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Förord  
 

Slåtterängar är en av våra mest artrika naturtyper och den är beroende av kontinu-

erlig skötsel. Under 2019 genomfördes miljöövervakning av hävden och kärlväx-

terna i slåtterängar i Västra Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete 

med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen 

av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. SUNDH 

MILJÖ har utfört miljöövervakningen och de tackas för sina insatser. SUNDH 

MILJÖ ansvarar för rapportens innehåll och den behöver inte representera Länssty-

relsens ståndpunkt. 

 

Anna Stenström 

Länsstyrelsen Västra Götalands län  
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1. Sammanfattning  
Under 2019 har 25 slåtterängar på Västra Götalands fastland samt fem utvalda 

slåtterängar i Kosters naturreservat och två i Saltö naturreservat övervakats med 

avseende på kärlväxtinnehåll och hävd. Inventeringen bestod av två delar: En 

sommarmätning då kärlväxtfloran inventerades och en höstmätning då hävdstyrkan 

(kvarvarande vegetationshöjd) mättes. Resultatet av inventeringen av samtliga 

slåtterängar redovisas i en denna rapport. Fältarbete och rapportskrivning har ge-

nomförts av Lennart Sundh.  

Årets rapport följer till stora delar upplägget i OM:s naturtjänsts rapport från 2018. 

OM:s naturtjänst tackas också för välviljan att dela med sig av förra årets tabeller 

och diagram.  

Undersökningen ingår i den regionala miljöövervakningen i Västra Götalands län. 

1.1. Fastlandet Västra Götaland  
Av de 25 fastlandsängarna hade 18 av objekten hävdats under året genom slåtter 

och/eller bete. 12 av dessa objekt hade en god hävd överlag medan 6 objekt hävda-

des antingen bara delvis, genom hårt hästbete, enbart efterbete, vägkantsslåtter eller 

annan mixad regim. Sju av objekten var helt ohävdade varav fem tveklöst är beva-

randevärda.  

Medelantalet kärlväxtarter/provyta varierade mellan objekten från 5,6,till 10,5 ar-

ter/provyta. Medelvärdet för samtliga 25 undersökta objekt var 7,6 arter/provyta. 

För hävdade objekt låg medelvärdet på 7,5 arter/provyta, medan det för ohävdade 

objekt låg på 7,8 arter/provyta. Att ohävdade objekt hade en oväntat hög arttäthet 

2019, beror på att några ohävdade objekt var artrika och nyligen hade hävdats som 

äng. Till exempel var 2019 års artrikaste objekt i Åmåls kommun ohävdad. Denna 

äng hade också ett stort antal noteringar av typiska arter för slåtterängar i förhål-

lande till förekomsten av kväve- och ohävdsarter. 

1.2. Kosteröarna och Saltö naturreservat 

1.2.1. Kosteröarna 

 

De fem slåtterängarna hade slagits i år på i princip hela sin yta och även efterbetats.  

Medelantalet kärlväxtarter/provyta för samtliga objekt var 8,7 arter/provyta. Variat-

ionen mellan objekten låg mellan 6,7 till 9,6 arter/provyta.  

Medelvärdet för vegetationshöjden i samtliga objekt var 3,4 cm (N =250). Sam-

mantaget är alla fem slåtterängar på Kosteröarna välhävdade 2019. Hårdare mark-

störning genom efterbete för att gynna nyetablering av konkurrenssvaga örter och 

andra organismer är dock önskvärd.  
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Martorn på Sydkoster med Västra bryggan, Nordkoster i fonden. Foto: Sundh Miljö 

1.2.2. Saltö NR 

 

Saltö 16, en fin strandnära ängsmark hade hävdats väl under året genom slåtter och 

efterbete. Saltö 21 är en äng under restaurering. Den hade i år slagits på vissa delar. 

Höet var bortforslat där slåtter genomförts. 

Medelantalet kärlväxtarter/provyta i Saltö 16 var 10,3 och i restaureringsobjektet 

Saltö 21 6,5 arter/provyta.  

Medelvärdet för vegetationshöjden i Saltö 16 var 3,8 och i restaureringsobjektet 

Saltö 21 5,5.  
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2. Inledning  
En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald finns i slåtterängarna. Re-

dan på 1700- och 1800-talet minskade dock mängden ängar och under 1900-talet 

minskade både mängden ängar och naturbetesmarker kraftigt. Detta som en följd 

av nya brukningsmetoder, samhällsförändringar och ett specialiserat och effektivi-

serat jordbruk.  

För att följa utvecklingen bland länets slåtterängar startades år 2000 delprogrammet 

slåtterängar. Detta ingår i programområdet Jordbruksmark inom den regionala mil-

jöövervakningen i Västra Götalands län. Syftet med delprogrammet är att övervaka 

hävden och kärlväxtinnehållet i länets oskyddade slåtterängar. En utvärdering 2008 

visade att förändringar bland kärlväxterna går långsamt vilket gör att de inte behö-

ver övervakas varje år. Hävd och förnamängd förändras däremot snabbt och bör 

övervakas varje år.  

Utgångspunkten för objektsurvalet är ängs- och hagmarksdatabasen och senare 

TUVA (databasen för ängs- och betesinventeringen). Ur dessa databaser söktes 

samtliga slåttermarker ut som klassificerats som ”hackslått” eller ”annan öppen 

äng” alternativt de med Natura 2000-habitat ”Slåtterängar i låglandet 6510”. 

Strandängar och andra plana fukt- eller våtslåtterängar sållades till största delen 

bort, men sidlänta fuktängar ingick i urvalet. Områden i Natura 2000-områden eller 

naturreservat togs därefter bort. Detta urval utgjorde ”grundpopulationen” ängar i 

länet, cirka 380 slåtterängar. Av dessa har 75 ängar slumpats ut och 25 övervakas 

varje år. Omdrevsperioden för hävdmätningar blir därför 3 år och 6 år för kärlväx-

ter.  

Svävdagsvärmare, larv, Salebol, Åmål 2019. Sällsynt och rödlistad ängsart. Foto: Sundh 
Miljö 
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3. Metod  
Länsstyrelsen tillfrågade samtliga berörda markägare per brev om att miljööver-

vakningen skulle ske, och samtliga godkände att inventering gjordes på deras mar-

ker.  

För varje slåtteräng har länsstyrelsen tillhandahållit 50 provpunkter placerade i ett 

rutnät, orienterat i nord-syd, och med jämna avstånd mellan provpunkterna. I 

Inventeringen är uppdelad i två delar:  

1) En sommarmätning då alla förekommande kärlväxtarter notera-

des. Denna inventering genomfördes mellan 19 juni och 24 juli 

2019.  

2) En höstmätning då hävdstyrka mättes i samtliga 32 slåtterängar. 

Denna mätning gjordes mellan 24 september och 29 oktober 2019.  

3.1. Sommarmätning  
Provpunkterna för kärlväxtinventering identifierades med hjälp av GPS och/eller 

identifierbara objekt i terrängen. Vid behov korrigerades eventuella avvikelser i 

kompassriktningen med hjälp av GPS och/eller identifierbara objekt i terrängen.  

Undersökningen av kärlväxter i provytor har utgått från de av länsstyrelsen givna 

gränsdragningarna och koordinaterna. Under sommarmätningen har alltså inga 

provytor flyttats från sina angivna koordinater. Flera ängar har dock undermåliga 

gränsdragningar vilket medför att vissa provytor inte kunnat inventeras. Totalt 

uppgår antalet provytor som inte inventerats till 49. Dessa 49 provytor utgörs av 

helt vegetationsfria ytor eller ytor som uppenbart inte är ängar. Exempel på provy-

tor som inte inventerats är åkermark, vägar, hustak och grushögar. Om vegetation 

förekommit har dock flertalet provytor inventerats, likaså om koordinaterna uppen-

bart ligger utanför den egentliga ängen men ändå hyser vegetation. Eftersom vissa 

provytor strukits är antalet provytor därför i vissa fall lägre än 50.   

Vid varje provyta placerades en rutram med 50 x 50 cm sida innermått i mätpunk-

terna och följande parametrar undersöktes och noterades i varje mätpunkt:  

• Förekomst av varje kärlväxtart som till någon del låg inom mätramen.  

• Eventuell förekomst av bar jord inom mätramen.  

• Förekomst av träd och buskar >0,3 - < 3 m som till någon del ligger inom eller 

rakt ovanför mätramen.  

• Förekomst av träd och buskar >3 m som till någon del ligger inom eller rakt 

ovanför mätramen. 

3.2. Höstmätning  
Mätningen av vegetationshöjden på samtliga 50 provpunkter utfördes med hjälp av 

en vegetationsplatta bestående av en plastplatta med hål i och en centimetergrade-

rad metallstång. Plattan träs på stången vilken placeras mot marken på utvald prov-
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punkt. Därefter förs plattan försiktigt mot vegetationen varpå ett värde för plattans 

höjd kan läsas av på stången.  

Provytor som inte är slåtteräng eller som inte varit slåtteräng på decennier (t ex 

uppvuxen skog) eller exploaterad mark (t ex åkermark, vägar) har utgått i beräk-

ningarna av vegetationshöjden och istället ersatts med nya inom representativ delar 

av ängen. Genom att flytta punkter finns i 2019 undersökningar mätdata från totalt 

100 punkter på Saltö, 250 punkter på Kosteröarna och 1250 punkter i övriga Västra 

Götaland. 

 

Figur 1: Karta med lägen för totalt 32 inventerade slåtterängar (röda punkter). Notera 
frånvaron av undersökningsobjekt inom det kalkrika platåbergsområdet i Skaraborg vilket 
kan påverka antalet noteringar av t.ex. darrgräs, jmf sida 17. 
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 Kommun Namn Areal 

(hektar) 

Ostkoordinat Nordkoordinat 

1 Alingsås Ödenäs 0,05 356226 6410414 

2 Bengtsfors Herrenäs 0,14 338432 6555839 

3 Bengtsfors Alsbyn 0,14 346999 6557143 

4 Borås Slottsarbetet 0,72 369097 6393863 

5 Borås Gåshult 0,78 368749 6414909 

6 Färgelanda Södra Högsäter 0,42 317790 6495938 

7 Grästorp Myggebo 2 0,06 359651 6460694 

8 Grästorp Myggebo 1 0,18 359495 6460875 

9 Gullspång Håhult 0,43 459238 6525718 

10 Karlsborg Stenkällegården 0,62 476770 6504802 

11 Mark Långås 0,69 370629 6361833 

12 Mark Lerbäck 0,15 364560 6364612 

13 Mellerud Ryr 0,45 354045 6520122 

14 Orust Kila 0,09 293915 6457880 

15 Skövde Olofstorp 0,06 445851 6484459 

16 Skövde Bastabron 0,30 446064 6484570 

17 Svenljunga Gnipebo 0,10 391422 6371530 

18 Svenljunga Kruketorpet 0,26 382093 6383418 

19 Tranemo Berg 0,10 400108 6370388 

20 Uddevalla Garn 0,78 320809 6464869 

21 Ulricehamn Hulu 0,22 398801 6396655 

22 Ulricehamn Nöre 0,10 408096 6416843 

23 Vårgårda Gällsjögården 0,45 364217 6416454 

24 Vänersborg Siviken 0,1 334614 6475923 

25 Åmål Salebol 0,39 355260 6528734 

26 Koster 1 Fyrhagen 0,61 270081 6536110 

27 Koster 2 Sane 3,20 271035 6535153 

28 Koster 3 Margits äng 0,26 271307 6535168 

29 Koster 4 Bölebackar 0,99 270457 6533788 

30 Koster 5 Nästången 1,58 272073 6534182 

31 Saltö 16  0,59 277337 6532642 

32 Saltö 21  0,80 276806 6532793 

Tabell 1. Lista över de av länsstyrelsen slumpvis utvalda slåtterängarna 2019.  
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4. Resultat 
 

4.1. Fastlandet Västra Götaland 

4.1.1. Arter fastlandet Västra Götaland (2018 års siffror inom parentes) 

 

Alla förekommande kärlväxter inventerades i 50 provytor i alla objekt utom i de 

objekt som hade provytor som utgjordes av annat än bevuxna ytor, t.ex. vägar.  

 

Det noterade totala artantalet i de olika objekten varierade mellan 44 (37) och 85 

(89) arter/objekt, med ett medelvärde på 63,9 (60,6) arter/objekt. De hävdade ob-

jekten, inklusive de delvis hävdade, hästbetet, vägkantsslåtterobjektet etc., har ett 

medelvärde på 63,6 arter/objekt (N=18), (64,9), medan det i de ohävdade objekten 

ligger på 64,9 arter/objekt (N=7), (53,4). Någon signifikant skillnad mellan häv-

dade och ohävdade ängar har inte kunnat påvisas när det gäller det totala artantalet, 

(F=0,065; p=0,937 df=2). 

 

Medelantalet kärlväxtarter/provyta varierade mellan objekten från 5,6 (6,0) till 10,5 

(14,1) arter/provyta. Medelvärdet för samtliga 25 undersökta objekt var 7,6 arter/ 

provyta, (8,9). För hävdade objekt låg medelvärdet på 7,5 arter/provyta, (9,7) me-

dan det för ohävdade objekt låg på 7,8 (7,6) arter/provyta. Inte heller denna skill-

nad är statistiskt signifikant (F=1,69; p=0,207 df=2). Det högsta antal arter som 

noterades i en enskild provyta var 19 (21).  

 

Typiska arter 

Medelantal av T-arter, typiska arter för Natura 2000-habitatet Slåtterängar i låglan-

det 6510, var för samtliga 25 objekt 4,6 arter/objekt, (5,2). Variationen mellan ob-

jekten var stor med ett lägsta värde på 1 och ett högsta på 10 arter/objekt. Vanlig-

aste T-art 2019 var liten blåklocka som påträffades i 20 objekt och 69 provytor. 

Därefter följer svinrot som påträffades i 15 objekt och 57 provytor, ängsskallra 

med 10 objekt och 38 provytor och hirsstarr med 10 objekt och 28 provytor. En 

jämförelse med fynd rapporterade på ArtPortalen mellan 1970 och 2005 i Väster-

götland, Bohuslän och Dalsland visar att generalisten liten blåklocka har flest fynd 

följt av svinrot som följs av hirsstarr. Ängsskallra har dock förhållandevis lågt 

värde, t.o.m. lägre än jungfrulin.  

 

Medelantal noteringar i provytorna av typiska arter var för samtliga 25 objekt 17,2 

(25,0) noteringar/objekt. Variationen mellan objekten var stor med ett lägsta värde 

på 1 (0) och ett högsta på 64 (102)  noteringar/objekt. De 18 hävdade objekten har 

ett medelvärde på 16,0 (27,6) noteringar/objekt, medan medelvärdet i de 7 ohäv-

dade objekten ligger på 20,2 (20,7) noteringar/objekt.  

 

Det råder ingen statistiskt signifikant skillnad varken mellan medelantal T-arter i 

hävdade och ohävdade objekt, (F= 1,06; p=0,364 df=2), eller antal T-arter per ruta i 

hävdade och ohävdade objekt, (F=2,31; p=0,122; df=2).  
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Ohävds- och kvävearter, N-arter 

Medelantal av N-arter, negativa indikatorarter för hävd och kvävepåverkan enligt 

lista på sida 29, var för samtliga 25 objekt 7,6 arter/objekt (5,6). Variationen mel-

lan objekten var stor med ett lägsta värde på 0 och ett högsta på 12 arter/objekt. Det 

råder ingen statistiskt signifikant skillnad mellan medelantal N-arter i hävdade och 

ohävdade objekt, (F=2,28; p=0,126 d=2). Vanligaste N-art 2019 var smörblomma 

som fanns i 23 av de 25 ängarna och i 227 provytor. Tuvtåtel återfanns i 17 objekt 

och 46 provytor medan hundäxing noterades i 15 objekt och 123 provytor. Även i 

jämförelse med ArtPortalen under perioden 1970-2005 överensstämmer ordningen, 

smörblomma har flest fynd följt av tuvtåtel och hundäxing. I objekt 14, Kila på 

Flatön, Orust växte ohävdsarten plattstarr i 47 av de 50 provytorna.  

 

Den starkt invasiva arten blomsterlupin noterades i 4 objekt och 25 provytor. Lupi-

ner har historiskt inte funnits i ängarna och i tidigare rapporter från ängsövervak-

ning finns arten inte omnämnd alls. I tre av årets fyra ängar med påträffade lupiner 

har grävningsarbeten utförts inom ängen. Troligen finns det ett starkt samband 

mellan maskinaktiviteter och lupiners förmåga till etablering. Det fjärde objektet 

utgörs av ett hästbete där lupiner dykt upp i ängen i ett slyrikt parti med svag hävd.  

 

Medelantal noteringar i provytorna av N-arter var för samtliga 25 objekt 36,1 

(40,4) noteringar/objekt. Variationen mellan objekten var även här stor och låg 

mellan 0 (3) och 113 (100) noteringar/objekt. De 18 hävdade objekten har ett me-

delvärde på 30,2 (53,6) noteringar/objekt, medan det i de ohävdade 7 objekten 

ligger på 48,1 (18,4) noteringar/objekt. Notera att inte samma lista över N-arter 

använts 2018 och 2019.  

 

Det råder ingen statistiskt signifikant skillnad varken mellan medelantal N-arter i 

hävdade och ohävdade objekt, (F= 1,03; p=0,374 df=2), eller antal N-arter per ruta 

i hävdade och ohävdade objekt, (F=2,28; p=0,126; df=2).  

 

Figur 2: Förhållande mellan antal noteringar av T-arter och N-arter 2019. 

 

En korrelationstest mellan antalet t- och N-arter ger ingen signifikant korrelation; 

p=0,512. Fler av det ena ger nödvändigtvis inte fler av det andra. 
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Figur 3: Förhållande mellan antal T-arter och N-arter 2019. 

4.1.2. Hävd fastlandet Västra Götaland (2018 års siffror inom parentes) 

 

Av de 25 utslumpade slåtterängarna hade 18 berörts av slåtterhävd i år. Av dessa 

har två enbart slagits på en mindre del av yta, Alsbyn och Herrenäs. I ett annat 

objekt har slåttern utgjorts av vägkantsslåtter, Nöre. Hävd enbart genom bete med 

häst förekommer i en av ängarna, Håhult. I Herrenäs betas av får i del av den före 

detta ängen. I två av de hävdade objekten har efterbete förekommit 2019, i det ena 

fallet hårt, Gnipebo, i det andra svagt, Kruketorpet. I dessa objekt har betesdjuren 

varit nöt. Ytterligare ett objekt, Hulu, har i viss mån berörts av efterbete med häst. 

Alla ängar har mätts med avseende på vegetationshöjd. Medelvärdet av vegetat-

ionshöjden för ängarna 2019 beräknat på 1250 provpunkter är 6,4 (7,6). För häv-

dade objekt låg medelvärdet på 5,2 cm (6,1), medan det för ohävdade objekt låg på 

9,3 cm (10,0). Variationen bland mätvärdena är stor med siffror mellan 0 och 42 

cm. 

7 av objekten var helt ohävdade i år. Av dessa tycktes två inte ha hävdats på många 

år, (Olofstorp och Kila). Ytterligare två objekt, där slåtter enbart skett på en mindre 

del av ytan, Alsbyn, eller där bara svagt efterbete förekommer, Kruketorpet, kan 

eventuellt kategoriseras som ohävdade.  

Bland de genom slåtter eller bete hävdade objekten varierade vegetationshöjden 

mellan 0 och 27 cm och medelvärdet låg på 5,2 (6,1) cm (N =900). Bland de ohäv-

dade objekten varierade vegetationshöjden mellan 2 och 42 cm och medelvärdet 

låg på 9,3 (10,0) cm (N=350). 

En statistiskt genomförd t-test visar att gräshöjden är lägst i hävdade objekt, högre i 

delvis hävdade och högst i ohävdade, (F=87,61, p<0,0001, df=2). 
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Figur 4: Fördelning av vegetationshöjd i 25 ängar 2019. 

4.2. Kosteröarna 

4.2.1. Arter Kosteröarna (2018 års siffror inom parentes) 

 
Fem slåtterängar på Kosteröarna ingick i miljöövervakningen 2019. Samma ängar 

inventerades 2018 och 2016.  

Alla förekommande kärlväxter inventerades i 50 provpunkter i de fem objekten. 

Bara några enstaka provytor föll bort på grund av hav och väg. 

 

Det noterade totala artantalet i de olika objekten varierade mellan 70 (57) och 104 

(106) arter/objekt, med ett medelvärde på 87,4 (79,8) arter/objekt.  

 

Medelantalet kärlväxtarter/provyta för samtliga objekt var 8,7 (7,8) arter/provyta. 

Variationen mellan objekten låg mellan 6,7 (5,9) till 9,6 (9,2) arter/provyta.  

 

Det högsta antal arter som noterades i en enskild provyta var 19 (20).  

 

Medelantal av typiska arter för Natura 2000-habitatet Slåtterängar i låglandet 6510 

per slåtteräng var för de fem Kosteröobjekten 5,4 (6,4). Variationen mellan objek-

ten låg mellan 3 (1) och 8 (10) arter/objekt. Det lägre antalet kan i någon mån bero 

på att Rhinanthus-arterna ängsskallra och höskallra slagits ihop och att förekomster 

av pillerstarr kan rymmas inom Carex sp. och Carex sp. 2 i 2019 års inventering.  

 

Medelantal av N-arter per slåtteräng, negativa indikatorarter för hävd enligt lista på 

sida 29, var för de fem Kosteröobjekten 7,2 (6,4). Variationen mellan objekten låg 

mellan 5 (2) och 11 (9) arter/objekt. Notera att inte samma lista över N-arter an-

vänts 2018 och 2019.  
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4.2.2. Hävd Kosteröarna (2018 års siffror inom parentes) 

 
Samtliga fem slåtterängar hade slagits i år på i princip hela sin yta. Oslagna partier 

fanns i de bergiga och steniga västra delen av Fyrhagen och norra kantzonen av 

Nästången. Därutöver förekom enstaka oslagna ytor i Sane och Bölebackar. I den 

sistnämnda fanns även rutor som fårbetas istället för att slås. I samtliga ängar hade 

höet forslats bort.  

 

Ängarna har även, enligt uppgift från reservatsförvaltaren, efterbetats. Efterbete 

kunde inventeraren konstatera i Fyrhagen, (häst) och i Sane. I övriga ängar var 

efterbetet så svagt att det var svårt att se några uppenbara spår (spillning) av detta. 

 

Sammantaget är alla fem slåtterängar på Kosteröarna välhävdade 2019. Hårdare 

markstörning genom efterbete för att gynna nyetablering av konkurrenssvaga örter 

och andra organismer är dock önskvärd på alla objekt.  

 

Medelvärdet för vegetationshöjden i samtliga objekt var 3,4 (4,5) cm (N =250). 

Variationen bland mätvärdena är mellan 0 och 29,6 cm. 

4.3. Saltö NR 
Även två slåtterängar i naturreservatet Saltö ingick i 2019 års miljöövervakning. 

4.3.1. Arter Saltö NR  

 
Alla förekommande kärlväxter inventerades i 50 provpunkter i de fem objekten. 

Bara några enstaka provytor föll bort på grund av en väg. 

 

Det noterade totala artantalet i var 75 i Saltö 21 och 72 arter i Saltö 16.  

 

Medelantalet kärlväxtarter/provyta för båda objekten var 8,4 arter/provyta. Variat-

ionen mellan objekten låg mellan 6,5 (Saltö 21) till 10,3 arter/provyta (Saltö 16).  

 

Det högsta antal arter som noterades i en enskild provyta var 14 i Saltö 16, provyta 

nr 314.  

 

Av typiska arter för Natura 2000-habitatet Slåtterängar i låglandet 6510 noterades 

liten blåklocka i båda ängarna. Dessutom noterades backnejlika och darrgräs i Saltö 

16. 

 

Antal noteringar av negativa indikatorarter för hävd var för Saltö 16, 6 arter och för 

Saltö 21, 7 arter. 

4.3.2. Hävd Saltö NR 

 

Saltö 16 hade slagits väl på hela sin yta och enligt uppgift även efterbetats. Saltö 21 

hade slagits på delar av ängen som är under restaurering. Övriga delar hade en 

oklar hävdstatus 2019. Höet var bortforslat där slåtter genomförts.  

 



15 

 

Medelvärdet för vegetationshöjden i Saltö 16 var 3,8 och i restaureringsobjektet 

Saltö 21 5,6. Mätvärdena varierar från 0 till 23,5 cm. 

 

 
Månlåsbräken kan tåla mycket kraftig markstörning. Bastabron, Skövde 2019.  
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5. Analys 

5.1. Fastlandet Västra Götaland 25 ängar 2019 

5.2. Arter 

5.2.1. Förekomst av indikatorarter  

I rapporten Miljöövervakning av ängar i Västra Götalands län 2000 gjordes en 

jämförelse avseende förekomst av olika indikatorarter mellan detta år och ängs- 

och hagmarksinventeringen 1990. Man framhöll att det var svårt att göra en sådan 

jämförelse, då metodiken varit helt olika. Vid ängs- och hagmarksinventeringen 

eftersöktes arter så länge det behövdes för klassningen av objekten. År 2000 efter-

söktes de aktivt och under längre tid. Vid uppföljningen 2018 och 2019 har indika-

torarterna, liksom övriga arter, bara noterats i de 50 provytorna. Ett undantag är 

dock slåttergubbe där noteringar gjordes då arten påträffades.  

I nedanstående diagram visas andelen objekt, där åtta valda indikatorarter konstate-

rats 1990, 2000, 2018 och 2019.  

I boken Om hävden upphör av Ekstam & Forshed 1992 behandlas olika arters re-

aktion på förändrad hävd i naturliga fodermarker. Enligt denna källa är darrgräs, 

Jungfru Marie nycklar, slåttergubbe, prästkrage, gökärt och stagg gynnade av slåt-

ter. Liten blåklocka kategoriseras som en utpräglad betesmarksart och jungfrulin en 

gräsmarksart mer allmänt.  

Darrgräs, Jungfru Marie nycklar och jungfrulin har enligt Ekstam sin populations-

tyngdpunkt på basrika till tämligen basfattiga växtplatser medan prästkrage och 

liten blåklocka har svagt indikatorvärde vad gäller växtplatsens bas/surhets-

förhållanden. Slåttergubbe, stagg och gökärt växer i huvudsak på basfattiga växt-

platser.  

Alla arter är kväveskyende förutom prästkrage som har sin populationstyngdpunkt 

på växtplatser med måttlig kvävenivå.  

Enligt Ekstam 1922 är darrgräs och jungfrulin störst förlorare när hävden minskar 

eller upphör. Utdöendet för dessa båda arter börjar omedelbart efter upphörd hävd 

och ökar snabbt. En tid efter att hävden upphört kan arterna vara borta helt. Övriga 

arter ökar något i den tidiga ”älskliga” fasen som inträder strax efter att hävden 

upphört. I mellanfasen minskar dock samtliga arter och i den sena fasen efter att 

hävden upphört har även liten blåklocka, slåttergubbe och stagg sannolikt dött ut. 

De arter som håller sig kvar längst efter upphörd hävd är enligt Ekstam 1992 präst-

krage, gökärt och Jungfru Marie nycklar.  

Växternas strategi för förökning spelar sannolikt en viktig roll för hur väl en art 

klarar sig mot upphörd hävd. Jungfrulin sprids såvitt känt med frön som transporte-

ras av myror. Någon förekomst av varaktig fröreserv är inte påvisad för jungfrulin. 

Jungfrulin kan inte heller förlita sig på spridning genom utlöpare såsom exempelvis 

prästkrage, så även om arten är flerårig så kräver den en markant störningsdynamik 

i grässvålen för att etablera nya plantor, (efterbete?).  
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Störningsregimer såsom effektivt efterbete ska inte underskattas som framgångs-

faktor för att bevara slåtterängarnas ädlare arter. Svårare är det att förstå varför 

betesmarksarten liten blåklocka tycks klara sig bra liksom stagg. Ett skäl till att 

stagg länge är kvarstående enligt Ekstam 1992, kan vara att stagg är en art som inte 

nämnvärt ändrar sin population under de två första regressionsfaserna vid utebliven 

hävd på torr eller fuktig mark.  

 

 

Figur 5. Goda indikatorarter. Andel av samtliga objekt där arten noterats i provytor. (För 
slåttergubbe även noteringar utanför provytor). 

Statistiska regressionsanalyser visar att Jungfru Marie nycklar inte visar någon 

förändring i förekomst under åren 1990-2019, (F=4,725; p=0,162, df1=1, df2=8). 

Detsamma gäller jungfrulin F=5,725; p=0,139, df1=1, df2=8). Analyserna visar 

vidare att slåttergubbe minskar under samma period, (F=35,926; p=0,027, df1=1, 

df2=8) och att darrgräs ev. också minskar (F=10,845; p=0,081, df1=1, df2=8). 

Figur 6. Svaga indikatorarter. Andel av samtliga objekt där arten noterats i provytor.  

Statistiska regressionsanalyser visar att prästkrage inte visar någon förändring un-

der åren 1990-2019, (F=0,338; p=0,620, df1=1, df2=2). Detsamma gäller gökärt 

(F=7,879; p=0,107, df1=1, df2=8) och stagg (F=0,001; p=0,980, df1=1, df2=8). Ana-

lyserna visar vidare att liten blåklocka ökar under samma period, (F=44,934; 

p=0,022, df1=1, df2=2). 

OBS: När det gäller ovanstående diagram så saknas data från 2004-2006. 
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5.2.2. Arter – jämförelse med tidigare inventeringar 
 

2018 års undersökning visade jämfört med 2011 års undersökning att medeltalet av 

arter/provyta var lägre; 8,9 arter/provyta jämfört med 14.  

2019 års undersökning har i genomsnitt 7,6 arter/provyta i de 25 objekten vilket är 

något lägre än 2018 och väsentligt lägre än 2011. Orsaken till denna minskning kan 

man spekulera i. 2018 var extremt torrt och varmt vilket sannolikt påverkade 

undersökningen då. Växterna grodde under våren men under torkan kan många 

plantor dukat under. Därför är en minskning av antal arter/provyta även 2019 

kanske inte helt orimlig. Andra faktorer kan också spela in såsom det slumpmäss-

iga urvalet ängar samt att fler artfattiga ”gränsfallsprovytor” inventerats 2019.  

Från tidigare inventeringar finns tillgängliga data för fem arter, svinrot, fyrkantig 

johannesört, teveronika, smörblomma och ängssyra. Två av dem är gynnade av 

svag hävd, en är hävdgynnad och två är kvävegynnade. En jämförelse visas i föl-

jande tre diagram.  

Arter som är gynnade av svag hävd  

Figur 7. Noteringar av fyrkantig johannesört per slåtteräng 2000-2019.  

Statistiska regressionsanalyser visar att fyrkantig johannesört ökat under åren 

1990-2019, (F=42,838; p=0,001, df1=1, df2=6). 

Figur 8. Noteringar av teveronika per slåtteräng 2000-2019. 

Statistiska regressionsanalyser visar även att teveronika ökat under åren 1990-

2019, (F=15,492; p=0,008, df1=1, df2=6).  
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Arter som är gynnade av god hävd  

Figur 9. Noteringar av svinrot per slåtteräng 2000-2019. 

Statistiska regressionsanalyser visar att svinrot minskatar under åren 1990-2019, 

(F=6,296, p=0,046, df1=1, df2=8). Antal notering/objekt. 

 

Arter som är kvävegynnade 

 Figur 10. Noteringar av ängssyra per slåtteräng 2000-2019. 

Statistiska regressionsanalyser visar att ängssyra ökar under åren 1990-2019, 

(F=12,493; p=0,012, df1=1, df2=8). Antal noteringar/objekt. 
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Figur 11. Noteringar av smörblomma per slåtteräng 2000-2019. 

Statistiska regressionsanalyser visar att även vanlig smörblomma ökar under åren 

1990-2019, (F=5,432, p=0,059 df1=1, df2=8). Antal noteringar/objekt. 

Upphörd hävd, igenväxning, färre djur, andra djurslag, kvävepåverkan, sambeten 

och uteblivet efterbete är exempel på faktorer som påverkar ängarnas kvaliteter. Av 

ovanstående diagram kan utläsas att det finns en ökande trend för fyrkantig johan-

nesört och teveronika sedan år 2000. Arterna är goda indikatorer för sviktande 

hävd. Den ökande trenden för såväl smörblomma och ängssyra visar på en succes-

sivt ökande halt av kväve i ängarna. Ökad kvävepåverkan genom t.ex. samefterbete 

med kulturbeten är kanske det största hotet mot en värdefull slåtteräng om hävden 

trots allt fortgår. Minskningen av slåtterängsarten svinrot styrker ytterligare det 

faktum att tillståndet i Västra Götalands ängar försämrats över tid.  

5.3. Hävd 
I fyra av de 18 objekt som till någon del slagits i år, hade höet inte samlats upp. 

Detta motsvarar 22 %. Motsvarande siffra tidigare år är 2013: 21 %, 2014: 30 % 

och 2015: 3 %, 2018: 17 %. Tillfälligheter, som väderlek och urvalet av objekt, är 

troligen orsaken till de varierande talen.  

5.3.1. Hävd – jämförelse med tidigare inventeringar  

 

Hävdstyrka i samma objekt 2016 och 2019  

 

Värdena för hävdstyrkan i de flesta objekten skiljer sig, precis som i jämförelsen 

mellan 2015 och 2018, (2018 års rapport), ganska lite åt. Medelvärdet 2019 är dock 

lägre, 6,6 cm, jämfört med 10,3 cm 2016.  

Den relativt jämna hävden indikerar för flertalet objekt som kan betraktas som 

hävdade, att de årligen hävdats på samma sätt. För de flesta av dessa objekt är den 

kvarvarande vegetationshöjden något lägre 2019 jämfört med 2016, ett resultat som 

stämmer överens med resultatet 2018/2015.  

Kila på Orust som även har data från 2013 visar på en spretande hävdstyrka. De 

mycket magra stagghedarna med ofta glest vegetationsskikt och hög inblandning 

av mossor vid Gällsjögården med data från 2010 antyder en successivt lägre kvar-
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varande gräsmängd. Utarmningen av vegetationen vid Gällsjögården kan vara en 

långsiktig effekt av utebliven markstörning genom efterbete vilket ger minskade 

möjligheter till etablering av nya generationer kärlväxter. Kanske tar mossorna 

successivt över här? 

 

Figur 12. Hävdstyrkan 2010, 2013, 2016 och 2019 i slåtterängarna Kila och Gällsjögården.  

 

Hävdstyrka - jämförelse med tidigare inventeringar  

Följande diagram visar den kvarvarande vegetationshöjden i medeltal sedan 2011. 

För 2012 saknas relevanta uppgifter. Trenden är att värdet minskar med tiden, vil-

ket i så fall innebär att länets slåtterängar blir allt bättre hävdade.  

Figur 13. Kvarvarande vegetationshöjden i medeltal sedan 2011. 

 

Hävdgrad – jämförelse med tidigare inventeringar  

Inom länsstyrelsen klassas en gräsmark med en genomsnittlig vegetationshöjd < 5 

cm som välhävdad och en med genomsnittlig vegetationshöjd > 12 cm som under-

måligt hävdad. Nedanstående diagram visar fördelningen mellan välhävdade och 

undermåligt hävdade slåtterängar sedan 2011. Andelen välhävdade slåtterängar 

förefaller öka under senare år, medan andelen undermåligt hävdade ser ut att 

minska. Statistisk regressionsanalys visar dock att ingen förändring har skett mel-

lan 2008 och 2019 med avseende på andelen välhävdade jämfört med ohävdade 

över tid, (F=2,189; p=0,170, df=1; df=10). 
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Figur. 14. Andelen välhävdade respektive undermåligt hävdade slåtterängar för varje år 
sedan 2011. 
 

Hävdform - jämförelse med tidigare inventeringar  

Nedanstående tabell visar tillgängliga uppgifter om hävdform under olika år i in-

venterade slåtterängar i länet. Svagt hävdade ängar som förekommer i rapporterna 

är här inlagda som ”Slåtter”. Notera att en del objekt har en oklar och även varierad 

hävdform genom att exempelvis inte hela arealerna i objekten slagits, att slåttern 

varit svag, att redovisningen de olika åren kan vara oklar och inkonsekvent och att 

en äng kan skötas många sätt och i många kombinationer. Nedanstående tabell och 

diagram kan därför vara behäftade med osäkerheter.  

År Slåtter Bete Slåtter + bete Ohävd 

2004-2006 80 4   16 

2008-2010 81 7 
 

11 

2012 67  
(inkl 9 % gräsklippning) 

6   27 

2013 83 8   8 

2014 64 18   18 

2015 60 27   13 

2018 38 17 14 31 

2019 56 4 4 28 

Tabell 2: Hävdformer olika år (%) 

 

Statistisk regressionsanalys med avseende på andelen slagna ängar jämfört med 

övriga över tid visar att ingen förändring har skett mellan 2008 och 2019, 

(F=0,574; p=0,466, df=1; df=10). 

Samma analys avseende andelen slagna ängar över hela ytan jmf övriga över tid, 

visar att ingen förändring har skett mellan 2008 och 2019, (F=0,018; p=0,896, 

df=1; df=10). 
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Figur 15: Andel ohävdade ängar mellan 2004-2019. 
 

Figur 16: Andel hävdade ängar mellan 2004-2019. 

5.4. Kosteröarna 

5.4.1. Arter 

Artantalet på de undersökta slåtterängarna på Koster är analogt med 2018 års 

undersökning, i genomsnitt högre än de på fastlandet undersökta övriga slåtteräng-

arna i Västra Götalands län; 87,4 arter/objekt (N=5) jämfört med 63,6 arter/objekt 

(N=25). Precis som 2018 kan skillnaden tyda på att ängarna på Koster har en större 

variation inom varje objekt jämfört med de 2019 undersökta hävdade objekten på 

fastlandet. Det som talar för detta är också det faktum att den genomsnittliga area-

len äng är betydligt större på Koster än på fastlandet, 1,33 ha mot 0,31 ha.  

Till skillnad mot 2018 års undersökning då det genomsnittliga antalet arter/provyta 

var lägre i Kosterobjekten än i övriga 24 ängar; 7,8 arter/provyta jämfört med 9,7 

arter/provyta så är resultatet det motsatta 2019. I år är det genomsnittliga antalet 

arter/provyta högre i Kosterobjekten än i övriga 25 ängar; 8,7 arter/provyta jämfört 

med 7,5 arter/provyta. Återigen är orsakerna sannolikt det slumpade urvalet och 

torkan 2018. 

Analogt med 2018 års undersökning så är det genomsnittliga antalet typiska arter 

för Natura 2000-habitatet Slåtterängar i låglandet 6510 per objekt, högre i de fem 
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slåtterängarna på Koster 5,4 (6,4) än i de 25 undersökta övriga ängarna i länet 4,6 

(5,2). Medeltalet negativa indikatorarter/slåtteräng på Koster är 2019 7,2 att jäm-

föra med 2018 års siffra (6,4).  

5.4.2. Hävd  

Alla fem undersökta slåtterängar på Koster var hävdade 2016, 2018 och 2019. Tor-

råret 2018 hade dock två av dessa helt eller delvis inte slagits före betespåsläppet.  

 

Värdena för hävdstyrkan 2016, 2018 och 2019 skiljer sig lite åt i respektive objekt 

(se nedanstående diagram). Undantaget möjligen Bölebackar som verkar ha fått en 

intensivare hävd 2019. Även Margits äng visar tendens till intensivare hävd jämfört 

med 2016 och 2018.  

 

Figur. 17. Hävdstyrkan 2016-2019 på Kosteröarna. 

Hävdstyrkan ligger alla år inom intervallet för ”välhävdad” (<5cm) för fyra av de 

fem (=80%) undersökta slåtterängarna. I de undersökta slåtterängarna i övriga länet 

är 2019 32 %, (21 %) välhävdade. Medelvärdet för vegetationshöjden i länets öv-

riga undersökta slåtterängar var 2019 6,4, (7,6) cm, medan det på Koster låg på 3,4 

cm, (4,5) cm.  
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6. Diskussion 
 

2019 och torkans år 2018 

2019 utvecklades tidigt till ett märkligt år med avseende på växternas blomning. 

Den massblomning av vissa arter och kraftiga minskning av andra arter som note-

rats i landet kan säkert ses som en effekt av det extremt torra året 2018. Många 

botanister och naturintresserade i landet har under 2019 vittnat om extremt rika 

blomningar av arter som exempelvis alvarmalört, backsippa, baldersbrå, jordklö-

ver, linnéa, mjukdån, rödplister, sandkrassing, skatnäva, styvmorsviol, trådklöver 

och vårarv. Närboende till slåtterängen vid Fyrhagen, Nordkoster berättar att liten 

blåklocka aldrig blommat så rikligt någonsin i ängen! Andra arter har blommat 

mycket fåtaligt t.ex. vitsippa, backskärvfrö och fältgentiana, den sistnämnda knappt 

synlig på många lokaler i Sverige. Även prästkrage blommade under sin normala 

nivå i år enligt min egen bedömning.  

Sammantaget menar Sundh Miljö att resultatet av 2018 års torka avspeglat sig i 

2019 års undersökning. Frånsett de extremt rikligt blommande arterna är det oklart 

hur detta avspeglas, exempelvis hur stor blev avdödningen av enskilda plantor 

orsakad av torkan 2018? Vilka arter drabbades mest och är underrepresenterade? 

Vilka arter är överrepresenterade i år? Hur påverkar torkans effekter jordarna (och 

därmed växterna), på kort och lång sikt?  

Forskning på bl.a. Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU 

2018 kom bl.a. fram till att ”torkan orsakade också en kraftig ökning av ett snabb-

växande, torktåligt gräs vilket i sin tur orsakade ökad vattenavgång från jorden i 

form av evaporation från gräset, vilket ytterligare torkade ut jorden. Man konstate-

rade att bristen på vatten påverkar såväl svampar som bakterier, men bakterie-

samhället drabbas alltså hårdast”.  

Sammanfattningsvis visade studien att långvarig torka medför långvariga effekter 

på jordens mikrobsamhällen, i synnerhet bakterierna. Källa: www.slu.se/ew-

nyheter/2018/8/jordtorka/ 

2018 

Inventerarna 2018 konstaterade redan i maj att torkans effekter var påtaglig på 

många platser vilket försvårade inventeringen. Många av provytorna i objekt be-

lägna på genomsläppliga jordar var då så upptorkade att det endast återstod bruna 

fragment av vegetationen, vilket i sin tur försvårade artbestämningarna och gjorde 

att en del tidiga kärlväxtarter var borta och andra inte gick att identifiera.  

 

Antagandet som gjordes att det ”totala artantalet och artantalet/provyta är lägre än 

de värden som man skulle få ett ”normalt” år”, visade sig stämma väl för Kosterö-

arna när vi jämför med 2019. 2019 är dessa värden högre. På fastlandet är dock 

resultatet det motsatta genom att artantal per objekt och provytor är lägre än 2018. 

Orsakerna till detta kan vara fler än enbart effekter av torkan. En faktor som 

nämnts tidigare är urvalet av objekt som 2019 inte berörde det annars artrika platå-

bergslandskapet i Skaraborg.  

 

http://www.slu.se/ew-nyheter/2018/8/jordtorka/
http://www.slu.se/ew-nyheter/2018/8/jordtorka/
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Värna Dalsland 

Ängar som är i bruk i Dalsland är ofta är påfallande artrika och därmed också beva-

randevärda. Belastningen av näringsämnen och ohävd är dessutom inte lika uppen-

bar som den ofta är i övriga delar av länet. Även några objekt i Dalsland 2018 ut-

gjordes av ängar med höga naturvärden.  

Riktade insatser från länsstyrelsen och berörda kommuner behövs för att behålla 

kvarvarande ängar med höga värden även i andra delar av storlänet. Insatserna bör 

börja med en dialog med brukaren och markägaren samt ett besök på platsen. Hjälp 

med röjning, gallring och kanske slåtter måste diskuteras.  

Även gränsdragningarna bör ses över. Ängar som inte kanske kan bevaras som 

ängar bör betas med en regim där sent påsläpp får råda, ca 15 juli.  

Länsstyrelsen bör de närmaste åren införliva värdefulla slåtterängar som Natura 

2000-områden. En sådan insats bör enligt SUNDH MILJÖ´s uppfattning starta i 

Dalsland och gärna med Salebol i Åmåls kommun. Idag finns en del slåtterängar 

klassade som Natura 2000 i Västra Götalands län, inte minst kalkgräsmarker.  

Geografisk fördelning 

I 2019 års undersökning dominerade ängar i Sjuhäradsbygden med Borås, Sven-

ljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn 11 ängar, samt Dalsland med 5 ängar. Öv-

riga 9 ängar låg spridda och Skaraborgsdelen med platåbergen hade inte någon 

ängsmark representerad. Platåbergslandskapet utmärker sig genom sina kalkrika 

ängar och vegetationen är ofta särpräglad. Exempelvis är darrgräset vanligt i denna 

trakt men betydligt mer ovanligt i andra delar av storlänet. Urvalet av ängar kan 

vara en bidragande orsak till att darrgräs påträffats sparsamt 2019.  

Förbättringspotential 

Vill man öka träffsäkerheten i framtida uppföljning och inventering av ängar är en 

översyn av ängarnas gränsdragningar viktig. Gränsdragningarna i sig är en källa till 

osäkerhet och skillnader mellan år, inventerare, mätningar och bedömningar. Läns-

styrelsen rekommenderas att successivt arbeta bort dessa osäkerheter genom över-

syn av slåtterängarnas gränser.  

En genomgång av ängarnas gränser skulle drastiskt minska felkällan hur olika in-

venterare undantar provpunkter på mark som varken är eller har varit genuin slåtte-

räng. Variationerna och förutsättningarna är ofta stora i de olika slumpade ängarna 

och inte minst gränsdragningarna gör att det finns osäkerheter inbyggt i undersök-

ningen.  

SYNTES- Västra Götalands slåtterängar 

Ungefär 66 % av de slumpmässigt utvalda ängarna har varit traditionellt skötta 

genom slåtter under perioden 2004-2019. Under samma tid har ungefär var femte 

äng varit ohävdad vid inventeringarna. Analyser av andelen välhävdade och ohäv-

dade ängar, slåttrade ängar jämfört med övriga visar ingen förändring under peri-

oden 2008-2019.  

Analyser av arter som bedöms som goda indikatorer för slåtteräng, svaga indikato-

rer för slåtteräng och kvävegynnade arter visar att svaga indikatorer som fyrkantig 

johannesört och teveronika samt den kvävegynnade arten ängssyra ökat under peri-

oden 2008-2019. De goda indikatorerna slåttergubbe och svinrot har minskat me-

dan Jungfru Marie nycklar och jungfrulin inte visar någon förändringen över denna 

period.  
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De kvalitetsförändringar som sannolikt pågår i de västsvenska ängarna beror på 

flera faktorer. Viktigaste faktorer är om den naturliga fodermarken fortfarande 

hävdas traditionellt och om den på något sätt fått eller kontinuerligt får ett påslag 

av kväve, t.ex. genom luften p.g.a. av närbelägna djurgårdar och gödslingar på 

närbelägna åkrar. Jordartsförhållandena spelar också väsentlig roll för den föränd-

ring som sker. En ängsmark på en jord med stor sandinblandning uppvisar större 

motståndskraft mot kvävepåverkan. Nederbördsförhållanden och markens fuktig-

hetsförhållanden spelar också stor roll för hur snabbt en naturlig fodermark om-

vandlas till en äng dominerad av N-arter. Torrängar har generellt en betydligt större 

motståndskraft mot negativ förändring genom ohävd och kvävepåverkan.  

De N-arter som har en tendens att helt dominera en f.d. äng eller betesmark, exem-

pelvis bladvass, plattstarr, hallon, kirskål, älggräs medför obönhörligen en kraftig 

utarmning av typiska arter och många andra arter. N-arter som inte har egenskapen 

att dominera på samma sätt, t.ex. smörblomma, medför att båda artgrupperna före-

kommer mer balanserat. Att N-arter vandrat in ska dock alltid ses som allvarligt 

och ett varningstecken inför framtiden. Risken är stor att det pågår en successiv 

förskjutning av de markkemiska förhållandena till förmån för de oönskade arterna.  

Ett reellt hot mot de västsvenska ängarna är de markägarebyten som sker när äldre 

brukare av olika skäl faller ifrån. Som påpekats i tidigare rapporter behöver resur-

ser avsättas till att ta fram och visa på nya och mindre arbetskrävande metoder för 

ängsskötsel och för att uppmuntra och ge råd till den nya generationens brukare hur 

de bör sköta sina ängar.  

 

Det faktum att en del av ängarna lämnas ohävdade eller hävdas undermåligt eller 

genom bete, visar att en levande dialog mellan länsstyrelsen och brukarna behövs. 

Dialogen bör ske kontinuerligt och inte bara i övergivna ängar eller ängar med 

skötselproblem och behov av röjning. En gränsöversyn är viktig av flera skäl och 

denna skulle kunna ingå i den dialog som föreslås. Objekt som inte längre är slåtte-

rängar bör strykas.  

 

Slutligen föreslås att de utgångsvärden som använts som utgångspunkt i miljööver-

vakningen av slåtterängar uppdateras. Enligt tidigare rapporter är utgångspunkten 

för objektsurvalet ängs- och hagmarksdatabasen och senare TUVA (databasen för 

ängs- och betesinventeringen). Ett finslipat urval utgjorde ”grundpopulationen” 

ängar i länet, då cirka 380 slåtterängar. Av dessa har 75 ängar slumpats ut och 25 

övervakas varje år. Omdrevsperioden för hävdmätningar blir därför 3 år och 6 år 

för kärlväxter.  

 

En fråga som bör belysas är i vilken takt nya ängar skapas genom återupptagen 

hävd, restaurering och omlagd skötsel av extensiva, artrika åkrar och betesmarker. 

Kanske skulle en sådan genomgång kunna förändra bilden av de västsvenska äng-

arna i positiv riktning.  
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Bilaga 1. Slåtterängar med kommentarer 
Nedan redovisas varje slåtteräng med: 

 

• Löpnummer, namn och kommun. 

• Objekt-ID, fält-ID inom TUVA, areal och mittpunktskoordinater. 

• Fotografi med kommentarer om ängsmarken och i några fall även råd till länssty-

relsen. 

• Sammanlagt antal funna arter i ängens provytor. 

• Medelantal arter/provyta korrelerat till verkligt antal inventerade provytor. 

• T-arter. I provytorna funna typiska arter (T) för Natura 2000-habitatet Slåtte-

rängar i låglandet 6510.  

• Sammanlagt antal noteringar av T-arter i provytorna. 

• N-arter. I provytorna funna negativa indikatorarter (N).  

• Sammanlagt antal noteringar av N-arter i inventerade rutor i provytorna.  

• Andel av provytor som innehåller bar jord.  

• Andel av provytor med förekomst av träd/buskar 3 m.  

• Rödlistade arter som noterats i slåtterängsobjektet eller i provytorna.  

• Genomsnittlig hävdstyrka 2019.  

• Genomsnittlig hävdstyrka tidigare år (om sådan uppgift finns tillgänglig).  

• Om hävd förekommit 2019.  

• Hävdform 2019. 

Kommentar:  

* Många arter bedöms vara goda indikatorer på ohävd, gödsling och andra åtgärder 

som negativt påverkar statusen hos en slåtteräng. Följande arter har använts som 

negativa indikatorarter (N-arter) i 2019 års undersökning. Urvalet är gjort av Sundh 

Miljö med utgångspunkt från ohävd och kvävepåverkan och från resultaten 2019. 

Urvalet skiljer sig från 2018 års lista genom att 11 nya arter lagts till t.ex. blomster-

lupin och hallon. 8 arter som noterades 2018 men som inte påträffats 2019 ingår 

inte i urvalet. Två arter, kärrtistel och skogssäv, bedömer Sundh Miljö inte hör 

hemma i gruppen N-arter. Artlistan är därför inte identisk med listan från 2018. 

Bergrör  Bladvass  Blomsterlupin 

Brunört  Brännässla  Hallon  

Havssäv  Hundkex  Hundäxing  

Kirskål  Knapptåg Kummin 

Kvickrot Ogräsmaskrosor  Plattstarr 

Rumex sp. (skräppor) Skogsnäva Smörblomma 

Timotej Tuvtåtel Veketåg 

Vägtistel Åkertistel  Ängskavle 

Ängssvingel  Älggräs Örnbräken 

 

* Det har inte ingått i denna undersökning att specifikt eftersöka rödlistade kärlväx-

ter, men i den mån de ändå setts växande i slåtterängen har de noterats.  
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Nr 1. Långevik, Ödenäs, Alingsås kommun 

Objekt som utgörs av en ren upp mot en stödmurliknande, storstenblockig väg-

bank. Objektet är måttligt intressant och gränserna bör ses över. Hävden är dock 

god i 80 %. De ohävdade delarna ligger närmast stenbanken, är artrikast och bör 

slås, kanske med lie.  

Objekt-ID: 
 

1620 Fält ID i TUVA: 08C-UWJ 

Areal (ha): 
 

0,05 Koordinater: 6410414/356226 

 

 
Långevik 

Antal arter 69 

Medelantal arter/provyta 6,8 

T-arter Jungfrulin, liten blåklocka 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

2 

N-arter Brunört, brännässla, hallon, hundäxing, kirskål, 

ogräsmaskrosor, smörblomma, tuvtåtel, veketåg, 

älggräs, ängssvingel, örnbräken 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

46 

Andel bar jord 32 % 

Andel träd/buskar < 3m 12 % 
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Andel träd/buskar > 3 m 10 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 8,3 

Tidigare hävdstyrka 18,9 (2016) 

Hävd 2019? Delvis. På ca 80 %.  

Hävdform 2019 Slåtter. Hö bärgat.  

 

Nr 2. Herrenäs, Bengtsfors kommun 

Ett havererat ängsobjekt. Många rutor ligger konstigt och fel. Idag gäller här 

främst fårbete under ett trädskikt av björk, rönn och sälg. Vegetationen är trivial 

och gräsrik med arter som rödven, rödsvingel och ängsgröe. Objektet kan strykas 

ur ängsdatabasen. 

Objekt-ID: 
 

16076 Fält ID i TUVA: EE0-IPA 

Areal (ha): 
 

0,14 Koordinater: 6555839/338432 

 

 
Herrenäs. Bakom häcken och dungen ligger fårbetet.  

Antal arter 56 

Medelantal arter/provyta 6,0 

T-arter Liten blåklocka, svinrot, ängsskallra  

Antal noteringar av T- 3 
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arter i inventerade rutor 

N-arter Brännässla, hundäxing, ogräsmaskrosor, smör-

blomma, timotej, tuvtåtel, vägtistel, örnbräken 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

26 

Andel bar jord 44 % 

Andel träd/buskar < 3m 58 % 

Andel träd/buskar > 3 m 30 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 4,8 

Tidigare hävdstyrka 5,7 (2016) 

Hävd 2019? Fårbete dominerar. Slåtter på små ytor. Ohävdsrutor 

förekommer också.  

Hävdform 2019 Bete på flertalet rutor.  

 

Nr 3. Alsbyn, Bengtsfors kommun 

Närboenden berättar att ägaren avlidit och att igenväxning troligen väntar. Trots 

det har små ytor med framför allt blomsterlupin slagits. Ängen är annars mager 

överlag och här finns finare arter som darrgräs, jungfrulin, ormrot och utanför 

rutorna även slåttergubbe, vildlin och knägräs. Södra delen är omgrävd men detta 

till trots är vegetationen mager och har inslag av indikatorarter. Här finns även 

klippta ytor mot ladugården, men dessa är också artrika med bl.a. jungfrulin, rev-

fibbla, gråfibbla, vildlin, ormrot, käringtand m.m. Ängen är definitivt bevarande-

värd men insatser frän länsstyrelsen kommer att behövas. Scharlakansvaxing note-

rades vid vegetationshöjdsmätningen.  

Objekt-ID: 
 

16092 Fält ID i TUVA: FF9-QCF 

Areal (ha): 
 

0,14 Koordinater: 6557143/346999 
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Alsbyn. Slagen del skymtas i bakgrunden. 

Antal arter 85 

Medelantal arter/provyta 10,2 

T-arter Brudborste, darrgräs, hirsstarr, jungfrulin, liten 

blåklocka, ormrot, prästkrage, svinrot, ängsskallra, 

ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

40 

N-arter Blomsterlupin, brunört, hallon, hundkex, 

hundäxing, ogräsmaskrosor, smörblomma, älggräs, 

örnbräken  

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

32 

Andel bar jord 32 % 

Andel träd/buskar < 3m 18 % 

Andel träd/buskar > 3 m 20 % 

Rödlistade arter Slåttergubbe, scharlakansvaxing 

Hävdstyrka 2019 7,9 

Tidigare hävdstyrka 11,3 (2016) 

Hävd 2019? Delvis hävdat troligen pga. av risk för spridning av 

blomsterlupiner.  
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Hävdform 2019 Endast mindre delar är slagna i år.   

 

Nr 4. Slottsarbetet, Borås kommun 

En stor äng med variation och artrikedom. Här finns bestånd av Jungfru Marie 

nycklar, grönvit nattviol, jungfrulin, rotfibbla, rödfibbla, gökärt, blodrot, präst-

krage och höskallra, Även sämre partier med lentåtel, örnbräken och blomsterlup-

in förekommer. Jordvärme har etablerats inom ängen.  

Objekt-ID: 
 

9239 Fält ID i TUVA: 095-RWO 

Areal (ha): 
 

0,72 Koordinater: 6393863/369097 

 

 
Slottsarbetet 

Antal arter 78 

Medelantal arter/provyta 9,2 

T-arter Höskallra, jungfrulin, liten blåklocka, pillerstarr, 

prästkrage, stor blåklocka, ängsskallra 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

36 

N-arter Blomsterlupin, kirskål, knapptåg, smörblomma, 

timotej, örnbräken 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

39 
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Andel bar jord 10 % 

Andel träd/buskar < 3m 12 % 

Andel träd/buskar > 3 m 8 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 7,4 

Tidigare hävdstyrka 7,2 (2016) 

Hävd 2019? Ja, Välhävdat.  

Hävdform 2019 Slåtter. Höet bärgat. 

 

Nr 5. Gåshult, Borås kommun 

Sedan ägaren till Gåshult gick bort för ett par år sedan hävdas inte ängarna längre. 

Den inventerade ängen är delvis mycket trivial med rödsvingel, rödven, 

hundäxing men här finns även darrgräs, grönvit nattviol, svinrot, stagg, och ängs-

viol. Utanför inventerade rutor noterades även Jungfru Marie nycklar, sommar-

fibbla, slåttergubbe, slåtterfibbla, jungfrulin och vildlin. Det är mycket hög prio-

ritet att återuppta hävden i detta område. 

Objekt-ID: 
 

514 Fält ID i TUVA: 0F4-400 

Areal (ha): 
 

0,78 Koordinater: 6414909/368749 

 

 
Den inventerade ängen vid Gåshult. 
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Antal arter 76 

Medelantal arter/provyta 7,2 

T-arter Darrgräs, hirsstarr, liten blåklocka, prästkrage, 

smörbollar, svinrot 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

20 

N-arter Brunört, hallon, hundkex, hundäxing, knapptåg, 

kvickrot, ogräsmaskrosor, smörblomma, tuvtåtel, 

veketåg 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

47 

Andel bar jord 26 % 

Andel träd/buskar < 3m 24 % 

Andel träd/buskar > 3 m 30 % 

Rödlistade arter Slåttergubbe, slåtterfibbla, sommarfibbla 

Hävdstyrka 2019 12,4 

Tidigare hävdstyrka 12,9 (2016) 

Hävd 2019? Nej 

Hävdform 2019 Ohävdad 

 

Nr 6. Södra Högsäter 2, Brålanda, Färgelanda kommun 

Mosaikartad och artrik ängsmark som tyvärr inte hävdas längre. Här växer Jungfru 

Marie nycklar, stagg, jungfrulin, ängsvädd, liten fetknopp, bergglim, vårspergel, 

stor blåklocka, liten blåklocka, gulmåra m.m. Västra delen av ängen är planterad 

med gran. Asp och bergrör är under expansion på ängens bekostnad.  

För att bevara ängens värden krävs en aktiv insats från kommunen och länsstyrel-

sen. Om slåtter inte kan ordnas så bör området nystängslas, röjas och betas av nöt. 

Även gränsdragningen bör ses över.  

Objekt-ID: 
 

18451 Fält ID i TUVA: 1BC-XZM 

Areal (ha): 
 

0,42 Koordinater: 6495938/317790 
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Södra Högsäter 

Antal arter 75 

Medelantal arter/provyta 7,6 

T-arter Hirsstarr, liten blåklocka, stor blåklocka, svinrot, 

ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

11 

N-arter Bergrör, brunört, hallon, knapptåg, kvickrot, 

ogräsmaskrosor, smörblomma, tuvtåtel, veketåg 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

53 

Andel bar jord 18 % 

Andel träd/buskar < 3m 32 % 

Andel träd/buskar > 3 m 10 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 12,2 

Tidigare hävdstyrka 8,8 (2016) 

Hävd 2019? Nej 

Hävdform 2019 Ohävdad 
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Nr 7. Myggebo 2, Hagen, Främmestad, Grästorps kommun 

Långsträckt ängsmark utmed en markväg som är befriande fri från kvävearter och 

ohävdsarter. Troligen slås den ibland men i år var denna äng dock ohävdad. Grän-

serna måste ses över eftersom en del rutor ligger inne i granplanteringen. Knägräs, 

ängsvädd, blodrot, ärenpris, fårsvingel förekommer frekvent. Utanför rutorna no-

terades även darrgräs och slåttergubbe samt sexfläckig bastardsvärmare. Vid 

hävdmätningen var det också mycket svamprikt. 

Objekt-ID: 
 

14761 Fält ID i TUVA: 5D2-SCG 

Areal (ha): 
 

0,06 Koordinater: 6460694/359651 

 

 
Myggebo 2 

Antal arter 52 

Medelantal arter/provyta 7,2 

T-arter Jungfrulin, liten blåklocka, pillerstarr, svinrot, 

ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

28 

N-arter Timotej, tuvtåtel, ängskavle, örnbräken 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

8 

Andel bar jord 44 % 

Andel träd/buskar < 3m 4 % 
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Andel träd/buskar > 3 m 26 % 

Rödlistade arter Slåttergubbe, sexfläckig bastardsvärmare 

Hävdstyrka 2019 4,6 

Tidigare hävdstyrka 4,9 (2016) 

Hävd 2019? Nej 

Hävdform 2019 Ohävdad 

 

Nr 8. Myggebo 1, Frambo, Främmestad, Grästorps kommun 

Ängsmark som består av tre delar varav den västra ingick i årets inventering. Här 

finns en del punkter utlagda i åkermark vilket inneburit att en mindre mängd data 

inhämtats. Ängens avgränsning bör ses över. Området var ohävdat under hösten 

men den del av ängen som ligger i öster var slagen och höet utlagt på åkrarna 

bredvid ängen. Här finns det alltså skäl för länsstyrelsen att ha en dialog med den 

slåtteransvarige. 

Objekt-ID: 
 

14759 Fält ID i TUVA: BE1-GOE 

Areal (ha): 
 

0,18 Koordinater: 6460875/359495 

 

 
Myggebo 1 

Antal arter 60 

Medelantal arter/provyta 8,3 

T-arter Hirsstarr, pillerstarr, svinrot, ängsvädd 
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Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

8 

N-arter Brunört, hallon, hundkex, smörblomma, timotej, 

tuvtåtel, åkertistel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

29 

Andel bar jord 12 % 

Andel träd/buskar < 3m 6 % 

Andel träd/buskar > 3 m 4 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 9,6 

Tidigare hävdstyrka 9,3 (2016) 

Hävd 2019? Nej 

Hävdform 2019 Ohävdad 

 

Nr 9. Håhult, Gårdsjö, Gullspång kommun 

En före detta slåtteräng som idag betas av hästar. I objektet finns mycket sly som 

bör röjas snarast. Den rödlistade arten klasefibbla förekommer i ett fint bestånd, 

dock under ett ungt trädskikt. Klasefibbla har enligt ArtPortalen inga andra kända 

lokaler i Gullspångs kommun. Det är mycket bra om länsstyrelsen för en dialog 

om allmän skötsel, röjning och gallring med de ansvariga. 

Objekt-ID: 
 

10215 Fält ID i TUVA: 504-680 

Areal (ha): 
 

0,43 Koordinater: 6525718/459238 

Antal arter 68 

Medelantal arter/provyta 6,2 

T-arter Darrgräs, liten blåklocka, svinrot, ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

9 

N-arter Blomsterlupin, hallon, hundkex, hundäxing, kirskål, 

kummin, kvickrot, ogräsmaskrosor, smörblomma, 

timotej, tuvtåtel, älggräs 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

49 

Andel bar jord 42 % 

Andel träd/buskar < 3m 48 % 

Andel träd/buskar > 3 m 48 % 

Rödlistade arter Klasefibbla 
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Hävdstyrka 2019 3,3 

Tidigare hävdstyrka 19,0! (2016) 

Hävd 2019? Ja   

Hävdform 2019 Hästbete 

 

Nr 10. Stenkällegården, Karlsborgs kommun 

Välskött äng som slås två till tre gånger under sommaren bl.a. inventeringsdagen 

den 27 juni. Här finns bl.a. mycket ängsvädd vilket är orsaken till att fynd av den 

rödlistade fjärilen svävdagsvärmare gjordes vid besöket.  

Objekt-ID: 
 

12346 Fält ID i TUVA: 404-NPC 

Areal (ha): 
 

0,62 Koordinater: 6504802/476770 

 

 
Stenkällegården 

Antal arter 79 

Medelantal arter/provyta 7,5 

T-arter Hirsstarr, Jungfru Marie nycklar, liten blåklocka, 

pillerstarr, ängsskallra, ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

33 

N-arter Bladvass, brunört, hundäxing, smörblomma, 

veketåg, älggräs 
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Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

33 

Andel bar jord 2 % 

Andel träd/buskar < 3m 4 % 

Andel träd/buskar > 3 m 14 % 

Rödlistade arter Svävdagsvärmare 

Hävdstyrka 2019 6,8 

Tidigare hävdstyrka 5,4 (2016) 

Hävd 2019? Slåtter.  

Hävdform 2019 Slåtter. Höet bärgas inte. Inget efterbete. 

 

Nr 11. Långås, Öxabäck, Marks kommun 

Välskött ängsmark som elstängslats med hänsyn till vildsvin. Gles grässvål på 

många ställen. Markstörning kanske är bra men helst då inte av vildsvin. Höet var 

borttaget. Inget efterbete. 

Objekt-ID: 
 

8641 Fält ID i TUVA: 20F-DST 

Areal (ha): 
 

0,69 Koordinater: 6361833/370629 

 

 
Långås 

Antal arter 55 

Medelantal arter/provyta 6,9 
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T-arter Hirsstarr, liten blåklocka, pillerstarr, ängsskallra 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

14 

N-arter Smörblomma, tuvtåtel, örnbräken 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

5 

Andel bar jord 20 % 

Andel träd/buskar < 3m 14 % 

Andel träd/buskar > 3 m 40 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 3,2 

Tidigare hävdstyrka 5,3 (2016) 

Hävd 2019? Ja  

Hävdform 2019 Slåtter. Höet bärgat. Inget efterbete. 

 

Nr 12. Lerbäck, Öxabäck, Marks kommun 

Ängsmarken utgör en mindre del av detta objekt. Stora ytor utgörs istället av 

stenskravel och hällmarker varför vegetationshöjdsmätning gjordes på flera nya 

punkter för att kompensera hällmarkerna. Den egentliga ängen ligger nedanför 

detta sten- och bergområde och hyser låga värden. Dialog med ägaren om skötsel 

samt förnyad gränsdragning är viktig i denna äng. Grässvålen var svamprik vid 

höstbesöket. Bland annat sågs då flera arter vaxskivlingar samt fingersvamp! 

Hävden var god men en hel del hö hade lämnats kvar.  

Objekt-ID: 
 

8531 Fält ID i TUVA: BD1-VOQ 

Areal (ha): 
 

0,15 Koordinater: 6364612/364560 
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Lerbäck 

Antal arter 66 

Medelantal arter/provyta 6,2 

T-arter Liten blåklocka, pillerstarr, svinrot 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

6 

N-arter Hundäxing, knapptåg, smörblomma, tuvtåtel, älg-

gräs 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

20 

Andel bar jord 24 % 

Andel träd/buskar < 3m 6 % 

Andel träd/buskar > 3 m 6 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 4,3 

Tidigare hävdstyrka 15,3! (2016) 

Hävd 2019? Ja. Men inte uppe i steniga området. 

Hävdform 2019 Slåtter. Höet bärgat. Inget efterbete. 
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Nr 13. Rönningen, Ryr, Melleruds kommun 

En mycket gräsrik äng där första intrycket var att den sannolikt var ohävdad. Hös-

tens gräsmätning visade dock att den större delen av ängen var slagen. Mindre 

partier, speciellt de sluttande och stenigare delarna som dessvärre också är de 

artrikare delarna av ängen, var dock oslagna. Rödven, rödsvingel och hundäxing 

förekom mycket frekvent. Där berget ligger grunt är floran som rikast med mycket 

duvnäva, småborre, vit fetknopp, stor fetknopp, harmynta, tjärblomster, backnej-

lika, backtrav, stor blåklocka och brudbröd.  

Objekt-ID: 
 

18080 Fält ID i TUVA: D1F-WHT 

Areal (ha): 
 

0,45 Koordinater: 6520122/354045 

    

 

 
Ryr. Artrikt parti i den gräsrika ängen. 

Antal arter 73 

Medelantal arter/provyta 7,5 

T-arter Darrgräs, gullviva, hirsstarr, jungfrulin, liten blå-

klocka, småfingerört, stor blåklocka 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

14 

N-arter Brunört, brännässla, hundäxing, kvickrot, ogräs-

maskrosor, smörblomma, timotej, veketåg, älggräs, 

ängskavle, ängssvingel, örnbräken 
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Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

42 

Andel bar jord 44 % 

Andel träd/buskar < 3m 0 % 

Andel träd/buskar > 3 m 26 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 5,6 

Tidigare hävdstyrka 7,5 (2016) 

Hävd 2019? Ja. Steniga och starkt sluttande delar undantagna. 

Hävdform 2019 Slåtter. Höet bärgat. Inget efterbete. 

 

Nr 14. Kila, Flatön, Orust kommun 

Ängen utgörs av ett hörn av en vall/åker. Vid höstbesöket konstaterades att hela 

vallen var slagen men den fuktigare slåtterängen var oslagen. Ohävdsarten platt-

starr breder ut sig på bekostnad av bl.a. darrgräs. En T-artsnotering gjordes mot 

113 N-artsnoteringar! Hävden borde vara lätt att återuppta.  

Objekt-ID: 
 

15193 Fält ID i TUVA: E9F-GZI 

Areal (ha): 
 

0,09 Koordinater: 6457880/293915 

 

 
Kila 
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Antal arter 44 

Medelantal arter/provyta 6,6 

T-arter Darrgräs 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

1 

N-arter Brännässla, hundäxing, knapptåg, plattstarr, smör-

blomma, timotej, tuvtåtel, veketåg, älggräs, 

ängskavle, ängssvingel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

113 

Andel bar jord 2 % 

Andel träd/buskar < 3m 8 % 

Andel träd/buskar > 3 m 16 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 10,2 

Tidigare hävdstyrka 13,3 (2008), 36,0 (2016) 

Hävd 2019? Nej 

Hävdform 2019 Ohävdad 

 

Nr 15. Olofstorp, Väring, Skövde kommun 

Slåtterängen är dåligt avgränsad och liten vilket försvårar inventering. Här är 

också nyligen grävt för elkabel vilket medfört att det finns stora partier med blot-

tad jord. Delar av ängen verkar också vara gammal åker med mycket smörblom-

mor och lupiner som successivt invaderar. Sammantaget är ängen idag i förfall 

och bör utgå som äng. 

Objekt-ID: 
 

14206 Fält ID i TUVA: 8D7-AVQ 

Areal (ha): 
 

0,06 Koordinater: 6484459/445851 
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Olofstorp 

Antal arter 68 

Medelantal arter/provyta 7,4 

T-arter Liten blåklocka, prästkrage, svinrot, ängsskallra 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

10 

N-arter Blomsterlupin, hundkex, hundäxing, ogräsmaskro-

sor, Rumex sp. smörblomma, timotej, veketåg, älg-

gräs, ängssvingel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

67 

Andel bar jord 28 % 

Andel träd/buskar < 3m 8 % 

Andel träd/buskar > 3 m 42 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 7,0 

Tidigare hävdstyrka 11,9 (2016) 

Hävd 2019? Nej 

Hävdform 2019 - 
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Nr 16. Bastabron, Väring, Skövde kommun 

Fin slåtteräng som sköts mycket bra. En del ytor är dock triviala och bör ritas bort 

från ängen. Även en trivial markväg berörs av äng och inventerade provytor. Mån-

låsbräken har goda förekomster och flera fynd gjordes i provytorna. Slåttergubbe 

förekom också i ängen. 

Objekt-ID: 
 

14208 Fält ID i TUVA: D9C-VUF 

Areal (ha): 
 

0,30 Koordinater: 6484570/446064 

 

 
Bastabron 

Antal arter 73 

Medelantal arter/provyta 8,8 

T-arter Gullviva, liten blåklocka, månlåsbräken, Platant-

hera sp. pillerstarr, prästkrage, svinrot, ängsskallra, 

ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

17 

N-arter Hundkex, hundäxing, kirskål, kummin, kvickrot, 

ogräsmaskrosor, smörblomma, timotej, tuvtåtel, 

åkertistel, älggräs, ängssvingel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

39 

Andel bar jord 10 % 
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Andel träd/buskar < 3m 6 % 

Andel träd/buskar > 3 m 44 % 

Rödlistade arter Månlåsbräken, slåttergubbe 

Hävdstyrka 2019 2,9 

Tidigare hävdstyrka 5,7 (2016) 

Hävd 2019? Ja 

Hävdform 2019 Slåtter. Höet bärgat. Inget efterbete. 

 

Nr 17. Gnipebo, Ullasjö, Svenljunga kommun 

Välskött äng även om markstörningen är påfallande svag. Goda förekomster av 

stenmåra.  

Objekt-ID: 
 

9823 Fält ID i TUVA: 459-RFQ 

Areal (ha): 
 

0,10 Koordinater: 6371530/391422 

Antal arter 52 

Medelantal arter/provyta 7,2 

T-arter Liten blåklocka, sommarfibbla, ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

6 

N-arter Hallon, ogräsmaskrosor, smörblomma, timotej, 

tuvtåtel, ängssvingel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

16 

Andel bar jord 12 % 

Andel träd/buskar < 3m 20 % 

Andel träd/buskar > 3 m 0 % 

Rödlistade arter Sommarfibbla 

Hävdstyrka 2019 3,0 

Tidigare hävdstyrka 6,5 (2016) 

Hävd 2019? Ja 

Hävdform 2019 Slåtter. Höet bärgat. Efterbete!  

 

Nr 18. Kruketorpet, Sexdrega, Svenljunga kommun 

Kruketorpets artrika ängsmark har enligt ägarinnan slagits fram till 2001. Därefter 

har ingen slåtter skett. Intilliggande vall, (som ingår i ängsobjektet), slås dock 

årligen och efterbete sker sedan med nötkreatur i hela objektet. I vallen är det inte 

gödslat på många år och allt fler arter börjar vandra in. Påsläppet med djur sker 
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tidigast 15 augusti. Sammantaget är hävden i den naturliga ängen för svag idag 

och dessutom är ängen bökad av gris. Ängsresten hyser fina slåttergubbebestånd. 

Kattfot fanns tidigare men är nu borta. Istället har rödven och rödsvingel en 

mycket stark ställning i ängen. 

Objekt-ID: 
 

11713 Fält ID i TUVA: 079-XVP  

Areal (ha): 
 

0,26 Koordinater: 6383418/382093 

 

 
Kruketorpet 

Antal arter 62 

Medelantal arter/provyta 8,1 

T-arter Höskallra, liten blåklocka, prästkrage, svinrot 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

27 

N-arter Hundkex, hundäxing, knapptåg, kvickrot, ogräs-

maskrosor, smörblomma, timotej, tuvtåtel, älggräs, 

ängssvingel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

60 

Andel bar jord 26 % 

Andel träd/buskar < 3m 10 % 

Andel träd/buskar > 3 m 20 % 
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Rödlistade arter Slåttergubbe 

Hävdstyrka 2019 6,3 

Tidigare hävdstyrka  

Hävd 2019? Delvis 

Hävdform 2019 Slåtter på vallen. Höet bärgat där. Efterbete som 

inkluderar den artrikare ängsmarken. 

 

Nr 19. Berg, Tranemo kommun 

Välskött mindre äng med fina bestånd av slåttergubbe. Ängen har behov av hår-

dare markstörning. Objektet är överlag gräsrikt. De rutor som ligger utanför ängen 

har höga vegetationshöjder. Utanför hägnaden har röjning nyligen utförts.  

Objekt-ID: 
 

2983 Fält ID i TUVA: A6D-SXP 

Areal (ha): 
 

0,10 Koordinater: 6370388/400108 

 

 
Berg 

Antal arter 48 

Medelantal arter/provyta 8,9 

T-arter Hirsstarr, liten blåklocka, pillerstarr, slåttergubbe, 

svinrot 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

12 
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N-arter Hallon, smörblomma, tuvtåtel, ängssvingel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

27 

Andel bar jord 8 % 

Andel träd/buskar < 3m 10 % 

Andel träd/buskar > 3 m 18 % 

Rödlistade arter Slåttergubbe 

Hävdstyrka 2019 4,6 

Tidigare hävdstyrka 5,7 (2016) 

Hävd 2019? Ja  

Hävdform 2019 Slåtter. Inget efterbete. 

 

Nr 20. Garn 2:2, Forshälla, Uddevalla kommun 

En stor ängsmark som både hyser artrika partier och mer triviala ytor. I söder 

växer väldigt mycket gräs men få örter. Ett antal punkter bör tas bort eftersom de 

utgörs av klibbalskog. Ängen slås men efterbetas inte. Av intressantare arter sågs 

blodrot, svartkämpar, gullris, gökärt, knippfryle, knägräs, prästkrage, åkervädd, 

harstarr och lite stagg. Även sexfläckig bastardssvärmare och scharlakansvaxing 

noterades.   

Objekt-ID: 
 

8642 Fält ID i TUVA: 1FD-480 

Areal (ha): 
 

0,78 Koordinater: 6464869/320809 
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Garn 

Antal arter 68 

Medelantal arter/provyta 9,0 

T-arter Prästkrage, ängsskallra 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

17 

N-arter Brännässla, hallon, knapptåg, kvickrot, smör-

blomma, timotej, tuvtåtel, veketåg, ängskavle, 

ängssvingel, örnbräken 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

46 

Andel bar jord 22 % 

Andel träd/buskar < 3m 14 % 

Andel träd/buskar > 3 m 30 % 

Rödlistade arter Sexfläckig bastardsvärmare, scharlakansvaxing 

Hävdstyrka 2019 5,3 

Tidigare hävdstyrka 5,0 (2010) 

Hävd 2019? Ja  

Hävdform 2019 Slåtter. Inget efterbete. 
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Nr 21. Hulu, Ulricehamns kommun 

Mycket välskött ängsmark. Den är artrik i vissa delar men också gräsrik på ytor 

som tidigare varit åker.   

Objekt-ID: 
 

2767 Fält ID i TUVA: C5A-BYT 

Areal (ha): 
 

0,22 Koordinater: 6396655/398801 

Antal arter 51 

Medelantal arter/provyta 7,2 

T-arter Liten blåklocka, pillerstarr, slåttergubbe, svinrot, 

ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

23 

N-arter Inga! 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

0! 

Andel bar jord 26 % 

Andel träd/buskar < 3m 2 % 

Andel träd/buskar > 3 m 48 % 

Rödlistade arter Slåttergubbe 

Hävdstyrka 2019 2,2 

Tidigare hävdstyrka 3,5 (2016) 

Hävd 2019? Ja  

Hävdform 2019 Slåtter. Visst efterbete med häst förekommer. 

 

Nr 22. Nöre, Timmele, Ulricehamns kommun 

Brant lutande vägskärning som är tydligt påverkad av kväve från ovanliggande 

åker. Inslag av artrik torrängsflora förekommer liksom inslag av blottade ytor. 

Ängen var slagen vid höstbesöket men troligen av väghållaren och inte av den 

tidigare slåtteransvarige som enligt egen utsago tappat intresset. Slänten var grunt 

slagen och troligen också ganska tidigt. Delar av slänten hyser rikligt med tovigt 

gräs m.m. Troligen kommer de kvarvarande naturvärdena degenerera i ganska 

snabb takt framöver.  

Objekt-ID: 
 

7664 Fält ID i TUVA: 024-QKD 

Areal (ha): 
 

0,10 Koordinater: 6416843/408096 
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Nöre 

Antal arter 47 

Medelantal arter/provyta 5,6 

T-arter Liten blåklocka, prästkrage 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

5 

N-arter Hundäxing, kummin, ogräsmaskrosor, ängssvingel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

39 

Andel bar jord 48 % 

Andel träd/buskar < 3m 2 % 

Andel träd/buskar > 3 m 0 % 

Rödlistade arter Backsippa, trollsmultron  

Hävdstyrka 2019 10,4 

Tidigare hävdstyrka 11,1 (2016) 

Hävd 2019? Ja  

Hävdform 2019 Vägkantsslåtter. Ingen bärgning av hö. Inget efter-

bete. 
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Nr 23. Siviken, Vänersborgs kommun 

Välskött slåtteräng med stora bestånd av Jungfru Marie nycklar i den södra delen. 

Även slåttergubbar förekommer samt ett markant bök av vildsvin. Tre exemplar 

av den rödlistade fjärilen mindre bastardsvärmare sågs vid besöket. Ägaren har 

funderingar på att anordna efterbete med nöt. 

Objekt-ID: 
 

12596 Fält ID i TUVA: 3E4-ICV 

Areal (ha): 
 

0,10 Koordinater: 6475923/334614 

 

 
Siviken 

Antal arter 62 

Medelantal arter/provyta 8,2 

T-arter Jungfru Marie nycklar, ängsskallra 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

12 

N-arter Brunört, hundäxing, knapptåg, smörblomma, ti-

motej, ängskavle, örnbräken 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

15 

Andel bar jord 78 % 

Andel träd/buskar < 3m 12 % 

Andel träd/buskar > 3 m 4 % 

Rödlistade arter Slåttergubbe, mindre bastardsvärmare 



58 

 

Hävdstyrka 2019 3,3 

Tidigare hävdstyrka  

Hävd 2019? Ja  

Hävdform 2019 Slåtter. Inget efterbete. 

 

Nr 24. Gällsjögården, Bredvikshults häradsallmänning,  

Vårgårda kommun 

Ängsmark som ligger mitt ute i skogen långt från allfarvägen. Ängen utgörs av en 

stagghed med Jungfru Marie nycklar, stagg, blodrot, hirsstarr, blåbär, lingon, röd-

ven, rödsvingel, brunven samt ett mindre bestånd av slåttergubbe. Lentåtel före-

kommer ganska frekvent. Området har överlag sparsamt med vegetation med 

mycket mossa och i kantzonerna även ris.  

Objekt-ID: 
 

1290 Fält ID i TUVA: CF5-SQK 

Areal (ha): 
 

0,45 Koordinater: 6416454/364217 

Antal arter 56 

Medelantal arter/provyta 5,8 

T-arter Hirsstarr, Jungfru Marie nycklar, pillerstarr, svinrot, 

ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

12 

N-arter Knapptåg, Rumex sp, smörblomma, tuvtåtel, örn-

bräken 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

10 

Andel bar jord 14 % 

Andel träd/buskar < 3m 6 % 

Andel träd/buskar > 3 m 16 % 

Rödlistade arter Borsttåg, slåttergubbe 

Hävdstyrka 2019 4,6 

Tidigare hävdstyrka 9,4 (2013) 

Hävd 2019? Ja. 

Hävdform 2019 Slåtter. Hö bärgat.  
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Nr 25. Salebol, Åmåls kommun 

En mycket artrik ängsmark som dessvärre var ohävdad vid höstens gräsmätning. 

Här växer duvnäva, ängsvädd, darrgräs, äkta (?) nattviol, enstaka brudsporre, orm-

rot, jungfrulin, en del trollsmultron och ett sterilt bladskott av ormtunga, en art 

som har ytterst få förekomster i Dalsland! I norr växer även enstaka bestånd av 

slåttergubbe. Markägarna är intresserade av att sköta ängen men hälsan satte stopp 

för skötsel av ängen i år. Länsstyrelsen bör ta kontakt med ägarna och diskutera 

framtiden för området. Hjälp med bränning och röjning samt borttagande av ris är 

högprioriterat. Flera larver av den rödlistade fjärilen svävdagsvärmare noterades 

på ängsvädd. 

Objekt-ID: 
 

15800 Fält ID i TUVA: 084-NJV 

Areal (ha): 
 

0,39 Koordinater: 6528734/355260 

 

 
Salebol 

Antal arter 79 

Medelantal arter/provyta 10,5 

T-arter Darrgräs, hirsstarr, klasefibbla, liten blåklocka, 

prästkrage, stor blåklocka, svinrot, ängsskallra, 

ängsvädd 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

64 

N-arter Hundkex, hundäxing, kvickrot, smörblomma, ti-

motej, tuvtåtel, älggräs, ängssvingel 
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Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

41 

Andel bar jord 32 % 

Andel träd/buskar < 3m 18 % 

Andel träd/buskar > 3 m 24 % 

Rödlistade arter Slåttergubbe, trollsmultron, klasefibbla, sväv-

dagsvärmare 

Hävdstyrka 2019 9,0 

Tidigare hävdstyrka 8,2 (2016) 

Hävd 2019? Nej. Bara enstaka rutor slagna med slaghack.  

Hävdform 2019 Ohävdad 

 

Kosteröarna 

 

Nr 26. Fyrhagen, Koster 1, Strömstads kommun 

Fin slåtteräng med mycket rik blomning av liten blåklocka och bockrot. Utöver 

bockrot och blåklocka finns här en hel del gulmåra, backnejlika, vildkaprifol och 

backglim. Västra delen utgörs av en bergig del och var ohävdad vid höstbesöket. 

Mycket vaxskivlingar noterades vid besöket i oktober.  

Objekt-ID: 
 

12 Fält ID i TUVA: D34-NMX 

Areal (ha): 
 

0,61 Koordinater: 6536110/270081 

 

 
Fyrhagen 
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Antal arter 84 

Medelantal arter/provyta 9,4 

T-arter Backnejlika, liten blåklocka, Rhinanthus sp. 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

19 

N-arter Hallon, ogräsmaskrosor, hundkex, hundäxing, 

kvickrot, smörblomma, åkertistel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

22 

Andel bar jord 22 % 

Andel träd/buskar < 3m 0 % 

Andel träd/buskar > 3 m 6 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 5,4 

Tidigare hävdstyrka 5,5 (2018), 5,8 cm (2016)  

Hävd 2019? Ja. Ohävdad i den bergiga västra delen.  

Hävdform 2019 Slåtter. Efterbete med häst. 

 

Nr 27. Sane, Koster 2, Strömstads kommun 

Stor och artrik strandängsmiljö med många småbiotoper. Blottad mark finns men 

troligen har slitaget varit ännu hårdare förr. Vegetationen är påfallande gles och en 

del ytor är ganska mossbelupna. Utanför rutorna sågs slåtterfibbla, bergglim, mar-

torn och Jungfru Marie nycklar. Området ser ut att passa utmärkt för kustgentiana 

som kanske skulle kunna sås in försök på några ställen. Vid höstbesöket fanns här 

mycket gott om svamp. 

Objekt-ID: 
 

15 Fält ID i TUVA: 351-BHI 

Areal (ha): 
 

3,2 Koordinater: 6535153/271035 
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Sane 

Antal arter 91 

Medelantal arter/provyta 8,7 

T-arter Backnejlika, darrgräs, liten blåklocka, vildlin, 

ängsvädd, Rhinanthus sp. 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

19 

N-arter Bladvass, ogräsmaskrosor, hundäxing, smör-

blomma, timotej 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

11 

Andel bar jord 36 % 

Andel träd/buskar < 3m 6 % 

Andel träd/buskar > 3 m 8 % 

Rödlistade arter Slåtterfibbla, martorn  

Hävdstyrka 2019 3,7 

Tidigare hävdstyrka 4,2 (2018), 3,5 cm (2016)  

Hävd 2019? Ja.  

Hävdform 2019 Slåtter. Området har efterbetats 2019.  
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Nr 28. Margits äng, Koster 3, Strömstads kommun 

Välskött äng men inte påfallande artrik. Den ser ut att ha blivit markstörd av nå-

gon form av aktivitet, här finns mycket bar jord och en stor mix av arter. Av arter 

märks särskilt blodnäva, gullviva, jordklöver och harklöver. I söder övergår torr-

ängen i en fuktäng med älggräs och en del plattstarr och luddtåtel. En stor men fin 

ek och andra träd skuggar en stor del av ängen. Mycket fjärilar flög vid besöket i 

juli.  

Objekt-ID: 
 

13 Fält ID i TUVA: ZFW-YMQ  

Areal (ha): 
 

0,26 Koordinater: 6535168/271307 

 

 
Margits äng 

 

Antal arter 70 

Medelantal arter/provyta 6,7 

T-arter Backnejlika, gullviva, liten blåklocka. 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

10 

Kväve- och ohävdsarter-

arter 

Hundkex, hundäxing, ogräsmaskrosor, plattstarr, 

smörblomma, älggräs. 

Antal noteringar av 

kväve- och ohävdsarter-

arter i inventerade rutor 

57 



64 

 

Andel bar jord 82 % 

Andel träd/buskar < 3m 4 % 

Andel träd/buskar > 3 m 52 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 2,0 

Tidigare hävdstyrka 3,8 (2018), 2,6 cm (2016)  

Hävd 2019? Ja.  

Hävdform 2019 Slåtter. Området har enligt uppgift efterbetats 2019. 

Detta var dock svårt att konstatera vid höstmätning-

en. 

 

Nr 29. Bölebackar, Koster 4, Strömstads kommun 

Artrik och välskött slåtteräng som på några provytor betas av får. En justering av 

gränsen bör därför göras. Mycket svamprikt med ängsfingersvamp och vaxskiv-

lingar vid höstbesöket.  

Objekt-ID: 
 

19 Fält ID i TUVA: MJM-WRT 

Areal (ha): 
 

0,99 Koordinater: 6533788/270457 

 

 
Bölebackar 
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Antal arter 88 

Medelantal arter/provyta 9,6 

T-arter Darrgräs, hirsstarr, jungfrulin, liten blåklocka, lopp-

starr, vildlin, ängsstarr, Rhinanthus sp. 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

48 

N-arter Brunört, hundäxing, knapptåg, smörblomma, 

ogräsmaskrosor, älggräs, örnbräken 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

34 

Andel bar jord 8 % 

Andel träd/buskar < 3m 6 % 

Andel träd/buskar > 3 m 14 % 

Rödlistade arter Loppstarr, ängsstarr 

Hävdstyrka 2019 2,0 

Tidigare hävdstyrka 4,2 (2018), 4,7 cm (2016)  

Hävd 2019? Ja.  

Hävdform 2019 Slåtter. Området har enligt uppgift efterbetats 2019. 

Detta var dock svårt att konstatera vid höstmätning-

en. 

Nr 30. Kile 1, Nästången, Koster 5, Strömstads kommun 

En mycket fin strandäng som dock i den norra stenbundna delen kan vara ohäv-

dad. Den ohävdade delen bildar i sig ett intressant bryn med buskar, örter, sten, 

berg m.m., värdefullt för biologisk mångfald. Brynet bör skötas extensivt genom 

slåtter och buskröjning. En del buskar från taggiga gardet bör dock alltid lämnas. I 

ängen växer bl.a. dvärgarun, kustarun och saltstarr. Vid höstbesöket fanns här 

mycket gott om svamp. 

Objekt-ID: 
 

21 Fält ID i TUVA: 7A4-JHB 

Areal (ha): 
 

1,58 Koordinater: 6534182/277337 
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Nästången, efter slåtter. 

Antal arter 104 

Medelantal arter/provyta 8,9 

T-arter Darrgräs, gullviva, hirsstarr, jungfrulin, liten blå-

klocka, vildlin, Rhinanthus sp. 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

55 

N-arter Bladvass, havssäv, hundäxing, knapptåg, kvickrot, 

ogräsmaskrosor, plattstarr, smörblomma, åkertistel, 

älggräs, ängssvingel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

60 

Andel bar jord 10 % 

Andel träd/buskar < 3m 4 % 

Andel träd/buskar > 3 m 4 % 

Rödlistade arter Saltstarr 

Hävdstyrka 2019 3,7 

Tidigare hävdstyrka 4,4 (2018), 4,9 cm (2016)  

Hävd 2019? Ja.  

Hävdform 2019 Slåtter. Området har enligt uppgift efterbetats 2019. 

Detta var dock svårt att se vid höstmätningen. 



67 

 

Nr 31. Saltö NR, 21, Strömstads kommun 

Området utgörs av en nyligen restaurerad, degenererad äng. Ängen röjdes och 

slogs 2018 för första gången på länge. Idag har ängen låga kvaliteter idag där ljus-

glimtar utgörs av den gamla tjärdalen ner mot havet. Här finns rester av rikare 

ängsflora med (undertryckta) arter som rödklint, blodnäva, ängshavre och brud-

bröd. Restaureringsåtgärderna har skapat en misch-masch av arter där knylhavre, 

kruståtel, rödven och hundäxing utgör frekventa arter. Här finns också ganska 

mycket ängssyra och vildkaprifol samt årsskott av slån. Hävden är förutom slåtter 

i den södra delen oklar. 

Objekt-ID: 
 

21 Fält ID i TUVA: Saknas 

Areal (ha): 
 

0,59 Koordinater: 6532642/277337 

 

Antal arter 75 

Medelantal arter/provyta 6,5 

T-arter Liten blåklocka 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

1 

N-arter Brännässla, hundkex, hundäxing, kvickrot, ogräs-

maskrosor, smörblomma, ängssvingel 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

45 

Andel bar jord 36 % 

Andel träd/buskar < 3m 24 % 

Andel träd/buskar > 3 m 34 % 

Rödlistade arter  

Hävdstyrka 2019 5,6 

Tidigare hävdstyrka - 

Hävd 2019? Delvis. Partier är slagna respektive oslagna.  

Hävdform 2019 Slåtter. Området har enligt uppgift efterbetats 2019. 

 

Nr 32. Saltö NR, 16, Strömstads kommun 

En fin slåtteräng på ett underlag av sand med inslag av skalgrus. Arttätheten av 

kärlväxter är låg medan mossor förekommer frekvent. Typiska arter är bland annat 

sandstarr, bockrot och harklöver. Kvickrot, hundäxing, rödven och ängshavre 

förekommer i partier. Getväppling är ett exempel på starkt tillbakatryckt art som 

är svår att hitta. Området behöver markstöras mera vilket också hade skett en tid 

innan höstbesöket. Då konstaterades att man grävt en ca 4-5 meter bred passage, 

kanske för bredband genom västra kanten av ängen. De nya ytorna kan bli en stor 

tillgång för konkurrenssvaga kärlväxter och grävande insekter.  
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Objekt-ID: 
 

16 Fält ID i TUVA: Saknas 

Areal (ha): 
 

0,80 Koordinater: 6532793/276806 

 

 
Saltö 16 

Antal arter 72 

Medelantal arter/provyta 10,3 

T-arter Backnejlika, darrgräs, liten blåklocka 

Antal noteringar av T-

arter i inventerade rutor 

14 

N-arter Brännässla, hundkex, hundäxing, kvickrot, ogräs-

maskrosor, smörblomma 

Antal noteringar av N-

arter i inventerade rutor 

48 

Andel bar jord 42 % 

Andel träd/buskar < 3m 2 % 

Andel träd/buskar > 3 m 2 % 

Rödlistade arter Sexfläckig bastardsvärmare, ängsmetallvinge 

Hävdstyrka 2019 3,8 

Tidigare hävdstyrka - 

Hävd 2019? Ja  
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Hävdform 2019 Slåtter. Området har enligt uppgift efterbetats 2019. 

 

 
Ängsmetallvinge. Foto: Sundh Miljö  
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