bisedda. Det är inte nödvändigtvis de hävdkompo
nenter vi vet mest om, som är de viktigaste. På
motsvarande sätt är också ängsskötselns allra sista
perioder, när bruket redan var i utdöende, överrepre
senterade jämfört med de mycket längre tidsperioder
när ängen verkligen var central i försörjningen. Det
kan tänkas att vi, för att bevara ängarnas natur- och
kulturmiljövärden, behöver bättre kunskap om slåtter
innan 1800-talet. Exempelvis visade en studie från
Vänerområdet i Västergötland att dagens vegetation i
gräsmarker bättre förklarades av 1700-talets hävd än
av hävden under senare tidsepoker.192
Sammanfattningsvis behöver frågor om slåtter och
ängar belysas genom att kombinera olika historiska
och ekologiska källor, vilka då kan komplettera var
andra, stärka eller ändra slutsatser dragna ur en enda
källa.193

Lieslåtter
Slåtterbalk

Figur 21. Hävdkomponenter i hårdvallsängar i Rumänien
respektive Sverige. Från Dahlström m.fl. 2013.

och hur de kunnat nyttja markerna. Det finns också
många grundläggande likheter mellan den rumänska
pågående markanvändning och vårt eget svenska för
industriella marknyttjande, exempelvis beträffande
metoder, ängens roll i försörjningen, och vegetation
och naturtyper.189
Som redan nämnts ingår ängen som en nödvändig
del i försörjningen i hushållens småskaliga jordbruk,
i ett pågående ”äng är åkers moder-jordbruk”. Vin
terfodret till kor, hästar, får och getter kommer från
naturliga ängar, lindor och odlat foder. Gödseln an
vänds på trägårdsodlingar och åkrar. Djur vallas på
fäbodar och närliggande betesmarker under somma
ren.190 Ängarna brukas huvudsakligen med liknande
teknologi som i Sverige före industrialismen, det vill
säga med lie och räfsa (Figur 20). Motormanuella
slåtterbalkar blir nu allt vanligare, men traktordriv
na slåtterbalkar och ensilagebalningsmaskiner fung
erar endast i de lägre belägna byarna där marken är
mindre kuperad. Slåtter bedrivs över stora ytor och i
varierande miljöer och med en varierad uppsättning
189 Se t.ex. Dahlström m.fl. 2013.
190 Lennartsson m.fl. 2016.
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skötselkomponenter. Som svensk besökare kan man
därför få många förslag till hur man i Sverige kan ha
anpassat slåtter och skötsel av ängar efter olika ”na
turliga” förutsättningar, och även till hur slåtter och
annan markanvändning format naturtyper. En jäm
förelse mellan rumänsk och svensk ängsskötsel visar
tydligt vilken rikedom av skötselkomponenter som
finns i Rumänien jämfört med i svensk naturvårds
skötsel (Figur 21). Vi vet att flera av de komponen
ter som visas i figuren har funnits även i Sverige, och
kanske gäller det fler komponenter än vi känner till.
Över 75 procent av kärlväxterna i Karpaternas gräs
marker finns också i våra svenska gräsmarker,191 vil
ket gör att vi i fält kan se hur ”våra” arter reagerar på
slåtter och andra skötselåtgärder (se Figur 43). Dock
saknas våtmarksslåtter nästan helt.

191 Svensson, Aronsson & Norderup (odaterad PDF-publikation).
192 Gustavson m.fl. 2006.
193 Se t.ex. Westin & Lennartsson 2017.
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8. Ängstyper

8.1 Indelning
Inom naturvård och akademisk forskning har det
gjorts flera försök att dela in och definiera olika
ängstyper och natur i allmänhet. Det görs förstås av
praktiska orsaker, till exempel för att kunna kommu
nicera och inventera naturtyper, men speglar också
människans strävan efter att sortera och ordna. Ett
par exempel på svenska indelningar av ängstyper vi
sas i Figur 22. Vi känner inte till någon särskild in
delning som tagits fram inom kulturmiljövården.
Den folkliga indelningen i ängs- och hötyper var
troligen uteslutande av praktisk natur: man delade in
och beskrev så mycket som behövdes för att kunna
hantera ängar i lokalsamhället. Mellan alla dessa sys
tem för indelning, liksom mellan olika geografiska
områden, finns stor variation i dels hur man delar in
ängar, dels hur man benämner olika typer.
Som nämnts i avsnitt 7.2 har myndigheter sedan ti
digt 1800-tal definierat olika fodermarker i samband
med att man samlade in statistik om jordbruket. In
delningen är dock mycket grov och har varierat med
tiden. Historiska kartor kan vara betydligt mer de
taljerade i sina benämningar av o lika markslag, och
vissa lantmätare var mycket utförliga (Tabell 3). Det
är dock ofta svårt att veta vad som menas med olika
termer. Kartorna behöver tolkas dels mot bakgrund
av deras syfte, dels med kännedom om lantmätarens
detaljinstruktion och personliga förkunskaper, och
den lokala ängsskötseln och terminologin. Tyvärr är
ingen av dessa källor särskilt lättillgänglig.
Inom växtsociologin används begreppet äng i en
helt annan betydelse än som höproducerande mark.
Albert Nilsson föreslog 1902 en indelning av vege
tation i olika serier: myrserien, ängsserien och hed
serien för den terrestra vegetationen. I ndelningen
kom att användas och utvecklas under främst
1900-talets första hälft.194 En växtsociologisk äng
definieras av markvegetationen oberoende av mark
användning, trädtäckning och så vidare, och de tre
seriernas vegetation speglar i sin tur olika kombina
tioner av markfuktighet och näringstillgång. Ängen
är i seriesystemet i princip mindre fuktig än en myr

Hårdvallsängen
Öppna ängar
		 Den öppna, jämna ängen
		Flottängen
		Hackslåtterängen
Träd- och buskbärande ängar
		Lövängen
		Stubbskottsängen
		Hackslåtterängen
Sidvallsängen
Strandängar
		Sötvattenstrandängen
			 Raningen
			
Mad- och fuktängen
		Havsstrandängen
Flottängen
Myrslåtterängar
		Kärrängen
		Dammängen
			
Den enkla dammängen
			 Sjöbottenängen
			 Silängen

Fastmarksängar (torr frisk mark,
ungefär hårdvallsängar)
Hackslått
Annan öppen äng
Träd- och buskbärande äng (änge m.m.)
(Skottskogar)
Fukt- och våtmarker (bl.a. sidvallsängar i
vidsträckt mening)
Naturlig översvämnings- och
översilningsmark
		Sötvattenstrandäng
		 (mad, raning, m.m.)
		Havsstrandäng
		 Sidvallsäng (inskränkt mening)
		Slåtterkärr
Översvämningsmark (artificiell
översvämning resp. översilning)
		Dammäng
		Siläng

Figur 22. Två exempel på indelning av ängar i natur
vårdslitteratur. Överst Jordbruksverket (Svensson &
Moreau 2012), nederst Naturvårdsverket, 1987.

194 Nilsson 1902; se t.ex. Almquist 1929.

Före detta strandäng, numera betesmark, vid slättsjön Vendelsjön i Uppland. Foto: Tommy Lennartsson.
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men fuktigare eller mer näringsrik än en hed.195 Den
moderna nordiska vegetationstypsindelningen f öljer
i stort sett seriebegreppet men betonar samtidigt att
det utöver fuktighets- och näringsgradienter s kulle
behövts …en tredje dimension, kulturinflytande eller
hävdintensitet.196 I gräsmarksbiotoper som är helt och
hållet kulturskapade ur skogsmark är hävdens infly
tande som sådant automatiskt inkluderat i de växt
sociologiska biotopgrupperna, men skillnader mellan
olika slags hävd ingår inte som kriterium för indel
ning, och vegetationstypsindelningen skiljer inte
mellan exempelvis slåtter- och betesmark.197 I indel
ningen av myrvegetation blir det än mer problema
tiskt att bygga indelningen på hydromorfologi utan
att uppmärksamma hävdens betydelse, eftersom
naturligt öppna våtmarker då slås samman med bio
toper som kräver hävd för att inte växa igen.198

8.2 Språkbruk
Det finns ingen anledning att i onödan problema
tisera ordet äng i sig, men man kan ha i åtanke att
äng aldrig varit något entydigt begrepp, och inte
heller är det idag. Rent etymologiskt förefaller ordet
betyda gräsmark, men även vik, dal och något som
k röker sig, vilket kan hänga samman med platser för
god slog i grunda vikar och vattendragens innerkrö
kar. Liknande betydelser har intressant nog även det
latinska ordet för äng, campus, och dess avledningar
i olika språk. Ordet mad, som också betecknar gräsoch slåttermark, är samma som engelskans meadow
och mead (Figur 23).
I akademisk litteratur skiljer man mellan huvud
grupperna sidvallsäng (fuktig) och hårdvallsäng
(torr).199 Den uppdelningen baseras i viss mån på
lantmätarnas terminologi när de karterade slåtter
mark vid skiftena, men den terminologin hade sto
ra variationer. Begrepp som hårdvall på mossbotten200
v isar att lantmätaren kan ha haft en annan syn på
ängarnas indelning än den tydliga uppdelning vi
gärna föreställer oss.

195 Se också Påhlsson (1994) fig. 5.1; de olika perspektiven på ängar har
diskuterats av Ihse (1997).
196 Påhlsson 1995, s. 383–385.
197 T.ex. Påhlsson 1995, s. 385.
198 Indelning baserat på icke-antropogena kriterier sammanfattas i
Pakarinen 1995.
199 T.ex. Svensson & Moreau 2012.
200 Skattläggningskarta över Måla, Kisa socken i Östergötlands län,
1798. Lantmäteriet.
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I olika folkmål förekommer ordet äng, men inte
alltid med samma betydelse. Ofta förefaller äng be
teckna en specifik grupp av slåttermarker s narare än
slåttermark som helhet. I Malung skilde man m
 ellan
ängesslog på vattensjuk mark, vanligen vid vattendrag,
myrslog, och, på fast mark, rensloge, hacksloge (där det
var för stenigt för att slå med ordentliga slag) och
skarpsloge (på särskilt mindervärdig mark).201 Ter
minologin kring olika slags hö var väl utvecklad och
speglar också olika ängstyper. I delar av Uppland var
hårdvallshö klöver och timotej, ängsvallhö odlat hö
på lösmylla, backhö självväxt hö från torr mark, gäl
hö dito från diken och bäckdälder, sidvallshö själv
växt hö från sank mark, trint hö sidvallshö med starr,
ängshö bättre självväxt hö med vitklöver och något
timotej, och fälfoder var lång grov timotej som k unde
tas med till hästen på resor utan att smulas sönder
(färdfoder).202
Kan historiska ängstermer ge
vägledning till skötsel?
När en lantmätare valde att benämna två ängsstyck
en med olika termer (t.ex. Tabell 3), kan vi förmoda
att de var olika, exempelvis beträffande produktivitet
eller vegetation. Även om några begrepp kan ha varit
synonymer representerar skifteshandlingarnas rike
dom av termer därför en rikedom av ängs- och vege
tationstyper, som ofta är betydligt större än den va
riation vi kan finna i dagens gräsmarker. Visserligen
behövde lantmätaren vara noggrann i sin produk
tionsgradering av ängar, och därför använda ett mer
rikhaltigt språk än vi idag behöver, men det kan ock
så tänkas att skillnaden mellan då och nu beror på att
de historiska ängarna och hävden var mer varierad än
idag. Om så är fallet finns det all anledning att för
söka tolka de historiska termerna och deras skötsel
ekologiska bakgrund, för att bättre förstå de historis
ka ängarna och för att kunna återinföra åtminstone
en del av den tidigare hävdvariationen. Vissa termer
betecknar antagligen skötselformer som är helt för
svunna idag, men som skulle kunna ha stor betydelse
för biologiskt kulturarv och biologisk mångfald.
Oss veterligt har det inte gjorts några s ystematiska
försök till skötselekologisk översättning av ängs
termer, men det skulle kunna göras i samband med
skötselplanering (Figur 24, Figur 25).
201 Levander 1943.
202 Cederroth 2014, s. 578. Cederroths Bondsagan skildrar uppländskt
bondeliv vid slutet av 1800-talet.

Figur 23. Orden äng och mad i Svensk etymologisk ordbok.
http://runeberg.org/svetym/.

Figur 24. Naturreservatet Älvhytteängen, markerad med svart linje i laga skifteskartan (1827–1842). Gröna ytor är äng, gula ytor åkermark.
I det som idag är slåtteräng finns alltså en hel del historiska åkrar, vilka ännu idag synliggörs genom gamla diken. Markerna i kartan beskrivs
med termer som dyåker, slåtter, tufslåtter, odlingsmark, stenkulle, sidvallsslog, kärrslog, ljungslog, slät kärrslog och linda.
Foto visar Älvhytteängen augusti 2017. Kartan: Lantmäteristyrelsens arkiv S69-38:4 (PDM). Foto: Anna Westin.
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Figur 25. Utsnitt ur laga skifteskartan över Älvhyttan, som visar den mest bynära delen av Venaängen och hur den beskrevs av lantmätaren
(1827–1842). Den vänstra kolumnens siffror motsvarar en yta i kartan. Sifferkolumnen till höger om beskrivningen är en bördighetsklassificering,
där 1 är det högsta en mark kan få. Lantmätaren har beskrivit området med en rad olika termer, såsom kärr, dråg, mossvall, äng, slåtterbacke
osv. De olika ängstypernas produktivitet varierar från 1,75 (kärr), till 14 (mossvall), där skalan är sådan att siffran 1 gavs till den bästa åkermarken.
Fotot visar samma äng i augusti 2017, före slåttern, där avdelningarna 705 och 707 är det lågproduktiva rikkärret i förgrunden och 706 den
mycket mer produktiva ängen närmare ån i bakgrunden. Kartan: Lantmäteristyrelsens arkiv S69-38:4 (PDM). Foto: Tommy Lennartsson.
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Tabell 1. Skattläggningskartans (1798) beskrivning av ängen till
Gamla Måla, Östergötland, de avdelningar som ger artuppgifter.
Beskrivning och produktivitet i lass per tunnland. Flera av
artuppgifterna kan enkelt tolkas, men vissa är svårare att
genomskåda, exempelvis ferg, kummingsgräs sqvackroo, snugg
och svinlugg. Den sistnämnda betecknar vanligen stagg, men inte
i denna beskrivning eftersom stagg nämns separat. Squackroo
kunde betyda skvattram, vilket dock motsäges av den relativt goda
produktiviteten på växtplatsen.

Nr Beskrivning
13

Lass/tld

Starr och fräken

0,29
0,19

13

Backar stenbunden af stagg och ringa höväxt

13

Hvitmossa med små björk och tallbuskar,

14

Siddaste vallen stagg

14

Den höglända af stenbunden bladvall med

til slotter oduglig

0
0,24

hven och svinlugg

0,18

15

Kärret, starr med mycket Sqvackroo buskar

0,47

16

Af medelmåttig starr och färg med vide och
björkebuskar

0,33

Någorlunda god starrvall med glis björk

0,32

18

Medelmåttig god hårdvall och någon stagg

0,26

19

Sidden stenbunden med stagg och hven

0,27

17

20 Vid bäcken något starr och det öfriga af stagg
med krösonris tufvor

0,20
0,21

21

God starrbotten med björk och videbuskar

21

Hvitmossa till slotter oduglig

22

Kärret starr, ferg och getkål

0,37

22

Hårdvallen mager och stenbunden staggvall

0,17
0,70

0

23

Sidden god starrvext

32

Stenbunden och mossbelupen hårdvall med hven 0,13

33

Sidden starrvall

33

Högden af stagg och svinlugg samt mycket
berg och sten

0,33
0,04

34 Mycket stenbunden och mager hvenvall
med krösonris tufvor
35

0,22

Något med obetydlig starr det mästa hven
och svinlugg

0,27

37

Sidden färg

0,32

37

Hårdvallen blandad med hven och snugg och
mycket stenbunden

0,18

38 Sidden stagg och höjden med hven och
kumningsgräs, berg och stenbunden

0,14

39 Berg och stenbunden hven och staggvall

0,12

40 Slät och sank starrvall af medelmåttig godhet

0,24

41

Tufvig vall med små starr bland hvitmossa
och krösonris

42 Starrvall

0,12
0,25

Figur 26. Vegetationen på Gamla Måla, Östergötland, 2017. Överst
avdelning 14 i Tabell 1, Siddaste vallen stagg, nederst avdelning 14,
Den höglända af stenbunden bladvall med hven och svinlugg.
Foto: Tommy Lennartsson.

57

Art- och vegetationsuppgifter i
historiskt källmaterial
I enstaka skifteshandlingar och sockenbeskrivningar
har lantmätaren varit botaniskt kunnig och beskri
vit typen av slåttervegetation med hjälp av artupp
gifter. Artuppgifter från tiden då ängar ännu sköt
tes traditionellt finns också i vissa etnologers arbeten
från början av 1900-talet203, liksom i botanisters be
skrivningar, från Linné till 1900-talsbotanister som
Rutger Sernander, Henrik Hesselman och Mårten
Sjöbeck. Äldre provinsfloror innehåller förstås rikligt
med artuppgifter, men sällan kopplade till naturtyp
på ett sätt som kan användas för att tolka vegetation
och biotoper.
Denna information har använts mycket lite i forsk
ning och skötselplanering, men skulle troligen k unna
ge åtskillig värdefull information om hur ängarna
såg ut historiskt, vilket också skulle kunna ge ledtrå
dar till hur de sköttes. Beskrivningarna är platsspe
cifika, men skulle säkert i många fall kunna gene
raliseras till naturtyp. Det är de dominerande eller
v iktigaste arterna som nämns, vilket i många fall
säkert kan ge en någorlunda tydlig bild av ängens ve
getation. Medan etnologer och botanister är t ydliga
med v ilka arter man menar, använder lantmätarna
ofta lokala och äldre namn som ibland kan vara svår
tydda ( Tabell 1, Figur 26). Litteratur om äldre växt
namn behöver då tas till hjälp.204

203 Se t.ex. John Frödin (1952, 1954) och referenser däri.
204 T.ex. Lyttkens 1904-1915; KSLA (opubl.).
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8.3 Hur behöver vi dela in ängar i
dagens förvaltning?
En sammanfattning av ovanstående korta belysning
av indelning och benämning av ängstyper, är att det
knappast finns någon riktigt bra indelning att luta sig
mot i dagens förvaltning, särskilt inte om vi vill att in
delningen ska spegla kombinationen av naturförhål
landen och brukningshistoria, och helst en kombina
tion av natur- och kulturmiljövärden. Tvärtom kan
befintliga indelningar många gånger riskera att tvinga
in ängsskötseln i fack som inte alltid ger den bästa
skötseln för den enskilda ängen, och till och med att
helt sortera bort och förbise viktiga ängstyper.205
I stället behöver vi idag, precis som i det gamla
bondesamhället, dela in ängar efter de behov vi har.
Vi behöver således låta indelning styras av skötseloch bevarandebehov, inte tvärtom låta skötseln styras
av indelningen. Från ett tillämpat perspektiv är det
viktigt att skilja mellan ängar som har olika uppsätt
ning värden, för naturvård, kulturmiljövård och på
andra sätt, liksom att skilja på ängar som har olika
förutsättningar och behöver olika slags skötsel. Det
kan innebära att en skötselrelevant indelning många
gånger skär tvärsöver vedertagna indelningar. Exem
pelvis kan det för markvegetationens v idkommande
vara viktigare att skilja mellan hårdvall som slås
sent respektive tidigt, än mellan öppen hårdvall och
hårdvall med träd och buskar. En ekologisk-historisk
granskning kan också identifiera ängstyper och
skötselformer som vi tidigare inte uppmärksammat.

205 Ett exempel är det norska systemet för indelning av natur, där
semi-naturlig äng enbart omfattar marker som aldrig varit plöjda
eller gödslade (Lindgaard & Henriksen 2011; Artsdatabankens
naturtypesindelning, www.artsdatabanken.no).
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Hölada vid en skogsäng på Gräsö, Uppland. Foto: Tommy Lennartsson.

60

9. Höets roll i försörjningssystemet

För att bevara en ängs värden behöver vi veta hur
ängen ska skötas, vilket i sin tur mycket är en fråga
om hur ängen skötts tidigare och därigenom fått sina
värden. Slåtterängens historiska skötsel och nytt
jande är resultatet av flera samverkande faktorer som
tillsammans skapade gårdens försörjningssystem
med alla dess delar och aktiviteter. Försörjningssys
temet bestod av olika samverkande delar, däribland
ängarna.

9.1 Näringsflöden
I försörjningssystemet tillhandahöll ängen vinter
foder som genom gödseln blev näring till å kerbruket.
Begreppet ”äng är åkers moder” beskriver en del
av denna grundfunktion, men inte hela, och som
nämnts i avsnitt 7 blir begreppet dessutom alltmer
inaktuellt ju längre fram i tiden man kommer. Ett
mer heltäckande begrepp vore egentligen ”vinterfoder
är åkers moder”, där ängen kunde stå för större eller
mindre del av vinterfoderförsörjningen; de viktigaste
andra källorna till vinterfoder var löv och halm (se
Figur 13). Avgörande i ett jordbruk utan externa
näringskällor var ett flöde av näring från ogödslad
gräsmark (äng och betesmark) till åkern. Innan
mineralgödselns införande kunde inte den ogödslade
gräsmarken ersättas av vinterfoder och bete som

odlades på åkermark, åtminstone inte utan närings
förlust i systemet. I Figur 27 ser man att foderodling
på åker leder till att en del av näringen går t illbaka till
djuren i stället för att användas till spannmålsproduk
tion. Tidigt växelbruk av olika slag innebär därför
oftast en övergång till ett system inriktat på animalisk
produktion och att allt större andel av åkern användes
för att producera foder.206 Vi ser närmare på det i
exemplet från Bergslagen i avsnitt 9.4. Övergången till
växelbruk under 1800-talet åtföljdes av ökad använd
ning av kvävefi xerande grödor, men i vad mån den
kvävetillförseln kunde ersätta förlusterna är oklart och
berodde också på vilka näringsämnen som var begrän
sande på den aktuella typen av jord.207

9.2 Balans mellan äng, boskap,
betesmark och åker
I ett ”äng är åkers moder-jordbruk” kan man anta
att den bästa åkerjorden odlades, att övrig mer pro
duktiv mark slogs, och att resten kunde användas
till bete. Denna grundprincip är bra att ha i åtanke
om man funderar över vilka marker som faktiskt
slagits. Det fanns ofta områden på en gård där jord
månen möjliggjorde för bonden att välja att ha åker
206 Morell 200, s. 203 ff.
207 Ruselle 1992; Cunfer & Krausmann 2009.

Figur 27. Flöde av näring (smala pilar) och jordbruksprodukter (tjocka pilar) i förindustriellt jordbruk utan tillförsel
av mineralnäringsämnen. Till vänster ett renodlat äng är åkers moder-jordbruk, till höger ett jordbruk där en del av
fodret odlas på åkermark. Från Lennartsson m.fl. 2016.
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eller äng. I ett jordbruk där det rådde balans mel
lan vinterfodertillgång, boskapsmängd och åkerare
al, hade gården inte mer åker än som kunde gödslas
till godtagbar produktivitet. Litteratur från de fles
ta tidsperioder visar att såväl enskilda brukare som
tjänstemän, forskare och beslutsfattare alltid varit
medvetna om att sådan balans behövdes, men också
att balansen många gånger var satt ur spel. Den ge
nerella principen för vad som nyttjades som äng res
pektive åker eller betesmark, gäller således inte alltid
fullt ut. Uppodling av äng, som skapade ett ängsoch gödselunderskott, kunde göras av nödtorft när
befolkningen ökade, gårdar splittrades och matbeho
vet blev större. Hushållen kunde också lockas till så
dan uppodling av höga spannmålspriser, exempel
vis i västsveriges och Mälardalens slättbygder där det
fanns stor efterfrågan på spannmål i städerna och (i
det senare området) Bergslagen.208 Det innebär å ena
sidan att åkermarken kunde ha större utbredning än
förväntat ur ett balans-perspektiv, å andra sidan att
en del av åkern kan har legat gräsbeväxt på grund av
hö- och gödselbrist, och i praktiken utgjort ett slags
äng (se vidare avsnitt 10.5).
Det finns också förindustriella försörjningssystem
som inte över huvud taget byggde på ”äng är åkers mo
der-jordbruk”. Ett sådant är Bergslagens försörjnings
system, som vi beskriver mer ingående i avsnitt 9.4.
Det finns också samband mellan vinterfoder och
tillgången på bete. Ett är behovet av vinterfoder i
relation till stallningsperiodens längd, vilken skiljer
avsevärt mellan norra och södra Sverige. I Skåne är
vegetationsperioden, det vill säga den tid då kärlväx
ter tillväxer (dygnsmedeltemperatur >5 grader +),
210–220 dagar, men i norrlands inland 130–150 da
gar.209 Skillnaden är således minst två månader, men
skillnaden i betessäsong var historiskt betydligt stör
re än så. Om man inte ställer större krav på betesdju
rens produktion kunde de fortsätta att beta det viss
nande fodret även efter att vegetationen slutat växa.
I norra Sverige omöjliggjorde snön sådant höstbete,
medan betesmarkerna i söder blev snötäckta m
 ycket
senare eller inte alls. I södra Storbritannien varade
betessäsongen vintern igenom och hur många djur
man kunde hålla begränsades främst av att det vissna
gräset tog slut framåt mars–april, vilket skapade ett
annat slags samband mellan betesmark och vinterfo
der. Om djurantalet var i balans med betestillgången

Behov och tillgång
Behovet av hö beror naturligtvis på hur många djur
som stallades över vintern och hur stor del av vinter
fodret som utgjordes av ängshö. Hade man lite hö
kunde det kompenseras av att man gav djuren mera
halm och löv, och vid behov även mossa, vasstak och
andra slags nödfoder.211 Behovet av hö går att upp
skatta genom att kombinera olika historiska källor
om jordbruket, som ängsareal, produktivitet, djur
antal m.m. Behovet påverkades också av stallnings
periodens längd, som i princip var längre ju längre
norrut i landet man bodde.
Den förindustriella bonden såg på behovet av vinter
foder på delvis andra sätt än vi gör idag. Frödin menar,
efter studier av fäbodbruk i Dalarna och Jämtland, att
man i många trakter inte räknade med nämnvärd pro
duktion från ladugården under vinterhalvåret, utan
att det enbart gällde att få djuren att överleva till nästa
vår. 212 Det innebär att höbehovet per djur var mindre

208 T.ex. Gadd 1998, 2000.
209 https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/
vegetationsperiodens-langd-1.4076.

210 Biddick 1989; Williamson 2007.
211 Israelsson 2005, Tabell 9.1.
212 Frödin 1925, s. 63.
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behövdes inget vinterfoder utan fjolårsgräset på bete
na räckte vintern igenom. Men när boskapen blev fler
fick en del av betesmarken läggas om till äng, vilket
lönade sig eftersom höskörd under växtsäsongen gav
mer foder per hektar än vinterbete.210

9.3 Höproduktionens när? var? hur?
Försörjningssystemet kan illustreras som ett antal
samverkande orsakskedjor bestämda av både n
 aturliga
förutsättningar och jordbrukshushållets kapacitet och
behov av att skörda vinterfoder (Figur 28). Det är kan
ske inte nödvändigt och sällan möjligt att känna till
alla detaljer, men ju mer man vet om detta system på
en viss plats, det vill säga ängsnyttjandets historiska
kontext, desto mer kan man säga om den lokala ängs
skötseln, både i stort och för en enskild slåttermark.
Om man känner till ängens plats i gårdens jordbruk
kan man lättare ta sig utanför de generella schablo
nerna och närma sig de specifika förhållanden som
format biologisk mångfald och biologiskt kulturarv
i varje enskild äng, och kanske komma viktiga, men
tidigare förbisedda skötseldetaljer på spåret.
Det är framför allt i mötet mellan behovet av hö
(röda boxar i Figur 28) och möjligheterna att skörda
hö (gula boxar) som slåttermarkens när-vad-hur
bestäms, vilket i sin tur bestämmer vilka slåtterkom
ponenter som faktiskt ingick i skötseln.

Figur 28. Höproduktionens När? Var? Hur? Se texten för förklaring.

än vi idag skulle räkna med. Också höets smaklighet
tycks ibland ha fått väga tyngre än mängden. Exempel
på kortvuxet och tunn vegetation som gav liten mängd
för arbetet men uppskattades av kretauren är sältinghö
på havsstränder på grund av dess sälta213 och tuvsäv på
nordliga myrar.214
Tillgången på hö bestämdes delvis av n
 aturgivna
förutsättningar. Skördens storlek påverkades av äng
arnas storlek och produktivitet, men också av vädret
och klimatet. Alla marker kunde inte nyttjas som
äng, men vad som ansågs möjligt att nyttja, och
vilken mark som alltså slogs på en viss plats, varierade
beroende på behov och tillgång. Svårtillgänglig, ste
nig eller tidvis översvämmad mark som i en trakt sågs
som självklar betes- eller skogsmark, var i en annan
trakt, där bättre ängar saknades, en viktig ängsresurs.
Tillgången bestämdes också i hög grad av socio
ekonomiska faktorer, både lokala praktiska och eko
nomiska möjligheter och begränsningar satta av
samhället. En viktig begränsande faktor var arbets
kraften. Slåttertiden var en intensiv a rbetsperiod då
hushållets alla medlemmar deltog, liksom den extra
hjälp man kunde få av grannar och s läktingar. Den

som hade råd kunde anställa folk på helår e ller bara
under de brådaste tiderna. Trots det måste slåtterar
betet alltid fördelas i tid och rum eftersom man inte
kunde slå överallt samtidigt. Antalet tillgängliga per
sontimmar för slåtter var inte bara en fråga arbets
styrkans storlek utan också om behovet av arbets
timmar till andra sysslor.215 Eftersom slåttern kunde
vara utdragen en månad eller mera i tid, kunde den
överlappa med exempelvis skörden av höstsäd. I vis
sa områden kunde ängarna ligga långt från byn, som
exempelvis fäbodområdenas myrslogar eller mälarda
lens sankängar. Här begränsades den tillgängliga ar
betskraften för slåtter av avstånden mellan gårdens
olika marker. Ibland anlades slåtter(fä)bodar för att
minska denna begränsning.216
Behovet av arbetskraft, liksom tidsåtgången för
slåtter, samverkade starkt med naturförutsättning
arna eftersom vissa typer av ängar var mer arbets
krävande än andra, både beroende på var de låg
i landskapet och genom hur de var beskaffade. I
beskrivningen till en skattläggningskarta till byn
Gamla Måla, Kisa socken i Östergötland 1798, skri
ver lantmätaren:

213 Elveland 2015.
214 Frödin 1952.

215 T.ex. Westin m.fl. 2017.
216 Granlund 1938; Detta kan teoretiskt beskrivas med hjälp av konceptet
tidsgeografi (t.ex. Hägerstrand 1974). Se också Frödin 1954, 1956.
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…ängsskötseln och åkerskötseln å detta ställe är
svår och för myckenhet Berg och sten ganska hin
dersam, hvarigenom en myckenhet Lejfolk med
kännbar kostnad måste underhållas, synnerligast
när sädes och ängsbergslen träffar nära intill hvar
andra.217

Skördens storlek och kvalitet hänger också samman
med tekniken, både för skörd och torkning av hö.
När slåttermaskiner började användas kunde man slå
snabbare, men arbetet med att få in höet torrt gick
inte att skynda på nämnvärt.
Tradition och kultur
Lokal tradition, traditionell kunskap, religion och
folktro har haft större betydelse än vi idag kan före
ställa oss och troligen påverkat vardagslivet avsevärt,
inklusive ängsskötseln. En för oss lättbegriplig be
gränsande faktor är att man inte arbetade på sönda
garna, troligen oavsett hur bra bärgningsväder det
var. Säkert styrdes också många detaljer i ängsnytt
jandet av lokala kulturella faktorer som vi idag inte
känner till.
Människor som lever nära tillsammans med de
ekosystem de är beroende av, utvecklar en erfaren
hetsbaserad kunskap, en ”know-how”, som dels är
mycket finskalig och platsspecifik, dels anpassas och
förändras allt eftersom förutsättningarna ändras. Det
brukar benämnas lokal traditionell ekologisk kun
skap.218 Den består förstås till stor del av rent prak
tisk kunskap, om hur man slår, torkar, och kör in hö,
hur man ser på vegetationen när det är dags att b
 örja
etc., men rymmer också traditioner, berättelser, före
ställningar och ritualer. Kunskap av detta slag för
svinner snabbt eftersom den glöms bort när den inte
längre behövs, och sällan har nedtecknats. I referens
områden i Rumänien, där ängsbruket i hög grad är
en levande del av försörjningen och samhället, kan
vi däremot se vilken stor betydelse sådan lokal kun
skap har för ängsskötseln, och vi kan anta att det va
rit likadant i Sverige. Exempel på detaljer som styr
skötseln är kunskaper om olika växter (nytta, skada,
smaklighet), om olika slags hö/vegetation, om hur
man anpassar slåttertiden efter hur vädret verkar bli,
lokala religiösa och profana fester och h
 ögtidsdagar,
och skördetraditioner, bland annat ”förbjudna
slåtterdagar”.219
217 Lantmäteristyrelsens arkiv D47-53:1
218 Iuga m fl 2018.
219 Iuga 2016, Ivașcu m.fl. 2016, Babai & Molnár 2016.
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I praktiken beslutades och utfördes aktiviteterna på
en viss äng av ett specifikt hushåll, kanske en enda
person. Dessa är de ”beslutande enheter” som utfor
mat gångna tiders markanvändning. Det är givet
vis svårt att hitta kunskap om ängsskötsel på den
na detaljerade nivå, men bara att ställa frågan gör oss
lyhörda för att finna lokala avvikelser som sticker ut
från schablonen och som kan förklara varför en viss
äng ser ut som den gör. Man behöver alltid ställa sig
frågan, även om den inte alltid kan besvaras, hur man
kan ta sig från det generella (”hur sköttes ängar?”) till
det lokala (”hur sköttes ängar här i trakten?”), till det
specifika (”hur sköttes den här ängen?”).
Både ”behovs”- och ”möjlighetssidan” av höpro
duktionens när-var-hur, påverkas av faktorer i stör
re geografisk och institutionell skala, som traktens
förutsättningar för handel, regionala och nationella
skatter, lagstiftning osv.

9.4 Ängsskötselns när-var-hur, två exempel
För att illustrera hur ängsskötseln på en viss plats
hängde samman med traktens försörjningssystem,
traditioner och naturförutsättningar, beskriver vi
två områden. Det ena, Södra Bråta i Östergötlands
skogsbygder, är exempel på ett ”äng är åkers mo
der-jordbruk” vid 1800-talets mitt, medan det andra,
Älvhyttan i Bergslagen i Västmanland, fungerade
efter delvis andra principer.
Bergsmansbyn Älvhyttan
Älvhyttan är en bergsmansby i Vikers kapellförsam
ling, Nora bergslagförsamling, i Örebro län, skrift
ligt belagd sedan medeltiden.220 Bergsmansbyar
karaktäriseras av att bergsbruket är en avgörande del
av böndernas ekonomi. I sockenbeskrivningen över
Nora bergslagsförsamling 1838 skriver lantmätaren att
Bergshantering är ortens hufvudnäring. Försedd
med rika malmtillgångar, som säkert kunna räk
nas bland de bästa i Sverige, skogar som rätt be
handlade äro tillräckliga för behovet…221

Basen i bergsbruket var naturligtvis gruvorna, i
Vikers socken huvudsakligen järngruvor. Järnmal
men från gruvorna transporterades till en masugn
(hytta) där den smältes till tackjärn, vilket a ntingen
såldes direkt eller smiddes ut till stångjärn i en
stångjärnshammare. Älvhyttans by hade en av elva
220 Pettersson-Jensen & Berg 2001.
221 Lantmäteristyrelsens arkiv S52-1:6

Figur 29. Utsnitt ut karta över Noraskogs Bergslag från 1688 som visar Älvhyttan med dess sju hela mantal (cirklarna)
bredvid dess masugn. Eftersom bergsbruket är i fokus för denna karta visas det som var viktigast, nämligen gruvor, hyttor,
vattentillgång, skog och transportvägar. Även viktigare ängar är markerade. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv S8:12 (PDM).

masugnar i Vikers socken.222 Hyttan i Älvhyttan äg
des och drevs av bergsmän, det vill säga järnproduce
rande bönder; andra hyttor kunde vara ägda helt el
ler delvis av industri- eller högreståndspersoner.223
Utöver tillgången på malm var driften av hyttan be
roende av flera naturförutsättningar, i första hand
vattenkraft som kunde driva bälgarna som blåste luft
in i masugnspipan, och träkol som tillverkades i mi
lor i de omgivande skogarna. Pipan fylldes uppifrån
med omväxlande rostad järnmalm, träkol och limsten
(kalk) och järnet göts i tackjärnsformar vid masugns
pipans bas. Det finns en uppgift från Älvhyttan att
man under år 1760 blåste 170 dygn och tillverkade
1700 skeppund järn (cirka 290 ton).224 Själva hyttan
var i drift till 1861, då den lades ner eftersom man an
såg att det skulle vara för dyrt att reparera den.
För att få ledtrådar till hur biologisk mångfald for
mats i olika hävdskapade biotoper behöver man pussla
samman olika slags kunskap, både om försörjnings
systemet i stort och detaljer om jordbruk och ängs
222 Karta och Källa: Allt om Viker
223 Törnqvist 2008, Karlsson 2010.
224 Närkes skogskarlars klubb. 1992. Kilsbergstorp

skötsel. Detaljer får vi bara under ett relativt kort
tidsspann, från 1780-talet till 1800-talets mitt (Tabell
2). Uppgifter från en detaljerad sockenbeskrivning
hänvisar till hela Nora socken, och man behöver fun
dera över hur de stämmer för just Älvhyttan.
behov och produktionsmöjligheter
i jordbruket
I sockenbeskrivningen från 1838 beskrivs byn i korthet.
Elfhyttan är beläget väster om Dalkarlshyttan
och omsluter med sina ägor sjön Elflången. Åker
jorden är till större delen svag så kallad stenjord,
ehuru till en del belägen på bergkalklager och i
följd därav mera drivande. Odlingsmark som är av
lika beskaffenhet med åkern saknas icke, och den
till slåtter uppröjda skogsmarken, såväl som ett
nedom sjön liggande kärr, är av ringa bördighet.
Skogsmarken, synnerligast den södra och västra,
är ganska god både till skogs- och betesväxt, men
den norra emot Nya Viker gränsande delen be
stå av skarpa åsar och mossträsk. Åkern utgör 245
tunnl. Slåttern 687 och skogsmarken 5411 tunnl.
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Tabell 2. Älvhyttan från olika källor mellan 1780-talet och 1855.

Förhållanden

1783–1784 (storskifte)

1827–1843 (laga skifte)

1855 (sockenkarta)

7

7

Befolkning		
Mantal

7

Torp			30
Backstugor 			

18

Folkmängd			

368

Antal hushåll

86

18 markägare

24 markägare

Arealer (ha)			
Åker och gårdsplats 		

120,8

Tomter och vretar

56 (inkl en del äng)		

Äng

40 (Venaängen)

332,2

120,5
339

Odlingsmark 		

6,2

Skog och utmark/avrösningsjord 2513

2310

2701

Summa

2770

3160

2600

Djur			
Hästar			28
Oxar			0
Kor			154
Ungboskap			

14

Får			70
Getter			0
Svin			14
Betesekvivalenter (Bekv)*			

252

Ängsareal per betesekvivalent			

1,3 hektar

* Alla djurslag har räknats samman och viktats utifrån deras behov av foder, där 1 Bekv motsvarar underhållsbehovet för
1 nötkreatur vid 1800-talets mitt. Källor: Lantmäteristyrelsens arkiv S52-1:6 (sockenkarta); S69-38:2 (storskifteskarta) och
S69-38:4 (laga skifte).

Även om Älvhyttans invånare var bönder, var inte
Älvhyttan som vanliga bondbyar lokaliserad där det
var lämpligast från jordbrukssynpunkt, utan dess
placering i landskapet bestämdes av tillgången på
vattenk raft, kol, kalksten och järnmalm. I en lokal
dagbok, skriven av Lars ”Lusa-Lasse” Jansson, tar
bergsbruket stor plats, exempelvis:225
1853: 31 augusti Onsdag. Folk sysselsätter sig nu
med kolmilor och körning i skogen.
1857: 2 januari Fredag. Malm och koltransporten
pågår raskt i bergslagen.
1857: 8 januari Torsdag. Körning pågår å lands
vägarna men på sjöarna törs de ännu inte köra
med tunga lass.
225 Lars Jansson var byskollärare i Älvhyttan och tillika en flitig
dagboksskrivare. Nyligen utgavs utdrag ur hans dagböcker i en bok
redigerad Edith Karlsson (2016).
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Att jordbruket var underordnat bergsbruket, både
som försörjningskälla och beträffande naturförut
sättningar, har på flera sätt betydelse för jordbrukets
inriktning och även för ängsskötseln.
Tillgången på odlingsbar mark var begränsad och
Älvhyttan var en utpräglad skogsby. Vid 1783 års
storskifte uppgavs byn vara totalt 2 600 hektar varav
över 96 procent var skog. Kärret ”nedom sjön” kalla
des Venaängen och utgjorde nästan 40 hektar, jämnt
fördelad mellan byns sju hemman (Figur 30). Om
kring 56 hektar var ”tomter och vretar” vilka bestod
av både å krar och ängar. Vid laga skifte (1827–1842)
hade arealen inägomark femdubblats, men utgjorde
trots det endast 16 procent av byns areal (Figur 32).
En avgörande omständighet i Bergslagen var att
bergsmännen inte behövde vara självförsörjande på
jordbruksprodukter utan kunde köpa spannmål, i
Älvhyttan från Närkeslätten, för inkomsterna från

bergsbruket. Bergsmansbyarna hade därför större
befolkning än vad arealen åker kunde försörja, och
behovet att producera spannmål på den b
 efintliga
åkern reducerades av att järnet gav inkomster att
köpa spannmål för. Däremot behövdes många hästar
för att hålla igång transporter av malm, kol och järn,
vilket skapade ett stort behov av vinterfoder och bete.
Sockenbeskrivningen från 1838 visar att å kermarken
därför till stor del användes för foderproduktion:
Åkerbruket kan icke anses för annat än binäring,
emedan det hufvudsakligen är beräknat på produc
tionen af foder för boskapen och särdeles dragarne.

Förutom hästar fanns mycket kor i Älvhyttan, vilket
indikerar att man var självförsörjande på mjölkpro
dukter och att försäljning av smör kan ha varit v iktig,
i synnerhet för de bönder som inte hade andelar i
hyttan (djurantal 1855, se Tabell 2).
Sammanfattningsvis var byborna i Älvhyttan inte
lika beroende av jordbrukets produktion som ”vanli
ga” bönder. Produktionsmöjligheterna var också be
gränsade av flera faktorer, främst den begränsade
åkerarealen, bristen på gödsel och förmodligen också
av att en stor del av arbetskraften gick åt till olika
moment i järnframställningen.
jordbruket och ängsskötseln i
sitt försörjningssammanhang
Boskapsskötsel
Även om antalet kor var stort, visar sockenbeskriv
ningen från 1838 att mjölkproduktionen var under
ordnad dragarnas behov:
Ladugårdsskötseln är ganska mycket försäm
rad, vartill förnämsta orsaken är den åt dragarna
nödiga foderåtgången i följd varav ingen föda
annat än halm och sämre hö återstår för boskapen.
Så länge betestiden varar är afkastningen bättre,
men knappt hinner kreaturen repa sig innan de åter
måste insättas på förknappad kost. Fordom skall,
förmodligen genom ett allmännare svedjande i för
ening med rovodling, såväl kreaturens antal som
avkastningen av den varit större än nu.

Dessa uppgifter berättar således att hästar och kor
konkurrerade om vinterfodret, och även att det råd
de brist på vinterfoder. Man kan därför anta att bön
derna slog så mycket mark som möjligt, men även att
lövtäkt kan ha varit viktig. Vi återkommer strax till
ängsskötseln.

Bergsbruket påverkade kreatursskötseln på ytter
ligare ett sätt. I sockenbeskrivningen nämns att det
är få som har getter. Det beror på att de ansågs göra
så stor skada på ungskogen (vilken senare skulle bli
kolningsved) att de flesta hyttlag i Nora socken hade
förbjudit getter.
Åkerbruk
Mer djur brukar betyda mer gödsel till åkrarna, men
i bergslagsbyarna var detta samband mindre tydligt
eftersom dragarnas gödsel förlorades längs v ägarna
under de många transporterna. ”Äng är åkers moderprincipen” var alltså delvis satt ur spel. I sockenbe
skrivningen 1838 uttrycks det som att åkerbruket var
begränsat av:
… svag jordmån, och der naturlig äng til dess
[åkerbrukets] förkofran saknas, är också ganska
klart, hwarjemte kommer att bergshanteringen
fordrar en mängd dragare, hvilka konsumera det
mesta och bästa fodret utan att återlemna den för
åkern nödvändiga spillningen.

Även i övrigt bedrevs ett åkerbruk som inte till fullo
byggde på näringsflöde från ogödslad äng till spann
målsproduktion på åker, utan där åtskilligt med
näring gick åt till att producera hö på åkermarken
(Figur 27). I storskifteskartan 1783–1784 i Figur 30 är all
sammanhängande inägomark grönmarkerad som ängs
mark, både byns stora våtslåttermark, Venaängen, och
den fasta inägomarken. I beskrivningen till storskiftes
kartan framgår emellertid att den fasta sammanhäng
ande inägomarken utanför Venaängen innehöll både
åker och äng, som liksom i stora delar av Bergslagen
ingick i ett lindbrukssystem där backig hårdvallsslog:
… dels igenom påförd gödsel, dels igenom
grästorfvens omvändande och giödande besås
med Wårsäd, samt sedan åter till gräsväxtens be
fordran igenlägges. Och af desse ägor innehafva
Jordägarne hvar sin instängde Wret ….226

Växtföljden var ett slags växelbruk med mer e ller
mindre långa lindperioder, alltså perioder med gräs
på åker. Det kallas ofta koppelbruk efter en tysk
term, Koppeln, för gärden227 och har beskrivits från
flera andra bergslager i mellansverige. I Älvhyttan
nämns koppelbruket vid storskiftet på 1780-talet och
det anses vara känt i B
 ergslagen sedan åtminstone
1750-talet.228
226 Lantmäteristyrelsens arkiv S69-38:2
227 T.ex. Bergstrand 1893.
228 Bergstrand 1893.
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I sockenbeskrivningen från 1838 beskrivs koppelbruk
med följande växtföljd:
År 1, Plöjning av lindan på hösten
År 2, Sådd av havre utan gödsling på våren, första
havreskörden.
År 3, Andra havreskörden, som gav 4–7 gånger
utsädet (4–7 kornet) i normalfallet.
År 4, Träda eller en tredje havreskörd. Trädning
genom omväxlande ärjning (med årder) två gång
er och harvning tre gånger. I augusti gödsling (200
lass/tunnland och till en tredjedel uppblandad med
dikesjord eller dy) och sådd av råg, ofta tillsammans
med höfrö, eventuellt med köpt k löver, timotej eller
annan fröblandning. Ibland gödsling och potatis på
en del av trädan.
År 5, Rågskörd. På förra årets potatisåker ibland vete
i stället för råg.
År 6–9 (eller längre), Hö. Bönder med många dra
gare fick tillbaks förhållandevis mindre gödsel och
hade på grund av gödselbrist längre lindperioder.
140–200 Lispund torrt hö/tunnland.
I lantbrukspraktikor förordas insådd med vallfrö i
lindorna, men det är oklart hur vanligt det i prakti
ken var. En notering i Lars Jansons dagbok visar att
det åtminstone förekom ibland:
1859, 21 juli, torsdag, Johanna. Jag var med Öberg
och slog en klövervall ned i vretten uti 3 timmar.

Som synes var det den sista spannmålsskörden (höst
säd) och de första åren av höproduktionen som fick
gödsel, vilket speglar att det var höproduktionen som
prioriterades. Enligt sockenbeskrivningen tillfördes
extra näring genom att gödseln blandades med en
tredjedel dikesjord, torvdy eller hackat ris.
Ängarna
Lindor och andra öppna hårdvallsängar. En stor del
av vinterfodret i socknen kom således från lindorna,
vilka låg i rotation med odling av havre och råg. En
ligt växtföljden torde mellan 1/3 och hälften av åker
marken legat i linda. På laga skifteskartan från 1827
(Figur 32) är en del åkrar markerade, men det är i
princip de åkrar som råkade vara brutna vid lantmä
tarens besök. Beskrivningen till kartan visar att även
de ängsmarkerade (mörkgröna) områdena innehåller
mycket linda, det vill säga åkermark, liksom att en
del av den gulmarkerade åkern b
 etecknades som slåt
termark. Sammantaget förefaller det varit en högst
oskarp övergång mellan linda och naturlig äng.
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Insprängda mellan lindor och öppna åkrar fanns en
mängd olika slags slåttermarker som på grund av ste
nighet, lutning, blöta m.m. inte lämpade sig för upp
odling. Dessa ängar gavs vid laga skiftet en mängd
olika beteckningar av lantmätaren (Tabell 3). Även om
hans terminologi verkar innehålla flera benämning
ar som betyder samma sak, ger den rika fl
 oran av ter
mer en tydlig indikation på mångfalden av biotoper
på inägomarken, varav de flesta var slåttermark. Även
lindorna utgjorde uppenbarligen en bred palett av kul
tiverade ängar, av varierande typ beroende på lindor
nas ålder och markförhållanden, och troligen också
beroende på typen och graden av insådd. I Tabell 3 ser
vi att det fanns linda, stenlinda, k ärrlinda, skogslinda,
slåtterlinda, och det kan förmodas att o lika åkertyper
som åker, grusåker, dyåker och sur åker gav upphov till
olika slags lindor när de lades igen. Dagens naturre
servat Älvhytteängen har ett förflutet som lind-, åkeroch ängsområde som innehöll en mosaik av huvud
sakligen höproducerande biotoper (Figur 24).
Fuktängar. I Älvhyttan fanns Venaängen, en för
socknen ovanligt stor fuktäng som till en mindre
del karterades vid laga skiftet (Figur 25). Resten be
skrevs i samband med att man 1855 undersökte förut
sättningarna för att torrlägga kärret, enligt lantmäta
rens förslag genom att sänka Venaåns botten cirka 2,5
meter (Figur 33). Lantmätaren menade att torrlägg
ningen och uppodlingen borde snart företagas och med
kraft drivas till fullbordan, men byns bönder ansåg fö
retaget för dyrt och avstod. Vid graderingen beskrevs
Venaängen ha bättre eller sämre kärrslåtter, sjöslåtter
och smärre partier med hårdmark.229 Skillnaderna
berodde främst på jordmån och fuktighet (den säm
re kärrslåttern på blötare mark), men i vissa fall skil
de produktiviteten också mellan tegar inom samma
mark- och fuktighetstyp. Det visar att typen av hävd
bidrar till att forma ängens vegetation och avkast
ning. Vid storskiftet 1783-84 hade Venaängen delats i
lotter motsvarande halva hemman (Figur 30). Många
gårdar i Älvhyttan bestod emellertid vid mitten av
1800-talet av mindre delar än hälftenhemman. Vid
graderingen av ängen 1855 uppgav bönderna för lant
mätaren att när en hälftenteg hade fler delägare, och
alltså var uppdelad i flera småtegar, bytte delägarna
årligen tegar med varandra. Förmodligen var detta av
rättviseskäl, och ekologiskt kan det ha inneburit att
det fanns en avsevärd rumslig och tidsmässig varia
tion i hävd i Venaängen.
229 Lantmäterimyndigheternas arkiv 18-vik-46.

Tabell 3. Lantmätarens termer för olika slags marker vid laga skiftet i Älvhyttan 1827–1843.

Åker & linda

Äng

Betesmark

Struktur, mest äng

Trädgård etc

Bratt grusåker

Bergslog, bergslåtter

Beteskulle

Backsnedd

Kåhlgård

Bratt åker

Bättre slåtter

Hage skogsmark

Brattbacke

Kålland

Dyåker

Drogslåtter

Skogshage

Brink

Potatisland

Grusåker

Dålig kärrslåtter		

Dal

Tomt

Kärrlinda

Dålig slog		

Diken

Täppa

Linda

Flöde, flödwall		

Diken och renar

Lindor och backdalar

God slåtter		

Diken och wall

Lindwall

God äng		

Dikesdal

Mosslupen åker

Hårdvallslog		

Jungkulle

Nästan oduglig grusåker

Jungslog		

Källsåg

Skogslinda

Kärrslog, kärrslåtter		

Kärr

Slåtterlinda

Kärrvall, sämre kärrvall		

Kärrdråg

Stenlinda

Mosslog		

Ljungås

Sur åker

Mosswall och dylagg		

Ren

Sämre åker

Mosswallskärr		

Sandsnedd

Täppa åker

Odlingsmark		

Skarp kulle

Åker

Sidländ slåtter		

Snebacke

Åkerstycken

Sidwall		

Stenkulle

Sidwallslog		

Åbacke

Skogsskärr slåtter		

Ålandet

Skogsslog, skogsslåtter			
Slåtter, slåttermark			
Slåtter bergig			
Slåtter med löfskog			
Slåtter sank			
Slåtterbackar			
Slåtterdråg			
Slåtterkulle			
Slåtterren			
Slåtteräng			
Slät kärrslog			
Slät slog, slät slåtter			
Stenig slåtter (stenslåtter)			
Stenslog, sämre stenslog			
Stenslog med löfskog			
Sämre slog, sämre slåtter			
Tufslåtter			
Äng			
Ängslåtter			
Ängwall			

Även om Venaängen således inte torrlades, hade
den långt ifrån naturlig vattenföring, utan måste ha
påverkats av vattenflödet genom hyttdammen uppe
vid Älvlången. Dammen mellan vattenmagasinet
Älvlången och masugnen var sannolikt stängd utom
de dagar då masugnen var igång, blåstes. B
 låsningen
påbörjades i januari och fortsatte i flera månader.
Den 14 januari 1857 skrev Lars Jansson i sin dagbok:

Blåsningen uti Elfhyttan börjar den 14 januari
1857 klockan 3 på morgonen.

Det fanns ingen reglering nedströms Venaängen utan
bara en naturlig tröskel vid utloppet. Det innebär att
ängen tappades ur då dammen var stängd, men fyll
des på när masugnen var igång och vatten flöda
de ur Älvlången. Antalet blåsningsdygn har varierat
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 ellan cirka 110 och 190 dygn mellan åren 1737 och
m
1850, det vill säga mellan 3,5 och drygt 6 m
 ånader,
således fram till juli vissa år.230 Uppgifter från 1855
års delning om att ängen större delen av året stå u nder
vatten indikerar att flödet var tillräckligt stort för att
fylla ängen ordentligt. I allmänhet anses höproduk
tionen på fuktängar gynnas av att det tillförs v atten,
men på torvmarker kan det vara tvärtom, och i handlingarna från 1855 nämns det höga vattenståndet som
en nackdel för produktion och skörd.
Trädbärande ängar. En ängstyp som var viktig i 
Älvhyttan var de trädbärande ängarna, k allade
sloghagar, slåtterhagar, skogsslogar och skogsslåttor.
Sockenbeskrivningen, som alltså gäller hela Nora
socken, beskriver dem som:
Naturlig äng finns på högst få ställen och består
då blott av smala kärrdrag beväxta med starr,
samt uppröjningar av mera bördiga och till gräs
växt tjänliga skogsbackar under namn av slog
hagar. Dessa sloghagar innehåller ett svagt foder
av växer som trivas i skuggan, såsom Trifolium
medium, Melampyrum pratense och sylvaticum,
som här kallas pligg, samt på soligare ställen
Nardus stricta, här kallat Finnskägg.

På lagaskifteskartan ses stora sloghagar bland annat
norr om Venaängen och mycket av det som färgats
som ängsmark vid laga skiftet beskivs som skog eller
löfskog, vilket indikerar trädbärande äng (Figur 32).
Det är möjligt att slåttern i sloghagarna kombine
rades med löv- och vedtäkt så att de i viss mån kan
ses som lövängar. En notering i skolläraren Lars
Janssons dagböcker antyder att det kan ha förekom
mit tuktande eller skörd av träd- och buskskikt i
sloghagarna:
1876, 7 juni, Onsdag, Robert Min hustru upp till
Anders Abrahamsson och röjer i slotterhagarna.

Slåttertiden. Genom Janssons dagböcker får vi inblick
i när slåttern började och hur länge den pågick i
mitten av 1800-talet:
1859, 4 juli, måndag, Ulrika: En del har redan
börjat att höbärga uti bygden och idag tages löv
häromkring.
1859, 19 juli, tisdag, Sara: Blomgren och Olof Ers
son på Kärnön, slog Kullen åt mig på morgonen.
1859, 29 juli, fredag, Olofs Mässodag: Höbärg
ningen pågår gynnad av skön hötork.
230 Sockenbeskrivning 1838.
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1859, 4 augusti, torsdag: Rågskörden pågår här i or
ten. Öberg och dess hustru idag åt Björkborn med
järn, for igår kväll. Öbergs son Gustaf och piga är
idag åt Karlsdal för rågskärning. Hörbärgning
en ännu ej lyktad vid Bäcketorp och Spjutvik. Idag
gick jag hem kl. 7 på kvällen. Mötte mycket järnkö
rare såsom två från Per Ersson och Gustaf Alstrin.
1853, 6 augusti, lördag: Nu är all höbärgning slut
för i år.
1871, 5 augusti: Slutkalas på höbärgningen hos
Anders Abrahamsson, Israel Israelsson, Olof Ols
son och Anders Ersson i Övra gården i kväll.

Slåttermetoder. Kommissionslantmätare Öman, som
författade sockenbeskrivningen beskrev de lokala
två-golvs stånghässjorna i detalj och imponerades av
hässjningens effektivitet:
Sedan gräset, ifrån tidigt på morgonen, kl 2, 3
till dess att nattdaggen därifrån bortdunstat, bli
vit avbärgat och sedermera något kringstrött för
att blir vad man kalla daggtorrt, upphänges det på
hässjor, som bestå av trenne stolpar med uti dem
vardera inslagna 5 a 6 pinnar, med ett inbördes av
stånd emellan dessa a ½ aln. Dessa stolpar upp
sättas stadigt och i rad samt något lutade åt mot
satta sidan där pinnarna är inslagna. Avståndet
mellan stolparna är omkring 7 alnar och pålägges
sedan 10 a 12 stänger, allt efter pinnarnas antal,
varefter stolparna förses med stöttor på den sidan
ditåt deras lutning är. På dessa hässjor u
 pphänges
nu gräset, väl kammat och efter väderlekens be
skaffenhet lösare eller hårdare tillsammans skjutet,
och bliver sedan kvarsittande till tid och väder
tillåta att det inköra. Utom det att detta bärg
ningssätt lämnar ett förträffligt foder, som bibe
håller växternas must och arom, kan det verkstäl
las nästan i vad väderlek som helst och lämnar en
god tid övrig till trädesjordens körande samt an
dra vid denna årstid brådskande göromål. Är man
väl försedd med hässjevirke så kan hela grödan på
detta sätt avbärgas innan något enda lass blivit
inkört. En på ofvan beskrivne sätt konstruerad
hässja innehåller ifrån 25 till 35 lispund torrt hö.

Att hässjning hade stora fördelar vid osäker väderlek
var allmänt känt, men det kan tänkas att behovet av
att kunna prioritera andra sysslor var särskilt stort för
bergsmännen och att hässjning där var mer utbredd
som torkningsmetod än på andra håll. Torkning av
hö diskuteras mer ingående i avsnitt 10.3.

Figur 30. Detalj av storskifteskartan 1783–1784, som visar ägarstrukturen på inägomarken, inklusive Venaängen, som är den långsmala, jämnt
uppdelade ängen österut längs ån. Kartan visar hägnaderna kring Venaängen och den övriga inägomarken (grönt) samt mellan markägarnas
tomter och vretar på inägomarken. Att Venaängen var kringgärdad med hägnad visar att djuren skulle hållas utanför ängen fram till dess att
höet var bärgat, men möjliggjorde också efterbete på Venaängen under sensommaren. Hägnaderna mellan ägorna på den västra inägomarken
gjorde det möjligt för var och en att efterbeta sina marker som det passade dem. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv S69-38:2 (PDM).

Bete och efterbete
Älvhyttan hade utmarker som i areal vida översteg
betesbehovet. Varje vuxen ko hade tre hektar att beta
på vid 1800-talets mitt.231 Det är också troligt att
dessa hektar gav bra med bete genom att den ständi
ga kolningen skapade hyggen, kolfall, med gräs och
ungskog, och att bergsbruket således bidrog till be
testillgången. Att betet var gott bekräftas av socken
beskrivningen 1838:
Till betesmark begagnas i allmänhet de av varje
hemmansägare instängda skogstegarna, som van
ligen har ett eller flera ”svedjefall” med bättre
gräsväxt avhägnade för dragarnas behov och är
betet med få undantag tillräckligt för de kreatur
som kunna vinterfödas.
231 Se arealer och djurantal i tabell 2. Till dessa djur (som endast är
de vuxna) har lagts ungdjurens antal enligt en schablon, varmed
vi räknat fram cirka 400 Betesekvivalenter (motsvarar 400 vuxna
nötkreatur) som hade 1330 hektar utmark.

Hägnader i de historiska kartorna, kors och tvärs ge
nom inägomarken, visar att även inägomarken an
vändes till bete (Figur 30, 32). Efterbete av ängar är
en historisk skötselkomponent som vanligen tas för
given, och på platser med begränsad betesmark var
detta eftersommarbete helt nödvändigt. Det finns
dock anledning att fundera över om efterbete v arit
regel också i områden där det fanns gott om annat
bete, och över hur intensivt det i så fall varit. Det
fanns flera anledningar än betesbrist till att efterbeta
ängarna. Exempelvis var det en fördel att kunna ha
djur som man behövde ha daglig kontakt med i när
heten av gården, som mjölkkorna och hästarna. Det
kunde också ingå i ängsskötseln att beta av en del av
återväxten för att inte få för mycket förna i ängen
året efter. Den goda tillgången på bete i Älvhyttan
kan emellertid ha inneburit att ängarna efterbetades
bara vissa år eller tämligen svagt.
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Figur 31. Överst lövhässja på St. Yxkullen, Tiveds socken i Västergötland 1942. Foto: Eric von Rosen. Örebro länsmuseum (PDM).
Nederst lövtäkt åt får, Kinnarumma i Västergötland. Foto: Axel Henriksson. Västergötlands museum (PDM).
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Figur 32. Detalj av karta till laga skifte i Älvhyttan 1827–1843. Jämfört med vid storskiftet har arealen inägomark
flerdubblats, framför allt söderut. Venaängen längs ån blev graderad och beskriven i en särskild kartering. I ängen syns
Venaåns huvudlopp och det större blå området visar högsta högvatten. Äng är mörkgrön, åker gul, medan det ljusgröna
är skog och beteshagar. Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv S69-38:4 (PDM).

Figur 33. Karta till gradering och förslag till delning av Venaängen i Älvhyttan 1855.
Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv 18-vik-46 (PDM).
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Lövtäkt
Som nämnts var vinterfodret en begränsande faktor
för hur många djur som kunde hållas och det kan
därför antas att bönderna drygade ut höet med löv
foder (Figur 31). Några spår av lövtäkt i form av
hamlade träd finns knappast i Älvhyttan idag,
men lövtäkt nämns n
 ågra gånger i Lusa-Lasses
dagböcker, exempelvis 1859, den 12 juli, tisdag:
Bäcketorpsborna tar löv dessa dagar, även näver
och bark…

och 1865, den 6 juli:
Folket körer kolved och en del tar löv nu. … Ka
rolina är hos Alstrin och tar löv, Fia hos Erik
Hindersson och Brita hemma. Anders Erssons i
Elfhyttan samt hustru och flera av dess folk klip
per får idag.232

Säkert skördades löv på det sätt som var van
ligt i skogstrakter, genom att hela ungträd fäll
des.233 Det bekräftas också av en mer nutida ut
saga av Per Erik Persson, född 1935 och uppväxt
på Vena gård:
Man fällde i stället på sommaren de träd som
man tog löv av och torkade till kreatursfoder.
Överlag var träden därför då unga i förhållande
till de träd som nu står i [Älvhytte]ängen.234

Idag dominerar björk och asp bland lövträden i Älv
hyttan och ifall det var dessa trädslag som fälldes kan
man inte förvänta sig några bestående stubbskott
socklar som spår efter lövtäkten.235 Det måste ha va
rit mycket god tillgång på lövträd och sly på kolfall i
skogen och kanske i de trädbeväxta sloghagarna.
ä ngar och slåtter i en bergsmansby,
sammanfattning och ledtrådar till
ängsskötsel
Landsbygdsbefolkningen i Älvhyttan och Bergslagen
försörjde sig huvudsakligen genom en kombination
av jordbruk och järnframställning och det försörj
ningssystemet hade avgörande betydelse för hur äng
ar och andra marker brukades. Kunskap om samband
mellan försörjningssystem och brukande är därför
till stor hjälp om vi idag vill förstå hur ängarnas vär
den uppkommit och hur de ska skötas framöver. Ge
232
233
234
235
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nomgången av Älvhyttan har gett flera förslag till
vilka komponenter i ängsbruket man bör fundera
över när man utformar skötsel av ängar.
Lindor, kultiverade ängar. Med grund plöjning,
på mager mark och med långa lindperioder, är
det troligt att en stor del av lindorna hade en art
rik ängsliknande vegetation i olika successionssta
dier. Markstörning för att efterlikna de ekologiska
förhållandena i lindor kan övervägas i f.d. åkermark
med artrik ängsflora. Kanske behöver de magra gräs
bärande åkermarkernas flora uppmärksammas mer
som ett karaktäristiskt biologiskt kulturarv i Bergsla
gen. Se mer om kultivering i ängar i avsnitt 10.5.
Sloghagar, skogsslogar, trädklädda ängar. Trädklädda
ängar med partier med skuggpräglad flora tycks ha
utgjort en viktig ängstyp i Nora socken. Kanske
förekom regelbunden skörd av lövfoder genom fäll
ning av unga träd. I Venakärrets naturreservat ingår i
den nuvarande betesmarken en del f.d. sloghagar som
kunde restaureras och skötas med sent bete.
Varierande slåttertid i fuktängen Venaängen. Generellt
förefaller slåttern pågått huvudsakligen under juli
månad, även i fuktängarna, och slåtterperiodens
längd kan genom hässjning ha gjorts tämligen obe
roende av väder. Juli-slåtter kan dock tänkas vara
i tidigaste laget för många ängsarter, särskilt i
blöta m
 arker. Det är därför inte självklart att den
historiska slåttertidpunkten ska efterliknas idag, utan
man kan behöva anpassa den efter arterna. Ägo
splittringen i Venakärret i kombination med att ägar
na årligen bytte tegar med varandra indikerar att det
kan ha förekommit en avsevärd variation i slåttertid
punkt i kärret. Det kan tänkas att ängen idag skulle
skötas bäst genom att slå olika delar av ängen vid oli
ka tid och variera mellan år (se vidare avsnitt 10.1).
Restaurering. Den centrala del av Venaängen som inte
växt igen representerar de mer lågproduktiva vege
tationstyperna. De bästa ängspartierna var de delar
som växte igen till skog när slåttern upphörde, och
som därför kanske var i bruk längst. Restaurering av
f.d. äng i sumpskog kan därför övervägas.
Hydrologi. Under 1800-talet var en större andel av
Venakärret vattendränkt än idag. Det kan bero på
mer vatten i Venaån när hyttan blåstes, e ller på
att vitmossa- och förnatorv växt till efter slåtterns

Figur 34. Södra Bråta med f.d. åker, åker i bruk och slåttrade åkerrenar. Odlingsrösena är gamla men delvis påbyggda under 1950-talet
då åkrarna för första gången stenröjdes maskinellt, Enligt länsstyrelsens intervju med brukaren Gustaf Ivarsson 1994 och 1995.
Foto: Anna Westin.

upphörande och höjt marknivån något. Det kan
finnas anledning att prioritera de blötare delarna
av kärret i dagens slåtter för att ta vara på de blöta
vegetationstyper som förr var vanligare. Hydrologi
diskuteras mer utförligt i avsnitt 10.6.
Efterbete. Ängar och lindor har utan tvivel efterbe
tats, men med tanke på den stora tillgången på betes
mark i kolningsskogarna behöver inte efterbetet varit
särskilt hårt eller ens årligt på alla gräsmarker. Mått
ligt betestryck i kombination med rumslig variation,
exempelvis inslag av träd och buskar, kan innebära
att många ängar hade inslag av oslagen/obetad vege
tation där hävdkänsliga arter kunde överleva. Efter
bete behandlas i avsnitt 10.4.
Södra Bråta, en ensamgård i
Östergötlands skogsbygd
Södra Bråta är en gård i Ydre kommun i södra Öster
götland som brukades av tre syskon Ivarsson ända
in på 1990-talet med gammaldags metoder. Marker
na beskrivs bland annat i Urban Ekstams m.fl. bok
Ängar.236 Gården blev naturreservat på 1990-talet
och förvaltas nu av länsstyrelsen. Södra Bråta är en
ovanligt sammanhållen gårdsmiljö som idag består
av åkrar, slåtterängar, skog och betesmark. Mark
användningen på inägomarken har ändrats ovanligt
lite (Figur 35). Idag (2017) slås cirka tre hektar, främst
åkerrenar och gårdstomten. Dessa har troligen slagits
kontinuerligt i närmare 400 år.
236 Ekstam m.fl. 1988.

Gården ligger i en relativt ung odlingsbygd. Det
äldsta belägget för Södra Bråta är från 1589, där sta
vat Brotha.237 Det är troligt att gården kom till i sam
band med den 1500-talets agrara expansion som följ
de på den senmedeltida agrarkrisen, då ny mark bröts
i marginalbygder som södra Östergötlands högt be
lägna skogsbygder. Namnet Bråta kommer från ”bry
ta” i betydelsen röja, fälla och svedjeland.238 Vi kan
anta att odlingsmarken och ängen expanderat grad
vis under cirka 250–300 år fram till 1800-talets mitt.
Under Bråtas äldre historia ägde adeln omkring
hälften av all jord i skogshäraderna i norra S
 måland
och södra Östergötland. Södra Bråta låg på frälse
jord från åtminstone 1600-talet och ägdes under
1700-talet av adelssläktena Grubbe och Drake. 1795
sålde släkten Drake frälseräntan till bonden på Södra
Bråta. Några år tidigare, 1754, hade gården genom
gått en sämjedelning och blivit två gårdar.239
jordbruket och ängsskötseln i sitt
försörjningssammanhang
Södra Bråta ligger cirka 270 meter över havet och
därmed över högsta kustlinjen (som är på cirka 140
meter över havet i södra Östergötland). För jordbru
kets förutsättningar innebär det att m
 oränjordarna
som isen lämnat efter sig aldrig har svallats ur av
ishaven som på många andra ställen. Därför ligger
den odlingsbara jorden, som består av de mindre
kornstorlekarna, blandad med grus, sten och block. I
237 Norrby 1905.
238 Norrby 1905.
239 Åkerman 1988.
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Figur 35. Kartserie över Södra Bråtas inägomarker. I alla fyra kartor betecknar gul färg åkermarken. I kartorna från 1832 (laga skifte) och
1870 (häradskarta) betecknas ängsmarken med grön färg. I de två nedre ekonomiska kartorna är inte ängsmarken markerad.
Överst t.v.: Laga skifte 1832 Lantmäterimyndigheternas arkiv 05-svi-46 (PDM). Överst t.h.: Häradsekonomiska kartan Bondarp 1868–1877 Rikets
allmänna kartverks arkiv J112-36-22 (PDM). Nederst t.v.: Ekonomiska kartan Gnöst 1944 Rikets allmänna kartverks arkiv J133-6f9f46 (PDM).
Nederst t.h.: Ekonomiska kartan Gnöst 1980 Rikets allmänna kartverks arkiv J133-6f9f81 (CC0).

en beskrivning av granngården Norra Bråta 1803 be
tecknade lantmätaren åkerjorden som svartmylla med
klappersten, och med en produktivitet av 4:e kornet.240
I laga skiftesakten för Södra Bråta 1832 skriver lant
mätaren örmylla och sandmylla.241 Bönderna har
med stor möda stenröjt åkermark och förmodligen i
viss mån även äng, och stenen har samlats i stora rö
sen och murar (Figur 34).
De arbetskrävande åkerjordarna i kombination
med stor tillgång på skog till bete och rikligt med
kärr till slåtter, gjorde att områdets skogsgårdar
hade en utpräglad inriktning på boskapsskötsel.242
Enligt 1830 års jordebok betalade Södra Bråta skatten
huvudsakligen i smör.
Förutsättningarna för jordbruket på Södra Bråta
har också präglats av att gården ägts av adel, skogs
bolag och staten. En stor förändring kom på 1870talet i samband med att Ydres och Kindas skogar ge
240 Lantmäteristyrelsens arkiv D109-6:2.
241 Lantmäterimyndigheternas arkiv 05-svi-46.
242 Länsstyrelsen, opubl. underlag till reservatsbeslut och skötselplan.
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nom stigande virkespriser blev intressanta för skogs
exploatörer. Det norskägda bolaget Säveåns AB köp
te under ledning av norrmannen N. G. Sörensen
under 1870 talet stora skogsarealer öster om Sommen,
däribland Södra Bråta. Verksamheten avvecklades
redan under 1880-talet och Södra Bråta blev så små
ningom del av Östanå kronopark.243 I länsstyrelsens
underlag till reservatsbeslut beskrivs konsekvenserna
av att skogen kom i statens ägo:
Med skogsexploateringen inleddes således en ny
tid på Södra Bråta. Nu styrde skogsföretagens
arbetsvillkor. Brukaren av Södra Bråta var inte
längre jordägare utan arrendator som ålades att
arbeta hos skogsföretaget. De två Bråtagårdarna
slogs samman och bildade på 1870-talet ett s k
körarställe med två hästar. Bråta bestod som
körarställe i närmare ett sekel, till början av
1970-talet då skogsmaskiner och traktorer övertog
hästens arbete.
243 Filén 1960, s. 395.
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Figur 36. Djurantalet vid Södra Bråta, Svinhults socken Ydre härad (exklusive lamm och kalvar). Torparnas eventuella djur ingår inte. Endast en
bouppteckning efter torpare har hittats och där upptecknades en ko. Bouppteckningar ur Ydre häradsrätt från: 1749 Margareta Persdotter,
vars man Per Larsson var ägare till ¼ mantal; 1773 (samme) Per Larsson som då endast ägde 1/8 mantal; 1800 efter Verne Jonsson, ägare till ¼
mantal; 1835 Johannes Vernesson ägare till 1/8 mantal; Brita Maria Johansdotter vars man Samuel Carlsson ägde 1/8 mantal. För år 1916 är källan
inlämnade statistiska uppgifter till SCBs lokalundersökning.

Figur 37. Laga skifteskarta Södra Bråta, Svinhults socken, Ydre härad, 1832. Åkrarna syns som svagt gulmarkerade kantiga områden,
ängarna är grönfärgade och utmarken är ofärgad. Börlingsjön och ån i väster användes för fiske gemensamt av gårdarna i Södra och
Norra Bråta, liksom en kvarn som låg vid N Bråta. Källa: Lantmäterimyndigheternas arkiv 05-svi-46 (PDM).
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Nästa stora förändring kom när Domänverket förbjöd
bete på skogen 1933. Resultatet blev att trycket på be
tesmark i gårdens närhet ökade och nya beteshagar
måste läggas ut. Hemängen som under 1800-talet
hade odlats och senare lagts ut till slåtteräng blev nu
betesmark.244 I flygbilden från 1941 till ekonomiska
kartan 1944 är skogen fortfarande tydligt präglad av
tidigare bete och plockhuggning (Figur 35).

säde, vilket innebär att två av tre gärden odlas medan
det tredje trädas. I en bouppteckning efter Sven Jons
son 1865 har upptecknaren noterat att den permanen
ta åkern kompletterades av ett par höstsådda svedje
land på skogen. Troligen odlades råg på svedjorna
och korn och havre på åkrarna, för Jonssons innelig
gande spannmålslager bestod av 6,5 tunnor råg,
3 tunnor korn och 2 tunnor havre.246

Boskapsskötsel och bete
Genom bouppteckningar finns ovanligt goda möjlig
heter att spåra boskapsantalet vid Södra Bråta under
olika tider. Boskapsstocken ökade kontinuerligt från
mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet (Figur
36), vilket rimligen motsvaras av en ökning av ängs
arealen. År 1916 hade boskapsantalet reducerats kraf
tigt, vilket kan förmodas bero på att Södra Bråta som
nämnts på 1870-talet förvandlats till ett skogskörar
ställe åt markägaren (som 1916 var Domänstyrelsen).
Under senare tid var Södra Bråta en mjölkgård
med sex kor av SRB-ras. Mjölkproduktionen upp
hörde när mejeriet i Österbymo lades ner 1968. Några
ungdjur fanns kvar ytterligare ett par år och därefter
enbart ett fåtal får och en häst.245 Tillgången på skog
var stor, 252 hektar vid laga skiftet 1832. När djuran
talet var som högst vid mitten av 1800-talet motsva
rade det 25 betesekvivalenter, och således hade varje
betesekvivalent (motsvarande vuxna nötkreatur) om
kring tio hektar att beta på. Även om vi inte vet hur
mycket bete denna skogsmark gav – det beror bland
annat på dess öppenhet – kan man anta att betestill
gången var god på de osvallade jordarna. Det h
 årda
efterbete, och ibland vårbete, i ängarna som beskrivs
från många håll i Östergötland, har knappast behövt
tillämpas på Bråta, och vi kan anta att efterbetet på
ängar liksom betet på de talrika betesbackarna (kul
lar) i ängsgärdena och renarna i åkergärdena var
måttligt. Efter att skogsbete förbjudits på 1930-talet
var situationen en annan och betesmarken var be
gränsad till tidigare ängar och till efterbete på vall i
växelbruk.

Ängar och vinterfoder
Ängen utgjorde 1832 drygt 9 procent av ytan och var
alltså fem gånger så stor som åkerns areal. Lantmäta
ren som genomförde laga skifte 1832 noterade att

Åkerbruk
Åkern utgjorde knappt två procent av gårdens a real,
och den mesta låg inom tre gärden, utom den som
låg vid torpen. Troligen brukades åkern därför i tre
244 Enligt länsstyrelsens intervju med brukaren Gustaf Ivarsson 1994
och 1995.
245 Enligt länsstyrelsens intervju med brukaren Gustaf Ivarsson 1994
och 1995.
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… ängarne äro spridde i många och merendels
små inhägnader, som bestå af stenbunden kärrvall
och icke kunna genom odling förbättras.

Att ängarna var svåra att odla upp bekräftas av att
det var ytterst få av 1830-talets ängar som kom att
omföras till åkermark senare (Figur 35). De flesta
ängar låg en bit ut på utmarken och det framgår av
lagaskiftesakten att det fanns lador i ängarna där
höet kunde lagras Den mest avlägsna ängen, Ringe
mossen, låg 1,2 kilometer från gården (Figur 37).
Ängarna var mycket steniga och de mer produktiva
ytorna förekom som små fläckar och stråk i så liten
skala att produktivitetsskillnader i ängarna
… icke kunna beskrifvas utan på marken endast
ses…

Lantmätaren och brukarna kom överens om att gra
dera ängarna med utgångspunkt i
ängarnes afkastning i lass och bylor höö hvilket af
jorägarne uppgaft och är af dem väl bekant, såsom
här ständigt brukas att i ordentliga bördor föra
höet från kärret i ladorna…

Tack vare det vet vi att ängarna avkastade i medeltal
1,4 lass per tunnland med en variation mellan 0,4 och
4,8 lass, och att den totala höproduktionen var drygt
67 lass årligen. Det fanns inga systematiska skillna
der i produktivitet mellan hårdvall och kärrvall.
Av beskrivningen till laga skifteskartan framgår
att hö även slogs i åkergärdena, på renar och backar:
nummer 78: gärdesvallen 1,75 lass, 16: hårdvall i gär
dena 2/3 lass, 15: lindvall i ladulyckan 1/3 lass. Ängs
arelen minskade avsevärt på 1930-talet genom att en
del av ängen fick omföras till bete när skogsbetet för
svann. Eftersom boskapsstocken minskats redan
246 Länsstyrelsen, opubl. underlag till reservatsbeslut och skötselplan.

tidigare är det dock inte säkert att det medförde pro
blem för foderförsörjningen.
Fram till andra världskriget hamlades ett stort
antal lövträd på gårdstomten och i ängarna till foder,
framför allt ask och lind men också någon alm.
Under krigsåren höggs de flesta träden upp till om
kring 80 kubikmeter gengasved.247
ängar och slåtter på en skogsgård,
sammanfattning och ledtrådar till
ängsskötsel
Lindor, kultiverade ängar. I tresädet ingår inget syste
matiskt bruk av lindor, men en mindre linda nämns
i laga skiftesbeskrivningen från 1832. Idag finns flera
gamla vallar som är på väg att få rik ängsflora, och
det är troligt att de sandiga åkerjordarna kan hysa de
flesta av ängsarterna.
Slåtter i steniga ängar. Såväl torra som fuktiga ä ngar
har varit mycket steniga och lantmätaren noterade
vid laga skiftet 1832 att bättre ängspartier fanns som
smärre fläckar och stråk i den i övrigt stenrika ängen.
Det kan indikera att vissa särskilt besvärliga partier,
åtminstone mellan stenar, lämnades oslagna då och
då, vilket kan haft stor betydelse för kärlväxters frö
sättning, för växtätande insekters utveckling etc.
Hävdrytm i slåtterrenar i åkergärden. I tresäde är det
möjligt att låta djuren beta trädesåkern med dess re
nar under hela betessäsongen eftersom det inte finns

någon gröda på åkern som kan ta skada. Renarna
skulle kunna få en treårig hävdrytm: slåtter, slåtter,
tidigt bete. Alla renar vid Södra Bråta angavs emel
lertid som slåttermark vid laga skiftet, vilket kan in
dikera att åkerrenarna slagits alla år. Detta är också
rimligt med tanke på att det fanns gott om annan ut
mark att beta vid den här tiden. Renarna var knap
past avgörande för djurens bete.
Slåttertidpunkt i åkerrenar. Tresädet kan ha påverkat
slåttertidpunkten om inte trädesgärdet betades.
Eftersom det fanns andra ängar att slå, ligger det
nära till hands att vänta med renslåttern i de odlade
åkergärdena till efter skörden på åkrarna för lättare
komma åt och transportera ut höet. De renar som låg
i trädesgärdet kunde man däremot slå tidigare utan
problem, eftersom det inte fanns någon stående grö
da på åkern att vara rädd om. Det kan således tänkas
att slåttertidpunkten följde en treårsrytm: sen slåtter,
sen slåtter, tidigare slåtter, där den sena slåttern var i
augusti, efter att säden skurits.
Hävdkontinuitet. Medan åkerrenarna slagits under
lång tid, har flertalet av de gamla ängarna vid o lika
tillfällen under 1900-talet övergått till betesmark.
Det finns anledning att undersöka ifall rester av
ängsfloran finns kvar i betena, vilka i så fall skulle
kunna betas med sent påsläpp för att imitera slåttern.

247 Enligt länsstyrelsens intervju med brukaren Gustaf Ivarsson 1994
och 1995.
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Hässjning i Åsbo, Järvsö 1937–1938. Foto: Mårten Sjöbeck. Länsmuseet Gävleborg (PDM).

80

10. Komponenter i ängsskötseln och deras
ekologiska effekter
Även för de mest välkända hävdregimer behövs många
gånger betydligt bättre kunskap än vi idag har, för att
hävden ska kunna utformas på bästa möjliga sätt. Slåt
ter kan givetvis utformas på många olika sätt och vi
vet att ängar historiskt skilde sig åt beträffande fakto
rer som slåttertidpunkt och dess v ariation mellan år,
höhantering, markbearbetning, insådd, efterbete, kor
tare eller längre slåtteruppehåll, och träd- och busk
skikt och deras nyttjande. Man kan säga att den tra
ditionella hävdregimen slåtter bestod av ett antal
olika hävdkomponenter. Det är kombinationen av
olika komponenter som tillsammans med ekologiska
grundförutsättningar, till exempel markfuktighet och
näring, skapar en viss ängstyp. För att kunna utfor
ma bästa möjliga skötsel idag, och för att kunna tolka
ängen som kulturmiljöobjekt, behöver man alltså för
stå mesta möjliga av denna kombination.
Alla de komponenter som nämns här har förmod
ligen betydelse för biologisk mångfald och för att
kunna bevara den, och därmed ängsmarkens biolo
giska kulturarv, måste vi veta vilka av de t raditionella
hävdkomponenterna som är omistliga, det vill säga
måste ingå i dagens hävd. De omistliga komponen
terna måste antingen återinföras eller imiteras i sköt
sel av kulturpräglad natur. Imitation av traditionella
metoder innebär att vi med en annan, exempelvis
billigare, metod tillhandahåller samma nödvändiga
ekologiska faktorer som den traditionella metoden.
Å andra sidan finns förstås historiska hävdkompo
nenter som kan antas ha mindre betydelse för de
naturt yper vi vill sköta. Förmodligen spelar det,
exempelvis, mindre roll för biologisk mångfald och
biologiskt kulturarv vilken slags stängsel man har
kring slåttermarken, så länge stängslen sitter på rätt
plats. Däremot är typen av stängsel ofta central i kul
turmiljövårdens arbete.
Flera komponenter har diskuterats i naturvårds
litteratur och även varit föremål för forskning, men
det finns mycket få studier som belyser betydelsen av
det samlade paketet av skötselkomponenter för o lika
typer av ängar eller andra naturtyper i jordbruks
landskapet.248 Historiskt har de olika skötselkompo
248 Se Gustavsson m.fl. (2011) som gör en omfattande genomgång av
skötselkomponenter.

nenterna utvecklats med huvudsyftet att producera
hö på bästa möjliga sätt givet naturliga och socioeko
nomiska och kulturella förutsättningar.249 Kompo
nenterna och deras effekter på ängen rymmer d
 ärför
mycket information om det historiska jordbrukets
kulturhistoria. I vägledningar för ängsskötsel disku
teras vanligen skötselkomponenter genom att beskri
va ett antal skötselmoment.250

10.1 Tidpunkt och variation
Slåttertidpunkt
Slåttertidpunkt nämns frekvent i etnologiska upp
teckningar och samtida praktikor. Den sistnämnda
typen av källor ger oftast tumregler för slåtterns bör
jan, men ibland också för när slåttern ska vara avslu
tad. Ett exempel från sydsverige ger Sigfrid Svens
son: slåttern börjar 12 juli och ska vara avslutad 16
augusti.251 Från Dalarna och norröver nämns ofta 19
juli, Sara-dagen, som datum för slåtterns början.252
Etnologiska källor visar dock att slåttertidpunkten i
verkligheten och föga förvånande varierade, och att
tumregler för slåtterns början kanske främst varit
ägnade som en uppmaning att börja slåttern i tid för
att hinna bärga tillräckligt med vinterfoder, eller som
vägledning för byns samordning av den gemensamma
slåttern.253 En sammanställning av datum för slåt
terns början från Nordiska museets frågelistor visar
att slåttern i Småland, Östergötland, Västergötland,
Södermanland, Värmland och Uppland började mel
lan slutet av maj och mitten av juli, där början av juli
var vanligast.254
Slåttertidpunkt är en komponent som är lätt att
styra över och har fått stor uppmärksamhet i natur
vårdslitteratur. Ibland har lokala datumuppgifter
från praktikor eller etnologiska undersökningar
använts som rekommenderade slåtterdatum inom
naturvården. Med tanke på hur slåttertiden v arierade
249
250
251
252

T.ex. Babai & Molnár 2014.
Exempelvis Claesson odaterad.
Svensson 1945.
T.ex. i Forsslund (1927) för Säfsnäs i Dalarna och Lindström (1980)
för Medelpad.
253 T.ex. Johansson 1947, s. 145, som anger att en stor jämtländsk gård
behövde 270 lass starrhö.
254 Dahlström m.fl. 2008.
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Figur 38. Slåtterperiodens längd i sju slåttermarker på Hyttbäcken i Dalarna enligt en dagbok skriven av Anders
Jansson. Under slåtterperioden arbetade man sig igenom äng efter äng, under regniga år med längre eller kortare
slåtteruppehåll. Slåttertidpunkter för enskilda ängar kan därför ha fördelat sig som de gröna prickarna för tre av
åren. Källa Nordiska museet SBD1.

är dock enkla tumregler för slåtterns början sällan
tillräckliga för att planera slåtter i dagens förvalt
ning, och vi ser därför närmare på slåttertidpunkten
ur historiskt och ekologiskt perspektiv.
faktorer som påverkade slåttertidpunkten
Areal och lokalisering
En av de största källorna till variation i slåttertid
punkt mellan ängar var ängarnas totala areal och de
ras placering i landskapet. Även om en enskild äng
kunde slås så snabbt att det ekologiskt närmast kan
betraktas som en momentan störning, tog det många
veckor att slå alla ängar i en by eller på en gård, ja i
skogsbygderna flera månader. De sista ängarna slogs
alltså mycket senare än det lokala startdatumet för
slåttern, och hur lång slåtterperioden var, varierade
både mellan bygder och mellan år. Exempelvis näm
ner Levander att övre Dalarnas olika byar slog myrar
under allt från en vecka till sex, beroende på byarnas
klimat och naturförhållanden.255 Från fjällnära om
råden finns exempel på att slåttern aldrig blev färdig,
utan att man slog så länge det var möjligt innan snön
kom. Det berodde på att vegetationen blev slåtter
mogen så sent att hela eftersommaren och hösten
behövdes för att få ihop tillräckligt med hö256, och
255 Levander 1943, s. 218.
256 T.ex. Moen 1970.
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på att myrslogarna var så lågproduktiva att väldiga
arealer krävdes för att få ihop tillräckligt med hö.257
Om gårdens och byns ängar slogs i samma sek
vens varje år kan man förvänta sig att de första och
sista ängarna med tiden utvecklade olika slags biolo
gisk mångfald, där vissa arter alltså är ett biologiskt
kulturarv som speglar slåttertidpunkten. Flera källor
indikerar att olika ängsområden slogs i samma sek
vens: hemängar, strandängar, utängar, myrslogar
etc.,258 vilket torde skapat tillräckligt regelbunden
störningsregim för att sådana biologiska skillnader
skulle utvecklas.
Slåttersekvensen var i stor utsträckning styrd av
var i byn olika ängar var placerade och vilken ängs
typ det var. Ofta slogs tidigt mogna hårdvallsängar
före fuktiga ängar, och centrala ängar före perifera,
men det finns många undantag från det. En utsaga
från Vilhelmina-trakten på 1890-talet berättar att den
första slåttern vi gjorde, var myrslåttern … veckan före
Sara-veckan i juli månad.259 Levander beskriver från
Äppelbo i Dalarna att det finns uppgifter såväl om
att man börjat med myrarna som att man börjat med
hackslåtter och gamla lindor.260
257 Emanuelsson 2009, s. 279.
258 Se Granlund 1938a; 1938b; Levander 1943; Cederroth 2014;
Lindström 1980.
259 Kjellström 2012, s. 95.
260 Levander 1943, s. 218.

Lokala bestämmelser och ägandeförhållanden
Slåttersekvensen och slåttertidpunkten var många
gånger starkt reglerad av lokala bestämmelser och
överenskommelser. Innan skiftena kunde större delen
av en bys ängar ligga i gemensamma ängsgärden där
slåttern behövde utföras gemensamt och samtidigt av
delägarna. Det beskrivs exempelvis i byordning för
Uppsala län 1820:
Näst före wanliga Slottertiden bör Ordningsmannen sammankalla grannarne, att förena sig
om wiss dag till samfäldta ängars afslående.266

Den gemensamma byslåttern var förenad med
många bestämmelser utöver slåttertidpunkten, exem
pelvis beträffande hur höet eller olika lotter fördela
des, och hur många man varje gård skulle bidra med
vid slåttern.267 Det var också viktigt att alla var fär
diga med slåttern i tid till det gemensamma efterbe
tet i ängsgärdet. Även eventuella enskilt ägda ängar
behövde, om de inte var hägnade, vara slagna när de
gemensamma höstbetena öppnades.268

Slåttersekvensen torde ha påverkats av de stora av
stånden till utängarna som fanns i många byar i
Norrland och Dalarna. I Lainio i Norrbotten lär de
mest avlägsna ängarna ha legat på mer än två mils
avstånd från byn,261 och i Dalarna kunde byar i Mora
slå ängar i Älvdalen, 4–5 mil hemifrån.262
I många fall var ängstyp och lokalisering korre
lerade genom att de perifera strandängarna och
myrslogarna också blev slåttermogna senare på
sommaren. Från norska fjorddalar finns emellertid
exempel på det motsatta, där högre belägna perifera
ängar blev snöfria och färdigväxta tidigare än äng
arna nere i dalbotten.263 Levander beskriver från Jär
na i Dalarna hur man normalt slog lindor före myrar,
men sena år gjorde tvärtom.264 Bromander nämner
från Värmland hur myrslåttern började ett par veckor
efter midsommar, avbröts i mitten av juli för slåtter
på inägorna, för att sedan återupptas och fortsätta till
långt in på hösten.265

I mellansverige utvecklades ett system av by
gemensamma ängsvaktartorp för att skydda de
sent slagna ängarna på myrar och öar från betande
boskap.269
Ägandeförhållanden bör ha påverkat slåttertidpunk
ten, även om det såvitt vi vet inte utvärderats. Värde
fulla ängar längs exempelvis vattendrag var uppdelade
på flera eller alla i byn270 och beroende på hur stora te
gar var och en hade kunde varje teg antingen slås in
dividuellt eller behöva slås samordnat med övriga äga
re. I det första fallet kan det ha förekommit en viss
variation i slåttertidpunkt mellan t egar, i det andra
fallet slogs alla samtidigt. Slogmyrarna i Dalarnas fä
bodområden var ofta uppdelade och uppmärkta med
bleckor i myrkanten och pålar ute på myren (Figur 39),
men eftersom att de var så lågproduktiva var det van
ligt att slogen trots allt inte delades upp utan att ägar
na bärgade hela myren varsitt år.271 Vestbö-Franzén
beskriver från norra Småland komplicerade ägostruk
turer, s.k. korsägande, som innebar att bönder ägde
ängar i andra byar, förmodligen av arvsskäl eller som
sociala markörer.272 I fäbodområdena var i regel flytt

261 Emanuelsson 2009, s. 284.
262 Levander 1943, s. 216.
263 Kjell Einar Ormberg, lokalhistoriker i Mörkridsdalen, Sogn og
Fjordane, Norge, muntlig uppgift.
264 Levander 1943.
265 Bromander 1901.
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270
271
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Figur 39. Gränsmarkering på myr vid Vålbrändans fäbod, Dalarna 2011.
Foto: Tommy Lennartsson.

Ehn 1982 (Uppsala län, Cap. 2, §6).
Cederroth 2014, s. 590, från Uppland.
Ehn 1982 (Uppsala län, Cap. 4, §5).
Frödin 1954.
Exempelvis i norra Småland: Vestbö-Franzén 2005, s. 90 ff.
Veirulf 1937, s. 21.
Vestbö-Franzén 2005, s. 92.
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ningsmönstren mellan byn, hem-, mellan- och lång
fäbodar reglerade i bestämmelser, varvid byns och de
olika fäbodarnas ängar blev slagna i viss turordning
efter kalenderdatum, och alla ängar i ett område slogs
samtidigt oavsett om de var gemensamma eller enskilt
ägda.273 I f äbodområdena var kalendern för n
 yttjande
av olika marker starkt reglerad i syfte att underlätta
byns gemensamma a rbete med vallning och slåtter.
Exempelvis beskriver Levander slåttersekvensen på en
gård i Brunnsberg i Älvdalen i Dalarna. Ordnings
följden visar bland a nnat att ängarna hemma i byn
slogs bland de sista:
1. Granurnäs, myrar vid Erkjonsboden och
Fågelboden.
2. Hökflyten, myrar vid Hökboden och
Klockarboden.
3. Flasan, en f.d. blästervall nära Hökflyten.
4. Storbodens myrar och skarpstränder.
5. Lillbodens myrar längre hemöver.
6. Romundtjärn, myrar.
7. Vallen i Navardsbodarna fäbod.
8. Vallen i Totens fäbod.
9. Knämyrarna.
10.Vallen i Stops fäbod.
11. Slåttermarkerna hemma i byn.
12. Dalälvens älvängar i Åsen och
Brunnsberg.

Årsmån och vegetation
Ekologiskt sett är det framför allt den fenologiska
slåttertidpunkten, det vill säga störningstidpunkten i
relation till arters utvecklingsstadium, som avgör hur
växter och djur reagerar på en viss slåttertidpunkt.
Rimligen slog bonden senare u
 nder sena år, och
eftersom även arternas reproduktion var senare blev
slåttern så att säga i takt med fenologin. I Malung
påbörjades exempelvis slåttern på Herman tidiga år
och på Sara sena år.274 Fenologiska markörer före
kommer också i samtida praktikor, exempelvis när
ängsskallran rasslar, slåtterfibblan eller prästkragen
blommar, rödklöverns blommor blir bruna, ljungen
blommar, eller när slåttergubbens blad gulnar.275
I Ore i Dalarna sade man:

273 Frödin 1925; Larsson 2009; Levander 1943.
274 Levander 1943, s. 220.
275 Svensson 1945; Lönegren 1803; Levander 1943.
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Om du ser ett kornax, så gå bort på myrslogen,
men om du ser tre, så spring!276

´Möjligheterna att reglera slåttertiden efter årsmånen
var dock mer eller mindre kringskurna av de lokala
regleringar som diskuterats ovan. Den citerade by
ordningen för Uppsala län 1820 indikerar att slåt
tertidpunkten i stora drag var reglerad (slottertiden),
men att det fanns viss flexibilitet att komma överens
om den exakta dagen, kanske att anpassa sig till års
månen. En analys av inrapporterade uppgifter om
slåtterns början och ett antal fenologiska markörer
(till exempel björkens lövsprickning) visade att slåt
terns början var korrelerad med årsmånen sett till
hela datamaterialet, men att det fanns stor variation
för enskilda gårdar som inte förklarades av väder.277
I dagens foderproduktion läggs stor vikt vid fodrets
näringsinnehåll, vilket ofta innebär tämligen tidig
skörd. Äldre jordbrukshandböcker, liksom etnologis
ka studier av den faktiska ängsskötseln, visar dock att
man förr prioriterade mängd framför kvalité. Exem
pelvis rekommenderar Arrhenius för fuktängar att:
Slåttern bör företagas, då de flesta gräsen och
öfriga foderörter blomma…278

Jan Elveland sammanfattar raningsslåttern som att
principen var
…att slå så sent som möjligt utan att hökvalitén
understeg en viss minimumgräns.

Starrdominerade raningar slogs från slutet av juli,
örtraningar i augusti och fräkenraningar i augusti
eller ännu senare.279 Däremot kunde förmodligen
slåttertidpunkten (eller mellanårsvariationen i slåt
ter, se nedan) anpassas så att önskvärd vegetation bi
behölls. Elveland ger exempel på att man på många
håll i Norrland började slå raningar tidigare när de
övergick till att vara ett komplement till vallfodret,
men att det resulterade i snabbt sjunkande avkast
ning, ibland till den grad att de ansågs värdelösa och
övergavs för gott.280 Betydelsen av sen slåttertid
punkt för starrens produktion och uthållighet upp
märksammades redan under 1700-talet.281
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Levander 1943, s. 219.
Eriksson m.fl. 2015.
Arrhenius & Lindqvist 1894, s. 396.
Elveland 1979, s. 75.
Elveland 1979, s. 75.
Hollsten 1768.

Andra sysslor
Slåttertiden behövde också anpassas till andra s ysslor
på gården, i stort och smått.282 Exempelvis skulle slåt
tern helst vara avklarad till skörden av höstsäden på
eftersommaren. Eftersom spannmålsskörden kom
i första hand kunde slåttertiden få anpassas till hur
spannmålen mognat. I vissa dalabyar flyttade fäbod
folket ner till byn när det var dags att skörda höstsäden
och hemängarna slogs medan man var kvar i byn.283
Viss slåttermark slogs när det blev tid över, som exem
pelvis Cederroth beskriver från 1800-talets Uppland:
När det inte passa å göra någe annat geck man å
hacka en stund i backslåttan.284

Övrigt
I Rumänien har många hushåll ängar som bara slås
vid behov, exempelvis under torra år, och sådana
ängar blir alltid tämligen sent slagna, när man vet
hur mycket hö man fått på de övriga ängarna.285 Vi
vet inte om sådana reservängar förekommit systema
tiskt även i Sverige.
Som nämnts har i Centraleuropa vissa fuktängar
skördats för strö istället för hö,286 vilket innebar en
mycket sen slåtter, men det är oklart om några såda
na ängar funnits i Sverige. Hos oss har rörmader fått
producera vass och agmyrar ag till takmaterial. Sköt
seln av sådana biotoper är emellertid dåligt känd och
vi vet inte om de skördades så regelbundet att de bio
logiskt kan betraktas som ängar.
Utöver dessa stora drag kan slåttertidpunkten på
enskilda ängar påverkas av lokala faktorer. Kanske
vissa svåråtkomliga åkerrenar inte slogs förrän åkern
var skördad, medan andra renar kunde tas när övriga
torra backar slogs?
slåttertidpunktens ekologiska betydelse
Arters reproduktion
Om vi återtar diskussionen om växters och djurs
anpassningar till störning från avsnitt 5.2, har flykt
i tiden, till skillnad från försvarsmekanismer, v isat
sig vara en särskilt lyckad anpassning i slåttermarker.
Flykten åstadkoms framför allt genom tidig blom
ning, och mycket talar för att tidigblommande
ekotyper evolverats under de 2000 år som slåtter
förekommit, förmodligen i många fall betydligt mer
282
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T.ex. Vestbö-Franzén 2005, s. 171.
Levander 1943 s. 220.
Cederroth 2014, s. 577.
Dahlström m.fl. 2013.
Poschlod m.fl. 2009.

nyligen.287 Ekotypbildning innebär att olika varian
ter av samma art utvecklas i olika miljöer.288 För att
tidig blomning skall fungera som anpassning krävs
att slåttern är tillräckligt sen i förhållande till artens
reproduktion, och slåtteranpassade ekotyper i en äng
kan vara den bästa vägledningen till lämplig slåtter
tidpunkt. Arters blomningstid varierar kraftigt mel
lan år och kan ge vägledning till hur slåttertid i en
äng behöver anpassas till årsmånen.289
Även för många någorlunda tidigblommande a rter
som inte har utpräglade fenologiska anpassningar till
slåtter, är slåtterdatumet av stor betydelse. Figur 40
visar fruktmognaden hos några kärlväxter i en betes
mark i Harpsund, Södermanland.290 Man ser att
många arter mognar andra halvan av juli och ytterli
gare många i början av augusti. Beroende på om äng
en slås i mitten av juli, i slutet av juli eller en bit in
augusti, gynnar eller missgynnar man olika uppsätt
ningar av arter, vad fröproduktionen beträffar.291
Slåttertidpunkten har stor betydelse också för ever
tebrater som lever på vegetationen. Många arter s itter
mer eller mindre fast på sina värdväxter under vissa
livsstadier, som ägg, puppa eller larv, och riskerar där
med att ätas upp eller skadas när värdväxten betas eller
slås av (Figur 41). Även mer rörliga arter är givetvis be
roende av sin värdväxt eller av pollen- och nektarresur
ser, vilka i många fall försvinner i och med slåttern.292
Hävdtidpunkten har följaktligen uppmärksammats
som en av de viktigaste miljövariablerna för många
rödlistade arter både bland kärlväxter och evertebra
ter.293 Även negativa effekter på insekter av att gam
la slåttermarker numera betas har delvis tillskrivits
förändringen i hävdtidpunkt.294 Ett skäl till att slåt
tertidpunkten får så stort genomslag på arter, både
växter och evertebrater, är att slåttern är en mycket
abrupt, homogen och kraftig störning.295
Effekter på vegetation
Det finns oss veterligt inga studier av hur vegeta
tionen förändras över tid vid olika slåttertidpunkt.
En bild av ett betesförsök på Österplana vall på
287 Se referenser i Simán & Lennartsson (1997); Reisch & Poschlod
2009; Wettstein 1895.
288 Turesson 1922.
289 T.ex. Lennartsson 2015 för fältgentiana; Wehn m.fl. 2017 Fig. 12
beträffande mellanårsvariation.
290 Dahlström m.fl. 2008.
291 Se även liknande resultat från Norska studier (Wehn m.fl. 2017 Fig. 12).
292 T.ex. Ogilvie & Forrest 2017; se också de ÅGP som analyseras i
Lennartsson 2010.
293 Se sammanfattning av 36 åtgärdsprogram för hotade arter i
Lennartsson (2010).
294 T.ex. Nilsson m.fl. 2008.
295 T.ex. Sörensson 2007; Johst m.fl. 2006.
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Figur 40. Datum för fruktmognad (50 procent av frukterna mogna) för ett antal gräs (vita punkter) och örter
(blå punkter) i en betesmark i Harpsund. Felstaplar visar standardavvikelse för 15–20 undersökningsrutor
per art. Från Dahlström m.fl. 2008.

4 mars

3 april

3 maj

2 juni

2 juli

1 augusti

31 augusti

30 sept.

Figur 41. Störningskänslig tidsperiod (då ett eller flera livsstadier är knutna värdväxten) för nationellt
rödlistade eller regionalt prioriterade fjärilar i Uppsala län. Varje linje representerar en art .
Från Dahlström m.fl. 2008.
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30 oktober

Figur 42. På Österplana vall på Kinnekulle i Västergötland växer gullvivan i en gammal försöksyta, etablerad för 30 år sedan av Eliel Steen.
Ytan har betats sent till skillnad från den omgivande marken, som betats hela sommaren. Bilden, från 2004, är tagen innan betessläpp, och
när försöken avlägsnats. Österplana vall har en historia som slåttermark och det är troligt att gullvivan tidigare funnits över hela området.
Bilden visar tydligt att den är ett biologiskt kulturarv från slåtterepoken och att sen hävd behövs för att bevara den. Foto: Tommy Lennartsson.

 innekulle, etablerat av Eliel Steen 1973, får visu
K
ellt belysa att hävdtidpunkten kan antas få stor ef
fekt på vegetationen (Figur 42, här sent jämfört
med kontinuerligt bete, som bl.a. påverkat växternas
fröproduktion).296
Forskning om slåttertidpunkt
Rent generellt finns inom forskningen betydligt fler
studier av hur hävdtidpunkt påverkar enskilda arter,
än studier av effekter på vegetations- och artsamman
sättning i stort.297 Många forskningsstudier av slåt
tertidpunkt på vegetation fokuserar dock på bästa
tiden att bekämpa oönskade arter, snarare än bästa
tiden att gynna de önskade.298 Andra studerar me
kanismer, främst fröproduktion och rekrytering.299
Det finns få studier som analyserar effekter på hela
296 Fogelfors 1982. Att artrikedom kan begränsas av dålig fröproduktion
har visats i många studier, se t.ex. Turnbull m.fl 2000.
297 Se t.ex. referenser i Lennartsson & Oostermeijer (2001); Brys m.fl.
(2004); Baumgärtner & Hartmann (2000).
298 T.ex. Bobbinks m.fl. 1987 och referenser däri.
299 T.ex. Bissels m.fl. 2006.

livscykeln hos en art, det vill säga inte bara repro
duktion utan också överlevnad och tillväxt av andra
livsstadier. Som framgår av uppskattad utdöenderisk
hos fältgentiana vid olika hävd i avsnitt 5.2, Figur
5, kan sen slåtter visserligen gynna fröproduktionen
men samtidigt missgynna etablering och ö verlevnad
av groddplantor, rosetter och juvenila plantor, v ilket
sammantaget ger ökad utdöenderisk jämfört med
slåtter mitt i sommaren.300 Förmodligen är s ådana
beskuggningsproblem mindre i gles lågväxt vege
tation på magra marker, och där skulle man s åledes
kunna slå senare utan risk. Liknande effekter av
mycket sen slåtter kan förväntas hos vissa insekter
med värmekrävande livsstadier som missgynnas av
hög vegetation sommaren igenom.301 Onödigt sen
slåtter skulle också kunna tänkas gynna vissa kon
kurrensstarka arter som i normala fall hålls tillbaka
av slåttern.302 Behovet av att analysera slåttertid
punkt i ett livscykelperspektiv finns i hög grad även
300 Lennartsson & Oostermeijer 2001.
301 Se t.ex. åtgärdsprogrammen för väddnätfjäril och veronikanätfjäril.
302 T.ex. Bobbinks m.fl. 1987.
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Figur 43. Linda i Botiza i Rumänska Karpaterna som slagits i juni och nu i augusti har en rik blomning av återblommande morot, bockrot, klintar,
ögontröst, sommarfibbla, smörblomma, klöverarter m.fl. Foto: Tommy Lennartsson.

för insekter. Exempelvis behöver solitära bin pollen
till dess att provianteringen av bocellerna är färdig,
medan humlor behöver pollen så länge de matar
larverna.303
Tidig slåtter
Finns det några ekologiska fördelar med tidig slåtter?
Figuren med växters fruktmognad (Figur 40) indike
rar att vissa arter skulle kunna reproducera sig efter
slåttern om ängen slogs tillräckligt tidigt. Den indi
kerar också att åtskilliga kärlväxter mognar så sent
att det är svårt att hitta en tillräckligt sen slåttertid
punkt för dem. Det finns knappast några ordentliga
studier av tidig slåtter, men i Rumänien, där slåttern
pågår från tidig juni till sena hösten, kan man se att
tidig slåtter faktiskt skapar karaktäristiska och art
rika ängar, framför allt på lindor, vilka slås innan de
ogödslade och okultiverade ängarna.

303 Banaszak 1992; Westrich 1996; Larsson 2006.
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Dessa lindor visar att tidig slåtter fungerar bra för
växter med tolerans i form av kompensationstillväxt
som anpassning till störning i gräsmarker (se avsnitt
5.2 om växters olika anpassningar). Toleransmekanis
mer hos växter har studerats mycket, både teoretiskt
och empiriskt,304 men resultaten har knappast över
satts till praktiska skötselråd eller utvärderats ur ett
biologiskt kulturarv-perspektiv. Figur 5 över utdö
enderisk hos fältgentiana visar senblommande fält
gentiana, och att den över huvud taget sätter frö vid
slåtter i mitten av juli beror på att den kompensa
tionstillväxer efter att ha klippts av lien.305 I de
Rumänska ängarna ser man att många kärlväxter
blommar om efter slåtter, både fleråriga och kortli
vade arter, men det saknas studier av hur många och
vilka arter som skulle gynnas respektive missgynnas
av tidig slåtter (Figur 43).
304 Se exempelvis temanummer av Evolutionary Ecology vol. 14 (2000);
betydelsen av tidig slåtter för blomresurser för pollinatörer har
studerats av Jantunen m.fl. 2007.
305 Lennartsson m.fl. 1998.

slåttertidpunkt i praktiken
Det har tidigare funnits en viss tendens inom natur
vårdsslåtter att av biologiska skäl slå sent ”för säker
hets skull”, eller för att gynna vissa insekter,306 men i
nuvarande naturvårdsrekommendationer är riskerna
med onödigt sen slåtter i regel uppmärksammade.307
En mycket vanlig rekommendation i både slåtter
manualer och skötselplaner är att följa den lokala
hävdtraditionen – det ger en autentisk slåttertid från
kulturmiljövårdssynpunkt och kan antas bevara den
biologiska mångfald som formats av den historiska
slåttern. Den utgångspunkten är givetvis rätt, men vi
vet sällan vad som egentligen är traditionell slåtter
tid för den äng vi önskar sköta. Som vi sett i d
 etta
avsnitt är lokal tradition betydligt mer än enbart det
traditionella datumet för slåtterperiodens början.
Det är nödvändigt att ta reda på var just den specifi
ka ängen hörde hemma i den brokiga palett av äng
ar som fanns historiskt; var den exempelvis en av de
först slagna, eller en av de sista? Förmodligen är det
rätt sällan den informationen går att ta fram genom
historiska källor, lokal kunskap etc.
I stället är det vanligen lättare att utgå från biolo
giskt kulturarv, närmare bestämt den del av dagens
biologiska mångfald som är beroende av rätt slåtter
tidpunkt. I den mån det går att få fram både histo
riskt grundade anvisningar och biologiskt grundade,
bör båda indikera samma slåttertidpunkt. Om det
historiska slåtterdatumet emellertid enbart är baserat
på traditionell kunskap om slåtterperiodens början,
är det mycket möjligt att ängens arter ger indikatio
ner på att ett annat, förmodligen senare, slåtterda
tum är lämpligast.308 Biologisk vägledning om lämp
lig slåttertid fås framför allt från enskilda arter309
och i synnerhet om kunskapen om arten och dess
miljö beaktar hela artens livscykel.310 Att välja och
övervaka enskilda målarter torde också vara ett av de
bästa sätten att utvärdera slåttern och få vägledning
till eventuella behov av modifiering. I vissa ängar
finns uppenbara sådana målarter, vilka är hotade och
därför förtjänar särskild uppmärksamhet. Det gäller
inte minst slåtterekotyper hos gentianor, ögontröstar,
ängsvädd, brudsporre m.fl.311
I lågproduktiva ängar kan man antagligen för en
kelhets skull slå tämligen sent, såvida det inte finns
306
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T.ex. Priha 2003.
T.ex. Länsstyrelsen Värmland 2007; Svensson & Moreau 2012.
Lennartsson & Axelsson Linkowski 2011.
Lennartsson 2010.
Ehrlén 2015.
Se Simán & Lennartsson 1998.

vissa arter bland växter eller insekter som indikerar
att det vore olämpligt. I mer produktiva marker kan
senare slåtter än den traditionella vara problematiskt.
Det kan givetvis finnas ängar som slås av andra
skäl än att bevara deras biologiska kulturarv och
biologiska mångfald, och i sådana fall spelar slåtter
tidpunkten rent ekologiskt mindre roll.
Mellanårsvariation

hävduppehåll
Som diskuterats i avsnitt 6 har många slags samhäl
leliga förändringar genom historien orsakat hävd
brott och hävdförändringar. I mitten av 1700-talet,
med det stora nordiska kriget ännu i färskt minne,
skrev Efraim Carenius i sin beskrivning över Vittis
socken i Björneborg i Finland att
Den 20-åra ofreden har lagt första grund till äng
arnas wanhäfd härstädes; Då blef landet blot
tadt på arbetare, hwarigenom ängarne fölgakteli
gen ock wanskjöttes; Numera, sedan folkstammen
ökt sig, hafwa de dock ansenligen blifwit
f örbättrade…312

Vi fördjupar oss inte ytterligare i sådana samband
mellan samhälle och marknyttjande, men diskuterar
i följande avsnitt några ekologiska orsaker till hävd
uppehåll.
Hävduppehåll historiskt
Vissa slåttermarker är så lågproduktiva att det helt
enkelt inte lönar sig att slå dem mer än vartannat år
eller ännu glesare. Sådan regelbunden rytm finns be
skriven framför allt för slåttermyrar och beroende
på produktivitet slogs de vart annat eller vart t redje
år, eller än mer sällan.313 I Sölendets naturreservat
i Norge gjorde årlig slåtter att fältskiktets b
 iomassa
sjönk till 30 procent av ohävdat tillstånd, medan slåt
ter vartannat år gav dubbelt så hög biomassa, alltså
cirka 65 procent av den i ohävdade kärr.314 I slåtter
myrar som sköttes med hävduppehåll utgjorde fjol
årsgräsen en avsevärd del av fodermängden.315 Vi
känner inte till om regelbundna slåtteruppehåll före
kommit i torrare ängar. Att även hårdvallsängar
kunde bli så näringsutarmade att slåtteruppehåll
varit befogade är det dock ingen tvekan om, och inte
minst 1700-talets jordbrukslitteratur ägnar avtagande
312
313
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Carenius 1759.
Moen 1989; Frödin 1952, s. 104-105; Pettersson 1999, s. 120.
Moen m.fl. 1999.
Kjellström 2012, s. 81.
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Figur 44. Augustislåtter i reservmark i utkanten av byn. Botiza, Rumänien 2004. Foto: Tommy Lennartsson.

gräsväxt stor uppmärksamhet.316 Zachrisson beskri
ver från Umeälvens dalgång hur ängar lämnades att
växa igen med löv under en tid då de blev för utmag
rade.317 Samma sak förekommer idag i Rumänska
blåtåtelängar, och när hävden återupptas efter ett
antal år föregås det av bränning och röjning.318
Även vegetationsförändringar, alltså inte bara
minskande produktion, kan ha föranlett slåtteruppe
håll, i syfte att gynna åtråvärd slog och undvika att
316 T.ex. Norrgreen 1754; Paulin 1772.
317 Zachrisson 1976.
318 Dahlström m.fl. 2013.
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de viktigaste foderväxterna gick tillbaka. Frödin ger
exempel på att man i dammängar valde att slå starren
enbart vartannat år för att den inte skulle ersättas av
sjöfräken. Elveland beskriver hur slåtter under tre år i
ett blött kärr vid Storön i Kalix orsakade att trådstarr
kraftigt gick tillbaka och inte repade sig under fem
års slåtteruppehåll.319
Tillgången på hö varierar mellan år och med tanke
på den historiska variationen i djurantal320 har även
behovet av hö varierat. I byar där det fanns ängsmark
319 Frödin 1952; Elveland 1984a.
320 Dahlström 2006.

Figur 45. Från häradskartan över västra delen av Tierps socken 1859–1863. Ängsmark är grönmarkerad.
Rikets Allmänna kartverks arkiv Untra J112-98-25 (PDM).

i överskott torde de sämre eller mest avlägsna ängar
na regelmässigt blivit oslagna. De utgjorde en reserv
för sämre år och slogs om inte övriga ängar produce
rat det hö som behövdes. I R
 umänien finns relativt
stora arealer sådana marker, vanligen belägna längst
från byn. De år det mot slåtterperiodens slut visar sig
att de inte behöver slås, görs de t illgängliga för bete
så att inte gammal förna skall bli kvar till n
 ästa år.
Hävden blir således mycket sen sådana år. Även de
år reservängarna slås är hävden sen eftersom de slås
sist i ängsmarken (Figur 44). Det förekommer även
att s ådana oslagna ängar i stället för att betas bränns
under vårvintern och då rör det sig således om ett
f ullständigt hävduppehåll det året.
I byar där tillgången på ängsmark var starkt be
gränsande för djurantalet torde däremot all tillgäng
lig äng ha slagits varje år. Det skapade ett överskott
vissa år (god tillgång och/eller få djur), vilket kunde
sparas till år med brist.321 Vi känner inte till några
uppgifter om hur vanligt det varit med reservängar i
Sverige, men de kan knappast ha förekommit i trak
321 Westin m.fl. 2017

ter och under perioder med stor befolkning, där, som
Cederroth beskriver, f attigt folk fick skrapa ihop sitt
hö på platser som bonden r atat.322
I samband med skiftena graderades ängarna efter
produktionsförmåga och då noterades ofta om ängar
av olika skäl inte kunde bärgas varje år; det rörde sig
oftast om översvämningar längs vattendrag och i våt
marker. Vissa sankängar var helt enkelt vattendränk
ta vid slåttern, eller hade varit dränkta för länge för
att hinna få växt värd att slå. I skattläggningskar
tan 1858 över ängslägenhetarna under Untra i Upp
land noteras:
Med afseende derpå att genom Dalelfvens öfver
svämningar ej sällan inträffar att större delen och
understundom allt gräs göres odugligt, ansågs
afkastningen böre beräknas sålunda… 323

Sådana ängar varierade således inte bara b
 eträffande
slåttern, utan karaktäriserades också av en vatten
betingad dynamik. Men också torra ängar ute i våt
322 Cederroth 2014.
323 Eriksson & Lennartsson 2016.

91

Figur 46. Blomning under ett års hävduppehåll, Bondskäret, Uppland, i augusti. Foto: Tommy Lennartsson.

markerna kunde vara otillgängliga vissa år på grund
av översvämning (Figur 45).
Hävduppehållets ekologiska betydelse
Även med bästa möjliga anpassning av slåttertid
punkten till ängsarternas fenologi och till ängarnas
markanvändningshistoria, finns det ofta naturvårds
intressanta arter som inte klarar årlig slåtter vid den
valda tidpunkten. Det rör sig bland annat om växt
arter som reproducerar sig sent och som saknar kom
pensationsförmåga, och om insekter som är k nutna
till sin värdväxt under större delen av säsongen.324
Man kan fråga sig hur sådana arter historiskt kan ha
förekommit i slåttermarker, och ett av svaren är för
modligen hävduppehåll.
Regelbundna slåtteruppehåll ger livsrum för a rter
som egentligen inte tål slåtter, givet att de antingen
kan flytta runt bland oslagna områden eller leva
på sparlåga under slåttern och vänta in lämpliga
perioder. Det förstnämnda g äller främst insekter,
det senare växter. Slåtteruppehållen ger förstås ökad
324 Lennartsson 2010.
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 eskuggning, förnaansamling och näringsrikedom,
b
men försök med växter har visat att negativa effekter
av sådana faktorer mer än väl uppvägs av den ökade
fröproduktionen under ett hävdfritt år, även i pro
duktiva gräsmarker (Figur 46).325
I magra marker torde problemen bli ännu mindre.
Det finns mycket få studier av regelbunden eller
oregelbunden mellanårsvariation i hävd,326 men vissa
slutsatser skulle kunna dras genom analys av studier
som jämför hävdad och ohävdad mark.327
annan mellanårsvariation
Historiska orsaker till mellanårsvariation
Som nämnts under avsnittet slåttertidpunkt förekom
alltid (och förekommer idag!) en väderberoende
variation i slåttertidpunkt. Det var för det första en
variation efter årsmån, så att slåttern blev något
senare under kalla år. I sådana fall kunde s låttertiden
visserligen avvika rent datummässigt, men inte nöd
vändigtvis fenologiskt eftersom även ängens arter
325 Wissman 2006.
326 Se t.ex. Wissman 2006.
327 Se exempelvis van Noordwijk m.fl. 2012 och referenser däri.

hade en senare utveckling. Det fanns också en gräns
för hur mycket slåttertiden kunde förskjutas med års
månen, eftersom en viss areal behövde hinna slås
innan spannmålsskörden eller vintern. För det andra
kunde dåligt höväder göra att slåtterperioden blev ut
dragen, som Figur 38 visar. I dessa fall blev de sist
slagna ängarnas slåttertidpunkt senarelagd, men utan
att ängsarternas utveckling nödvändigvis var senare.
Särskilt försenad slåtter kunde ha orsakats av över
svämningar och liknande, vilka, som nämnts i före
gående stycke, kunde göra vissa ängar oåtkomliga till
långt in på eftersommaren.
Som diskuterats för Södra Bråta är det möjligt att
tvåsädesbruket i åkermarken orsakade en vartannat
årsrytm i slåttertid i vissa ängar, exempelvis åker
renar, vilka man inte på ett bekvämt sätt kunde slå
förrän efter skörd på åkern. I koppelbruk och annat
växelbruk fick den variationen längre variationsinter
vall, exempelvis 3–4 år sen slåtter och 4–8 år juli-slåt
ter, tillsammans med lindorna.328
Det finns också uppgifter om en vartannatårsrytm
från områden där slåttermark och betesmark låg
blandad på ett sätt som gjorde det opraktiskt att häg
na ifrån ängen. Ett exempel är Funäsdalens fäbod
områden i västra Härjedalen där byns betesdrift
växlade årsvis mellan tre fäbodområden, västra res
pektive östra Tänndalen samt Ljusnedalen. De två
områden som inte betades ett år kunde slås. I Mittå
dalens by växlade man på motsvarande sätt mellan
två fäbodområden, öster respektive väster om Kläp
parna.329 Liknande vartannatårsslåtter finns beskri
ven från Söderboda på Gräsö i Uppland.330
ekologisk betydelse av mellanårsvariation
Mellanårsvariation i slåttertid gynnar arter med o lika
fenologi och livscykel under olika år, och om bara
”rätt” slåttertidpunkt infaller tillräckligt ofta skulle en
variabelt slagen äng kunna härbärgera arter av flera fe
nologiska typer än en äng som slås vid samma tid var
je år. Det gäller framför allt fleråriga a rter som kan re
producera sig många gånger under sin livstid och som
därmed tål att misslyckas med fröproduktionen på
grund av olämplig slåttertidpunkt då och då. Kort
livade arter, inklusive insekter, som behöver lyckas
med reproduktionen närmast årligen riskerar däremot
att slås ut, så fördelarna med en variabel slåttertid
punkt behöver utvärderas mot befintliga arter i ängen.
328 Bergstrand 1893, kap. 4.
329 Boëthis 1939, s 67.
330 Borgegård 1996.

hävduppehåll och annan
mellanårsvariation i praktiken
Det är troligt att det funnits åtskilliga ängstyper e ller
områden där ängarnas ekologi präglats av hävduppe
håll. Uppehållen kan haft sin grund i låg produkti
vitet eller slumpmässiga faktorer som rör tillgäng
lighet, hötillgång och behov. Kunskapen om sådan
tidsdynamik i hävd är emellertid dålig och behöver
byggas upp, både generellt och för specifika områden
och naturtyper.
Oavsett om hävduppehåll förekommit historiskt eller
inte kan det vara befogat att använda idag, som kom
pensation för historiska skötselkomponenter vi inte till
fullo lyckas imitera i dagens skötsel, exempelvis:
�

�

�

I det historiska jordbruket fanns en stor r umslig
variation mellan olika ängar i landskapet som
innebar att rörliga arter med olika krav kunde
hitta ängar i lämpligt stadium. När vi idag förlorat
denna variation kan den i vissa fall behöva imite
ras genom att en viss del av en äng lämnas oslagen
varje år i ett roterande schema.331
Ifall vi inte lyckats hitta den rätta slåttertidpunk
ten, utan viktiga målarter minskar trots hävd, kan
slåtteruppehåll då och då ge avgörande tillskott
till reproduktionen hos växter och insekter.332
I det historiska jordbruket fanns goda möjligheter
till spridning, vilket innebär att lokala utdöenden
balanserades av återkolonisation. Skötseln i v arje
äng behövde med andra ord inte vara optimal.
Idag är det viktigare att motverka lokala utdöen
den och då kan hävduppehåll som nämnt i före
gående punkt hjälpa upp populationernas livskraft
genom att ge år med särskilt hög reproduktion.

Hävduppehåll påpekas inom landsbygdsprogrammet
vara viktiga för biologisk mångfald i gräsmarker, och
har sedan länge tillåtits i miljöersättningssystemet.
Från innevarande landsbygdsprogram får brukaren
emellertid inte ersättning för det hävdfria året, vil
ket tyvärr förefaller vara ett styrmedel för att minska
dess användning.
Mellanårsvariation i slåttertidpunkt är lika dåligt
känd, både beträffande historia och ekologisk bety
delse. Även den åtgärden kan tillämpas som kom
pensation av samma skäl som hävduppehåll, men
man behöver undersöka om det finns känsliga ettår
iga arter (främst bland evertebrater) som inte tål ens
enstaka år av ”fel” slåttertidpunkt.
331 Positiva effekter på insekter visades av Cizek m.fl. (2012).
332 Föreslås exempelvis i ÅGP Rikkärr (Sundberg 2006). Se också
Eriksson 2007.
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10.2 Slåttermetod
Typ av redskap

Figur 47. Slitkarlar på Fitn. Foto: Mathias Klintberg cirka 1910.
Landsarkivet Visby (CC BY).

slåtterredskap historiskt
Som vi sett i den historiska genomgången (avsnitt
6) har svenska ängar under de senaste århundrade
na slagits med lie. Alla andra redskap och skörde
metoder, som skära, repning etc. torde ha använts så
lite att deras effekter knappast kan ha satt spår i da
gens ängar, och därmed knappast kan ha betydel
se för dagens skötsel. Flera typer av lieblad och orv
har använts,333 och typerna kan ses som dels en an
passning till typen av slåttermark (till exempel på
grund av skilda förhållanden i stenig backslåtta och
slät starrmyr), dels lokal och regional tradition. Det
finns såvitt vi vet inga undersökningar som visar att
olika blad- och orvtyper ger olika effekt på vegetatio
nen, och eftersom syftet med alla typer varit att skör
da gräs så effektivt som möjligt, är det inte troligt att
skillnaderna är särskilt stora. Det kan däremot ha
viss ekologisk betydelse att olika lietyper använts un
der olika förhållanden och på så vis möjliggjort skörd
av större delen av vegetationen än om bara en typ an
vänts. Exempelvis beskriver Cederroth från Uppland
hur man normalt använde
…en 7-kvarters lång, smal Strömsholmare, men
en 6-kvarters bankolie mä bredare lieblad n
 ästan
utan krok men mä lång spets…när man slog i
backar å måste kabbla…kring stenar.334

Beskrivningen visar alltså att man med bankolien
kom åt att slå kring stenar och därmed i steniga
backslogar.
333 Lamm 1977; Erixon 1931.
334 Cederroth 2014 s. 581.
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Figur 48. Norsk flicka med enhandslie. Målning av Hans Dahl,
(1849–1937) (PDM). Källa: Sotheby's.

335
336
337
338
339
340
341

T.ex. Ekstam m.fl. 1988.
Svensson m.fl. 2009; Tälle 2013.
Enligt flera klassificeringar, bl.a. Ekstam & Forshed 1992.
Lennartsson 2003.
Tommy Lennartsson, opublicerade data.
Bengt Peterson & Tommy Lennartsson, personlig observation.
Humbert m.fl. 2010.
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Populationstillväxt

slåtterredskap idag
Av större betydelse än den historiska variationen
i lietyper är hur lien som slåtterredskap skiljer sig
från dagens alternativa metoder, som slåtterbalk,
gräsklinga, röjsnöre och moderna redskap för vall
skörd. Röjsnöre och andra ”trubbiga” redskap har
sedan länge fördömts som slåtterredskap, främst
för att de sliter i stället för att skära av v egetationen
(Figur 52).335 På senare år har det emellertid gjorts
ett par undersökningar som visat att röjsnöret inte
förändrar vegetationens sammansättning signifikant
jämfört med skärande redskap.336 Slutsatserna ba
seras på artrikedom eller förekomst av indikatorer
på god hävd.337 Vi känner bara till en studie av hur
röjsnöre påverkar en enskild art, tidigblommande
fältgentiana,338 vilken visade att röjsnöre s kulle få
populationer att försvinna på grund av att alltför
mycket söndertuggat material blir kvar vid n
 ormal
höräfsning och skapar ett förnalager som kväver
groddplantor och rosetter. Om räfsningen i s tället
gjordes med tättandad trädgårdsräfsa som fick bort
klippet, fungerade röjsnöret bra. Studien v isar en
potentiell negativ effekt av redskap som hackar
sönder vegetationen, särskilt förstås s.k. mulchers,
exempelvis betesputs (Figur 49).
En opublicerad studie av senblommande fältgenti
ana har visat att återblomning efter slåtter praktiskt
taget uteblir om plantorna slits av med röjsnöre, och
att populationen till skillnad mot tidigblommande
fältgentiana snabbt försvann vid behandlingen. När
en välslipad gräsklinga, slåtterbalk eller lie användes,
klarade sig populationen bra.339
Det finns även indikationer på bra återblomning
av senblommande fältgentiana efter gräsklippare,
men populationseffekterna är inte utvärderade (Fi
gur 50).340
I en studie som jämförde effekter på insekter av
slåtterbalk, rotorslåttermaskin (av trumtyp) och
rotorslåttermaskin i kombination med kross, visades
kraftigt negativa effekter av de roterande redskapen,
särskilt slåtterkrossen.341 Det är möjligt att resulta
ten indikerar att även röjsnöre och gräsklinga riske
rar påverka evertebrater negativt, med det är inte stu
derat. Med tanke på att röjsnöre inte är en särskilt

Lie och
höräfsa

Slåtterbalk
och höräfsa
Röjsnöre och
trädgårdsräfsa

1

0,8

0,6

0,4

Röjsnöre och
höräfsa

0,2

0

Figur 49. Populationstillväxt hos tidigblommande fältgentiana vid
fyra kombinationer av slåtterredskap (lie och röjsnöre) och metod
för räfsning (glestandad höräfsa och tättandad trädgårdsräfsa).
En populationstillväxt på =1 innebär att populationen varken ökar
eller minskar, <1 minskar den och >1 ökar den. Från Lennartsson
2002, 2003.

mycket snabbare metod än lieslåtter342, är det rimligt
att undvika metoden om ängen har särskilt känsliga
arter av kärlväxter eller evertebrater, eller en rik ever
tebratfauna.
Slåtterbalk brukar ses som ett skärande/k lippande
redskap jämförbart med lien.343 Det är förmodligen
riktigt, även om det inte är specifikt undersökt. Där
emot kan man förmoda att slåtterbalk och andra
moderna redskap skiljer sig från lien på andra sätt än
själva klippningen av vegetationen (Figur 51). Sådana
skillnader diskuteras i följande avsnitt.
Slåtterhastighet och slåttermönster
Med en handhållen slåtterbalk avverkar man en äng
många gånger snabbare än med lie, 3–6 gånger en
ligt finska mätningar.344 Det innebär att man med
slåtterbalken rör sig minst så mycket snabbare genom
vegetationen. Förmodligen är hastigheten med
slåtterbalk ändå tillräckligt låg för att smådjur som
riskerar att skadas skall hinna undan, särskilt med
342 Priha 2003.
343 T.ex. Priha 2003.
344 Priha 2003.
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Figur 50. Överst: Återblommande sen fältgentiana och ängsskallra efter gräsklippning. Jämtland. Foto: Tommy Lennartsson.
Figur 51. Nederst: Slåtterbalken gör grovjobbet, med lien tar man det balken inte kommer åt. Hur stor skillnad är det egentligen
mellan de två redskapen? Botiza, Rumänien. Foto: Anna Westin.
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Figur 52. Överst: Vid slåtter med traktordraget redskap slår man ofta från kanterna och mot mitten. Nederst: En betesputs med slagor sliter av
gräset vilket gör att flera centimeter av brodden torkar en varm och torr sommar (till vänster i bilden). Till höger i bilden har slåtterbalk använts
och de renare snitten gör brodden mycket mindre torkkänslig. Foto: Tommy Lennartsson.

tanke på att den typen av slåtterbalk vanligen är så
smal att djuren inte behöver flytta sig långt åt sidan
för att gå säkra. Så är inte fallet vid traktorslåtter,
och exempelvis för kornknarr har slåtterhastigheten
utpekats som ett av de största hoten genom att den
ger hög ungdödlighet.345 I Storbritannien m
 inskade
kornknarren kraftigt under 1930-talet, vilket har an
tagits delvis bero på övergången från lieslåtter till
hästdragen slåtterbalk.346
Effekterna av slåtterhastighet samverkar g ivetvis
med själva klippningsmetoden. Även en snabbgå
ende slåtterbalk kan antas vara ofarlig för insekter
(fast alltså fågelungar, smågnagare, groddjur etc. kan
skadas), medan ett roterande och krossande redskap
behöver gå mycket sakta för att åtminstone rörliga
insekter i vegetationen skall hinna undan.
Även det mönster efter vilket ängen slås med o lika
redskap har visat sig påverka dödligheten av exem
pelvis kornknarrens ungar. Vid traktorslåtter är det
vanligt att slå utifrån och in, vilket skulle kunna
innebära att även snabba djur till sist är fångade i den
sista vegetationen i mitten av ängen (Figur 52).347
345 Pettersson 2007; Koffijberg & Schäffer 2004.
346 Green m.fl. 1997a.
347 Green m.fl. 1997b.

Slåtterhöjd
Lieslåtter är vanligen mycket marknära och följer
terrängens ojämnheter (Figur 53), medan s låtterbalken
i genomsnitt klipper på något högre höjd, och missar
att slå ner i smärre fördjupningar samtidigt som
den skär igenom tuvor och myrstackshögar. Lieslåt
tern kan å andra sidan med skicklig hantering g öras
på h
 ögre höjd om så behövs, vilket i Rumänien kan
göras exempelvis för att undvika att få med gammal
förna i ängar som inte slogs året innan, eller när man
slår vegetation med blåbärsris eller gammal förväxt,
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Figur 53. Marknära lieslåtter. Botiza, Rumänien. Foto: Tommy Lennartsson.

grov vegetation.348 I nordliga övervattningsängar
lämnades ofta 10–15 centimeter stubb för att undvi
ka att vatten gick ner i stammarna och skadade rot
systemet genom dränkning.349 Med röjsnöre och
gräsklinga blir slåtterhöjden ofta rätt kraftigt varie
rad, med en hel del hugg ner i grässvålen.
Inga av dessa skillnader i slåtterhöjd mellan o lika
redskap är såvitt vi vet utvärderade. Vissa a ntaganden
skulle kunna göras utifrån kunskap om hur högt på
växten olika insekter lever350 eller hur växter kan
kompensationstillväxa efter skada på olika höjd från
marken351, men det skulle också behövas försök
för att belysa frågorna. Man skulle kunna anta att
slåtterbalken är gynnsam för många av ängens arter
som är knutna till vegetationen genom att den inte
ger en lika genomgripande störning som marknära
lieslåtter, men det är, som sagt, inte studerat. Möjli
gen kan en högre slåtterhöjd å andra sidan missgyn
na vissa marklevande evertebrater, som jordlöpare.352
348
349
350
351
352
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Anna Westin & Tommy Lennartsson, personlig observation.
Elvelend 2015, se vidare avsnitt 10.6.
Svensson 1993.
Huhta m.fl. 2003.
Lenoir & Lennartsson 2010.

Slåtterns noggrannhet
I Södra Greda löväng på Öland överlever den rödlis
tade svartbenta sköldbaggen tack vare att dess värd
växt, krisslan, klarar sig undan slåtter, åtminstone
vissa år, i rösen, snår och kanter (Figur 54).353 Det är
troligt att sådan ”slarvig” slåtter idag kan ha betydel
se för biologisk mångfald i ängar, även om det knap
past är studerat. Fördelar indikeras bland annat av
att många åtgärdsprogram för hotade arter föreslår
modifiering av den normala slåttern, exempelvis att
inte slå hela ängen varje år.354 Förmodligen kan man
i viss mån se åtgärden som en kompensationsåtgärd
för ändrade förhållanden i dagens landskap, på sam
ma sätt som beskrivits tidigare för hävduppehåll.
Man kan fråga sig om mistor och rator av olika
slag också varit så pass vanliga i traditionell s låtter,
att de kan ses som en historiskt förekommande kom
ponent i ängsskötseln. Emot det talar etnologisk
litteratur, som ofta beskriver hur man i det gamla
bondesamhället satte en ära i att slå och räfsa nog
grant och inte lämna något oslaget ens på svåråt
komliga ställen. Över huvud taget verkar slåttern
353 Lennartsson & Björklund 2014.
354 Lennartsson 2010.

Figur 54. Södra Greda löväng, Öland, där vissa mistor tillåtits vid slåttern (här kring en eksockel uppkommen genom stubbskottsbruk),
och vilka gynnar exempelvis den svartbenta sköldbaggen (Cassida murraea) som lever på krissla. Foto: Tommy Lennartsson.

innehållit åtskilligt av prestige och prestation, både
i noggrannhet och snabbhet och både på mans- och
kvinnosidan.355
Å andra sidan kan man tänka sig att det inte all
tid fanns tid eller anledning att putsa ängar för put
sandets egen skull, särskilt inte på utmarksängar
och ängar med stort inslag av slåtterhinder i form av
buskar och stenar. I avsnitt 9.3 ges ett exempel från
Gamla Måla by i Östergötland, där lantmätaren
1798 uttryckligen beskrivit hur ängarnas s tenighet
g jorde slåttern tidsödande. I fallet Gamla Måla ledde
det till behov av extra arbetskraft för att hinna med
slåttern, men på gårdar som inte haft råd med lejd
slåtterhjälp måste stenigheten i stället gått ut över
möjligheten att alltid slå de stenigaste partierna nog
grant (Figur 56). I dagens Rumänien, där höskörd
på ängsmark i bergstrakterna fortfarande a vgörande
för jordbruket, är ofta de centrala, släta och öppna

ängarna ordentligt slagna medan mer perifera trädoch buskrika ängar kan ha rätt rikligt med o slagna
fläckar efter slåttern (Figur 55). Eftersom ä ngarna
i Rumänien höst- och/eller vårbetas är inte sådan
kvarstående vegetation en förlorad resurs, och riske
rar inte heller att utvecklas till permanent ohävdad
vegetation.356 Sammantaget kan tänkas att många
svenska ängar haft avsevärd variation i slåtterintensi
tet, vilket ekologiskt alltså innebär att vissa fläckar i
ängen haft en senare hävd (efterbete) än resten.
I dagens skötsel ger olika slåtterredskap olika grad
av noggrannhet. I en äng med mycket slåtterhinder,
branta partier etc. kan det inte undvikas att mer ve
getation blir oslagen när man arbetar med slåtterbalk
än när man slår med lie. Med gräsklinga aktar man
sig helst för att komma för nära stenar. Hur nog
grann slåttern sedan blir beror på i vad mån mistorna
efterputsas.

355 T.ex. Cederroth 2014.

356 Anna Westin & Tommy Lennartsson, egen observation.
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Figur 55. ”Slarvig” slåtter i Gheţari, Rumänien. Foto: Anna Westin.

Figur 56. Södra Bråta, Östergötland. Stenröjda, slåttrade åkerrenar närmast till höger om gärdesgården tillsammans med en lindvall.
Till vänster en stenig f. d. äng, numera betad. Den steniga ängen gav 1 lass per tunnland enligt lagaskiftesbeskrivningen 1832, medan
åkerrenarna, hårdvall i gärdena, gav 0,8 lass (lindvallen gav 4,8 lass). Hur noggrant slogs de stenigaste ängarna om det fanns mer lättslagna
ängar tillgängliga, och med tanke på att de två brukarna på Bråtas gårdar hade sammanlagt cirka 56 hektar att slå? Foto: Anna Westin.
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Figur 57. Stånghässjor, Şetref-passet, Maramureş; Rumänien 2007 (t.v.). Trådhässjor, Norbergs Bergslag, Västmanland 1980 (t.h.).
Foto: Tommy Lennartsson.

10.3 Skötselkomponenter för höhantering
I det förindustriella jordbruket bearbetades det
slagna gräset i flera moment innan det slutligen ham
nade i magen på boskapen: viss eller fullständig tork
ning på slag, transport till eventuell hässja, transport
till förvaring och transport till ladugården. Därefter
kunde smärre mängder hö åter transporteras ut i
landskapet som foder åt arbetande hästar.
Moment i den förindustriella höhanteringen

torkning
Sättet att torka hö har varierat mellan regioner och
mellan ängstyper, och har även förändrats över tid.
En förändring är att hässjning blev vanligare under
1800-talet, delvis som en följd av att det grövre f oder
som började odlas på vallar och lindor var svårare
att torka på marken. I Prosten Muncktells dagböck
er från Västmanland ser man att hässjningen också
gjorde slåttern mer oberoende av väder, för när höet
väl var hässjat tålde det mycket regn. Lördagen den 5
augusti 1815 noterade han:
Jag bör lära derutaf at aldrig vara utan något
hessieverke på hwar enda äng, som betyder något,
för at, vid infallande svår väderlek, kunna rädda
genom hessiande något som bäst är.357

Hässjor användes antingen, som av Muncktell, till
att torka höet innan det kördes in i lador eller
annan slags vinteförvaring, eller som en kombinerad
metod för torkning och vinterförvaring (v interhässja,
357 Muncktell 1979.

Figur 60).358 I båda fallen gjorde hässjningen att slåt
terabetet gick snabbare genom att höet dels kunde
säkras för regn, dels kunde hässjas innan det var helt
torrt. I många trakter användes volmning (man sätter
höet på en spetsig stör till en liten, tillfällig stack) i
stället för hässjning till att torka höet innan det kör
des in.
Det behövdes alltid viss torkning på marken innan
höet var torrt nog att hässjas, särskilt om det skulle
hängas på en vinterhässja eller köras in direkt i ladan.
Gräset vändes med räfsor och gafflar så många gång
er som behövdes (Figur 58). Vid risk för regn samla
des det ihop i strängar eller högar, för att åter spridas
på ängen när det blev torkväder.359 Vid kusten och på
andra platser med stark nattdagg fick man regelmäs
sigt lägga ihop höet nattetid och sedan breda ut det
igen på förmiddagen (Figur 59).360 På myrslogar, blö
ta strandängar och givetvis på sjöslogar, drogs höet
ihop till så torra och fasta s tällen som möjligt där det
kunde bredas ut, vändas och hässjas för torkning.361
Det förekom många slags redskap, manuella eller
hästdragna och ofta med lokala varianter, för att
bära, släpa eller köra höet från slogen till hässja och
lada.

358 T.ex. Levander 1943, s. 232.
359 Se beskrivningar av slåtter i Levander (1943), Kjellström (2012),
Cederroth (2014) m.fl.
360 Henry Jansson, Havsvik, Raggarön, Uppland, muntligen.
361 Levander 1943, s. 231; Cederroth 2014 s. 591; Kjellström 2012, s. 82.
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Figur 58. Överst: Manuell vändning av hö på gammal linda. Botiza, Rumänien 2013. Foto: Anna Westin.
Figur 59. Nederst: En braide, höet utbrett för torkning, Korparve, Lau, Gotland. Foto: Mathias Klintberg cirka 1910. Landsarkivet i Visby (CC BY).
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Figur 60. Stackar för vinterförvaring av hö, av det slag som var vanligt i Torne och Kalix älvdalar, tidigt 1900-tal. Från Hellström 1917 (PDM).

Terminologin för redskap, arbetsmoment, hökva
liteter, torkstadier etc. är så omfattande att vi inte
går in på den här, förutom följande smakprov från
Uppland:362
Man lag för hand i fång på bästa sätt, sen kunde
man ränna in sväggeklåpen under å bära bort
kuringen.

förvaring
Det mesta av höet vinterförvarades vid ängarna och
kördes hem på vinterföre allt eftersom det b
 ehövdes.
Höet förvarades antingen i ängslador eller någon
slags stack eller vinterhässja, där de sistnämnda alltid,
och stackarna ibland, behövde skyddas från betesdjur
med någon slags stängsel (se Figur 87). Norrut i lan
det tycks det varit vanligast med vinterhässjor (Figur
61), men om det var brist på hässjevirke kunde man i
Vilhelmina-trakten göra en stack kring en central stör,
göra en kuse.363 Söderut var utomhusförvaringen van
ligen i form av stack. En vinterhässja eller stack hade
ett golv av stockar, slanor, gammalt virke e.d.364 De
362 Cederroth 2014, s. 583.
363 Kjellström 2012, s. 83.
364 Levander 1943.

lades så noggrant att de kunde stå ute en hel vinter
utan att förstöras, helst ännu längre:
Man ska stäcka stacken så att’an varar te nödåre.365

I vissa trakter lyftes stackarna från marken som
skydd mot bete och snö (Figur 60).
Stackning har en lång historia i Sverige. M
 edeltida
lagar nämner att man i nödfall kunde sätta höet i
långtidsförvaring i stora stackar med stängsel om
kring.366
Höhanteringens ekologiska betydelse
Höhanteringens olika moment kan antas ha haft
två huvudsakliga ekologiska effekter: (1) att frigö
ra frön från växterna och (2) att sprida frön och andra
diasporer av växter och insekter, både inom ängen och i
landskapet. Därtill kommer att själva platserna för vol
mar och torkhässjor kunde bli bra etableringsplatser
för växter, både genom att där samlades rikligt med frö
och genom att vegetationen skadades av stacken så att
det blev en mer eller mindre bar fläck.367
365 Cederroth 2014, s. 594.
366 Myrdal 1999, s. 72–73.
367 Anna Westin & Tommy Lennartsson, personlig observation i
Rumänien; Fläcken efter en volm kallades i Uppland volmsto
(Cederroth 2014 s. 584).
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Figur 61. Hö hämtas i djup snö på en avlägsen ströäng, tidigt 1900-tal. Från Hellström 1917 (PDM).

höhantering och fröproduktion
Även om det finns allmän kunskap om att mer frö
frigörs från det slagna gräset ju längre och bättre det
får torka368, finns såvitt vi vet inga praktiskt tillämp
bara studier på hur stor betydelse torkningen har.
Enstaka observationer har indikerat att växter kan
behöva förvånansvärt mycket torkning och mekanisk
bearbetning för att frigöra alla frön. Botanisten
Bengt Stridh observerade 2004 hur 26 plantor av
fältgentiana vid eftertorkning ett par dagar f rigjorde
700 frön, trots att Bengt vid slåttern aktivt s kakade
ur de till synes torra kapslarna369 I en pilotstudie
fann vi att skillnaden i fröproduktion mellan slåtter
av fuktig vegetation, slåtter plus torkning och slåtter
plus torkning plus vändning av gräset, var flera tio
potenser.370 Varje moment i höhanteringen – tork
ning, varje vändning, ihopräfsning, transport till
hässjan och hässjning – har bidragit till att frigöra
frön och strö dem över ängen, och för vart och ett av
dessa moment som tas bort i dagens skötsel m
 inskar
i motsvarande grad frösådden i ängen. Flera experi
368 Smith m.fl. 1996.
369 Bent Stridh, personlig kommunikation.
370 Tommy Lennartsson & Roger Svensson, opublicerade data.
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mentella studier har visat att artrikedom371 eller
status för enskilda arter372 i gräsmarker är begränsad
av fröproduktionen. Det kan tänkas att en förenklad
skötsel som minskar frösådden är ett allvarligt hot
mot ängarnas växter, både naturvårdsintressanta
arter och biologiskt kulturarv.
spridning
Begränsad spridning inom en gräsmark kan vara
problematisk för populationernas livskraft genom att
det minskar chanserna för frön att hamna i gynn
samma mikromiljöer, vilka förekommer oförutsäg
bart i gräsmarker i tid och rum.373 För fältgentianan
har det visat sig att många populationer ”sitter fast”
på ogynnsamma platser (ofta för torra) i gräsmarker
na.374 Mekanismen bakom detta förhållande är tro
ligen att fältgentiana, tillsammans med andra krä
vande arter, kan överleva längst på torra knallar om
hävden upphör under en period. På sådana stånd
orter är den emellertid inte livskraftig i längden, och
371 Se referenser i Myers & Harms 2009, och för svenska förhållanden
exempelvis Jacobsson & Eriksson 2000; Eriksson & Ehrlén 1992.
372 Eriksson 1997, Eriksson & Jacobsson 1998.
373 Se Eriksson (2000) och referenser däri.
374 Lennartsson & Svensson 1996.

Figur 62. Utrustning för våtslåtter och balning (t.v., Tysslingen, Närke) och för räfsning i slåtterkärr (t.h., Sölendet, Tröndelag, Norge).
Foto: Tommy Lennartsson.

om hävden återupptas skulle arterna behöva spridas
till mer gynnsamma platser i gräsmarken.375 Många
gräsmarksväxter sprider sig mycket korta d
 istanser
såvida de inte får hjälp av människor eller djur.376
Fältgentiana sprider sig i genomsnitt 15 c entimeter
från moderplantan vid bete.377 Frön av ä ngsskallra
har visats sprida sig maximalt 0.9 meter från moder
plantan vid bete, men hela 19 meter vid maskinell
slåtter.378 Höhantering och hötransport har över hu
vud taget visats öka spridningen avsevärt inom gräs
marker, även om effekterna på populationerna inte är
utvärderade.379 En 20-kilos bal hö från en traditio
nellt skött äng i Storbritannien innehöll 436 300 frön,
vilket antyder vilken potential höhanteringen har för
att öka fröspridning i olika skalor.380
Långdistansspridning i landskapet, det vill säga
mellan gräsmarker, är föremål för åtskillig landskaps
ekologisk modellering, och behandlas inte närmare
här.381 Den specifika betydelsen av traditionella jord
bruksaktiviteter har tagits upp till diskussion382 men är
mycket lite belyst experimentellt, och de flesta studier
fokuserar på spridning med betesdjur över landskapet,
inte höhantering.383 Rent allmänt handlar spridning i
ett landskapsperspektiv idag om att det skall finnas en
balans mellan lokala utdöenden och återkolonisation.
Historiskt har även nykolonisation av nya ängar varit
375
376
377
378
379
380
381

Närmare beskrivet i Lennartsson (2017).
Coulson m.fl. 2001.
Lennartsson 1997.
Bullock m.fl. 2003.
Kiehl & Wagner 2006.
Smith m.fl. 1996.
Se exempelvis Linkowski & Lennartsson 2005 för en
sammanställning.
382 Poschlod & Bonn 1998.
383 T.ex. Auffret 2011 och referenser däri.

en viktig aspekt på spridning. Egentligen är behovet
av återkolonisation idag ännu större än förr, eftersom
det kan antas att fragmentering och otillräcklig skötsel
ökat risken för lokala utdöenden.
Höhantering i dagens ängsskötsel
I dagens skötsel är avvägningen mellan å ena sidan
ekonomi och å andra sidan ekologi och kulturhisto
ria ständigt närvarande. Att använda nya metoder
för slåtter, och nya metoder för att ersätta slåtter, ses
ofta som en nödvändig utveckling för att rädda are
alen ängar.384 Frågan man alltid måste ställa sig är
i vad mån de nya metoderna också räddar ängarnas
kvalité, såsom deras biologiska mångfald och biolo
giska kulturarv. Om de inte ger tillräcklig kvalité för
att motivera insatsen kan man fundera vidare på om
metoderna kan modifieras inom ramarna för vad som
fortfarande är ekonomiskt.
Höhantering, från räfsning till borttransport, är
en av de mer kostnadskrävande delarna av slåttern,
och har varit föremål för åtskillig metodutveckling.
Mot bakgrund av det ovan sagda är det uppenbart att
många moderna metoder skiljer sig från traditionell
höhantering på flera viktiga punkter, vilka alltså be
höver beaktas vid skötselplanering.
Förmodligen var både ”omrörningen” av hö för att
torka det, och omflyttningen av hö inom och m
 ellan
ängar, mycket större i det förindustriella jordbruket
än vi vanligen föreställer oss, och i regel mycket
större än i dagens ängsskötsel. En modern ytterlig
het är balning och borttransport av otorkat gräs i
syfte att pressa kostnaderna för ängsskötseln, eller
384 Hall-Diemer 2013.
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Figur 63. Storskifte Boda, Börstils socken, Uppland 1790. De gula linjerna visar stängsel. Överst till vänster en beteshage, därunder ett gärde
med både äng (grön, 104), betesbackar (ofärgad, 52) och åker (kantiga ljusrosa ytor). Nederst till höger ett gärde med äng och betesmark.
Lantmäteristyrelsens arkiv A13-6:1 (PDM).

för att använda ensilerat gräs som djurfoder eller
biobränsle (Figur 62). Förenklade bärgningsmetoder
begränsar fröproduktionen mer eller mindre kraftigt
vilket torde påverka artsammansättning och enskil
da a rter på sikt, även om detta, såvitt vi vet, inte är
studerat. Pressning av rått eller torrt gräs har visats
öka mortaliteten hos insekter kraftigt, och för gräs
hoppor ha större negativ effekt än själva slåttern. Vid
strängläggning koncentreras uppemot 80 procent av
gräshopporna i strängarna, och dör sedan vid bal
ningen.385 Vissa slåttermaskiner kan å andra sidan
sprida frön och växtdelar mer än lieslåtter, genom att
slåttermaterial fastnar på redskapen. Betydelsen av
sådan spridning har uppmärksammats för invasiva
arter,386 men inte studerats nämnvärt för naturvårds
intressanta arter och biologiskt kulturarv.387
385 Humbert m.fl. 2009.
386 Se referenser i Wissman m.fl. 2015.
387 Humbert m.fl. 2009.
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10.4 Bete i ängarna
Ängsbete i det förindustriella jordbruket
Historiskt gav efterbetet ett tillskott av betesmark
samtidigt som det avlägsnade återväxt på tidigt slag
na ängar, vilket underlättade nästa års slåtter. Genom
dynga och urin påskyndades n
 äringsomsättningen
även om det inte gav någon nettotillförsel av näring.
Efterbetet inleddes någon tid efter att slåttern i
det aktuella ängsgärdet var klar, vilket, om gär
det innehöll flera ängar, kunde vara åtskilliga veck
or efter att de första ängarna slogs. Om gärdet där
till innehöll åkermark fick efterbetet vänta till efter
skörd på åkern (Figur 63).388 Hur ängarna hägnades,
separat, tillsammans med andra ängar eller tillsam
mans med åker, har alltså stor betydelse för tidpunk
ten för e fterbete. I fäbodbygder styrdes tidpunk
ten för efterbete liksom slåttertidpunkten av byns
388 Dahlström 2011.

flyttningsmönster,389 vilket kunde ytterligare senare
lägga betessläppet i ängarna.
Förmodligen har i vissa bygder även ordnat vår
bete förekommit i vissa ängar, men vi har inte funnit
några tydliga belägg för det.
Samtida representanter för myndigheter beklagar
ofta efterbetet, vilket man ansåg vara för hårt och
pågå för länge på hösten. Exemeplvis i Alseda sock
en 1849:
… att ett hemmans godhet i allmänna meningar
alltid mätes efter det antal kreatur som födes, och
när alltså till följd af ett inrotat skrytbegär hvar
och en bonde höstliden sedan kreaturen ändå till
nära jul om väderleken medgifver betats på de
bättre ängarne så att gräsrötterna äro uppdragne
och jorden upptrampad.390

I många byordningar från mälarlänen reglerades
efterbetet noggrant, så att ingen fick börja e fterbeta
de gemensamma ängarna förrän åldermannen sett
till att alla var överens om när efterbetet kunde börja
och hur många djur var och en fick släppa in.391
Betet kunde ibland vara en ännu större del av ängs
skötseln. I Söderboda på Gräsö i Uppland var byns
äng innan laga skiftet delad i två gärden, varav det
ena betades och det andra slogs; året därpå bytte
hävden. Efter laga skiftet stängdes varje äng in indi
viduellt, och vi vet inte om rotationen s låtterbete fort
satte.392 Vestbö-Franzén har diskuterat om liknande
rotation kan ha funnits även i norra Småland, indi
kerat av ett finskaligt system av stängsel inom och
mellan ängar.393 När man jämför olika historiska
kartskikt ser man ofta att ängar under perioder över
gått till betesmark eller tvärtom, och ibland att häv
den återgått till den första hävdformen i senare skikt.
Sådana förändringar kan ha varit betingade av betes
brist, för dålig höproduktion eller andra förändringar
relaterade till gårdens hela försörjningssystem.
I dagens skötsel är det uppenbart att olika ä ngar
lämpar sig olika väl för bete beroende på markens
bärighet. Det är troligt att vissa ängar av det skälet
historiskt undantagits från efterbete åtminstone vissa
år, men vi har inte hittat belägg för det, utöver att
efterbete, som nämnts, rent allmänt är reglerat i
många byordningar och andra lokala föreskrifter.
389
390
391
392
393

Frödin 1925; Larsson 2009; Levander 1943.
T.ex. Sockenkarta Alseda socken i Småland 1849.
Ehn 1982.
Borgegård 1996.
Vestbö-Franzén 2005, s. 202 ff.

Ängsbetets ekologiska betydelse
Efterbete i ängar är sedan länge uppmärksammat
inom natur- och kulturmiljövården och även i lands
bygdsprogrammet.
Ekologiskt har efterbetet med säkerhet stor bety
delse för vegetationen och för enskilda arter av väx
ter, evertebrater och andra organismer, men det finns
mycket få forskningsstudier av efterbete. Effekterna
kan antas vara både positiva och negativa, och beror
förmodligen på en kombination av tidpunkt för
betessläpp i förhållande till slåttertidpunkten, och
intensitet. I stora drag ger efterbete bland annat
följande ekologiska effekter:
�

�
�
�
�

�

�
�

Återväxten betas bort vilket ger mindre kvarståen
de höst/vinter-vegetation och mindre förna.
Omblommande arter betas och skadas av tramp.
Evertebrater skadas av bete och tramp.
Tramp skapar markblottor i olika omfattning.
Trampet kompakterar marken, särskilt på fuktig
mark.
Viss fröspridning med betesdjur inom
betesområdet.
Dynga under hösten.
Mosaik av näringsfläckar från dynga och urin.

Enbart slåtter kan gynna fröproduktionen men miss
gynnar groning, på grund av den förna som b
 ildas
av återväxten efter slåtter. Bete skapar tvärtemot
bra groningsbetingelser, men kan ge lägre fröpro
duktion. Slåtter med efterbete kombinerar de posi
tiva effekterna av de två vilket för fältgentiana ger
överlägset högst populationstillväxt (se Figur 5).394
Ängar som enbart slås tenderar också att med tiden
få mycket tjocka mosslager, vilka har samma effekter
som förna, medan trampet från betesdjuren åtmins
tone i vissa fall missgynnar mossan, samtidigt med
att gräsförnan minskar (se Figur 93).395
Effekterna av efterbete på omblommande växter
är inte studerat, men torde kunna ha negativa effek
ter om det inte tillåter dem att sätta frö innan betes
släpp. I exemplet med fältgentiana ovan var efterbe
tet (med häst) så sent och måttligt att minst hälften
av plantorna tilläts återblomma och sätta frukt.396
Inte heller efterbetets effekter på evertebrater är sys
tematiskt belyst, men efterbete nämns som hot mot
vissa växtätande insekter i åtgärdprogram för röd
394 Lennartsson & Oostermeijer 2001.
395 Svensson & Carlsson 2005.
396 Lennartsson & Oostermeijer 2001.
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listade arter.397 En jämförelse mellan betat och obe
tat rikkärr fann lägre täthet av mollusker i de betade
delarna, vilket tolkades som att djuren skadades av
tramp och åts upp tillsammans med vegetationen.398
Blottor i grässvålen anses allmänt påverka rekryte
ring av nya groddplantor från frö positivt, och tramp
från betesdjur skapar sådana markblottor i gräsmar
ker.399 Tramp på fuktig lerjord under hösten kan
å andra sidan göra blottorna till stenhårda, torra
fläckar under våren, och rent allmänt kompaktera
marken,400 vilket minskar chansen att groddplantor
överlever.401 Trampet skadar och dödar också höst
groende växter och växternas övriga livsstadier,402
och förhållandet mellan positiv och negativ netto
effekt av tramp torde bero på intensitet, markförhål
landen och artuppsättning.
I blöta marker, till exempel rikkärr, får trampet
också direkta effekter på mark och vegetation, så att
marken trampas ojämn och grässvålen bryts upp. Det
finns flera studier av bete och slåtter i kärr, men van
ligen genom att man jämför de två, alltså inte s tudier
av slåtter med efterbete.403 Flera studier behandlar
också hur överbetade kärr återhämtar sig när b
 etet
upphör404 eller vad som händer när hävdade kärr
överges,405 och sådana studier behöver tolkas försik
tigt för att ge ledtrådar till hur olika slags skötsel kan
påverka biologisk mångfald. Några generella mönster
i blöta marker är att trampet från bete gynnar dels
arter med utlöpare, som krypven, dels småväxta arter
utan vegetativ spridning. Klonala arter som i slåtter
mark kan bli marktäckande missgynnas av bete, lik
som de flesta arter utan vegetativ spridning och för
ökning, det vill säga många örter.406
Tramp från betesdjur har visats vara ett visst pro
blem för vadare på strandängar och även andra mark
häckande fåglar genom att bona skadas, men efterbete
innebär vanligen en riskfritt sen störning. 407 Nega
tiva effekter av tramp i allmänhet har v isats även för
fjärilar,408 men om efterbete ger sådana effekter beror
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

Lennartsson 2010.
Ausden m.fl. 2004.
Jacobsson & Eriksson 2000; Oesterheld & Sala 1990.
Ludviková m.fl. 2014.
Wissman 2006.
Lennartsson & Oostermeijer 2001.
Güsewell m.fl. 1998; Gutser & Kuhn 1998.
T.ex. Middleton 2002 och referenser däri.
T.ex. Diemer m.fl. 2001.
Sammanfattning av de referenser som nämns i detta stycke,
inklusive Middleton m.fl. 2006; Stammel m.fl. 200; Moen m.fl.
1999.
407 T.ex. Ottvall 2016; Pavel 2004.
408 van Noordwijk m.fl. 2012.

108

rimligen på artens fenologi i förhållande till betesti
den (se till exempel Figur 41).
Som nämns i följande avsnitt har ibland ängar be
tats istället för att slåttras under längre perioder, kan
ske när de blivit för lågproduktiva, eller av andra skäl.
Det kan antas att sådana hävdförändringar påverkade
arter och vegetation, med det är inte studerat.
Dynga i ängarna ger substrat för dynglevande in
sekter, men det är rätt få arter som har sin flygtid un
der hösten, jämfört med på våren.409
Efterbete i dagens skötsel
Av det ovan sagda framgår att det inte går att tilläm
pa någon schablon för när efterbete skall släppas på,
utan man bör leta efter indikationer på vad som va
rit rimlig betestidpunkt i den aktuella ängen, exem
pelvis genom att analysera hägnadssystemen i äldre
lantmäterikartor. Precis som för slåttertidpunkt bör
också dagens biologiska kulturarv vara vägledande
för att ge efterbetet största möjliga positiva effekt.

Några skillnader mellan förr och nu, som behöver
beaktas när man utformar efterbete är:
�

�

�

�

Idag är ängsobjekten vanligen små, vilket kan ge
en snabb avbetning jämfört med om djuren efter
betar ett stor ängsgärde. Än större är skillnaden
förstås för de ängar som historiskt låg ohägnade
på stora utmarker. Därför kan betestrycket idag
behöva hållas lågt, exempelvis för att möjliggöra
omblomning.
Med större krav på djurtillväxt avslutas ofta betes
säsongen tidigare på hösten än förr, vilket kan
kräva högre betestryck för att åstadkomma mot
svarande avbetning. Ekologiskt sett innebär det en
tidigare störning, och man kan behöva överväga
att senarelägga efterbetet eller inte efterbeta alls
vissa år.
Med större betesdjur blir det mer tramp och kom
paktering, och även det kan behöva kompenseras
med färre djur eller på annat sätt.410
Med slåtterbalk och utan behov av att ängen skall
producera bra foderkvalité, är fjolårets återväxt ett
mindre problem vid slåttern idag. Det innebär att
det inte gör lika mycket om höstbetet inte får bort
all återväxt. Så länge det inte ackumuleras tjock
förna är knappast kvarstående vegetation något
ekologiskt problem.411

409 Ljungberg 2007.
410 Moen m.fl. 1999.
411 Wissman 2006.

Åker i vila, ”grönträda”

Kultivering

Växelbruk med vall

Lindbruk

ådd

Ins

Gödslad äng

Svalåker

Gödsling
Figur 64. Schematisk bild av hur ängar kan vara påverkade av olika grad av kultivering
(markbearbetning), gödsling och insådd. För terminologi se texten.

Utöver dessa skillnader finns anledning att f undera
över om vissa ängstyper historiskt inte efterbetats
alls, åtminstone vissa (kanske särskilt blöta) år, och
om vissa ängar efterbetats sent, exempelvis för att de
låg i åkergärden (Figur 63).

10.5 Kultivering, gödsling, insådd
Kultivering, gödsling och insådd i det
förindustriella jordbruket
Tillfällig eller regelbunden men kortvarig k ultivering
(svalåker) har varit ett karaktäristiskt inslag i många
slags ängar, med det dubbla syftet att ge tillskott
av åkergrödor och att förbättra ängar som t appat
i produktion. Långliggande gräsperioder (linda)
har f örekommit i många slags åkerbruk, och också
sådana marker kan få rik ängsflora.

terminologi
Kultiveringen kan vara mer eller mindre förknippad
med gödsling, och när odlingen övergår till gräsmark
igen kan den vara föremål för mer eller mindre aktiv
insådd av gräsfrö, av mer eller mindre naturlig frö

blandning. Skillnaden mellan att odla tillfällig åker i
äng och att ha långliggande gräsperiod i åker, liksom
mellan gödslade och ogödslade, insådda och natur
ligt föryngrade gräsmarker är flytande och kan illus
treras som i Figur 64.
I skötselsammanhang föreslår vi följande termino
logi för att beskriva kultivering av äng och gräsperio
der på åker. När en odlad mark får övergå i gräsmark
får man en linda. Termen kan tänkas komma från ett
äldre ord, linna, för ”att sluta, att upphöra”.412 Lokalt
har andra termer använts, exempelvis lägda i nedre
Norrland. Lindor kunde vara mer eller mindre göds
lingspåverkade, beroende på hur mycket gödsel som
tillförts under åkerfasen. De kunde också vara mer
eller mindre insådda med antingen lokalt ängsfrö
eller med vallväxter.
En mer eller mindre regelbunden rotation av åker
gröda och linda kallar vi lindbruk. Åker-fasen i lind
bruket har ingen särskild beteckning utan kan ses
som åkermark med spannmål, rotfrukter eller i träda.
Det fanns också lindor som inte ingick i regelbun
den rotation. En typ var åkrar som fick bli gräsmark
412 Rietz 1962.
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på obestämd tid på grund av låg produktivitet. En
annan typ var den linda som skapades när en tillfäl
lig åker i äng eller betesmark gick tillbaka till lång
varig gräsvegetation. En sådan tillfällig odling som
tas upp i äng eller betesmark kallas svalåker, det vill
säga en åker i grässvålen (dialektalt svär, svärd, jfr.
engelskans grass-sward).
I litteraturen är terminologin något förvirrande, dels
för att man ofta inte skiljer mellan den gräsbärande
och den öppna fasen utan kallar båda faserna för linda
eller sval, dels för att termerna linda, sval, lägda och så
vidare ofta används för att beteckna rotationsbruket i
sig, inte bara de enskilda markslagen.413 Från ekolo
giskt perspektiv är det emellertid användbart att skilja
mellan faserna, därav vårt val av terminologi.
Vall är en odlad högröda på åkermark som a lltid
innefattar insådd och gödsling. Historiskt kunde
dock graden av bådadera variera. Vallodling ingick
alltid i en regelbunden rotation med spannmål, ett
växelbruk.
De flesta åkrar behövde vila från spannmål u
 nder
kortare perioder, både av näringsskäl och för att kun
na bearbeta ogräs genom harvning under t rädesåret.
Ett alternativ till harvning som ogräsbekämpning
var att låta ogräsen konkurreras ut i en grässvål under
något år, det vill säga att låta åkern bli linda. I vissa
trakter har man också tillämpat så kallad grön träda,
där åkern inte bearbetades under trädesåret.414 Det
finns flera teorier till varför olika trädessystem val
des i olika trakter.415 En vanlig teori är att grön träda
erbjöd sommarbete i slättbyar där betesmarken var
knapp, men exempel på betade trädor från övre
Dalarna antyder att betet också kan ha varit ett sätt
att bekämpa ogräs som var mindre arbetskrävande än
upprepad trädesharvning.416 Ibland, exempelvis vid
höbristår, kunde den gröna trädan slås,417 men det är
knappast troligt att grönträdor hann få särskilt ängs
liknande vegetation.
svalåkrar och lindor
Lindor av typen ”lågproduktiv åker i vila” finns i his
toriska kartor från alla tidsskikt och alla delar av lan
det, men kan tänkas ha blivit vanligare med tiden
i och med att allt mer lågproduktiva jordar odlades
upp. Muntliga uppgifter från bland annat Bergslagen
413
414
415
416
417
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Larsson 2005.
Myrdal & Söderberg 1991, s. 417.
Diskuterat utförligt i Jansson 1998, s. 66.
T.ex. i vissa byar i Dalarna, Levander 1943, s. 331.
Enligt exempelvis en bondedagbok i Garpenberg i Dalarna,
se Westin m.fl. 2017.

antyder att de sista, 1920-talets, nyodlingar på magra
skogsjordar ytterst sällan odlades och därför i prakti
ken var en slags ängar.
I övre Dalarna knyter Levander samman behovet
av viloperioder med ett enskiftesbruk, som innebar
att åkermarken bar gröda under många år utan att
systematiskt trädas.418 Man odlade korn eller havre
med mer eller mindre gödsling under många år till
dess att åkern var utvuxen (axen ytterligt små) eller
övergrön (övervuxen med ogräs), då åkern fick växa
igen och bli linda för slåtter eller bete under 5–6 år
eller längre. Lindbruket var här således högst oregel
bundet och det var åkerns produktivitet som fick sty
ra vilka åkrar som lades i linda. Gårdarnas åkermark
var uppdelad på ett stort antal enheter (i Älvdalen
20–30 på en normal gård) och det fanns ingen risk
att gården skulle stå utan spannmålsareal.
Lindor i mer regelbunden rotation (det vi kallar
lindbruk) verkar tidigast ha förekommit Bergslagens
koppelbruk (lokalt täktejordsbruk), från åtminstone
1700-talet. Koppelbruket beskrivs för bergsmansbyn
Älvhyttan i avsnitt 9.4. I detta koppelbruk var hö
produktionen på åker lika viktig som, eller v iktigare
än, spannmålsproduktionen, och lindan gödslades
i samband att den lades igen. Bergsläkaren vid Falu
gruva (och Linnés svärfar) Johan Moraeus beskriver
ett tidigt koppelbruk kring Falun, som förmodligen
var knutet till gruvindustrin snarare än till traktens
vanliga jordbruksbyar:
…man odlar up henne för höets skul, och ej för
säd, emedan höet är oss högst nödigt, som måste
årligen föda många hästar för bergwärckets
skul.419

Uppodling skedde enligt Moraeus vart sjätte till vart
tionde år, när ängen började förmossas och f örlora i
produktivitet, men på bättre jordar så sällan som vart
trettionde år.
Växelbruket, med kortare gräsperioder än lind
bruket, skulle enligt lantbrukspraktikor bygga på
gödsling och insådd med vallfröblandningar. Växel
bruk började införas under slutet av 1800-talet, men
hur vanligt det till en början var med gödsling och
höfröblandningar, vet vi rätt lite om. Från närings
synpunkt var ett fullt utvecklat växelbruk närmast en
omöjlighet innan mineralnäringsämnen blev allmänt
tillgängliga; dyngan behövdes till spannmålen och
räckte inte för att också producera hö. Även i lind
418 Levander 1943, s. 328.
419 Moraeus 1742.

Figur 65. Överst: Svalåker i ängsmarken i byn Șurdesti, Rumänien, maj 2013. Foto: Tommy Lennartsson.
Figur 66. Nederst: Slåtterbalken kräver jämn mark. Torreby, Munkedal, Bohuslän. Foto: Oscar Färdig. Bohusläns museum (PDM).
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bruket kunde som nämnts vallfrö användas, och vall
fröblandningarna kunde dessutom innehålla flera av
de växter vi idag förknippar med naturlig äng.420 Det
finns också många uppgifter om att ängsfrö såddes
in i lindorna, i form av hösmul hopsamlat i lador och
på skullar.421 Skillnaden mellan växelbruk och lind
bruk torde i det förindustriella jordbruket således va
rit flytande. Å ena sidan kan man anta att växelbru
kets gräsbärande period i många fall utgjordes av
självväxt linda innan mineralnäring blev allmänt till
gänglig. Å andra sidan finns uppgifter om att vallfrö
användes även i lindbruket, inte minst på de gödsla
de lindor som förekom i Bergslagens koppelbruk (se
avsnitt 9.4).422
Svalåkrar i ängarna vet vi mycket lite om, men de
kan ibland framskymta som små odlingar i gräsmar
ken (Figur 65) i vissa kartskikt. När hästdragen slåt
terbalk infördes plöjdes och dränerades många ängar
420 Se exempelvis förslag på blandningar i Arrhenius & Lindqvist 1894.
421 T.ex. Levander 1943, s. 253.
422 Exempelvis flera bondedagböcker från södra Dalarna.

för att göra dem tillräckligt jämna. De ser därför ut
som åkermark idag, men kan mycket väl ha haft yt
terst sporadisk plöjningsfrekvens och i övrigt funge
rat som en slags utjämnade ängar (Figur 66).423
Den produktionshöjande effekten av att bryta lin
dor till åker och att bryta svalåkarar i äng, berodde
främst på den näring som frigörs när grässvålen bryts
ner, en effekt som varit känd sedan länge bland all
mogen. Exempelvis beskrivs denna ”röjgödsling” av
Reineri Broochman under tidigt 1700-tal:
…therigenom kommer den jord, som lenge legat
under torf, at blifwa upwänd, och kan således
draga til sig utaf luft och regn sitt salbitter som
henne förr warit förmenat, hwilket gifwer henne
åter en frucktbärande kraft.424

Även om gödningseffekten efter grässvålsbrott för
modligen var tämligen kortvarig, kunde den ge stor
höskörd jämfört med den obrutna ängen. En annan
423 Se exempel i Westin 2014.
424 Tunón 2016.

Figur 67. Ängsklockan är en av Dalarnas landskapsblommor. Förutom att vara karaktäristisk för Dalarna och Bergslagen är den ett biologiskt
kulturarv från det speciella åkerbruk som bedrevs i regionen under 1700- och 1800-talet. Det var en tidig form av växelbruk där åkermark
regelbundet lades igen till höproducerade lindor, se avsnitt 9.4 och 10.5. Ängsklockan är en av flera arter som troligen kommit till Sverige och
spritt sig med de fröblandningar som ibland användes på lindorna. Örbäck, Norbergs Bergslag, Västmanland. Foto: Tommy Lennartsson.
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orsak till produktionshöjningen var att mossan be
kämpades, till fördel för höproducerande k ärlväxter.
Flera äldre uppgifter betonar vikten av att noggrant
vända grässvålen upp och ner och vid behov med en
vält pressa ner tiltorna för att gynna mossans och
grässvålens nedbrytning. Det gick alltså inte att
harva ploglandet första eller de två första åren. 425 I
vissa svalåkrar tillfördes också gödsel. I Bergslagens
koppelbruk inleddes lindperioden som nämnts g enom
insådd i en gödslad gröda av höstråg eller vårsäd,
vilket gjorde lindans första år tämligen näringsrika.
gödslade ängar utan kultivering
Gödsling utan plöjning har förmodligen varit rätt
ovanligt, och kanske främst förekommit på långfä
bodar utan odling, varifrån det inte varit lönt att köra
gödseln ner till byn.426 Levander nämner från Älv
dalen i Dalarna att hö kunde drivas upp i små kraf
tigt gödslade kättar på fäbodar, i vilka hösmul s åddes
in. Campbell beskriver från byn Övra Björknäs i
Tärna socken, Norrbotten hur
På vårvintern i april, medan det ännu var snö,
skulle gödseln från fähuset köras ut på ängarna
och på potatislandet och kornåkern, som spadats
på hösten föregående år.427

Av bybeskrivningen i övrigt framgår att hela liden i
byn bestod av lindor i olika stadier omväxlande med
små åkrar, och förmodligen var gödseltillgången så
god i förhållande till åkerarealen att gödsel kunde
spridas även på oplöjda lindor. Huruvida det ska ses
som gödsling av äng beror på hur gamla lindor som
gödslades, och hur ängslika de hann bli.
insådd i ängar
Även om det förefaller klokt och enkelt att så in hö
smul i en nyupptagen äng på skogen och på så vis
skynda på etableringen av slåttervegetation, finns
förvånansvärt få uppgifter om att det förekommit.
Vissa etnologiska beskrivningar anger till och med
uttryckligen att ingen sådan insådd förekommit, men
att man dock kunde så in frö för att förbättra gräs
växten i brännfläckar eller andra mistor i ängen.428
Också i frågelistor nämns insådd på fläckar där man
flått av tuvor och rötter, men det källmaterialet har
425
426
427
428

Exempelvis Grotenfeldt 1899, s. 80; Moraeus 1742.
T.ex. Levander 1943.
Campbell 1948, s. 205.
T.ex. Levander 1943, s. 212, beträffande ”de flesta bygderna” i övre
Dalarna.

inte analyserats systematiskt.429 Elveland nämner att
flaskstarr kunde planteras in i ängar som i produk
tionshöjande syfte rötats.430 I övrigt innehåller lant
bruksrådgivningen rikligt med förslag på insådd i
alla slags ängar och lindor, under 1700-talet främst
med naturligt ängsfrö, under 1800-talet med vallväx
ter. Rådgivarna beklagar samtidigt att fröanvänd
ningen är så begränsad.
Med tanke på ängsväxternas utbredning i landska
pet och deras närvaro även på avlägsna skogsängar
och långfäbodar, kan man emellertid anta att med
veten eller omedveten spridning av ängsfrö varit van
ligare än vad som antyds av källmaterialet.
Ekologisk betydelse av kultivering, gödsling
och insådd
Kultivering (här menar vi jordbearbetning med plöj
ning eller ärjning och harvning) och gödsling anses
vanligen i naturvården vara förödande för naturlig
fodermark. Sådana aktiviteter diskvalificerar ä ngar
för miljöersättning, och innebär ibland att marken
inte ens klassificeras som äng.431 Slutsatser av det
slaget bygger sannolikt på bilden av dagens d
 jupa
plöjning och fullgödsling med mineralgödsel. Det
finns dock många exempel på att gamla åkrar kan
ha rik ängsflora,432 vilket ofta tillskrivs invandring
av gräsmarksarter från omgivningarna i takt med att
åkern utmagras.433 Även om sådan kolonisation
givetvis förekommer, kan det tänkas att artrika f.d.
åkrar snarare indikerar att plöjning av ängar förr
kan ha bevarat en rik flora, ja kanske till och med
g ynnat vissa arter. Under förutsättning att plöjning
en är så grund att inte grässvålen vänds uppochner
på fl
 era decimeters djup, och att tillräckligt långa pe
rioder med gräsvegetation får förekomma, så att en
artrik flora hinna byggas upp, kan man tänka sig att
en kraftig omrörning av grässvålen kan gynna ö rter
och konkurrenssvaga arter på de konkurrenskraftiga
gräsens bekostnad. Sådana effekter av plöjning ses
i många Rumänska ängar, och till och med i lindor
med tämligen frekvent plöjning kan flertalet av de
oplöjda ängarnas arter bli vanliga.434 En viktig me
kanism kan vara att brytningen av grässvålen ger
429 Exempelvis i Ore, Dalarna (ULMA m 52, nr 4324, A. Rudén 1932),
och Säter, Dalarna (ULMA M 52 nr 25374, I Norman 1963).
430 Elveland 1979, s. 25.
431 T.ex. i Norge, se Lindgaard & Henriksen 2011.
432 Se exempelvis Westin 2014.
433 Winsa m.fl. 2015; Bakker & Berendse 1999; Öster m.fl. 2009.
434 Roger Svensson, Anna Westin & Tommy Lennartsson,
opublicerade data.
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Figur 68. Överst: Landskap dominerat av lindor i olika successionsstadier i Bubeşti i Apusenibergen, Rumänien 2008.
I bakgrunden ett lapptäcke av svalåkrar med spannmål samt lindor i olika successionsstadium. I förgrunden t.v. om fägatan
mycket gammal linda, dominerad av gräs (rödven & rödsvingel). T.h. om fägatan en yngre linda, som synes med betydligt
mer ört- och artrik vegetation. Foto: Tommy Lennartsson.
Figur 69. Nederst: Två lindor med mycket olika vegetation, beroende på skilda kultiverings- och gödslingsförhållanden.
Dala-Floda, Dalarna 2014. Foto: Tommy Lennartsson.
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mycket goda etableringsförhållanden för frön (Figur
68, Figur 69).
Ängsvegetation i lindor är mer eller mindre präg
lad av succession från det första uppbrutna stadiet
mot en alltmer sluten grässvål. Även en förändring i
näringsinnehåll påverkar successionen, eftersom man
kan förmoda att lindan i början har kvar restnäring
från åkerperioden. Successionsbetingad ängsvegeta
tion, liksom successionens betydelse för enskilda ar
ter i ängar, har såvitt vi vet inte studerats.
Kultivering av ängar skapar även speciella småmil
jöer för marklevande arter, till exempel jordlöpare.
Kultiveringen innefattade ibland insådd av gräsfrö,
antingen av lokalt ängsfrö eller av inköpta fröbland
ningar. I det förstnämnda fallet torde insådden bi
dragit kraftigt till att dagens gräsmarksväxter är så
utbredda i landskapet. Beträffande inköpta fröbland
ningar kan sägas att åtskilliga av våra ängsväxter kan
tänkas ha sitt ursprung i infört frömaterial, vilket
ofta var mycket artrikt och därtill innehöll ”förore
ningar” av ytterligare arter (Figur 67).435
Gödslade ängar kan ses som en särskild typ av
ängar, med särskild artuppsättning. Ett vanligt före
kommande exempel är ängar bakom gödselstaden,
benämnda flötaängar, flödvallar och liknande.436 Men
gödsling har också förekommit mer oregelbundet på
olika ängstyper. Ekologiska effekter av mer tillfällig
gödsling har såvitt känt inte studerats, men observa
tioner i Rumänien indikerar att viss naturgödsling på
torr till frisk mark kan vara positivt för såväl artrike
dom som mer krävande gräsmarksväxter, genom att
mossa och stagg blir mindre dominerande på göds
lad mark.437
Om medveten insådd eller omedveten fröspridning
varit vanlig är det knappast möjligt att idag vidmakt
hålla ängsarternas utbredning med mindre än att
också fröspridningen återupptas och ses som en del
av hävden. Det är som nämnts svårt att belägga om
fattningen av den historiska fröspridningen, men
florans utbredning och särskilt det faktum att även
avlägsna ängar kan ha rik ängsflora, antyder att frö
spridning måste varit mycket omfattande. Utan aktiv
fröspridning torde det också vara svårt att återskapa
ängsfloran vid restaurering, något som åtskilliga res
taureringsprojekt fått erfara.438
435
436
437
438

T.ex. Arrhenius & Lindqvist 1894; Kåhre 1996.
Ekstam m.fl. 1988.
Anna Westin & Tommy Lennartsson, opubl. data.
Exempelvis Regnell 1986. Många arter är fröbegränsade och
växtdiversiteten kan restaureras genom att tillföra frö av befintliga
arter, eller öka etableringen genom markstörning, se Foster &
Tilman (2003) och Hellström m.fl. (2009).

10.6 Hydrologi
I vissa ängstyper bidrar hydrologiska förhållanden i
hög grad till att forma biotopen. Mycket ofta är da
gens hydrologi annorlunda än tidigare. Det kan vara
tidigare naturliga förhållanden som ändrats genom
dränering, sjösänkning eller vattenreglering, eller ti
digare hydrologisk påverkan genom dämning, över
silning och liknande, som inte längre förekommer.
De hydrologiska förändringarna påverkar vanligt
vis biotopen i samspel med markanvändningsföränd
ringar.439 I skötselsammanhang behöver man fundera
över betydelsen av förändrad hydrologi, både när det
är möjligt och – som så ofta – omöjligt att restaurera
hydrologin.
Fuktiga ängar har varit bland de viktigaste sett
både till höproduktionen och natur- och kulturmiljö
värdena och behandlas därför förhållandevis utförligt.
Ekologiska mekanismer
Vattnet påverkar gräsmarksbiotoper på huvudsakli
gen tre samverkande sätt, nämligen genom graden av
markfuktighet, genom att rent fysiskt påverka vege
tationen och genom att tillföra näring. Därtill kan,
som diskuterats i avsnitt 10.1 (Mellanårsvariation),
vatten ha stor betydelse för möjligheterna till hävd
och påverkar på så vis biotoperna indirekt. Effekter
na av vatten på arter och vegetation samverkar med
effekter av hävd.

markfuktighet och torvbildning
Vid tillräckligt hög markfuktighet bildas olika slags
våtmarksvegetation, med arter som tål eller kan dra
nytta av de våta förhållandena. Karaktäristiskt för
blöt mark är syrebrist i jorden, vilken hos de flesta
växter stoppar metabolismen i rötterna. Växter i våta
miljöer har olika slags anpassningar till den syrefatti
ga jorden, viktigast är (1) luftfylld vävnad i stam och
rötter som kan föra ner syre till rotsystemet, (2) för
måga till syrefri glykolys och (3) tålighet mot giftiga
ämnen som bildas i syrefri miljö, till exempel svavel
väte.440 De direkta effekterna på växternas fysiologis
ka processer är störst i stillastående vatten där miljön
snabbt blir syrefattig, medan rörligt vatten, exempelvis
vid källor, i översilningar och i vågzonen på strand
ängar, kan tillföra tillräckligt med syre löst i vatt
net.441 En av de ekologiska effekterna av översilning
439 En bra illustration av samspelet mellan hävdförändring,
skiftesreformer och hydrologiska förändringar kring en slättsjö ges i
Alexandersson m.fl. s. 23.
440 Crawley 1997 s. 107.
441 T.ex. Sjörs 1971, kapitlen om våtmarker och stränder.
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Figur 70. Utan hävd (till vänster om stängslet) byggs förna- och torvlager upp som höjer marknivån. Marken blir torrare och arealen över
svämmad mark minskar jämför med den betade strandängen till höger om stängslet. Övre Föret vid Fyrisån i Uppsala vid vårflod april 2011.
Foto: Tommy Lennartsson.

av ängar är att stillastående syrefattigt vatten ersätts
av rörligt syrerikt, vilket gynnar kärlväxter både di
rekt genom syretillförsel och indirekt genom att torv
och förna bryts ner och frigör näring. I riktigt kallt
vatten pågår ingen nämnvärd metabolism i rötter och
jordstammar, så dränkning under vintern skadar i
regel inte växterna.
Syrebrist minskar också nedbrytningen av orga
niskt material, vilket leder till torvbildning om ned
brytningen av dött växtmaterial är mindre än till
förseln. Tillförsel kan vara i form av p
 roduktion på
platsen eller med mer eller mindre stort inslag av
material utifrån som kommer med vattnet (t.ex.
Figur 72). Torvbildning gör miljön näringsfattig både
genom att näring binds i torven och genom att vege
tationen i tjock torv tappar kontakten med under
liggande mineralrikt grundvatten och enbart bevatt
nas av nederbörd.442
442 T.ex. Sjörs 1971, kapitlet om våtmarker; Fitzpatrick 1964;
Ratcliffe 1964.
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Markfuktigheten är konstant bara i flytande gung
flyn, vilka har ständig vattenkontakt. I andra våt
marker kan fuktigheten variera avsevärt och olika
växters tålighet mot sådan variation påverkar vilken
vegetation som bildas under olika h
 ydrologiska för
hållanden. Torv kan å ena sidan bidra till att hålla
kvar vatten och exempelvis skapa våtmarksvegetation
i sluttningar där vattnet annars skulle runnit av.443
Å andra sidan kan tjock torv lyfta markytan från
grundvattnet och skapa markförhållanden som är
torra under perioder med låg nederbörd.444
Det finns således tvåvägs-samband mellan torv och
markfuktighet, och eftersom torvbildningen beror av
produktionen måste både torvbildning och markfuk
tighet påverkas av slåtter och annan skörd av b
 iomassa,
liksom av olika slags manipulering av hydrologin.
Sådana samband mellan hävden och hydrologiska
443 Exempelvis i form av s.k. blanket bogs som täcker sluttningar och
kullar längs den nederbördsrika (i Skottland >1200 mm/år) norra
Atlantkusten (Ratcliffe 1964).
444 Sjörs 1971 s. 153.

f örhållanden har studerats mycket lite av de k lassiska
växtekologerna, men desto mer av flera geografer och
etnologer. I nordliga våtmarker, där de flesta av dessa
studier bedrivits, var omvandlingen av naturlig myroch buskvegetation till slog och bete ett påtagligt
inslag i markanvändningen och forskarnas beskriv
ningar innehåller ofta växtekologiska reflektioner. Sär
skilt John Frödin, som också var botanist, har på ett
ovärderligt sätt beskrivit och tolkat våtmarkshävd år
tiondena innan den upphörde.445 Under senare tid har
sambanden mellan vegetation, slåtter och traditionell
ängsvattning studerats experimentellt i några norr
ländska naturtyper och i samband med det projektet
har framför allt Jan Elveland sammanfattat ängsvatt
ningens principer och mekanismer och även samman
ställt litteratur om norrländsk ängsvattning.446
Slåtter rycker undan en av grundförutsättningarna
för torvbildning, produktionen. Elveland och S
 jöberg
fann att förnamängden redan efter ett års slåtter i
en flaskstarrdominerad blöt äng var reducerad till
en femtedel av oslagen äng. Huruvida också bild
ning av vitmosstorv minskar genom slåtter, beror på
ifall man slår så marknära att upprättväxande vit
mossor skadas. Frödin menar att så är f allet och ger
flera exempel på hur välskötta s låttermarker består
av starrgolv utan bottenskikt eller med krypande
brunmossor. Alla författare som beskrivit ängsvatt
ning menar att den bland annat syftar till att m
 inska
vitmossans utbredning och tillväxt. Förmodligen
är torvbildningen oftast obetydlig i många hävdade
våtmarker447, vilket i kombination med tramp som
kompakterar torven kan sänka marknivån och göra
biotopen blötare (Figur 70).
fysisk påverkan av vatten och is
Vattnet kan nöta vegetationen, särskilt på raningar
och älvängar där fjällfloden kan bli kraftig och
innehålla is. Isen påverkar vegetationen genom flera
mekanismer, främst tryck och termisk påverkan under
vintern, nötning på vedväxter och ryckning av fast
frusen vegetation vid vårfloden, och omrörning i mar
kens ytskikt, vilka alla påverkar olika arters möjlighe
ter att etablera sig och överleva.448 Mekanismen att is
vid högt höstvattenstånd kan lägga sig över våtmarker
och sedan vid vårflod med stor kraft rycka loss fast
445 T.ex. Levander 1943; Campbell 1948; och särskilt Frödin 1952, 1954
och Bylund 1956.
446 Elveland & Sjöberg 1982; Elveland 1979, 1993, 2015.
447 Frödin 1952; Elveland 2015.
448 Elveland 1979, s. 69.

frusen vegetation har använts vid ängsvattning för att
hålla undan spädare vedväxter och vitmossa. I slut
tande s ilängar i Norrland lät man översilande vatten
under hösten bilda en skålla av svallis som under vår
smältningen gled nerför våtmarken och därvid drog
loss och tog med sig fastfrusen vitmossa och små
buskar. I dammängar kunde man u
 nder vårvintern
tappa ur dammen så att dess istäcke lade sig på botten
innan det åter lyftes vid v årfloden.449
Vatten och is kan givetvis påverka vegetationen
också i naturtyper som inte nödvändigtvis är våtmar
ker men som ändå är starkt präglade av vatten, ex
empelvis tidvis översvämmade ängar längs stränder, i
tillfälligt översvämmade sänkor etc. Många av dessa
strandmarker kan ha torra till friska v egetationstyper
när vattnet drar sig tillbaka. Större delen av slåtter
marken i den ”forsskärgård” i Dalälven som visas i
Figur 45 består av tidvis översvämmad fastmark och
hårdvallsäng.
Vatten kan också döda många växtarter genom
dränkning vid långvarig översvämning. Dränknings
effekten är en av mekanismerna bakom dammäng
arna, där framför allt mossa dränktes till näringsrik
ävja.450 I motsats till dammängarnas önskade dränk
ningseffekter kunde ängarna skadas av långvariga
översvämningar under vegetationsperioden, så kallad
dammröta. Under den kalla sommaren m
 issväxtåret
1867, stod Dalälvens strandängar genom den sena
fjällfloden under vatten till långt in i augusti, vilket
rötade ängarna till den grad att de året därpå knap
past gav någon skörd.451
Överdämning skyddar marken från att frysa, v ilket
är ett av skälen till övervattning av nordliga ängar på
kärrmark.452 Genom dämning ställdes marken helt
under vatten vintertid och även översilning, som bil
dade en skålla av tjock svallis över ängen, skyddade
från djupfrysning genom att vatten rörde sig under
isen hela vintern. På så vis kom vegetationen igång
tidigare på försommaren, vilket på nordliga bredd
grader kunde ha avgörande betydelse för ängens pro
duktion. Vegetationen på vintervattnade marker kom
även att innehålla fler arter, vilka fryser bort när
övervattningen upphör.453 I mildare klimat har vin
teröversilning använts för att, exempelvis i Storbri
449 Frödin 1952; Elveland 1979.
450 Stenius 1762; Frödin 1952 s. 105.
451 Strandmoradagboken Nordiska museet SBD44; Westin m.fl. 2017;
Lennartsson m.fl. in prep.
452 Frödin 1952; Bylund (1956), s. 302 anger flera intervjuade sagesmän
som bekräftat isoleringens betydelse.
453 Elveland 1979, s. 28; Zackrisson 1976.
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Figur 71. Till vänster högvatten på en älväng längs Dalälven, Grimsarbo, Uppland. Till höger har slam avsatts på mark och vegetation vid
högvatten i Dalälven. Före detta älväng, numera svämskog, Båtfors, Uppland. Foto: Tommy Lennartsson.

tannien, hålla betesmarker frostfria och växande ge
nom hela vintern. I Italien har ängar behandlats på
detta sätt och kunnat ge upp till tio skördar per år.454
Den nämnda svallisen hade också effekten att
genom sin tyngd pressa samman torven, vilket både
gjorde marken jämnare för slåtter och tryckte ner
ytskiktet i blötare miljö där mossor och förna under
vårens och försommarens översilning kunde brytas
ner och tillföra näring.455 Kompaktering av y tskiktet
ökar även dess vattenhållande förmåga, vilket är
en fördel under den torrlagda sommarperioden.456
Också i dammängar kunde denna effekt uppnås ge
nom att man under vårvintern tappade ur dammen så
att dess istäcke lade sig på botten.457
I dammängar bidrog vattenståndet till att tvinga
bottenväxande foderväxter, främst flask- och blås
starr och sjöfräken, att växa på längden, vilket ökade
mängden foder.458

näringstillförsel
Naturlig eller antropogen övervattning kan göda
ängar på i huvudsak fyra sätt, genom att minska
torkstress, genom avsättning av slam, genom att öka
nedbrytningen av organiskt material och genom
gödning med näringsrikt vatten.
Torkstress minskar produktionen både genom vat
tenbrist i sig och brist på vattenlösta näringsämnen.
Torra ängar är i princip mindre produktiva än friska
och fuktiga, vilket kan ses i exempelvis skifteskar
tornas gradering av hårdvallsäng. Vattentillgången i
marken är givetvis också avgörande för vegetationens
sammansättning och det skapas under såväl hävdade
som ohävdade förhållanden torra, friska, fuktiga ve
getationstyper.459 Eliel Steen och hans medarbetare
fann exempelvis att rödventypen av betesmark pro
ducerar 2.4 gånger mer bete än fårsvingeltypen vid
upprepad skörd.460

454
455
456
457
458

459 Påhlsson 1994.
460 Steen m.fl. 1972.
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Moon & Green 1940; Kerridge 1954, s. 286; Emanuelsson 2001.
Frödin 1952.
Elveland 1979.
Elveland 1979.
T.ex. Campbell 1948, s. 191.

När ängen väl har tillräckligt med vatten för att
inte vara torkstressad, råder däremot ofta ett negativt
förhållande mellan markfuktighet och p
 roduktivitet.
Detta förhållande illustreras i Figur 25, där man ser
att den torra kullen nr 703 bara producerar omkring
en åttondel så mycket hö som de fuktiga ängarna
(numera sumpskog) runtomkring. Det centrala b
 löta
rikkärret nr 705 och 707 är dock ännu mer lågpro
duktivt, och ger bara cirka en tiondel av fuktängens
höproduktion. Att vattnet kan vara såväl gödande
som hämmande för tillväxten förklarar det något pa
radoxala faktum att de största ängsvattningsföreta
gen i Sydsverige sammanföll i tid med de största sjö
sänknings- och dräneringsföretagen.461
I många vattendrag kan vattnet vara slambemängt,
särskilt vid vårflod eller andra kraftiga flöden. Slam
met avsätts på stränderna vid högvatten, längs älvar
ibland i sådan mängd att en låg vall (levé) bildas en
bit från vattendraget där strömmen avtar och slam
met sedimenterar. Slammet göder vegetationen bland
annat genom att tillhandahålla vittringsnäring som
direkt tas upp av växterna och som även ökar ned
brytningen av organiskt material (Figur 71).462 En av
de produktionshöjande mekanismerna i d
 ammängar
var att slam tilläts sedimentera i dammen.463 När
dammen tappades ur var det viktigt att göra det för
siktigt så att inte slammet spolades bort.464
Inte minst i rena sedimentationsmarker, som i vatten
dragens innerkrökar och på slam- och sandbankar,
kunde höproduktionen vara god och uthållig.465
Kraftig slamdeposition kan dock under vissa år helt
kväva vegetationen och starta en ny succession.466
Också översilning med näringsfattigt och klart
vatten leder till produktionshöjning, vilket har an
tagits bero på ökad syresättning till växterna så att
de inte är hämmade av syrebrist och till nedbrytar
na, vilka frigör näring från torv och förna.467 Både
dammängar och silängar sköttes så att det blev en
växling mellan dränkning/översilning och torrlägg
ning, v ilket var avgörande både för denna nedbryt
ning och för växternas möjligheter att tillgodogöra
sig näringen.468
461
462
463
464
465
466
467

Emanuelsson m.fl. 2002, s. 152.
Sjörs 1954 s. 107.
Bylund 1956, s. 298.
Elveland 1979, s. 23.
Campbell 1948, s. 181.
Elveland 2015.
Hellström 1917, s. 521. Bylund (1956, s. 299) och Sjörs (1954,
s. 89) diskuterar den relativa betydelsen av ökad nedrytning,
slamavsättning och gödning med näringsrikt vatten.
468 Hellström 1917, s. 523; Frödin 1952.

Övervattning med riktigt näringsrikt vatten kan i
det historiska jordbruket förekommit i våtmarks- och
strandvegetation i åkerlandskapet, där näringsläckage
från åkermark påverkat vattendrag. Lantbruksprak
tikor argumenterar för att använda vatten från byar,
gårdar och gödselhögar för översilning,469 och Ema
nuelsson nämner att man i Skåne använde tvätt- och
processvatten från Staffanstorp och Jordberga sock
erbruk till översilning av ängar i Beddinge och Torr
berga.470 Även i vatten som är tämligen näringsfat
tigt kan skillnader i halten av löst mineralnäring ge
slående effekter på vegetationen. Ett par tydliga ex
empel är källflöden och mosslaggar där vegetationen
är annorlunda sammansatt och mycket mer produk
tiv än i fattigare torvmarker. Omvänt kan vatten med
vissa mineraler hämma växternas näringsupptag och
därmed minska produktionen. I Dalarna var man
medveten om att malmhaltigt vatten var olämpligt
att använda till översilning.471
Hydrologins ekologiska mekanismer i
ett ängsperspektiv
Våta och fuktiga marker har på de flesta håll varit
den viktigaste gruppen av ängar vad gäller hög och
uthållig höproduktion och, särskilt i norr, varit basen
i vinterfoderförsörjningen. På många håll kan till
gången på bördiga fuktängar haft betydelse för eta
blering av bebyggelse och jordbruksbygd (Figur 74,
Figur 75).472 Men vatten har varit både en v älsignelse
och en förbannelse för jordbruket. Samtidigt som
det skapade bördiga ängsmarker kunde det drabba
både ängar och åkermark genom oförutsägbara över
svämningar, och det fanns därför ett stort behov av
att reglera vattenfluktuationer i sjöar och vattendrag.
Den som behövde skörda hö i norra Sveriges skogs
bygder stod därtill inför flera ytterligare utmaningar,
bland annat kort växtsäsong och mycket av den slåt
terbara marken bestående av näringsfattig torv med
vitmossa, ris och buskar. Också mot dessa problem
kunde manipulering av vatten vara ett hjälpmedel.
Eftersom det således behövdes lagom mycket vat
ten för höproduktionen har i både norra och s ödra
Sverige dränering och ängsvattning förekommit
samtidigt, och på plan mark vanligen i kombination
med varandra.473 Många etnologiska och geografiska
469
470
471
472
473

T.ex. Arrhenius & Lindqvist 1894, s. 394.
Emanuelsson 2009, s. 283.
Levander 1943, s. 206.
Dedering 2001; Skoglund 2007.
Emanuelsson & Möller 1990.

119

Figur 72. Överst: På skyddade flacka stränder vid kusten kan mineralblandad torv byggas upp upp både av lokal produktion och av material
som förs dit med vattnet. Höproduktionen är ofta tämligen låg, men i bergiga kusttrakter har sådana marskland ändå varit viktiga slåtter- eller
betesmarker. Koster, Bohuslän. Foto Tommy Lennartsson.
Figur 73. Nederst: Björnmossa, vitmossa och kraftiga froströrelser har brutit upp ängsvegetationen sedan översilningen upphört på en
hård- och sidvallsvallsäng i ett biflöde till Mittån, Hede socken, Härjedalen 1990. Foto: Tommy Lennartsson.
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studier av jordbruk i nordliga ekosystem betonar att
hantering av vatten gått hand i hand med jordbrukets
expansion i skogsbygderna.474
Litteraturen om norra Sverige och Finland visar att
ängsvattning hade flera samverkande användnings
områden: att skapa slåttermark från oanvändbar myroch sjövegetation, att underhålla höproduktionen på
de ängar som skapats på magra organiska jordar, och
att öka och underhålla produktionen på mer produk
tiva ängsmarker. Behovet av att skapa ny ängsmark
på myrar hängde dels samman med befolkningsök
ning och jordbrukets expansion, och var dels ett sätt
att skapa produktiva våta ängsmarker som inte var
lika utsatta för oförutsägbara översvämningar som
älvängar och andra naturliga översvämningsmarker.475
Äng kunde med vattnets hjälp skapas från odug
lig torvmark främst genom att övervattningen dö
dade ris, buskar och vitmossor, och ökade nedbryt
ningen av torv och annat organiskt material. Både
dämning och översilning kunde användas och det
innebar i myrmarker att mosse förvandlades till kärr
med litet eller inget inslag av vitmossor och med
fler högväxta starrar och örter än i den opåverkade
fattigmyren. Flera författare betonar att vatten och is
var ett kraftfullt röjningshjälpmedel i det norrländ
ska jordbrukets expansion. I översilningsängar kunde
som nämnts en tjock isskålla skapas som dels kun
de rycka loss ris, buskar och mossa, dels genom sitt
tryck jämna till marken. Grotenfelt skriver om Fin
ska ä ngar att av isen
…tillplattas tufvorna, och alla ojämnheter utplå
nas, ja, t.o.m. stora stubbar nedtryckas i kärret, så
att detta efter isens smältning är alldeles slätt.476

Denna effekt var inte minst viktig i blöta d
 ammängar,
där man under våren tappade ur dammen så att isen
lade sig på ängen. Om inte vitmossan t rycktes ihop,
och helst bekämpades alldeles, sträckte den sig upp i
vegetationen och gjorde att man bara fick halva strån
när man slog.477 Metoderna för övervattning kunde
vara annorlunda under den skapande fasen än senare,
när ängen väl var formad. Exempelvis kunde vinter
översilning användas inledningsvis men inte sena
re.478 Mark kunde också överdämmas under längre
tid, ett eller flera år, för att mer fullständigt döda ve
474
475
476
477
478

Frödin 1952; Bylund 1956; Campbell 1948; Grotenfelt 1899.
Campbell 1948, s. 178.
Grotenfelt 1899, s. 241.
Campbell 1948, s. 192.
Elveland 1979, s. 53.

getationen och skapa en ny, näringskrävande, vatteneller våtmarksvegetation på det multnande underla
get.479 Frödin ger flera artlistor från översilade eller
uppdämda torvmarker som i någon mån belyser hur
vegetationen förändras när fattig myr omvandlas till
äng genom övervattning.480 Elveland har mer ingå
ende beskrivit vegetationsutvecklingen när övervatt
ning och slåtter upphör och i viss mån när den åter
upptas, och jämfört resultaten med Frödins uppgifter,
vilket sammantaget ger våra viktigaste ledtrådar till
ängsvattningens vegetationspåverkan.481 Till de mest
markanta effekterna av ängsvattning hör att vitmossor
och på fastare mark björnmossor trycks tillbaka kraf
tigt till förmån för ört- och starrvegetation, och möj
ligen också att brunrör och andra Calamagrostis-arter
ersätts av starr.482
Också i sjöbottenängar, alltså sjöar som kunde växel
vis torrläggas och dämmas, var ökad nedbrytning
den viktigaste mekanismen för att skapa produktiv
högväxt slåttervegetation. När hårdvallsängar över
silades var det i åkerbygder förmodligen vattnets
näringshalt som bidrog till produktionsökningen,
medan det i skogsbygder med näringsfattigt vatten
kanske snarare var den ökade fuktigheten.
I vintervattnade ängar var den tjälbegränsande ef
fekten på produktion och vegetation mycket bety
delsefull (Figur 73). Den temperaturhöjande effekten
har ansetts vara huvudorsaken till översilning av be
tesmarker i södra Storbritannien, eftersom man slapp
betesbristen i slutet av vintern om betesväxten kunde
komma igång tidigare (se avsnitt 9.2).483
Det finns många olika uppgifter om vilken pro
duktionshöjning ängsvattningen kunde ge, men upp
gifterna är så varierande att vi inte diskuterar dem
här.484 Det finns enstaka studier som jämför övervatt
nad och icke övervattnad produktion i liknande vege
tationstyper, och uppgifter som jämför före och efter
skapandet av äng från mosse eller annan lågproduk
tiv mark. I flera fall nämns att produktionen efter en
inledande fas kunde minska, inte minst i sänkta sjöar,
och man behöver därför skilja mellan tillfälliga pro
duktionseffekter och den långsiktiga produktionen.
Mycket höga skördar de första åren efter en över
vattningsängs iordningställande bidrog säkert till att
479
480
481
482
483
484

T.ex. Grotenfeldt 1899, s. 240.
Frödin 1952.
Elveland 1979, 1983, 2015; Elveland & Sjöberg 1982.
Se fr.a. Elveland 1979, s. 27 för dammängar och s. 55 för silängar.
Bettey 2007.
Exempelvis Grotenfelt 1899; Frödin 1952; Emanuelsson & Möller
1990, Emanuelsson 2009; Wallin 2011.
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Figur 74.
Våtslåtterlandskap i norr.
Trappåsens system av sluttande f.d.
slåttrade rikkärr i fjällbjörkskogen,
Ramundberget, Härjedalen.
Överst 2004, foto: Tommy Lennarsson.
Nederst konceptkarta Ljusnedals bruk
1819, Lantmäterimyndigheternas arkiv
23-tän-9 (PDM).
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Figur 75. Våtslåtterlandskap i syd. Nötmyrans översvämningsängar längs Svartån i Västerfärnebo, Västmanland 1983.
Foto: Tommy Lennartsson.

sprida metoderna. Grotenfelt återger ett exempel från
Österbotten i Finland där m
 ark i ett träsk som aldrig
tidigare slagits efter 3–4 år av dammäng
…nu kasta af sig 60 eller 70 vinterlass utom säf uti
så stor myckenhet, att ej allt kan bärgas.485

Till den totala produktionsökning som ängsvatt
ningen gav får i praktiken räknas inte bara biomassa
per ytenhet och år utan även ökad uthållighet i pro
duktionen, och större areal funktionell äng.
Ängsvattning och annan hydrologisk
påverkan i det förindustriella jordbrukets ängar
Dränering och reglering har under lång tid använts
för att förvandla blöta ängar till torrare äng eller åker
mark, men kan knappast ses som komponenter i ängs
skötseln och behandlas inte här. Intressantare från
skötselsynpunkt är de olika metoder som utvecklats
för att kontrollera och dra nytta av vattnet i ängsbru
485 Grotenfelt 1899, s. 77.

ket, utan att torrlägga ängsmarken. Sådana metoder
går tillsammans under benämningen ängsvattning.
Intressant från skötselsynpunkt är o ckså de andra
hydrologiska förhållanden, naturliga eller antropoge
na, som påverkade ängarnas ekologi och skötsel.
ängsvattning
Källor till kunskap om ängsvattning
Från norra Sverige finns rikligt med litteratur om
ängsvattning och naturlig vattenföring på ängar. Det
beror på att fuktängar av olika slag var v iktiga i det
norrländska jordbruket långt in på 1900-talet och att
ängsvattning och andra åtgärder därför ännu var i
aktivt bruk när etnologer och geografer började
intressera sig för sådana skötselformer.486 Så sent som
486 Sammanställningar av litteratur om norrländsk ängsvattning finns
i framför allt i Frödin 1952, Bylund 1956 och Elveland 1979, 1983.
Ängsvattning behandlas också i Hellström 1917, Levander 1943
och Campbell 1958. Den geografiska utbredningen av olika slags
ängsvattning har behandlats av Häggström (opublicerad 1960, men
sammanfattad 1993).
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Figur 76. Ängar längs ån Fulan och dess biflöde vid fäboden Grundsildret i Särna socken i Dalarna. Flera ängar har översilningsdiken anlagda i
överkanten; två sådana diken är markerade med pilar. Storbäckens skifteslag 1890, Lantmäterimyndigheternas arkiv 20-säa-23 (PDM).

på 1960-talet fanns enstaka silängar och dammängar i
bruk i Norrbotten, Västerbotten, Härjedalen och n
orra Dalarna, och var mycket vanliga vid 1900-talets
början.487 Ängsvattning har förekommit även i Jämt
land och Värmland men där upphört vid slutet av
1800-talet. Bylund tog på 1940-talet hjälp av sagesmän
från 88 byar i Västerbotten och fann att man i minst
75 byar hade levande minnen av ängsvattning, varav
60 med översilning. Omkring 25 av de bästa översil
ningsängarna var fortfarande i bruk.488 Slåtter på na
turligt övervattnade raningar pågick betydligt längre.
I den norrländska äldre litteraturen hittar man
detaljerade uppgifter om slåttern i olika slags våtmar
ker, om vegetationstyper, produktivitet, ängsvatt
ningens utformning och historia. Från Finland finns
också tämligen detaljerade beskrivningar av ängs
vattningens historia och utförande, både från den
sverigefinska tiden och senare.489

Utöver de publicerade undersökningarna av norr
ländskt ängsbruk, finns rikligt med legala h
 andlingar
rörande sjösänkning, dämning, nyodling och lik
nande. Dessa källmaterial har använts av vissa av de
nämnda forskarna bland annat till att belysa kolonisa
tion och bebyggelsehistoria i Norrlands inland.490 På
skifteskartor är bevattningskanaler ofta utritade, som
visar var det funnits översilningsängar. Varken kanaler
eller översilningar är dock beskrivna som sådana utan
kallas i regel bäck respektive slog, äng etc. (Figur 76).
Ängsvattning behandlas i många frågelistor, av
v ilka vissa använts i de nämnda etnologiska under
sökningarna. Någon systematisk analys av svaren för
Sverige som helhet har dock inte gjorts.
I senare forskning har nordsvensk ängsvattning
och raningslåtter behandlats utförligt av Jan Elveland
och Kjell Sjöberg.491 I anslutning till det n
 ationella
projektet för våtmarksinventering har flera skrifter

487 Frödin 1952, Elveland 1979.
488 Bylund 1956, s. 319.
489 Grotenfelt 1899.

490 T.ex. Campbell 1948; Bylund 1956; Häggström 1993.
491 Elveland 1979, 1983, 2015; Elveland & Sjöberg 1982.
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om våtmarker publicerats, av vilka flera berör slåtter,
ängsvattning och annan hydrologisk påverkan.492
I södra Sverige upphörde ängsvattningen gene
rellt tidigare än i norr, men ändå lär omkring fem
ton skånska ängsvattningssystem varit i bruk på
1920-talet493 och det sista ända in på 1940-talet.494
Trots att det således förekom sydsvensk ängsvatt
ning på 1900-talet, har den inte blivit nämnvärt före
mål för samtida etnologiska studier.495 I motsats till
de norrländska beskrivningarna av det faktiska bru
ket av våta ängar, består den sydsvenska litteraturen
därför till stor del av handböcker och rekommenda
tioner om hur ängsvattning borde göras. Med vissa
undantag496 är skrifterna översättningar och bearbet
ningar av brittiska och centraeuropeiska handböcker,
exempelvis den mest omfattande handboken i ängs
vattning av W. F. Dünkelberg som ursprungligen var
skriven för tyska förhållanden.497 När ängsvattning
senare behandlats i mer allmänna lantbrukspraktikor
har de första handböckernas rekommendationer i
stort sett upprepats.498 Även äldre skrifter om ängs
vattning, exempelvis av Tham, bygger oftast på erfa
renheter från centraleuropa, framför allt Tyskland,
där ängsvattning spreds redan under 1600-talet.499
Gemensamt för all d
 enna litteratur är att den i stor
utsträckning riktar sig till större gårdar med tillräck
liga resurser för att anlägga och sköta de omfattande
och komplicerade vattningsanordningar som föreslås.
I den senare forskningen har skånsk ängsvattning
behandlats av Urban Emanuelsson och Jens Möller.500
En bra genomgång av sydsvensk ängsvattning ges i
ett examensarbete vid Högskolan i Kristianstad av
Nils Wallin.501 Denna litteratur behandlar ängsvatt
ningens införande i Sverige, dess utförande och pro
duktionsekonomiska betydelse. Cook & Williamson
är redaktörer för en utförlig bok om brittisk ängs
vattning, vilken innehåller åtskillig information som
är relevant för sydsvenska silängar.502
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

T.ex. Länsstyrelsen i Norrbotten 2004.
Zachrisson 1922.
Emanuelsson & Möller 1990.
Zachrisson 1922 är ett undantag, men ger tämligen översiktliga
beskrivningar.
T.ex. Jensenius 1851; Jensenius betecknas i Svenskt boklexikon
1830–1865 som resande agronom i norska statens tjänst.
Dünkelberg 1873; se även Stephens 1841 som byggde på hans skotska
undersökningar och Patzig 1845, vars handbok utvecklades vid ett
tyskt Ängsvattningsinstitut.
T.ex. Arrhenius & Lindqvist 1894; Juhlin-Dannfelt 1923.
Tham 1782; se Fritzbøger 2009.
Emanuelsson & Möller 1990; Emanuelsson m.fl. 2002; Möller 1989;
Emanuelsson 2009 ger också internationella utblickar på ängsvattning.
Wallin 2011.
Cook & Williamson 2007.

Officiell statistik från exempelvis hushållnings
sällskapen ger uppgifter om ängsvattning, men, som
diskuterats i avsnitt 7.2, med stor osäkerhet i data
underlaget. Emanuelsson och Möller nämner proble
men med för låga siffror beroende på att inte alla nya
ängsvattningsprojekt är inrapporterade till hushåll
ningssällskapen, och med för höga siffror om för
bättrade system ovanpå gammal ängsvattning som
rapporterats in som nykonstruktion.503 Wallin har
uppmärksammat ytterligare problem, främst att sam
ma areal ängsvattning anges i statistiken år efter år
för många socknar under rubriken Vidd af under året
verkställda jordförbättringar. 504 Det kan spegla hus
hållningssällskapens svårigheter att få in årliga upp
gifter, eller bero på att de tolkat ”genom ängsvattning
verkställd jordförbättring” som den areal som årligen
vattnas, inte som förbättras genom att nya system
anlagts. Wallin menar att tidigare uppskattningar av
ängsvattnad areal hittills byggt på att de upprepade
arealsiffrorna räknats samman. När han avlägsnar
upprepade arealer ur materialet reduceras exempel
vis arealen ängsvattning i Malmöhus län 1866–1909
från drygt 18 000 hektar till mellan 4 300 och 4 900
hektar (beroende på om socken- eller häradsstatistik
används). En sammanfattande slutsats av källkritiken
är att officiell statistik bara ger en högst ungefärlig
uppfattning om den areal som ängsvattnats i Sverige,
både areal som vattnades samtidigt under en viss
period och som vattnats totalt sett under ängsvatt
ningens historia.
Övervattning av ängar har diskuterats inom naturoch kulturmiljövård sedan 1970-talet.505
Ängsvattningens teknik
Ängsvattning innefattar rent ekologiskt en mängd
åtgärder för att med hjälp av vatten öka höproduktio
nen. Åtgärderna kunde vara småskaliga och tillfälliga,
som att med några stenar eller grästorvor leda av ett
litet vattenflöde till en äng. Exempelvis beskriver A.
Rudén från Ore i Dalarna att
Om en bonde hade hackslog, hårdvallslog intill
en långsluttande väg, som vårvattnet s trömmade
utefter, ledde han vattnet från vägen inpå sin
hackslog. Detta vatten var naturligtvis uppblandat
med hästdyndjo och skulle va gödslande.506
503
504
505
506

Emanuelsson & Möller 1990.
Wallin 2011.
T.ex. Elveland 1979 och Grundström 1993.
Frågelista M 52, ULMA 4324, A. Rudén 1932.
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Ängsvattningen kunde också vara mer systematisk,
med tekniker som i olika delar av Sverige har beskri
vits utförligt av flera författare, varav somliga har
också gjort tämligen långtgående tolkningar av
metodernas ekologiska effekter.507
Ängsvattningens utförande skiljer sig på i stort sett
tre nivåer. Till att börja med är de ekologiska me
kanismer som diskuterats tidigare grupperade i två
huvudtyper av ängsvattning, överdämning och över
silning, vilka skapat dammängar respektive silängar.
Ofta kunde de olika teknikerna kombineras, se Figur
78. Utformningen av båda typerna skilde sig sedan
beroende på om de var anlagda i kuperad eller plan
terräng, vilket i princip också representerar en skill
nad mellan norra och södra Sverige. Slutligen skilde
sig utförandet av ängsvattningen mellan områden
beroende på skala, klimat, natur- och vegetationstyp,
lokala traditioner, kunskapsläge med mera.
Dammängar kunde skapas genom att helt enkelt
dämma upp ett mindre vattendrag så att dränkte
ett område, en tidigare sänkt sjö med en sjöbotten
äng, eller en osänkt sjö. I det sistnämnda fallet ska
pades en gördel av slåttervegetation runt sjön, i det
två förstnämnda fallen blev hela det dämda området
slåttermark. Alla sätten var vanliga i norra Sverige
där topografin underlättade såväl dämning som ur
tappning. Skalan på anläggningarna kunde variera
stort. Den norrländska litteraturen ger många exem
pel på att man med några strategiskt placerade
stenar och resta plankor i en bäck kunde skapa en
liten dammäng i en sänka eller ett kärr, eller dämma
en liten tjärn. I andra änden av skalan sänktes och
dämdes större sjöar och myrar, med hundratals hek
tar ängsmark och hela byar involverade. Exempelvis
byggdes omkring 1820 en 150 alnar lång och tre alnar
hög damm vid Kvarnhusforsen i Fårbäcken i Malå
i Västerbotten, med en beräknad arbetsinsats av 150
dagsverken.508
I södra Sveriges slättbygder var dammängar mer
komplicerade att anlägga, och handböcker rekom
menderar både invallning för att få upp vattenståndet
och dräneringsdiken för att tappa ur dammängen. I
praktiken fanns därför förhållandevis få dammängar
i slättbygden.509

507 Varav Elvelands (t.ex. 1979) bäst kopplar samman ekologi, historia
och teknik.
508 Bylund 1956, s. 310; även Frödin (1952) ger många exempel.
509 Wallin 2011, s. 15.
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Silängar i kuperad terräng skapades genom att
vattnet leddes från en sjö eller vattendrag till en hori
sontell ränna i överkanten av en sluttande äng. Där
ifrån fick vattnet sippra ut över ängen, eventuellt
styrt av små fåror eller ibland stockar som arrangera
des så att vattnet täckte mesta möjliga av ängens yta.
Ibland kunde trärännor på bockar användas för att
överbrygga motlut på vägen till ängen. Avrinningen
från ängen fick ofta mer eller mindre sköta sig själv i
norra Sveriges sluttningsängar. I handböcker föror
das dock mer utvecklad så kallad hängbyggd över
silning, där flera horisontella rännor utefter slutt
ningen successivt fick samla upp och på nytt fördela
vattnet.510 Enklast att översila var ängar längs b
 äckar
med någorlunda fall; vatten leddes från högre upp
bäcken till överkanten av en äng som låg längre ned
(Figur 76, Figur 77). Nackdelen var att s ådana bäck
ar kunde torka ut under sommaren, och det kunde
därför vara värt att leda vatten från en sjö som
tillhandahöll vatten permanent. Det byggdes en del
imponerande anläggningar i norra Sverige med upp
till 4–5 meter djupa genomgrävningar av höjder, kilo
meterlånga tilloppskanaler kombinerade med system
av trärännor och i enstaka fall akvedukter.511
I plan terräng behövde dikena för tillförsel kombi
neras med diken för bortförsel av vatten, vilket såle
des krävde betydligt mer komplicerade anläggningar
(Figur 72, Figur 79). De sydsvenska ö versilningarna
var därför för det mesta relativt omfattande. Hand
böckerna f öreslår mer eller mindre fantasifulla
konstruktioner, exempelvis att gräva om hela äng
ens yta till en s erie ryggar där tilloppskanalerna kan
dras, eller det d
 anska Petersenska ventilsystemet som
med ventiler kopplar underjordiska ledningar till för
delningskanaler i ängen. Förmodligen har inga av
dessa kostsamma system använts i Sverige.512
Såväl överdämning som översilning bygger på att
ängen växelvis blöts och torrläggs, och litteraturen
om ängsvattning visar att tidtabellen för vattning
en varierat stort. Det har funnits skillnader mellan
bygder, byar och enskilda brukare, och samtida lant
brukshandböcker ger ytterligare scheman för ängs
vattning. Vi vet inte i vad mån handböckerna verk
ligen följts, men om de följts har det främst varit i
södra Sverige, som haft ängsvattningssystem av det
510 Se exempelvis Wallin 2011.
511 Ett av de mest omtalade komplexa översilningssystemen är Rörträsk
i Norsjö i Västerbotten, beskrivet av såväl Frödin (1952) som Bylund
(1956) och Eleveland (1979), och nu kulturreservat.
512 Wallin (2011) diskuterar det för sydsvenska förhållanden.

Figur 77. Nedströms bild av dämmesrest och
tilloppskanal till översilningsäng i biflöde till
Storfjätån, Linsells socken, Härjedalen 1981.
Bäcken kommer från höger. Med hjälp av
dämmet mitt i bilden tvangs vatten in i den
grävda kanalen mot vänster, vilken ledde till
översilningsängar belägna både uppströms
och nedströms dämmet, de sistnämnda alltså
belägna bakom och nedanför granridån i
bildens vänstra kant.
Foto: Tommy Lennartsson.
Figur 78. Sätt att anlägga och kombinera
olika slags norrländska övervattningsängar:
översilningsäng, dammäng och sjöbottenäng.
Från Levander 1943 och Bylund 1956.
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Figur 79. Flygbild över sydligaste delen av Vombs ängar, Skåne, cirka 1960. Flöden i till- och frånloppsdiken är markerade med pilar, vars
placering baseras på information på skylt vid naturreservatet. Flygbild från Lantmäteriet (PDM).

slag handböckerna beskriver, och förmodligen på
större gårdar, som haft resurser till den tämligen ar
betskrävande passningen av vattningssystemen.
Handböckerna är sällan relevanta för nordsvenska
förhållanden, där tidtabellen för översilning i stäl
let utvecklats högst lokalt, anpassad till topografi,
vegetation, anläggningens ålder (vegetationens suc
cessionsstadium), tillgänglig arbetstid med mera.
Litteraturen antyder att man under hela ängsvatt
ningens historia och ännu under 1900-talet varit i
färd med att prova sig fram genom att lära av såväl
lyckosamma projekt som misslyckanden. Tydliga lo
kala tumregler för vad som är rätt översilningsregim
står i kontrast mot en stor variation mellan byar och
bygder, vilken indikerar att det rådde osäkerhet om
vad som egentligen var bäst. Frödin anför ett exem
pel på en tumregel från Älvdalen i Dalarna:
Det viktigaste när det gäller påförande av vatten
var att göra det i rätt tid. Det var när vårfloden
hade gått och göken lät höra sig, då var tiden inne
att stänga slogdammarna och släppa på vattnet på
ängarna. Översilningen fortsatte till 2 veckor före
slåtterns börja ifall det var mycket regnigt men
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endast en vecka när det var vacker väder. Slåttern
skulle börja den 12 juli.513

Det kan förmodas att sådana tydliga regler till viss
del hade syftet att samordna brukarnas insatser. Till
behovet av ständig metodutveckling bidrog säkert
också att ängsbruket expanderade till nya ekosys
tem, liksom att de vattnade ängarna ändrade karak
tär med tiden.
Gemensamt för all ängsvattning är vår- och
försommarvattningen som sattes in efter snösmält
ningen och vårfloden. Dess tidtabell varierade som
sagt mellan bygder och med årsmån, och natur
ligtvis också mellan olika slags ängar. Exempelvis
kunde vattenståndet i nordsvenska dammängar
antingen höjas under försommaren fram till någon
vecka innan slåttern, eller höjas tidigare under våren,
tappas ur under försommaren, för att sedan åter hö
jas försiktigt innan slåttern för att stimulera starrens
längdtillväxt.514 I söder hände det att ängar över
vattnades endast nattetid för att motverka frost. Från
Storbritannien finns exempel på att man översilade
513 Frödin 1952, s. 135, sagesman D.O. Eriksson, Lövnäs.
514 Elveland 1979, s. 23.

Figur 80. Överst myrslåtter på skidor vid en tjärn i Mangskogs socken, Värmland. Foto: Nils Keyland omkring 1915. Nordiska Museet (PDM).
Nederst utrustning för slåtter på blöta ängar, Norrland. Ur Hellström 1917, (PDM).

 nder vintern för att påskynda vårtillväxten, g jorde
u
ett uppehåll under maj–juni när området betades,
och översilade sedan en andra period för att få en bra
höskörd. Det är möjligt att liknande kombinationer
av slåtter och bete förekommit även i södra Sverige.
En viktig ekologisk faktor som bestämde hur länge
på våren en dammäng kunde stå under vatten, var
att många växter bara tål dränkning så länge de på
grund av kylan inte metaboliserar. I Arrhenius och
Lindqvist ges en tumregel:
Ett tecken därtill, att tiden är inne att genast
afsläppa dammvattnet, har man deraf, att b
 låsor
och skum visa sig på vattnets yta, hvaraf a ntydes,
att gräsvallen skulle ruttna, om vattnet finge
länge kvarstå.515

I norra Sverige var det vanligt, men inte någon abso
lut regel, att både damm- och silängar vintervattnades
så länge vattnet var tillräckligt kallt. Vintervattning
gav som nämnts flera fördelar, som bekämpning av
oönskad vegetation, utjämning av marken och mins
kad tjäle, men kunde under oturliga förhållanden,
515 Arrhenius & Lindqvist 1895, s. 395.
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I många ängsvattningssystem användes vattnet
också för andra ändamål, som kvarnar, slipstenar,
sågar och flottning (Figur 81). Vi känner inte till ifall
sådan vattenanvändning kunde påverka ängsvatt
ningens tidtabell.
Slåttern på övervattnade ängar anpassades till
vegetation och produktion, men för att ängen s kulle
hinna både växa till och torka upp innan slåttern, var
den med nödvändighet alltid tämligen sen. I n
 orra
Sverige togs hö bara vissa år om ängen var för låg
produktiv. För att underlätta slåttern och för att inte
skada känsliga lufttransporterande rötter och jord
stammar genom tramp, kunde myrskidor användas.520
För att undvika dränkning av luftkanaler lämnades
också hög stubb vid slåttern på blöta marker.521

Figur 81. Utsnitt ur karta över storskifte i Kittans by i Älvdalen,
Dalarna 1871. Flera kanaler har grävts för att leda bäcken norrifrån
genom ängarna innan den når Nässjön. I kanalerna finns flera
vattendrivna skvaltkvarnar, en såg och två tröskor. Levander 1943,
s. 206. Karta Lantmäterimyndighetens arkiv U61-12:1 (PDM).

främst för varmt vatten eller för lite silvatten under
isen, röta eller isbränna vegetationen.516 Förmodligen
var det sådana misslyckanden som g jorde att man i
vissa bygder bestämt menade att det var förkastligt att
vintervattna ängarna.517 Som nämnts kunde vinterö
vervattning användas under en restaureringsfas men
inte senare, eller då och då om ängen invaderats av vit
mossa eller annan oönskad vegetation.518 I södra Sve
rige tillämpades troligen inte vintervattning, och man
ville att ängen skulle vara upptorkad innan vintern.
Höstvattning, vanligtvis med växelvis vattning och
torrläggning, användes ibland i både norra och södra
Sverige, men för södra Sverige framförde olika hand
böcker olika åsikter om dess för- och nackdelar.519
516 T.ex. Levander 1943, s. 210; Elveland 1979, s. 54.
517 Grotenfelt 1899, s. 150; Vintervattning undveks exempelvis på flera
håll i Dalarna, se Levander 1943.
518 Elveland 1979, s. 52.
519 Sammanfattade i Wallin 2011.
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Ängsvattningens svenska historia
Den litteratur som citerats i avsnitt 10.6 visar att
ängsvattning i Sverige har haft sin ojämförligt
största kända omfattning under 1800-talet. V
 issa
belägg e ller berättelser finns från 1700-talet. S
 ådana
uppgifter är vanligare från Danmark, och ännu ä ldre
belägg finns från Tyskland och söderut.522 Som
nämnts har vissa företag överlevt in på 1900-talet.
De s ista ängsvattningarna tycks ha utförts i slutet av
1930-talet i Skåne och under 1950–1960-talet i Väster
botten, Norrbotten och Dalarna.523 Wallin disku
terar källor som kan indikera att det funnits äldre
ängsvattning i sydsverige som överlagrats med s enare
uppodling och ängsbruk, men de flesta förefaller
gälla kvarndammar och liknande; de fick inte skada
ängsväxten, men kan möjligen också haft funktionen
av dammängar.524
Den statliga lantbruksrådgivningen p
 ropagerade
under 1700- och 1800-talet för såväl ängsvattning
som dess motsats, dränering, båda i syfte att för
bättra ängarna.525 Bönderna skulle med både
piska och morot förmås att öka ängarnas areal och
produktivitet. Till piskorna hör den tidstypiska
retoriken (se avsnitt 7.2), där bönder som inte arbe
tade med ängsförbättring framställdes, exempelvis
i lantmätarnas sockenbeskrivningar från mitten av
1800-talet, som okunniga, oansvariga och oföretag
520 Elveland (1979, 1984) och Elveland & Sjöberg (1982) såg att bl.a.
fräken och trådstarr skadades av tramp när de växte i lös mark.
521 Elveland 1984b, 2015.
522 T.ex. Grotenfelt 1899, s. 78; Fritzbøger 2009.
523 Emanuelsson & Möller 1990; Bylund 1956; Frödin 1952;
Elveland 1979.
524 Wallin 2011, s. 20.
525 För norrländska förhållanden diskuterat av Bylund 1956.

samma. År 1740 förordnades om skattefrihet (till en
början i evärdelige tider men senare för 10–20 år) för
åtgärder som g jorde …kärr, mossar och annan olän
dig ödesmark fruktbärande.526 Bylund menar att skat
telättnader kan ha haft viss betydelse för införandet
av ängsvattning i Pite Lappmark, även om de v erkar
i första hand ha avsett större sjösänknings- eller upp
dämningsprojekt. En skrivelse 1759 från Kunglig Be
fallningshavare uppmanade Västerbottens krono
befallningsmän och häradsskrivare att propagera
för utdikningsföretag bland nybyggarna. I ansök
ningshandlingar framgår att sjösänkning ibland stod
i strid med samernas intressen, och att sänkningen
ofta motiverades av att tidigare fräkenslåtter tagit
slut. Synehandlingar visar dock också att den pro
duktionshöjande effekten av sänkningen ofta blev
kortvarig. Det ledde till att dämmen byggdes i sänk
ta sjöar för att kunna växla mellan överdämning och
torrläggning, och efter 1815 kombinerades alltid sänk
ning med dammanläggningar.527 De nationella styr
medlen för dränering kan således ha skyndat på in
förandet av dammängar i norra Sverige, men i övrigt
tycks ängsvattningen i norr som nämnts i stor ut
sträckning utvecklats lokalt, utan nämnvärt inflytan
de av lantbruksrådgivningen.
Medan en omfattande ängsvattning i norr i stort
sett infördes och utvecklades i tysthet, blev den ti
diga sydsvenska ängsvattningen uppmärksammad
med tävlingar, utmärkelser och publikationer. Ängs
vattningssystemen anlades av markägare i s amhällets
toppskikt, vilka verkade nära jordbruksrådgivning
och -politik. Exempel från tidigt 1800-tal är Fårebo
säteri i Kalmar län, Böksholm säteri och bruk i Kro
nobergs län, Söderfors bruk i Uppland, Valsta säteri
i Västmanland och Kilafors bruk i Hälsingland.528 I
Finland anlades redan på 1760–80-talet ängsvattning
på Buckila gård i Åbo och på Gammelbacka egen
dom i Borgå.529 Från 1840-talet byggdes s edan sys
tem på flera skånska storgods. Som nämnts var de
sydsvenska systemen ofta beroende av stora finansiella
resurser både för anläggande och skötsel. Exempelvis
fanns vid Beddinge ängar i Skåne en anställd ängs
vattnare, boende i en stuga i ängsmarken.530 Flera
handböcker betonar vikten av att ängsvattnarna vid
sådana anläggningar var yrkesskickliga, exempelvis
526
527
528
529
530

Bylund 1956, s. 303.
Bylund 1956, s. 302.
Wallin 2011, s. 24.
Grotenfelt 1899, s. 77.
Wallin 2011.

Dünkelberg, som menar att det krävs en person av
…karaktärsfast vandel, och som genom sitt
deltagande uti utförandet av vattningsängar
förvärfvat sig de för dessas underhåll och regel
rätta bruk erforderliga kunskaper.531

I södra Storbritanniens översilningssystem tycks sär
skild personal varit en absolut nödvändighet, både
för att öppna och stänga kanalerna på vissa tider
och för att med grästorvor och hacka kontinuerligt
justera vattenflödet jämnt över ängen.532
I norra Sverige, där ängarna till stor del bestod av
lågproduktiva våtmarker, var ängsvattning en ut
bredd och viktig del av foderfångsten på alla slags
gårdar. I södra Sverige hann ängsvattningen däremot
aldrig bli utbredd utanför storgodsen innan de na
turliga ängarna ersattes av foderproduktion på åker
mark. En svit av citat från befallningshavares fem
årsberättelser från Östergötlands län kan illustrera
ängsvattningen i ett sydsvenskt län. Landshövding
arna hade skyldighet att vart femte år rapportera till
ståndet i länet till Kungl. Maj:t. Bland många ämnen
som landshövdingen redogjorde för i sina femårsbe
rättelser fanns jordbruk och boskapsskötsel: produk
tionen, ifall fodret räckte, om det fanns boskapspro
dukter till avsalu med mera. Ett vanligt tema i dessa
berättelser var vilka typer av ”förbättrande åtgärder”
som gjorts och hur dessa fallit ut. Informationen
kom från Hushållningssällskapen som hade bra in
blick i förhållandena inom jordbruket.
På 1830-talet beskrev landshövdingen i Östergöt
land svårigheterna med ängsvattning:
Sankare ängar och de med löfskog beväxta äro
merendels lemnade åt naturens ensamma verk
samhet; på få ställen äro konstgjorda vattnings
anstalter.533 Ängs-vattning är dyr att bereda och
sjelfva verkställigheten har många svårigheter,
hvilkas öfvervinnande svårligen kan ske utan
större insigter, och hvilkas kostnader svårligen
kan ersättas utan en ovanligt gynnande
belägenhet.534

Men ängsvattning kunde ge god utdelning på annars
magra marker:
531
532
533
534

Dünkelberg 1873, s. 152.
Bettey 2007.
Befallningshavandes femårsberättelse i Östergötlands län: 1833–1837
Befallningshavandes femårsberättelse i Östergötlands län: 1838–1842
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Figur 82. Slåtter av frodig
starr i dammäng eller naturlig
översvämningsmark i norra
Sverige, tidigt 1900-tal.
Foto: Borg Mesch. Nordiska museet
(PDM).

… de sednare åren hafva några arbeten blifvit
gjorda för att med vatten öfversila magra ä ngar,
och utgången har ådagalagt den ofantliga vinsten
af dylika företag, der lokalen är tillräckligt
sluttande och vattentillgången tillräckligt
gifvande.535

Vinsterna med att översila eller lägga ängar under
vatten verkade aldrig ha fått något större genomslag i
Östergötlands län och blev inget vinnande koncept i
längden, inte minst för att man med tiden fann bätt
re metoder att öka foderavkastningen:
Ängsvattningarne hafva fortfarande lemnat bi
drag till rika afkastningar och vunnit flera sym
patier, men de naturliga ängarne synas allt mer
och mer försvinna och ersättas af artificiella.536
535 Befallningshavandes femårsberättelse i Östergötlands län: 1843–1847.
536 Befallningshavandes femårsberättelse i Östergötlands län: 1848–1850.
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Ängsvattnad areal
Som redan diskuterats ger statistiska uppgifter högst
osäker information om vilka arealer som ängsvatt
nats i olika delar av landet. Uppgifterna visar att de
största arealerna funnits i Skåne, Västerbotten och
Norrbotten, och att ängsvattning i övrigt förekom
mit i mindre omfattning i samtliga län i Sverige un
der senare delen av 1800-talet.537 En genomgång av
39 sockenbeskrivningar från omkring 1850 i olika
delar av landet visar att ängsvattning nämndes i åtta,
men bara för att upplysa om att ängsvattning inte
förekom. Ett par exempel:
… ehuru på många ställen, utmärkta belägenhe
ter för ängesvattning förefinnas, saknas insikt och
håg därföre… (Torsåker, i Gästriklands Bergslag
1859).
537 Wallin 2011, s. 37.

Figur 83. ”Sverigetavlan” (enligt STF 1935): Utsikt över en sjö vid Engelsberg i Västmanland av Olof Arborelius 1893. Sjön Snyten fungerade i sin
helhet som vattenmagasin för Ängelsbergs bruk i Norbergs bergslag. I slutet av sommaren, som i tavlan, var sjön kraftigt urtappad, men under
hösten och våren var vattenståndet högt. I skifteshandlingar för byarna kring sjön betecknas många av de strandnära ängarna som wattskadad
slog, exempelvis Laga skifte byn Broarna, Karbenning socken 1832. Foto: Nationalmuseum (PDM).

Vattendämning och silning är ännu icke begagnat
här dock givas det många bekväma tillfällen där
till, varför det endast fordras at någon börjar där
med för att flera skulle följa efter (Häggdånger,
Ångermanland 1859)
Några ängsvattningar eller översilningar har här
ingenstädes ännu förekommit (Törnevalla,
Östergötland 1854).538

Etnologiska och geografiska studier från nor
ra S
 verige visar att ängsvattning varit mycket ut
bredd, både i regionerna och bland byar och brukare.
Bylund menar att

538 Sockenbeskrivningar från Lantmäteriet.

… knappast någon bebyggelseenhet i Arvids
jaurs s:n saknade en mindre dammäng i slutet av
1860-talet…

och Birger säger om dammslåtter att
… att döma af de gamla fördämningar, som
träffas här och hvar vid bäckar öfver hela områ
det, har det förr varit allmänt användt.539.

Frödin gör en systematisk genomgång av ängsvatt
ningens omfattning i Norra Sverige fram till 1949.540
annan antropogen hydrologisk påverkan
Människan har manipulerat vatten för flera andra
ändamål, vilket också kan ha påverkat ängarnas pro
duktion (positivt eller negativt) och vegetation. När
dammar anlades för kvarnar, sågar, bergsbruk och
539 Bylund 1956, s. 308; Birger 1908, s. 85.
540 Frödin 1952, s. 120.
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Figur 84. Minnessten över sänkningen av sjön Tämnaren i Uppland på 1870-talet. Till en kostnad av ca 650 000 kronor sänktes sjön 1,1 meter.
varvid skapades initialt 6 585 hektar ny mark som kunde odlas upp av 261 jordägare. 562 hektar kom från torrlagd sjöbotten, resten i huvudsak
från ängsmark. Den slutliga arealen åkermark blev dock betydligt mindre eftersom marken sjönk och blev med tiden för blöt för att odlas
(se t.ex. Erikson 2012). Foto: Tommy Lennartsson.

liknande, drabbades ofta ängar uppströms av damm
röta. Ibland var tillstånd för att bedriva sådan verk
samhet kopplade till skyldighet att betala ersättning
för till drabbade brukare, ibland gick dämningen
till domstol. Exempelvis fick brukspatron Petré vid
Hofors bruk på 1680-talet böta 400 daler koppar
mynt till bönderna för dammröta i samband med att
han byggt en större damm.541
Det var också vanligt med bestämmelser för hur
långt in på våren dammar fick vara stängda. Sven Ek
beskriver i sin avhandling om skånska kvarnar hur
vissa kvarnar, gräskvarnar, bara fick användas under
den tid på året då kvarndammen inte skadade äng
arna.542 Om dämningen för gräskvarnen arrangera
des så att gräsväxten gynnades, var kvarndammen
en slags kombinerad kvarndamm och dammäng. I
många fall fick dock vattenkraften gå före höproduk
541 T.ex. Norberg 1959 s. 75 beträffande 1600-talets Hofors bruk.
542 Ek 1962.
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tionen och i sådana fall kunde ängar längs sjöar och
vattendrag både uppströms och nedströms vara helt
förödda (Figur 83).
I exemplet från byn Älvhyttan i Bergslagen (av
snitt 9.4) diskuteras att vattenföringen på ängsmar
ken nedströms hyttan förmodligen var annorlunda
när hyttan var i drift än idag, främst genom att ett
högt flöde bibehölls längre under sommaren än nu.
Om flödet innebar att ängsmarken översvämmades
kan det antas ha satt ner produktionen.
Hydrologiska faktorer i dagens ängsskötsel
Fuktiga och andra slags vattenpräglade g räsmarker
har drabbats dubbelt av jordbrukets omvandling,
både av upphörd hävd och av hydrologiska föränd
ringar. Det sistnämnda innefattar både dränering
och reglering av det slag som utraderat eller starkt
förändrat ängarna, och upphörd traditionell reglering
av sådant slag som bidragit till att forma biotoperna.

dränering
I skifteskartor från 1700- och 1800-talen utgörs snart
sagt varje sänka i det som idag är åkermark av o lika
slags fuktängar. Lantmätarnas termer för dessa ä ngar
beskriver naturtyper som vi idag bara kan gissa oss
till hur de såg ut. Torrläggningen av jordbruksland
skapet sedan mitten av 1800-talet är oerhört genom
gripande och endast fragment finns kvar av de häv
dade våtmarkerna och av vatten över huvud taget
(Figur 84). Det finns därför all anledning att prio
ritera skötsel av de våta ängar som ännu finns kvar i
hävd eller som kan restaureras.
reglering och upphörd ängsvattning
Skifteshandlingar visar också att i översvämnings
zonen längs odlingslandskapets vattendrag och sjö
stränder utgjorde i det närmaste all lämplig mark
äng. Även om sådana biotoper undgått dränering i
högre grad än våtmarkerna längre från vattendragen,
har de ofta förändrad hydrologi. Detta återigen
antingen genom att naturlig vattenföring ändrats
eller genom att gamla dämningar och r egleringar
som under lång tid format terrestra och a kvatiska
biotoper förändrats. Dessutom hade översvämnings
ängar innan de stora regleringarna en utbredning
som är svår att föreställa sig i dagens reglerade av
rinningsområden. Hugo Sjörs skriver om Säterdalens
ängar i Dalarna:
Förr gick vårhögvattnet över hela s trandängen
och normalt ett stycke upp i brinken. Under våld
samma vårflöden som åren 1916 och 1924 steg
vattnet högt upp i brinkarna och långt in i alla
sidodalar, fyllande bäckdalarna kilometervis från
älven. Nu är älven slagen i vattenregleringens
bojor och vårflodens makt är bruten.543

Citatet beskriver hur översvämningarna minskat
både lokalt, det vill säga att ytan av varje översväm
ningsäng reducerats, och i landskapet, det vill säga
att det finns färre översvämningsängar.
Det finns goda skäl till att prioritera hävd av de
ängar som ännu påverkas av någorlunda ursprunglig
vattenregim. Det behövs också, av två skäl, restaure
ring av vattenregimen i prioriterade gräsmarksobjekt.
För det första skulle det öka antalet och arealen av
vattenpåverkade gräsmarker. För det andra är, som
diskuterats tidigare, vattnet av så fundamental be
tydelse för vissa ängstyper att enbart hävd knappast
kan förväntas bevara b
 iotopernas biologiska mång
543 Sjörs 1949.

fald och biologiska kulturarv, om hydrologin är all
varligt förändrad. Restaurering av hydrologi görs i
många natur- och kulturmiljövårdsprojekt, men det
genomförs också många våtmarksrestaureringar utan
att den hydrologiska ekologiska historien utvärde
rats.544 Om restaurering görs och bygger på kunskap
om tidigare förhållanden, blir det uppenbart att vis
sa vattenpräglade ängstyper är lättare att restaurera
än andra.
Det kan förmodas att det finns goda möjligheter
att återinföra ängsvattning i nordliga våta eller
torrare ängar på ett sätt som återskapar den tidigare
ängsvattnade biotopen. Som beskrivits ovan är över
vattningsängar ofta stadda i förändring, genom att
övervattningen tillsammans med slåttern förvandlar
lågproduktiv eller oanvändbar vegetation till äng.
Det är troligt att en stor andel av 1800- och 1900talets övervattningsängar genom hela sin historia var
präglade av denna förvandling och att många ä ngar
aldrig uppnådde något ”stabilt slutstadium”, innan de
övergavs. Att återuppta ängsvattning innebär att ny
starta denna förändring. En annan gynnsam faktor
för restaurering är att vattenkvalitén i nordliga
vattendrag och våtmarker oftast torde vara tämligen
oförändrad.
Många före detta silängar, särskilt i norra S
 verige,
har undgått dränering och uppodling och har ännu
inte växt igen, och är alltså fortfarande restaurerbara
biotoper.545 Att återuppta enbart slåtter skulle skapa
en annan biotop än om man återupptar både s låtter
och översilning. Hur stor den skillnaden är behö
ver bedömas i varje enskilt fall utifrån vegetationen.
I ris-och vitmossdominerade myrbiotoper hade över
silningen avgörande betydelse för att forma en mer
ört- och starrdominerad vegetation med brun- och
stjärnmossor. I rikkärr är skillnaderna mindre mellan
översilat och ej översilat tillstånd. Även fastmattekärr
med ull- och tuvsäv kan förmodligen i många fall
bestå utan översilning, men frågan är hur uthålliga
de är under slåtter om inte översilning förbättrar de
ras näringsstatus.546 I nordliga dammängar har över
vattningen förmodligen alltid avgörande betydelse.
Hårdvallsängar och fuktängar växer igen utan
hävd, men i norra Sverige kan igenväxningen gå
mycket långsamt. Det finns därför rikligt med ännu
öppna före detta ängar där hävd skulle kunna åter
544 Andersson 2009, s. 43.
545 Igenväxning av slåtterkärr i fjällbjörkskog diskuteras i Pettersson
2013.
546 Elveland 1979, s. 57.
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Figur 85. Sjön Tysslingen i Närke på häradskartan
från 1860-talet med dagens strandlinje inritad
(yttersta gränsen för gungflyvegetationen).
Dagens strandängar låg under vatten på
häradskartan utom smärre arealer längst i
norr och nordväst. Häradsekonomiska kartan
Tysslinge 1864–1867 Rikets allmänna kartverks
arkiv J112-72-25. Häradsekonomiska kartan
Kil 1864–1867 Rikets allmänna kartverks arkiv
J112-72-20 (PDM).

Småstarrvall

Lindvall
Hårdvall

Hårdvall

Tuvig och hård vall
Småstarrvall

Fnugvall

Röö-, dyoch mossvall

Småstarrvall

Figur 86. Utsnitt ur avmätning över Älgesta vid
Tysslingen i Närke från 1695. Ängarnas olika delar
beskrivs kort direkt i kartan: starrvall, mossvall,
röövall, fnuggvall, dyvall. Geometrisk avmätning
Älgesta, Kils socken, 1695. Lantmäteristyrelsens
arkiv S6:51-56 (PDM).
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upptas, varav vissa varit översilade. I högörtängar har
översilningen troligen mindre betydelse för vegeta
tionen, medan ris-, stagg- och björnmossdominerade
biotoper som i Figur 73 mycket väl kan behöva över
silning för att återupptagen hävd ska leda till restau
rering av den tidigare ängsbiotopen.
I sydsvenska före detta våta ängar har ofta förhål
landena ändrats avsevärt sedan ängsvattnings- och
slåtterepoken och det är då svårare att restaurera
ängarnas vegetation. Många objekt har genomgått
en period av bete, uppodling, gödsling, dränering
och kraftigt begränsade vårflöden.547 Ofta har dessa
åtgärder orsakat en kraftig nedbrytning av torven,
ibland till den grad att blöta marker åter skapats på
den lägre marknivån, och ny torvbildning påbörjats.
Det kan också tänkas att förändrad v attenkvalité
i jordbrukslandskapets sjöar påverkar vegetatio
nen.548 Översilningen i sydsvenska system tycks ha
varit noggrant kontrollerad i syfte att skapa en jämn
vattenfi lm över ängen, och vid rätt tillfällen under
året. Eftersom sådan arbetskrävande skötsel knap
past kan genomföras idag, är det troligt att återupp
tagen ängsvattning i viss mån skulle skapa andra bio
toper än förr.
Givetvis finns det stora fördelar med att r estaurera
våtmarker, även om inte den ursprungliga ängsvege
tationen kan återskapas, för fågel- och insektsliv,
landskapsbild, kulturmiljövärden, näringsretention etc.
Ett särskilt problem utgör strandängar vid sänkta
slättsjöar. Sådana sjöar kan ha avsevärda arealer häv
dad eller restaurerbar gräsmark, som dock ofta ligger
på gungflymattor som bildats efter sänkningen.549
Även om delar av sjöns stränder varit i kontinuerlig
hävd och således skulle kunna representera en hävd
kontinuitet, har gräsmarkerna både bytt plats och
fått förändrad hydrologi. Kunskapen om i vad mån
den gamla ängsvegetationen verkligen kan bibehål
las och återfås med strandängshävd i sänkta sjöar är
mycket begränsad.
I sjön Tysslingen i Närke har slåtter och bete åter
införts på strandängar och flytvegetation. Nästan
all historisk ängsmark kring Tysslingen är u
 ppodlad
och majoriteten av dagens strandängar har till
kommit efter sjösänkningen då uppodlingen redan
var genomförd (Figur 85). Även om dagens ängar,
547 Alexandersson m.fl. 1986, s. 23.
548 Frödin (1954, s. 96) nämner vattenkvalité som en tänkbar förklaring
till sävens försvinnande i Hjälstaviken.
549 Rosenberg 1974. Rosenberg, K. 1974. Sjön Tysslingens vegetation
och fågelliv. Länsstyrelsen i Örebro län.

huvudsakligen på gungfly, är varierade vad vegetatio
nen beträffar, är det troligt att de historiska slåtter
markerna bestod av ett ännu större spektrum av
vattenpåverkade ängstyper. Äldre kartmaterial visar
tydligt att här fanns en mosaik av mineral- och torv
jordar, av hårdvalls- och sidvallstyper, och av starr-,
gräs- och örtvegetation (Figur 86). Det finns en litet
område i norra änden av sjön som kan ha fungerat
som en brygga mellan den historiska markanvänd
ning och dagens hävd, men det är oklart i vilken
mån vegetation från den historiska ängsmarken fort
farande finns i dagens strandängar.
Det finns slutligen också anledning att uppmärk
samma att lång tids reglering genom kvarn- sågoch hyttdammar kan ha bidragit starkt till att forma
strandbiotoper, bland annat ängar. Sådana effekter på
biologisk mångfald och kulturmiljövärden behöver
beaktas vid restaurering av vattendrag.550 Det finns
en risk att viktiga ängsbiotoper förstörs om gamla
dammanläggningar alltför oreflekterat rivs ut i syfte
att restaurera spridningsvägar i vattendrag för fisk
och andra organismer.551
upphörd och förändrad hävd och skötsel
Eftersom fuktiga ängar haft så stor betydelse för hö
försörjningen, har myrar, kärr, stränder och fuktdråg
slagits överallt i landskapet, och som nämnts kan höet
ha bärgats på förvånande stora avstånd från byarna.
Det innebär att slåtter har påverkat betydligt fler na
turtyper, och i betydligt fler områden, än vi vanligtvis
föreställer oss. Det är befogat att nästan var som helst
i Sverige fundera över om slåtter förekommit när man
står inför en någorlunda produktiv fuktig biotop ned
anför kalfjället (Figur 87, Figur 88). I skogsbygder har
också lågproduktiva myrar slagits i stor utsträckning
(Figur 88). Exempelvis karterades i Älvdalens krono
park vid storskiftet 1870 3767 hektar slåttermyr, för
delad på 1352 ägofigurer. Den syn som gjordes under
1930-talet visade dessutom att storskiftet missat åt
skillig slåttermark och att arealen således varit ännu
större.552 Det finns goda möjligheter att med historiska
källor ta reda på ifall en våtmark varit äng; som
nämnts är ängsmarken tämligen systematiskt karte
rad. Ängsmarken är också ofta noggrant indelad i olika
typer (Tabell 3) och de våta ängarna är inget undan
tag (Figur 88). Markus Pettersson fann exempelvis ett
550 Se t.ex. Riksantikvarieämbetet 2015.
551 Beträffande ekologisk restaurering se t.ex. Naturvårdsverket 2007;
Fiskeriverket och Naturvårdsverket 2008.
552 Veirulf 1937, s. 19.
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Figur 87. Till vänster lokalhistoriskt minnesmärke över en gammal slog i fjällbjörkskogen vid f.d. Hågnvallens fäbod, Härjedalen – i en naturtyp
som i sitt nuvarande tillstånd inte självklart identifieras som före detta slåttermark. Till höger tidigare slåtterkärr på Mittåkläppens (Kliehpie)
sluttning, Härjedalen (se Boëthius 1939). Renbete har bevarat de öppna gräsmarkerna kring fjället, men utanför rengärdet är ängarna
igenväxande med viden. Båda bilderna 2005. Foto: Tommy Lennartsson.

tjugotal benämningar på slåttermark i laga skifteskar
torna för fjällbjörkskogen i västra Härjedalen.553
Även om man således oftast kan få fram kunskap
om en våtmarks eventuella slåtterhistoria, behöver
man i ett skötselsammanhang bedöma dels hur slåt
tern påverkade olika slags våta naturtyper och dels
hur mycket av slåtterpåverkan som finns kvar idag.
Här är kunskapen tyvärr mer bristfällig och bedöm
ning måste göras för varje enskilt objekt. I naturligt
öppna slåttermyrar saknas ofta påtagliga spår av slåt
ter i vegetationen. Det kan bero på att vegetationen
på gamla slåttermyrar tämligen snabbt återgår till
ett mer naturligt stadium. Det innebär bland annat
en större strukturell heterogenitet med ojämnheter
kring tuvbildande starr, trädsocklar etc, s törre inslag
av ris, buskar och träd, färre slåttergynnade starr
arter, tåg och örter, och en tydligare zonering mellan
laggen och den öppna delen av våtmarken. På slått
rad myrmark går de öppna ytornas arter i s törre ut
sträckning in i laggzonen och flera slåtterkänsliga
553 Pettersson 2013, s. 22.
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lagg-arter minskar.554 Det kan dock också tänkas
att vi har för dålig kunskap om vilka arter i den till
synes naturliga vegetationen som faktiskt är ett arv
från slåtterepoken; det gäller såväl öppna våtmarker
som sumpskog.555
Skillnader mellan slåtter och bete har diskuterats
i avsnitt 5.2. Skillnaderna kan vara särskilt markan
ta i våta ängar eftersom de två hävdformerna inte
bara ger olika slags störning på vegetationen, utan
också påverkar hydrologin på olika sätt. Framför allt
gör trampet från betande djur på organiska jordar
att tuvbildningen förstärks, vilket i sin tur kanalise
rar trampet till mellanrummen mellan tuvorna, där
marken kraftigt kompakteras och grässvålen trampas
sönder (Figur 90).556 Övergången från slåtter till bete
i våta gräsmarker är också mycket omfattande, fram
för allt i f.d. strandängar, både havsstrandängar och
stränder vid sötvatten (Figur 91).
554 Moen 1985a, 1985b.
555 T.ex. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1988.
556 Regnell 1980.

Figur 88. Ängar på avlägsna utmarker. Överst rester av stängsel runt höstackar på en slåttermyr i Särna, Dalarna 1991, nederst en gammal
slåtterbod på översilningskärr nära trädgränsen på Skarsfjällets (Rååsengealta) nedre sluttning, Härjedalen 1994. Foto: Tommy Lennartsson.
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Figur 89. Kärr i fäbodskogen vid Vålbrändan
och Nysätra i Transtrands socken, Dalarna.
Kärret hålls idag trädfritt av blötan och tidvisa
översvämningar i ett biflöde till Fejmån, men med
tanke på närheten till fäbodarna kan man gissa
att det tidigare slagits. En karta över uppmätning
av skifteslagets avrösningsjord 1873 visar mycket
riktigt att så varit fallet (område 473 på kartan).
Lantmäterimyndigheternas arkiv 20-tra-70 (PDM).
Foto: Tommy Lennartsson.
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Figur 90. Överst t.v.: Dumdals äng vid Hjälsta i Uppland, ett källpåverkat rikkärr, har efter många års bete förvandlats från äng till tuvig
betesmark. Växtekologer vid Uppsala universitet har studerat effekter av olika slags hävd- och restaureringsåtgärder, bland annat
flåhackning av tuvor. Se Sundberg 2006, s. 27. Foto: Tommy Lennartsson.
Figur 91. Nederst: Havsstrandängar vid Ledskär i norra Uppland, idag betade, men med ett förflutet som slåttermark (mitt i kartbilden
ovan t.h.) Foto: Bergslagsbild, upphovsrätt Länsstyrelsen i Uppsala län och Upplandsstiftelsen. Karta: Rikets Allmänna kartverks arkiv
Skärplinge 1859–1863 (PDM).
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Figur 92. Fagningseldar om våren. Marișel, Rumänien. Foto: Anna Westin.

10.7 Andra underhålls- och
förbättringsåtgärder i ängarna
Utöver själva skörden av hö och bete, kunde olika
aktiviteter utföras i ängarna för att underlätta skörd
eller förbättra deras tillstånd. Vissa åtgärder var
årliga, andra mer oregelbundet förekommande.
Vårräfsning och fagning
I alla ängar med träd och buskar behöver kvistar och
grenar tas bort innan slåttern och löv räfsas kring för
att göda ängen. Sådan vårfagning kunde innehålla
mer eller mindre systematisk vårräfsning av ängen
(vilken även avlägsnade en del fjolårsgräs), och var
ofta kombinerad med bränning.557 På flera håll var
man dock medveten om lövens gödslande effekt och
räfsade inte bort dem mer än nödvändigt.558
Ekologiskt innebär fagningen bland annat att
557 T.ex. Linné 1741, 12 augusti; Lithberg 1934; Sjörs 1954 s. 16-18; Olika
underhålls- och förbättringsåtgärder diskuteras också i Simán &
Svensson 1998.
558 T.ex. Konradsson 1964.
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grässvål och förnafattig mark kan sträcka sig ända in
under trädkronor och buskar. Det gynnar dels kärl
växter i allmänhet, dels mykorrhizasvampar och
hemiparasitiska kärlväxter knutna till buskar. Bränn
fläckarna i sig får ofta särpräglad flora av kärlväxter,
mossor och svampar och bland annat förekomsten av
kransrams i sydvästsverige har föreslagits vara kopp
lad till fagningsbruket.559 Att avlägsna gammal förna
under våren torde varit positivt för kärlväxter genom
att det minimerar förnalagret utan att påverka frö
produktionen på samma sätt som hård sommarhävd.
Effekter på insekter är dock mer oklara, och man kan
tänka sig negativa effekter på arter som övervintrat
på vegetationen eller grenlevande insekter som inte
hinner lämna sitt substrat innan fagningen.
Bränning
Etnologisk litteratur beskriver hur ängar kan ha ska
pats med hjälp av bränning av skog, framför allt i
559 Carlsson 1991.

samband med nybyggarnas expansion i Norrland,
etablering av fäbodar och i samband med svedje
bruk.560 Däremot finns inga uppgifter om att eld
skulle använts för ängarnas underhåll, utöver brän
ning av ris och löv under vårfagningen. Från andra
håll i Europa finns uppgifter om att ängar då och då
bränts som underhållsåtgärd, framför allt för att få
bort förna och ris i ängar som av någon anledning
inte kunnat eller behövts slås årligen. Ett par nutida
exempel från Rumänien är ängar som bara slås un
der höbristår och blåtåtelängar som behöver vila un
der kortare perioder för att återfå sin produktivitet.561
I Sverige har regelbunden bränning förekommit för
att förbättra bete, men det är dåligt känt hur utbredd
bränning varit i olika gräsmarkstyper.562
När bränning idag diskuteras i skötselsammanhang
är det ofta som ersättning för slåtter, således en ny
hävdform. Erfarenheter av hur sådan bränning utan
slåtter påverkar biologisk mångfald går isär, förmod
ligen till stor del beroende på skillnader i brännings
metod, men en närmare analys ligger utanför denna
sammanställning.563
åtgärder mot näringsbrist och mossa
Flera av de skötselkomponenter som diskuterats i
detta kapitel har haft som effekt, och ofta också som
huvudsyfte, att öka ängarnas produktivitet. Den
äldre litteraturen är rik på uppgifter om minskad
produktivitet i ängarna, vilket ytterst är en naturlig
följd av näringsbortförseln från ogödslade slåtter
marker.564 Även själva den störning som slåttern ut
gör, kan antas minska produktionen vad hö beträffar,
genom att konkurrensförhållandena ändras mellan
höproducerande kärlväxter och bottenskiktets mos
sor. I äldre litteratur anges ofta förmossning vara
orsaken till minskad höproduktion, även om vissa
författare funderat över mekanismerna bakom ökad
mosstäckning. Förmodligen täcker exempelvis Sam
uel Norrgrens lista från 1754 över orsaker till mossans
tillväxt in de viktigaste ekologiska mekanismerna:565

560
561
562
563

T.ex. Grotenfelt 1899; Levander 1943; Campbell 1948.
Dahlström m.fl. 2013.
Se exempel i Croneborg & Mebus 2017.
Milberg & Bergman (2014) har jämfört flera studier och menar att
effekterna är övervägande negativa jämfört med bete och slåtter.
Larsson & Persson (opubl.) fann genom egna studier att bränning är
minst lika bra som slåtter.
564 Diskuterat i exempelvis Ekstam m.fl. 1988, s. 38.
565 Norrgren 1754.

1:o mycken wätska och syra…får stå qwar
och syra, då marcken bifwer otienlig at nära
gräswäxten.
2:o om ängen slås så tidigt på sommaren
flera resor i rad, at gräsfröen ei hinna
mogna, mycket mindre så sig förr än ängen
blifwer bärgad…
3:o om ängen betes för bittida om wåren,
eller för sent om hösten, då jorden af rägn
och watn är mycket upblött och lös, utrotas då
en stor del af gräset…då måssen strax intager
dess ställe, och hindrar andra wäxter, at där
så sig.
4:o …at ängen blir owåligt slagen, så at
stubben blifwer lång.
5:o när ängen om sommaren slås för nära
til marcken, och starckt solsken följer därpå,
borttorckas gräsroten och måssan lämnas
således rum…

Även om mossa och lavar (vilka i den äldre littera
turen vanligen räknas till mossa) är lågväxta, har de
flera konkurrensfördelar mot den högre vegetatio
nen. Utöver att mossan oftast skadas mindre av slåt
tern, har de flesta mossarter en längre v äxtperiod
genom att de fotosyntetiserar även vid låga tempe
raturer under tidig vår och sen höst, då kärlväxterna
inte tillväxer.566 Mossa och lavar utövar dels en ak
tiv konkurrens genom att växa över kärlväxterna och
minska deras tillväxt och överlevnad,567 dels en pas
siv, genom att, liksom förna, hämma nyetablering
från frö.568 Både mossa och förna missgynnar grodd
plantor genom att fysiskt hindra dem från att nå lju
set eller deras rötter från att nå marken,569 genom
att sänka temperaturen,570 och genom giftiga ämnen
(allelopati).571 Särskilt i fuktiga klimat kan mosstill
växten bli mycket kraftig och ibland samverka med
ljung, blåbär och andra ris genom att mossan växer
upp längs stammarna och tillsammans med riset
bygger upp tjocka lager ”ris-mosstorv” och levande
566
567
568
569
570
571

Proctor 1982.
T.ex. Zamfir m.fl. 1999; Donath & Eckstein 2010.
T.ex. Sedia & Ehrenfeld 2003; Dostal 2007.
Morgan 2006; Facelli & Pickett 1991.
Soudzilovskaia m.fl. 2011.
Steijlen m.fl. 1995.
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Figur 93. Länsstyrelsen i Västra
Götalands län vårräfsar mossa;
lilla bilden visar mosskörden på en
cirka 30x30 meters yta.
Foto: Jennie Niesel (stora bilden)
och Karin Hante.

material. Som Norrgren noterade kan mossa snabbt
etablera sig på bar jord och gynnas därför av inten
siv störning. Samtidigt kan den på mager mark, där
konkurrensen från kärlväxter är låg, gynnas av brist
på störning (se exempelvis Figur 73).
Flera åtgärder mot mossa föreslogs av s amtida fors
kare och lantbruksrådgivare, varav de viktigaste var
gödsling, kultivering, spridning av aska och insådd.
Det är dock oklart i hur stor utsträckning dessa för
slag kom i praktiskt bruk. Övervattning har beskri
vits i avsnitt 10.6 och uppenbart varit vanligt både
för att skapa och underhålla ängar, främst i n
 orra
Sverige. Grotenfeldt, som gick igenom litteratur om
Finlands jordbruk, menade att olika slags kultive
ring av ä ngar blev allt vanligare under 1800-talet;
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det rörde sig om kraftig harvning eller tillfällig
uppodling med en eller ett par spannmålsskördar.572
Med tanke på det allt större behovet av åkerjord
under 1 800-talet verkar det troligt att tillfällig upp
odling användes som en kombinerad metod för ängs
förbättring och spannmålsproduktion även i Sverige,
på de ängar där det var möjligt. Från finska Öster
botten berättas hur ängar som blivit överväxta med
björnmossa täcktes med 15–20 centimeter granris
på hösten, för att sedan åter kunna slås efter ett par
år, då mossan t illsammans med riset förvandlats till
mull.573
572 Grotefeldt 1899, s. 244.
573 Pazelius 1751, s. 28.

Det viktigaste medlet att upprätthålla produktio
nen i ängar var annars röjningsbruk i lövängar, vilket
dock inte behandlas i denna sammanställning.
Mossa i ängar är ett problem även i dagens s kötsel.
I vissa fall kan orsakerna till förmossning tänkas vara
de samma som förr, exempelvis n
 äringsutarmning,
årlig störning som med tiden trycker tillbaks kärl
växter, eller andra orsaker på Norrgrens lista ovan.
Men ofta kan nog förmossning snarare vara ett
symptom på hävdförändringar, det vill säga att
dagens hävd skiljer sig från den historiska. Exempel
är brist på skötselkomponenter som efterbete, kulti
vering, gödsling, vårräfsning eller övervattning. En
historisk-ekologisk analys av den aktuella ängen kan
ge ledtrådar, och kan indikera att man bör återinföra
eller imitera saknade skötselkomponenter. Om inte
det kan göras, kan bristen behöva kompenseras
genom exempelvis räfsning av mossa (Figur 93).
I våta ängar är mossa naturligt dominerande i bot
tenskiktet. Genom att lien kapar dem, kan upprätt

stående vit- och björnmossor försvinna och ersättas
av krypande brunmossor. Övervattning hade bland
annat som syfte att bekämpa kraftiga mosstäcken
och Elveland nämner att man i övervattningsängar
också aktivt röjde bort envist kvardröjande bestånd
av vitmossor och björnmossor för att underlätta den
vegetativa förökningen av exempelvis flaskstarr, som
skjuter skott från krypande jordstammar.574
Träd och buskar i ängarna
I många ängstyper är skötsel av träd- och buskskiktet
en central del av skötseln, både genom skörd av löv
foder och åtgärder i syfte att förbättra ängarna. Träd
och buskar kunde skötas och skördas i såväl t orra
som våta ängstyper. Vi behandlar emellertid inte de
träd- och buskbärande ängarna i denna samman
ställning utan avser återkomma till dem i en senare
genomgång
574 Elveland 2015.
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Naturvårdsslåtter på en skogsäng på Raggarön, Uppland. Foto: Tommy Lennartsson.
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11. Sammanfattning, ängar och ängsskötsel förr och idag

11.1 Att överbrygga skillnader mellan
förr och nu
Denna kunskapssammanställning visar att ängarna
i det förindustriella odlingslandskapet i många avse
enden var annorlunda än idag. Vissa av skillnaderna
kan vi knappast förbättra annat än marginellt, som
att ängarnas areal och konnektivitet bara är bråk
delar av tidigare omfattning. Sådana brister behöver
kompenseras genom nya slags åtgärder, exempelvis
aktiv spridning av arter mellan ängar och introduk
tion i ängar från vilka populationer försvunnit. Äng
ar är helt och hållet kulturskapade biotoper och man
behöver förmodligen utnyttja alla kvarvarande ängs
objekt av tillräcklig kvalité för att kunna bevara
ängsbiotopernas biologiska mångfald och biologiska
kulturarv långsiktigt.
En annan skillnad är att dagens ängar saknar v issa
avgörande skötselkomponenter eller m
 iljövariabler,
och den typen av skillnader går ofta att åtgärda.
Genom att återinföra, restaurera eller imitera kom
ponenter och miljövariabler som saknas i dagens
ängsskötsel, kan kvarvarande ängsobjekt ges så bra
ekologisk kvalité som möjligt. Vilka skötselkompo
nenter som är viktigast att återinföra behöver bedö
mas för varje äng, och denna sammanställning har
visat att det sällan är befogat att använda g enerella
tumregler eller ”sanningar”, exempelvis beträffande
slåttertidpunkt, i vilken ordning olika ängstyper
slogs, eller beträffande slåtterns noggrannhet och
frekvens. Biologiskt kulturarv kan med fördel använ
das för att ge mer precisa ledtrådar till sådana sköt
selkomponenter. Det står också klart att vi behöver
beakta fler skötselkomponenter i ängar än vad som
vanligtvis görs. Vi vill särskilt framhålla hötorkning
i ängen, kultivering och spridning av hö och frö, som
exempel på ekologiskt mycket viktiga skötselkompo
nenter vilkas betydelse har underskattats.
Det är sällan möjligt att helt och hållet efterlikna
de lågteknologiska men arbetsintensiva metoder för
ängsskötsel och höskörd som förekommit historiskt,
därtill är dagens praktiska och ekonomiska förutsätt
ningar alltför förändrade. Detta kan vara ett problem
för vissa skötselaktiviteter, men å andra sidan inrym

mer dagens förhållanden också åtskilliga nya möjlig
heter, som jordbruksstöd, skötselmedel, mekanise
ring och effektivisering. Ängar som förr skördades
och sköttes av många människor utspridda över fle
ra byar, kan idag skötas av några få naturvårdsentre
prenörer med maskiner och goda kommunikationer
till sin hjälp. Avgörande för att den nya skötseln ska
ge tillräcklig ekologisk kvalité i ängarna är dock att
man vet vilka historiska skötselkomponenter som be
höver imiteras, och komponenternas ekologiska bety
delse. I denna kunskapssammanställning har vi dis
kuterat olika skötselkomponenter i sitt ekologiska
och historiska sammanhang och även gett teoretisk
bakgrund till deras effekter på biologisk mångfald.
Detta ger förhoppningsvis idéer till vad man b
 ehöver
tänka på vid ängsförvaltning och en kunskapsbas för
att bedöma hur viktig en viss skötselkomponent är
för en viss äng, och hur den vid behov kan imiteras
med nya metoder.

11.2 Vet vi tillräckligt?
Kunskapssammanställningen visar tydligt att den
publicerade kunskapen om ängar och ängsskötsel
skulle behöva kompletteras med systematiska studier
av historiskt källmaterial kombinerat med fältstudier
av biologiskt kulturarv, för att ge h
 istorisk-ekologiska
svar på flera angelägna skötselfrågor. Förmodligen
kan man komma långt med riktade kortare studier
av specifika frågor.
Sammanställningen visar också att det finns ett
stort behov av kunskap om konkreta samband mel
lan skötselmetoder och ekologiska effekter. Sådan
kunskap kan tas fram på flera sätt. Ett är bättre upp
följning av effekter av de åtgärder som görs i dagens
ängar. Den pågående ängsskötseln kan ses som ett
storskaligt experiment som erbjuder goda m
 öjligheter
att besvara kniviga skötselfrågor och dra generella
slutsatser av resultaten. Ett annat sätt, som krävs för
vissa frågor, är rena skötselexperiment, vilka lämp
ligen utförs gemensamt av praktiker och forska
re. Ett tredje sätt är att ta vara på och utveckla den
omfattande erfarenhetsbaserade kunskap om ängs
skötsel som finns bland brukare och förvaltare. Den
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publicerade litteraturen gör enstaka nedslag i den
brokiga skaran av ängstyper och skötselkomponen
ter, och den erfarenhetsbaserade kunskapen är nöd
vändig för att fylla luckorna och ge nödvändig kun
skapsbredd. Inte minst beträffande hur traditionell
ängsskötsel kan ersättas av nya metoder och anpas
sas till nya förhållanden, är erfarenhetsbaserad kun
skap helt avgörande. Det rör sig således om kunskap
som redan finns, men erfarenheter behöver samman
ställas, bedömas och delas för att få vidare använd
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ning och för att kunna sättas i relation till sådan his
torisk-ekologisk information som diskuteras i denna
sammanställning. rots att det således finns flera över
gripande kunskapsluckor får ängen ändå ses som en
naturtypsgrupp vi känner tillräckligt väl för att kun
na förvalta. Ängarnas uppkomst och ekologi är kän
da i stora drag, och den kunskapen kan användas för
att ta reda på de specifika historisk-ekologiska för
hållanden i varje enskilt skötselobjekt, som behöver
ligga till grund för skötseln.
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