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I den här broschyren använder vi begreppet
ohävdsarter som samlingsnamn för de växter
som inte är önskvärda i ängar eller betesmarker.
Det kan vara arter som ökar vid upphörd  eller
minskad hävd eller arter som är kvävegynnade.

Ohävdsarter kan betraktas som vad vi i dag-
ligt tal kallar ogräs. En växt är naturligtvis inte i
sig själv ett ogräs, men den blir det om den väx-
er på fel plats. Det gäller t ex de i denna bro-
schyr beskrivna arterna, som behöver hållas ef-
ter för att inte konkurrera ut hävdgynnad flora.

Det som ser ut att vara ett harmoniskt tillstånd
i en äng eller betesmark med sin rikedom av gräs
och örter utgör en bedräglig bild. Det är en kamp
på liv och död för varje enskild växtindivid så-
väl som för artens överlevnad. Det gäller att ta
till vara och hushålla med de resurser som står
till buds och som krävs för överlevnad och fort-
plantning. Resurserna det handlar om är främst
vatten, ljus och näringsämnen. Vilka resurser som
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växtindividen kan tillgodogöra sig avgörs i hög
grad av hur väl den klarar konkurrens från den
egna arten såväl som från andra.

Hävdgynnad flora har huvudsakligen inte
anpassat sig till olika hävdformer, utan har sna-
rare under den långa tidsperiod det har bedrivits
någon form av djurhållning funnit en fristad i
mulens och liens marker. Växterna har vandrat
in i de hävdade markerna från t ex hällmarker,
skogsmarker, fjällhedar och stränder och bildat
uthålliga växtsamhällen. Dessa ursprungsmiljö-
er har liknande störningar och knapphet på re-
surser som ängar och betesmarker.

Eftersom de hävdade markerna under lång tid
utmagrats och ständigt utsatts för störning ge-
nom slåtter eller bete, har de växter som är bra
på att hushålla med resurser eller som gynnas av
störning haft fördelar gentemot konkurrensstar-
ka växter. Många av dessa är nämligen störnings-
känsliga och kvävegynnade.

Vad är ohävdsarter?
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Innehållsförteckning

Levande Landskap – vilka möjligheter ger det dig?

Kampanjen Levande Landskap är en bred satsning på utbildning
och rådgivning till dig som är lantbrukare eller på annat sätt
verksam inom jordbruket.

Du får kostnadsfritt delta i utbildning och rådgivning som
handlar om hur jordbruket påverkar natur- och kulturvärdena i
landskapet och vad du kan göra för att bevara dessa värden.

Kampanjen Levande Landskap är ett led i att nå miljökvalitets-
målen, främst ”Ett rikt odlingslandskap”.

Vad kan utbildningen innehålla?
Du kan t ex lära dig mer om:
– din gårds historia och vad stenmurar, odlingsrösen och

andra kulturspår berättar om det tidigare jordbruket.
– hur du restaurerar och sköter naturbetesmarker och

slåtterängar.
– hur naturbetesmarken kan vara till nytta i mjölk- och

köttproduktionen.
– hur du anlägger och sköter småvatten och våtmarker.
– hur du bevarar bodar, ladugårdar och andra byggnader.
– hur du uppfyller villkoren om du har miljöersättning.

Du bestämmer!
Du har själv stora möjligheter att påverka hur kursutbudet skall se
ut. Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag på hur kurspro-
grammet skall utformas. Vi kommer gärna till din föreningsträff för
att hålla föredrag eller kanske en fältvandring inom ovanstående
ämnen.

Hur går det till?
Du kan välja att delta i kurser, studiecirklar, fältvandringar eller
få individuell rådgivning på din egen gård.

Rådgivningen kan bestå i att du tillsammans med en rådgivare
går igenom gårdens natur- och kulturvärden. Detta kan ni göra
med utgångspunkt från bl a historiska kartor. Ni diskuterar även
skötsel och hur olika åtgärder kan genomföras på bästa sätt.
Rådgivningen sammanfattas i en skötselplan.

Intresserad?
Inbjudan till kurser, fältvandringar m m annonseras i vår tidning
”Landsbygd i Blekinge”. Kursprogrammet finns även på vår
hemsida www.k.lst.se Är du intresserad av rådgivning? Ta kon-
takt med Maria Strand 0455-870 71, maria.strand@k.lst.se

Kampanjen ”Levande landskap” finansieras av EU och svenska
staten.
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Generella råd

• Alla ohävdsarter som nämns här är två- eller
fleråriga. Detta innebär att resurser måste lag-
ras i rotsystemet under vintern för att växten
ska kunna skjuta skott nästföljande vår. När
en växt är som frodigast under sommaren har
den en stor del av sitt näringsförråd i den grö-
na bladmassan.  Att beröva växten dess blad-
massa under denna period innebär att mindre
näring än normalt kan återföras till rötterna.
Därmed försvåras övervintringen. Slår man
dessutom växten innan den sätter frö försvå-
ras nyetablering. Tidig slåtter innebär också
att önskvärda gräsmarksarter har god chans
att etablera sig. Har man möjlighet att senare
på säsongen även ta återväxten, begränsas yt-
terligare ohävdsarternas förutsättningar för att
överleva och spridas.

• Använd hellre slitande redskap än skärande
för att bekämpa ohävdsarter. Med slitande
redskap tillfogas växten en större skada som
stressar den genom att avdunstningen liksom
angreppsytan för infektioner blir större.

• Allt avslaget material måste föras bort. Kvar-
liggande material tillför näring till marken vid
sin nedbrytning samt utgör ett kvävande och
ljushindrande täcke på markytan.

• Om en äng eller betesmark inte har hävdats på
några år och det har bildats en tät filt av gammal
gräsförna, kan det vara lämpligt att som en en-
gångsåtgärd bränna området. Detta är lämpli-
gast under vinterhalvåret. Då håller marken en
viss fuktighet och man riskerar inte att skada
djurlivet. Elda i medvind eller svag motvind.
Eldar man i stark motvind går elden djupare och
man riskerar att fläckvis döda all vegetation. Man
eldar alltid på eget ansvar. Informera den kom-
munala räddningstjänsten vid större bränningar.

Många av råden runt begränsning och bekämpning av ohävdsarter är tämligen allmängiltiga och tas
här upp i ett inledande avsnitt innan ett antal arter och lite mer artspecifika råd presenteras.

• Ett annat sätt att bekämpa större bestånd av
besvärliga arter kan vara att placera saltste-
nen eller mineralfoderkrubban mitt i bestån-
det och därmed utnyttja djurens tramp. Detta
förutsatt att placeringen inte står i konflikt med
något annat natur- eller kulturvärde på plat-
sen.

• Vid omfattande röjningar frigörs näring från
de döda rotsystemen, som kan ge ett uppslag
av ohävdsarter och sly. Detta kan innebära att
det under en period kan behövas ett högre be-
testryck.

• Sambete eller växelbete med skilda djurslag
är ofta ett effektivt sätt att minska sina egna
insatser i bekämpningen av ohävdsarter och
sly i fodermarkerna. De olika djurslagen har
olika betesteknik och föredrar till viss del skil-
da växtarter. Det leder till ett bättre betesut-
nyttjande och en jämnare avbetning av mar-
ken.

• Tips rörande redskap och maskiner hittar du i
Jordbruksverkets broschyr Maskiner och red-
skap i naturliga fodermarker. Den kan erhål-
las från Länsstyrelsen eller Jordbruksverket.
Tänk på att inte använda traktorburna maski-
ner och redskap under perioden 1 april till 15
juli, samt att använda dubbelmontage när bä-
righeten är svag.

• Röj inte bort träd och buskar under fåglarnas
häckningsperiod.

• Det är förbjudet att sprida bekämpningsme-
del i ängar och naturbetesmarker. Naturvårds-
verkets föreskrifter ger mer information om
användning av kemiska bekämpningsmedel.

• Samråd alltid med Länsstyrelsen om du är
tveksam rörande skötsel av markernas natur-
och kulturvärden.
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Bergrör är ett flerårigt, ganska grovt och stor-
växt gräs som växer i stora bestånd från en kry-
pande jordstam. Den har grågröna, breda och hår-
da blad och en gråbrun vippa. Den ser ofta dam-
mig ut där den växer. Arten förekommer i nästan
hela landet och är vanlig på torra sandmarker,
t ex på vägrenar, banvallar och stränder. Den trivs
bäst på halvskuggiga platser som är måttligt nä-
ringsrika.

Gräset är en typisk igenväxningsart som är
konkurrensstarkt på dåligt hävdade marker. Det
har en snabb vegetativ förökning via rikt förgre-
nade jordstammar och bildar därför lätt vidsträck-
ta bestånd.

Bergröret betas av både häst och nöt, medan
får endast äter späda bladdelar hos unga plantor.
Som flera andra av de högvuxna gräsen, är berg-
röret mycket känsligt för störning och utgör bara
ett problem vid svag eller utebliven hävd.

Finnas här och där på sandbackar och högder. De späda bladen ätas af Kreaturen, men äldre röras
de icke. Hwar man icke har tillgång till Sandrör kan Bergrör planteras på Flygsand. Det kryper
lika så med sine rötter, men öfwertäckes det af sanden, wäxer det icke så willigt. (Ur Försök til en
Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius, 1806)

• Under restaureringsfasen i en betesmark
kan man hjälpa djuren genom att slå av
det höga gräset under betessäsongen.
Djuren betar gärna av det nya, späda grä-
set.

Bergrör Calamagrostis epigeios
Calamagrostis kommer från grekiskans kalamus (rör) och epigeios från epi
(på) och gaia (marken). Det vill säga: Rör, växande på marken.
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Björnbär kan vara besvärligt i markerna. Det kan
både bilda rotskott och slå rot vid skottspetsar-
na. Småskotten är trampkänsliga och med ett högt
betestryck kan spridningen begränsas. Får och
getter noppar gärna blad och småskott om de
kommer åt.

Björnbär kan förväxlas med blåhallon, som
dock har blådaggiga frukter och trefingrade blad,
medan björnbär har fem- eller sjufingrade blad.
Förkortningen ”ssp” i det vetenskapliga namnet
är en förkortning av ”subspecies”, som betyder
underarter. Björnbär kan föröka sig könlöst och

• Placera saltsten eller mineralkrubba
bland björnbären för att dra nytta av dju-
rens tramp.

• Elda ris och röjningsavfall direkt på ett
björnbärssnår, i stället för att elda på gräs-
svålen.

Björnbär Rubus ssp
Synonymer: svarthallon, björnhallon, brimlebuske, brombärsbuske,
gubbtarmar, snärjbär, ormbär, åkerbär.

har därför utvecklat ett flertal sådana. I Sverige
urskiljer vi idag ett 30-tal tydliga underarter.
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Brännässlan med sina underjordiska utlöpare är
en utpräglat kvävegynnad växt, som ofta växer
i stora, täta bestånd i kväverika marker. I natur-
betesmarker växer brännässlor vanligen vid
rator, utfodringsplatser eller under större träd.
Djuren betar inte nässlorna så gärna när de är
saftigt gröna. Avslagna nässlor som torkat nå-
got äts dock gärna av nötkreatur och får.

Växten har historiskt haft flera användnings-
områden. Stjälkarna användes förr till garn- och
tygframställning. Färsk rot kokad i vatten kan an-

Brännässla w. wid hus och gärdesgårdar. All Nässla drifwer urin och renar bloden, i Lingsot och
Skjörbjugg nyttig, hälst wårtiden, då intages utpressad saft af späda Nässlor i wasla: eller bru-
kas Decokt af Nässlerötter en näfwa til en kanna wattn något inkokt och drucket några glas om
dagen. Med färska nässlor brännas lame och borttagne lemmar; äfwen fötter wid upstigen Poda-
ger. Om wåren ätas de til grönkål: torkade nyttjas de til boskapsfoder…Om stjelkarna på samma
sätt skötas som lin och hampa, kunna de spinnas och kläder deraf wäfwas. Med decoct af rötter-
na färga bondhustrur Påskägg gule. (Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik
Hoffberg, 1792)

Brännässla
Synonymer: nälla, glattnässla

Urtica dioica

• Kontinuerlig slåtter kan ganska lätt be-
gränsa nässelbestånd. Slå nässlorna någ-
ra år i följd när de blommar. Ta bort de
avslagna nässlorna eller låt djuren äta
upp dem på plats.

vändas för att färga ägg till påsk. Roten kan också
brukas till växtfärgning om man tillsätter alun.
Nässlans unga blad nyttjas fortfarande på sam-
ma sätt som spenat.



Hundkäx är vanlig i hela Sverige. Den trivs bäst
på frisk, kväverik mark och växer oftast i öppna
marker, men förekommer också i lundar och gle-
sa skogar. Hundkäx är flerårig och blommar från
maj till juli med små vita blommor som sitter i
flockar.

Den är starkt kvävegynnad och kan bli helt
dominerande på gödslade eller ohävdade betes-
marker. Eftersom arten både föryngrar sig med
frön och sprider sig vegetativt förökar den sig
mycket snabbt.

Förr sågs arten inte som någon bra foderväxt
i slåttermarker. Bladen faller lätt av vid höhante-
ringen och kvar blir bara den grova stjälken som

Mot den egentliga vårens slut se vi på ängarna, i stor mängd, Hundkaxens hvita, lätta blomflockar,
hvilka, spridande en honungslukt, utslå redan innan de dem omgifvande gräsen i allmänhet hunnit
öppna sina blomskal. Hundkaxen bör räknas bland våra vanligaste örter. Än hvitna ängarna af
dess talrika blommor, än samlar den sig till några stånd under något träd eller i en lund, der icke
sällan dess hvita blommor bryta sig emot Skogslysets rosenröda, liksom på ängen mot Hafrerotens
gula. (Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman, 1867)

Hundkäx Anthriscus sylvestris
Synonymer: hundloka, hundkex, hundkax, hundfloka, hundkoxel,
hundkängsla, hundkäxla, hästkummin, kattkäx, kax

• Slit upp hela plantan med rot och sido-
skott.

• Slå av stjälkarna vid blomningen.
• Svenska Jordbrukets Bok från 1926 re-

kommenderar för enstaka exemplar eller
mindre bestånd …förstöra den genom att
avskära roten omkring 5 cm under jord-
ytan.
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ger ett dåligt foder. På sina håll sågs också före-
komsten av hundkäx i ängar och betesmarker som
lite skamligt. Det var ett tecken på vanhävd, att
allt inte stod rätt till på gården.



Malörten är en införd växt som förvildats och
nu är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige.
Den växer i näringsrik, sandig och stenig mark
vid gårdar, på skräpmark och strandvallar samt i
vägkanter. Malörten är aromatiskt doftande och
blommar från juli till september med gula blom-
mor i greniga klasar.

Namnet malört kommer av att man trodde att
den starkt doftande örten kunde fördriva mal från

Sitt namn har den fått deraf, at man tror den fördrifwa Mal, hwarföre många än bruka at lägga
torra Malörtsqwistar ibland yllekläder och pälswerk. Men ingen ting är falskare. Mal sky hwarken
Malörtens lukt eller bitterhet, twärtom kan den göra skada genom mögel, om stället hwarest per-
sedlarne förwaras, är något fucktigt, och man finner at Malen taga sin boning i sådene nerlagde
wäxter...
...Från äldre tider är Malört känd såsom et godt Mage medicament. Man nyttjar det på flere sätt. At
glödga Bränwin på Malörtknoppar är det sämsta. Malört Extract är wida bättre. Det tilredes af tre
lod torra Malörtknoppar, hwar på man slår et qwarter godt Bränwin eller Spanskt win. Flaskan
förbindes med en bit blåsa, hwari man sätter en knappnål, och ställes på en lagom warm Kakelugn
et par dagar, hwarefter Extractet silas och utprässas genom linne. (Ur Försök til en Flora Oecono-
mica Sveciæ av A. J. Retzius, 1806)

Malört Artemisia absinthium
Synonym: beskmalört

• Slå malörten med slitande redskap innan
den hunnit sätta frö.

9

yllekläder och pälsverk. Malört har också använts
som magmedicin men är nu mest känd som
brännvinskrydda.
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Rörflen

Rörflen är ett storväxt, upp till en och en halv
meter högt, flerårigt gräs. Den har en krypande
jordstam och bildar stora bestånd. Bladen är
breda, grågröna, ganska styva och vasslika.
Arundinacea i det vetenskapliga namnet bety-
der för övrigt ’som liknar vass’. Rörflen är ett
av våra största gräs och trivs bäst i helt öppna
marker. Den är vanlig på sjö- och havsstränder,
i diken, fuktängar och liknande miljöer.

Som flera andra av de högvuxna gräsen, är
rörflen mycket känsligt för störning och före-
kommer därför inte i någon större utsträckning
i hävdade betesmarker utan utgör bara ett pro-
blem vid svag eller utebliven hävd.

Man har en förändring häraf med bredare och hwit- eller gulrandige blad, som under namn af
Spanskt eller måladt gräs odlas i Trägårdar för utseendet skull. (Ur Försök til en Flora Oeconomica
Sveciæ av A. J. Retzius, 1806)

Förr användes det gärna till taktäckning efter-
som det håller längre än halm. En form av rör-
flen kallas randgräs och har grön- och vitrandi-
ga blad. Denna variant av arten är en gammal-
dags trädgårdsväxt som kan finnas kvar vid torp
och gårdar eller i äldre trädgårdar.

Phalaris arundinacea
Synonymer: randgräs (egentligen trädgårdsvariant med grön- och vit-
randiga blad). Randgräset har även kallats förklädesgräs och människogräs

• Under restaureringsfasen i en betesmark
kan  man hjälpa djuren genom att slå av
det höga gräset under betessäsongen.
Djuren betar gärna av det nya, späda
gräset.
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Skräpporna är fleråriga med vanligtvis kraftig
pålrot. De blommar på sensommaren och utgör
en stor grupp i vår flora.  Gårdsskräppa och tomt-
skräppa är vanliga arter, som är kvävegynnade
och ofta utgör ett problem i våra betesmarker.

Deras förmåga till vegetativ förökning är stor,
då pålroten kan skicka ut flera sidorötter som var
och en kan bilda nya plantor. Även bitar av röt-
terna kan utvecklas till nya plantor om rotsyste-
met sönderdelas.

Skräppornas frön passerar utan problem tarm-
systemet hos betesdjuren och kan på så sätt spri-
das till stora delar av marken. De betas framför
allt av får.

Skräppor Rumex ssp
Synonymer: gårdssyra, skräppesyra; tomtsyra, skräppa, skräppeblad,
skräpprot, täppeskita

• Slå skräpporna före frömognaden. Detta
bör upprepas flera gånger under en sä-
song.

• Ta upp hela plantan med rotsystemet in-
takt eller skär av pålroten några centime-
ter under markytan.
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Slån trivs bäst på växtplatser med fullt ljus och
kalkhaltig, näringsfattig jord. Den är vanlig i
kusttrakterna från Bohuslän till Uppland och
växer ofta i skogsbryn och öppna marker.

I välhävdade betesmarker är de taggiga bus-
karna ofta det enda stället där nya träd har möj-
lighet att växa upp i skydd från betesdjuren. Gam-
la, täta slånbuskage är också viktiga för såväl
lavar som fjärilar, fåglar och däggdjur. Det är
därför viktigt att inte röja bort all slån utan gärna
spara ett så varierat buskskikt som möjligt i be-
tesmarken. Däremot bör man naturligtvis hindra
slånet från att sprida sig och konkurrera ut grä-
sen.

När slånbuskar röjs svarar de med ökad rot-
skottsbildning. Småskotten är dock trampkäns-

• Låga men vidsträckta slånuppslag kan
bekämpas med betesputs.

• Släpp på betesdjuren direkt efter röjning.
• Upprepa röjning eller betesputs under ett

par säsonger för att varaktigt bli av med
slånet.

Hvilken skulle icke någon gång beundrat den rika blomningen på de ännu bara grenarna, hvilken
midt under en solig vårdag kan låta busken, ja hela den sluttning, der den i större mängd bosatt sig,
liksom beklädas med ett lätt snötäcke. (Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F.
Nyman, 1868)

liga och ett tillräckligt högt betestryck kan hin-
dra att slånet sprids. Nötkreatur noppar gärna av
de taggfria årsskotten på slånbuskarna så att en
tät ”vägg” kan bildas på gamla buskage. Får och
getter noppar dessutom blad på gamla buskar där
de kommer åt för taggarna.

Slån Prunus spinosa
Namnet ’slån’ användes redan på medeltiden; slan, slaaen, slanthorn.
Synonymer: Pölspinneträd, släon. slära, törne, törnslån, vildtörne



13

Tuvtåtel är ofta det vanligaste gräset på fuktiga,
leriga och relativt näringsrika betesmarker. Vid
svag hävd tar det lätt överhanden och marken
mister sin artrikedom. Bladen blir under loppet
av sommaren alltmer inlagrade med kisel och
därför vassa och osmakliga.

Får och getter rör knappt tuvtåteln. Som späd
betas den dock gärna av hästar och nötkreatur.
Med ett tidigt betespåsläpp och ett bra betestryck
blir tuvtåtel sällan något problem.

Förr sågs arten som en god foderväxt och den
såddes till och med in på fuktigare lindor.

…härligt gräs, så högt, at det straxt för bergningstiden, räcker up til bältet, ock så tiokt, at man näppe-
ligen kan gå genom detsamma; med et ord, man får merendels, på et spanland jord, i god årswäxt, wid
pass en parm hö. Gräset består här på lindarne af hwarjehanda wäxter. Röd och hwit wäpling finnes
esomoftast här ock där strödd, ock tämelig stor, men förnämligast är Tåtelen som gör wåra Lindar
härliga…
…Denna wäxer inemot et par alnar hög, tofwar sig wid roten ganska mycket, hwaraf ängen är
knotrig efter bergningen. (Ur Beskrifning öfwer Ängens skötsel kring Faluns Bergslag av J. Moræus,
1742, Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar)

Tuvtåtel
Synonymer: tåtel, flygräs, vanlig tuvtåtel (underart), älvtåtel (underart)

Deschampsia cespitosa

• I små områden är det bästa sättet att be-
kämpa tuvtåteln med en röjsåg försedd
med slyklinga.

• På stora och relativt stenfria marker kan
det vara rationellt att som engångsåtgärd
bekämpa tuvorna med en robust slaghack
eller rotorslåttermaskin.

• I lite stenigare marker kan en lättare busk-
röjare användas. Den slår effektivt sön-
der tuvorna till ett finfördelat material
som snabbt bryts ned.
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Vass är Nordens största gräs och får ofta flera
meter höga strån från den grova, krypande jord-
stammen. Den är en karaktärsväxt för näringsri-
ka sjöar där den bildar stora, täta bestånd.

Vass är mycket konkurrenskraftig på lersedi-
ment, medan den har svårare att etablera sig på
steniga moränstränder. Arten är känslig för bete,
särskilt av nötkreatur som gärna betar av de unga
skotten och dessutom trampar sönder jordstam-
marna. Den är också känslig för årlig slåtter, sär-

• Slå vass under två till tre år i följd, sam-
tidigt som djuren får tillgång till den spä-
da vassen.

• Slå vass under vattenytan om det finns
möjlighet. Då vattenfylls  stråna och rutt-
nar inifrån. Man kan också använda en
jordfräs vid lågt vattenstånd.

• Använd betesputs på sensommmaren om
vass har börjat sprida sig upp på strand-
ängen.

Hufwudsakeligaste nyttan gifwa rören. När de skäras om hösten, bör man icke låta binda, i synner-
het de som ämnas til taktäckning i stora knippen eller hårdt, at de krossas, ty deraf rutna de så
mycket förr. Snart äro de torkade, så at man efter et par dagars torka gärna kan bruka dem. Rätta
tiden at skära Rören är, när de fådt sin fulla wäxt; låter man dem stå längre, at de blifwa mera
hårda, äro de swårare at binda; men tager man dem ock af för tidigt, blifwa de ej så waraktige.
Deras bruk til taktäckning är tilräckeligen kändt, äfwen at de gifwa både wackrare, starkare och warak-
tigare Tak än Halm…
…På Goda Hopps udden skola de klufne nyttjas, at deraf binda Rullgardiner. I hushållen nyttjas piporne
af mogne rör til att spola garn på, emedan de löpa lätt i Skottspolen. Med färska wipporne tagne kort
förr än, eller just när blommorna wilja öpna sig, färgar man grönt både ylle och linne. (Ur Försök til en
Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius, 1806)

skilt i början av växtsäsongen. Utan hävd kan
vassen snabbt genom sin enorma produktion av
förna konkurrera ut andra växter och invadera
hela strandängen.

Växten ansågs förr vara ett av våra nyttigaste
gräs. Den unga vassen var ett utmärkt kreaturs-
foder. Stråna användes till vassmattor eller tak-
täckning, vippan till färgning av garn och rots-
tocken kunde torkad och malen användas till nöd-
bröd.

Vass Phragmites australis
Synonymer: bladvass, rörvass, benvass, bladrör, gråvass, piprör, rocka,
rundvass, rör, sjövass, skärgräs, svarttopp
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Veketåg är en tuvbildare och förekommer allmänt
på fuktig mark i södra och mellersta Sverige. Den
gynnas av försumpning och sprids snabbt om
gamla diken börjar bli igensatta, till exempel på
gamla mossodlingar.

Veketåg klarar bete bra, eftersom den har ett
stort innehåll av kisel som gör den osmaklig. Nöt
och häst kan beta den, särskilt i början på betes-
säsongen eller framåt hösten när näringsinnehål-
let i andra växter börjar bli sämre. Får betar säl-
lan veketåg, men den missgynnas av slåtter.

Namnet veketåg kommer av att man förr an-
vände märgen som veke i lampor. De torkade
stråna, som blir sega och mjuka, användes också
till att fläta mattor, stolsitsar och mindre korgar.

Liksom Knapptågen, kan också Veketågen användas till mattor o. d., och märgen säges vara bättre
än dennas till vekar i lampor, hvadan benämningen. Båda antyda källsprång, så att der de växa, är
anledning att kunna erhålla vatten, äfven der sådant icke märkes på markens yta. (Ur Utkast till
svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman, 1868)

Veketåg Juncus effusus
Synonymer: sävje, bocksäv, harvass, kärrgräs, råbockgräs, råbockvass, råbock-
säv, trindgräs, trindsäv, trindvass, vekgräs

• Bekämpa veketåg med röjsåg försedd
med slyklinga.

• Stora, relativt stenfria områden med ve-
ketåg kan med fördel betesputsas.

• Slåtter ger bäst effekt om man slår på för-
sommaren innan fröna har hunnit mog-
na. Låt djuren beta återväxten direkt ef-
ter slåtter.

• Hyvla av tuvorna på tjälad mark.
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Vägtistel är tvåårig med kraftig pålrot och blom-
mar från juli till september. Den är grov, oftast
ganska lågväxt och kännetecknas av sina stora
taggiga blomkorgar samt blad med långa vassa
tornar.

Den är vanlig i södra och mellersta Sverige, i
norra delarna av landet förekommer den mer spar-
samt. Den växer ofta i vägkanter och i kväverika
marker. Vägtisteln ratas för det mesta av betes-
djuren, men den kan i vissa fall betas av både får
och getter.

En allmänt bekant, men för sin taggighet icke omtyckt växt, den värsta bland våra egentlig Tistlar.
(Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman, 1867)

Vägtistel Cirsium vulgare
Synonymer: backtistel, gaddtistel, gubbtistel, pockers rärhår

• Slå av tisteln nära markytan innan den
går i knopp.

• Skär av den under bladrosetten med en
hacka eller spade.

• Båda sätten måste upprepas flera gånger
per växtsäsong under ett par års tid.
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Åkertisteln är flerårig, ofta grågrön med upptill
grenad stjälk och många små blomkorgar. Den
har krypande och vitt förgrenade jordstammar
som ofta breder ut sig horisontellt i våningar,
ibland ända ned till två meters djup. Avbrutna
bitar av jordstammen bildar lätt nya plantor och
detta har gjort arten till ett svårutrotat ogräs.
Växten förökar sig både vegetativt med sina jord-
stammar och genom frö.

Åkertistel är vanlig i nästan hela landet och
förekommer oftast som ogräs i åkrar, ängar och
betesmarker, men växer också till exempel på

…et ibland de elakaste och tillika allmännaste ogräs i Sädesåkrar, och äfwen i en del Trägårdar,
där den fått innästla sig. Detta ogräs både kryper omkring eller widgar sig, och går på djupet med
fine rötter, och som dess frö flyga, kunna de äfwen lätt transporteras inuti de bäst omgärdade
ställen. (Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius, 1806)

Åkertistel Cirsium arvense
Synonymer: gråtistel, svinkålsört

• Slå av tisteln nära markytan innan den
går i knopp.

• Skär av den under bladrosetten med en
hacka eller spade.

• Båda sätten måste upprepas flera gånger
per växtsäsong under ett par års tid.

havsstränder. Arten kan vara ett problem på kvä-
verika betesmarker, i synnerhet på störd mark och
vid betesdjurens spillningshögar.
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Älggräs är vanligt i hela landet och växer i stora
bestånd på alla typer av fuktig mark. Den kan
förväxlas med sin mindre vanliga släkting brud-
bröd som dock växer i torra, magra och solvar-
ma marker. Arten är flerårig och förökar sig dels
vegetativt via sin förgrenade jordstam, dels via
frön som lätt sprids med vind och vatten.

Älggräs är konkurrenskraftigt på kväverik,
fuktig mark och kan på kort tid bli helt domine-
rande genom sin stora bladmassa och effektiva
spridningsförmåga. Den är bara konkurrensstark
under relativt ostörda förhållanden och missgyn-
nas av att upprepade gånger bli av med sin blad-
massa.

Älggräs är getters favoritföda, men även får
betar gärna växten och kan efterhand begränsa
den. Nöt och häst däremot, betar normalt inte
älggräs, men deras tramp har en viss begränsan-
de verkan.

Av älggräsets blommor kan man göra en god,
fläderlik saft. Blommorna och bladen kan också
användas till örtté. Förr ströddes växtens färska

Lukten av denna växt är den allra mest intensiva. Till följe häraf är det i Sverige ett bruk bland
bönderna att på helgdagar och vid gästabud strö friska blad af densamma på golfvet, på det att
lukten däraf må fylla hela huset, och denna blir ofta så stark, att den knappt kan uthärdas.Om
vintern däremot strör man på liknande sätt grankvistar på golfvet. Se där ett medel till beredande af
trefnad i hemmet, som naturen själf bekostar! (Ur Flora Lapponica av Carl von Linné, 1737, i
svensk översättning av T. M. Fries, 1905)

Älggräs
Synonymer: mjödört, älgört, bigräs, bräske, fradört, kajörta, kallgräs, kargräs,
karsöta, karört, mörtgräs, stakgräs, älgblomma

Filipendula ulmaria

• Slå av älggräset innan frösättning. Van-
ligtvis sker det när växten nått en höjd
av tre till fem decimeter.

blad på golvet vid stora helger och gästabud så
att deras friska doft kunde spridas i huset. Älg-
gräs användes även för att krydda öl varvid man
gned in kärlen med växten för att ge drycken en
god smak. Växten har också använts inom far-
makologin, eftersom den innehåller salicylsyra
som är smärtstillande och febernedsättande.
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Örnbräken är en klonbildande art som har god
förmåga att föröka sig genom jordstammar. Den
trivs bäst i halvöppna, friska till fuktiga skogar
och naturbetesmarker med djup sandjord.

När örnbräken etablerar sig på nya platser sker
detta genom sporer som kan transporteras med
vinden flera hundra kilometer. Sådana nyetable-
ringar sker emellertid ganska sällan och nästan
alltid i samband med att marken bränts så att den
blivit steril. Det är troligt att örnbräken fick en
framgångsrik spridning under det omfattande
svedjebruk som bedrevs i syd- och mellansvens-
ka skogsbygder från början av medeltiden och
fram till mitten av 1800-talet. De kloner av örn-
bräken vi ser i dag är ofta minnen av svedjebruk
eller skogsbränder. Det är därför olämpligt att
bränna av områden som innehåller mycket örn-
bräken.

Örnbräken tillväxer perifert ut från centrum
och den genomsnittliga tillväxthastigheten här i

Ormbunke, Bräken. w. på torr skogaktig mark a. Roten kryper djupt i jorden; utmagrar närstå-
ende wäxter, och då den i åkrar wäxer, gör beswärlighet för plogen. Örten brukas i Dannemark
til strö under hästar och bladen til stoppning i dynor och madrasser för fattige: i England i
stället för wed at koka med, emedan dess låga är mycket het: af askan kokt i wattn göras där kulor
nyttiade til twätt i stället för såpa. Wid minsta frost gulna dess blader, och bebåda dermed järnnät-
ternas ankomst. Roten snedt afskuren ned wid jorden, föreställer en nog tydelig fläckt örn. Mot
maskar ingifwes med nytta åt barn roten fint stött et qwintin 2 á 3 gånger om dagen uti smått skurit
Thee af samma rot, och derjemte et godt laxatiw en gång i weckan. (Ur Anwisning til Wäxt-Rikets
kännedom av Carl Fredrik Hoffberg, 1792)

Örnbräken Pteridium aquilinum
Synonymer: bräken, bockbräken, snokbräken, vanlig örnbräken (underart),
taigaörnbräken, slokörnbräken

• Dra upp örnbräken sommartid med hela
sin rot.

• Slå av bladskivan eller knäck stjälken.
Detta måste upprepas under flera år.

• Örnbräken som växer på jämn och slät
mark kan decimeras genom ringvältning
eller tillpackning med hjulen på en lätt
traktor. Även här måste åtgärden uppre-
pas under flera år.

Norden är cirka 20 cm per år. Det finns exempel
på individer som är 1400 år gamla och som med
tiden intagit en areal på nästan 14 hektar.

Problemet med örnbräken är dels att den är
oduglig som foderväxt på grund av att den är
giftig, dels att den är mycket konkurrenskraftig
där den etablerat sig. Bladverket är högt och tätt
och skuggar ihjäl allt annat. I rotspetsen finns
dessutom ett ämne som är tillväxthämmande på
andra växter.
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