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Förord
Länsstyrelsen har under några år inventerat all känd ängs- och betes-

mark i länet. Det har visat sig att vi runt om i vårt län har ängar och

betesmarker, som genom sin rikedom på natur- och kulturvärden och

genom sin betydelse för landskapets skönhetsvärden är mycket viktiga

att bevara. Det är också så att de ängar och betesmarker vi har idag

bara är en rest av dem som en gång brukades.

Resultatet av inventeringen redovisas översiktligt i denna broschyr.

Här beskrivs även några vackra och värdefulla exempel på ängs-

och betesmarker i Gästrikland och Hälsingland, väl värda ett besök.

Vår förhoppning är att detta ska visa den stora betydelse länets lant-

brukare har som förvaltare av vårt odlingslandskap. Vi hoppas också

att broschyren ska ge inspiration och kunskap för ert fortsatta arbete

med våra värdefulla ängar och betesmarker och med vårt vackra

odlingslandskap.

Mats Hindström
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Jordbruksverket har tillsammans med läns-
styrelserna på regeringens uppdrag in-
venterat landets värdefulla ängs- och betes-
marker mellan åren 2002–2004. De inven-
terade markerna har ofta miljöersättning
via Miljö- och landsbygdsprogrammet och/
eller inventerades i den förra Ängs- och hag-
marksinventeringen 1987–1992. 

Sammanlagt har 301 348 ha inventerats i
landet. Av dessa har 270 126 ha bedömts
som värdefulla marker (ängar, betesmarker
samt restaurerbara).

Den fullständiga och mer detaljerade
inventeringsinformationen finns strukture-
rad bland annat per län, kommun och för-
samling i en databas, kallad TUVA, som tagits
fram inom projektet.

Ängs- och betesmarksinventeringen

Syfte och definitioner
Ängs- och betesmarksinventeringens
syfte är att vara ett lättillgängligt
underlag för utvärdering och upp-
följning där uppgifterna kring arealer
och värdeinnehåll kan användas som:

◗underlag för uppföljning enligt det
nationella miljökvalitetsmålet ”ett
rikt odlingslandskap” på såväl natio-
nell som regional och lokal nivå

◗underlag för uppföljning, utvärde-
ring och återrapportering beträffande
åtgärder inom Miljö- och lands-
bygdsprogrammet

◗underlag för att säkerställa en hög
måluppfyllelse av Miljö- och lands-
bygdsprogrammets miljöåtgärd för
bevarandet av slåtter- och betes-
marker

◗underlag för åtaganden vad det gäller
Natura 2000-nätverket utifrån EU:s
fågel- respektive habitatdirektiv

◗ett underlag för fysisk planering
och ärendehantering

Var rädd om det som ger

länet dess särart och identitet!

Behåll den faluröda färgen på husen

och de röda tegeltaken.

Försök hitta en naturlig plats

i landskapet och bland befintliga

byggnader för nya hus.

Tänk på sambandet

mellan gård och jord!
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Med naturliga fodermarker menar vi marker
som i nuläget uteslutande används som slåt-
terängar eller betesmarker. Markerna är inte
lämpliga att plöja och ingår inte heller i något
skiftesbruk. De karakteriseras av att hävden
under mycket lång tid har varit bete eller slått-
ter. Ofta har de ingen eller mycket liten på-
verkan av gödsling eller andra produktions-
höjande åtgärder. 

Växterna har utvecklat en specifik över-
levnadsstrategi i den ständiga konkurrensen
om ljus, näring och utrymme, vilket gynnar
de växter som är energisnåla, är kortvuxna
eller har ett krypande växtsätt.

Historiskt sett kan dessa marker många
gånger ha haft ett skiftande ursprung som
både inäga och utmark. Utmärkande för
dem är alla dessa tydliga spår som vittnar
om en långvarig hävd som kan berätta om
dynamiken i odlingslandskapet. 

Slåtterängar
Ängen är en naturlig slåttermark som inte
gödslats, kultiverats eller såtts in med
främmande arter, men utgör också – med sin
stora artrikedom – en genbank. En äng kan
innehålla många gånger fler djur- och växt-
arter än motsvarande yta åker. 

Ängens huvudsakliga uppgift i jordbruket
var att producera vinterfoder. Genom slåtter
skördade bonden hö till sina kreatur. De
äldsta ängarna var troligen naturligt trädfria
gräsmarker utmed sjöstränder och längs åar
och bäckar. Under järnåldern lärde man sig
tillverka redskap som skära och lie. Något
senare började man även att bruka ängarna
uppe på torrare och stenigare marker som
ofta hade inslag av träd och buskar. Ängarna

har framförallt överlevt på mindre ytor som
vårdats av olika anledningar. Det kan vara
ängar i gårdsnära lägen, små restytor mellan
åkrar, eller väg- och dikesrenar. Ibland är det
marker som inte är lämpliga att använda till
bete eller som inte går att hägna in. Idag åter-
står endast små spillror av det markslag som
en gång satte sin prägel på odlingslandskapet.
Dessa spillror hålls numera oftast öppna för
att ta tillvara foder, bevara artrikedomen,
värna om bygdens historia och om äldre
odlingsmetoder.

Naturbetesmarker
Naturbetesmarkerna är mycket värdefulla
för den biologiska mångfalden och variatio-
nen i odlingslandskapet. Liksom ängen till-
hör betesmarken en av våra artrikaste miljöer
och många naturbetesmarker har även en
historia som slåtteräng. En årlig avbetning
med ett högt betestryck, gör att markerna kan
bibehålla en hög och jämn produktion sam-
tidigt med ett rikt växt- och djurliv. 

Betecknande för naturbetesmarker är att de
i modern tid inte utsatts för produktionshöj-
ande åtgärder, i form av gödsling, kalkning,
dränering eller såtts in med vallväxter. Efter-
som ingen gödsel tillförts naturbetesmar-
kerna är det just knappheten på växtnäring,
framför allt kväve, i kombination med tradi-
tionell och kontinuerlig skötsel som givit så
många växtarter goda överlevnadsmöjlig-
heter. 

Floran, i form av örter och gräs svarar
mycket tydligt på hur markerna har skötts.
Gemensamt för dessa växter är att de har
sin största förekomst i opåverkade mer eller
mindre välhävdade ängar och betesmarker.

Naturliga fodermarker
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Ett lämpligt sätt att sköta de flesta typer av
naturbetesmarker är att ha:

◗en tidig betessläppning

◗en sen installning

◗ett högt betestryck

◗en kontinuerlig betning med två eller
flera djurslag

◗årlig putsning och röjning

Urvalet av inventeringsobjekt
Urvalet av marker inom ängs- och betes-
marksinventeringen har varit de marker som
idag brukas och som bär på ett betydande
innehåll av natur- och/eller kulturmiljö-
värden. De marker som fått en åtgärdsplan
och därigenom kvalificerat sig för tilläggs-
ersättning finns också med i inventeringen,
likaså objekt som fanns med i den förra
Ängs- och hagmarksinventeringen. Även för-
ut helt okända marker har inventerats då de
uppmärksammats. 

Av 2 277 ha inventerad mark i länet, består
204 ha av ängar, 185 objekt och 2 073 ha är
betesmarker, 983 objekt.

I midsommarnatten ska unga

hoppa över snedhagar,

inte krypa under elstängsel!

Länskarta med besöksvärda objekt
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I diagrammen kan vi utläsa att Ljusdals
och Ovanåkers kommuner står i särklass
beträffande antal och arealer naturliga
fodermarker i vårt län. I båda dessa
kommuner är arealen betesmark stor
medan andelen slåtterängsareal är under
genomsnittet.

Arealen slåtteräng utmärker Söder-
hamn och Sandvikens kommuner. Detta
beror främst på att stora ytor våtmarker
hävdas maskinellt. I Hudiksvall och
Nordanstig är medelstorleken på slåtter-
ängarna betydligt mindre då de till stor
del består av mer arbetskrävande hack-
slåttmarker. I Nordanstigs kommun är
nästan vart tredje inventeringsobjekt
fortfarande slåtteräng vilket är mycket
värdefullt ur natur- och kulturvårds-
synpunkt!

Diagrammen visar att medelstor-
leken för betesmark i regel är betydligt
större än den för slåtteräng. Det kan
förklaras med att slåtterängarna är
mer arbetskrävande att sköta i kombi-
nation med att de tappat sin betydelse
för foderanskaffandet då vinterfodret
idag skördas på åkermark.

Ängs- och betesmarksinventeringen
i Gävleborgs län

Betesmark Ängsmark

2 073 ha 91%

204 ha 9%

Förhållandet i areal och procent mellan
ängs- och betesmarker i Gävleborgs län
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Under åren 2002–2004 har totalt 2 277 ha ängar
och betesmarker inventerats i länet. Arealen öppen
betesmark är idag ungefär tio gånger större än för
slåtteräng. Troligen var förhållandena de omvända
förr i tiden. Då betade djuren främst på skogen
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des till det nödvändiga vinterfodret.
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Grinduga                   

SLÅTTERÄNG OCH BETESMARK

STAFFANS FÖRSAMLING
GÄVLE KOMMUN

Grinduga är en by belägen 10 km

SO om Gävle efter väg 76. Besökaren

följer skyltning mot Grinduga.

I nordöstra delen av byn finns en

parkeringsplats med en informa-

tionstavla. Från denna plats utgår

en 1,5 km lång naturstig med skyltar

som informerar om området, samt

att det finns ett par iordningställda

rastplatser.  

Den äldsta kända kartan över Grinduga
upprättades av lantmätaren C. J. Stenklyft
och redovisar åker och ängsmark samt

gärdsgårdarnas sträckning. Kartans ålder är inte
känd men Stenklyft levde mellan 1655 och 1721.

Besökaren möter ett i många avseenden ålder-
domligt jordbrukslandskap, med spår från äldre
tiders hävd. Små slingrande brukningsvägar,
äldre mycket små åkerytor, talrika odlingsrösen,
trägärdsgårdar och äldre uthus. År 1811 lieslogs
110 hektar ängsmarker i Grinduga, men åker-
arealen var blygsam, endast 11 hektar, beroende
på att man behövde stora arealer slåtteräng för
att utfodra djuren under vintern. 

Ängsbruket bestod också av träd- och busk-
röjning. Gran tilläts aldrig växa upp i ängarna,
mest på grund av sin skuggande effekt. Efter
slåttern betades många ängar, innan djuren
stallades för vintern. Den omfattande och konti-
nuerliga skötseln under flera århundraden for-
made slåtterängen till vår artrikaste naturtyp.
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Vid tiden runt 1541 då Grinduga omnämn-
des i handlingar för första gången fanns det
fyra bönder i byn. Idag bedriver endast Leif
Eriksson deltidsjordbruk, men tack vare den
långa odlingstraditionen är detta ett stycke
genuint odlingslandskap med mycket stora
helhetsvärden. På åkermarken odlas foder för
gårdens köttdjur. Efter skördarna efterbetas
vallarna och även en del angränsande kant-
zoner av naturbetesmarken, som ingår i in-
hägnaderna kring åkrarna. Lieslåtter bedrivs
på en del åkerholmar som komplement till
betesdriften.

Ett skiftande landskap och markens till
vissa delar höga kalkinnehåll, i kombination
med obruten hävd genom århundraden, har
bidragit till att antalet växtarter är mycket
stort i vissa områden. Det är på de torra ängs-
partierna man hittar de intressantaste väx-
terna. Ängshavresamhället är en vegetations-
typ som hör hemma på kalkrik mark men
också ett bevis på att marken hävdats under
lång tid utan påverkan av gödsling. Bland de
mest typiska representanterna finns förutom

ängshavre även backklöver, backlök, back-
nejlika, backsmörblomma, bergmynta, blå-
klocka, brudbröd, flentimotej, gullviva, gul-
måra, kantig fetknopp, knippfryle, präst-
krage, smultron, tjärblomster och älväxing. 

Kantzonerna mot omgivande skogsmark
är ofta lundartade med ask, hassel och andra
ädla lövträd. 

Det delvis öppna landskapet och den art-
rika floran har även gett upphov till en rik
fjärilsfauna med ett flertal hotade arter i
området. Till de mer exklusiva arterna hör
bland andra bredbrämad bastardsvärmare,
klöverblåvinge och Donzels blåvinge, arter
som missgynnas när slåtter och bete upphör. 

Besök gärna Grinduga med dess ängs- och
betesmarker en försommardag i slutet av maj
eller början av juni och upplev blomsterprak-
ten och det genuina odlingslandskapet med
de små och flikiga åkerlyckorna. Vandra
längs naturstigen och slå dig ner med den
medhavda matsäcken vid någon av de iord-
ningställda rastplatserna.



8

Hästhagen
på Haga                      

BETESMARK

ARBRÅ FÖRSAMLING
BOLLNÄS KOMMUN

Efter riksväg 83 ca 3 km norr om Arbrå

upptäcker du bland de lummiga träden

en bondgård full av historiska minnen.

Gården heter Haga och har till långt in

på 1900-talet kallats Majorn`s på Haga

på grund av att det varit kompanichefs-

boställe för Arbrå kompani ända sedan

slutet av 1600-talet och 200 år framåt.

Gården brukas nu av Stig och Anita
Hagengran och har varit i samma släkts
ägo sedan år 1896.

För att komma till hästhagen följer du
brukningsvägen mittemot busshållplats Haga
som leder dig över fälten upp till betesmarken.
Utmed vägen ligger några lador och en tröskloge
där det finns möjligheter till parkering, sedan
fortsätter du till fots upp till hagen nedanför
Orrbergets nordsluttning. 

Ljusnans dalgång är en rik odlingsbygd med
stora naturvärden. Arbrå kyrka och prästgård i
närheten av Haga är av riksintresse för kultur-
minnesvården. Bygden har en lång odlings-
historia och man kan anta att det funnits bosätt-
ningar ända sedan förhistorisk tid, eftersom de
bästa odlingsbetingelserna fanns här. 

Hästhagen på Haga utgörs av betesmark och
omges i söder av betad skogsmark och i norr av
åkrar. Vegetationen utgörs av fuktäng i mosaik
med torrare partier och det finns ett stort antal
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hävdgynnade växtarter. Hagen från tidigt
1700-tal är idag ett naturbete, med både
öppen mark och betad skogsmark och spår
av denna tid finns i omgivningarna bland
annat i form av trä- och stengärdsgårdar. En
fastbandhage, snedhage, gärdsgård – kärt
barn har många namn – har successivt för-
nyats och idag finns närmare 2 km gärds-
gård runt betesmarken. 

På senare år har marken betats av kvigor,
dessa har hållit grässvålarna mycket välhäv-
dade. Det långvariga betet har gynnat ett
stort antal ängs- och betesmarksväxter men
gör också att två små tegar som odlades upp
under 1800-talet hålls öppna. Av ängs- och
betesmarksväxter hittar vi bland annat
prästkrage, ljung, vårbrodd, åkerbär, katt-

fot, ängsfryle, ormrot, bockrot, stagg, lås-
bräken och jungfru Marie nycklar samt ängs-
svampar i form av vaxskivlingar.

Ett antal odlingsrösen och ett raserat
fähus samt några källor speglar hagens
kulturmiljövärden. 

Betesmarken har ett mycket högt värde
genom den långa kontinuiteten av bete.
Målet med skötseln av området är att ge för-
utsättningar för växt- och djurarter att öka
i både antal och utbredning. En stor natur-
och kulturvårdsinsats har genomförts och
pågår fortfarande!

Besök gärna hagen i maj månad för att se
på vattensalamandrarnas lek i någon av
källorna.
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Oppegården             

ÖPPEN BETESMARK

HÖGS FÖRSAMLING   
HUDIKSVALLS KOMMUN

Oppegården ligger i Hornåns

dalgång i Hög ca 7 km NV om

Hudiksvall. Du tar dig dit via väg

758 från Hudiksvall mot Bergsjö,

vidare mot Hög för att slutligen

nå Högs kyrka. För besökaren finns

parkering antingen vid Högs kyrka

eller på gårdsplanen invid Oppe-

gården ca 200 m bort. 

Från kyrkan kan man följa en upptrampad
stig eller förflytta sig utmed åkerkanten
ner till hagen. Stigen följer den forna pil-

grimsleden mellan Hälsingtuna och Högs kyrka
på sin väg mot Trondheim. Du kommer också
att passera ett antal äldre gravhögar längs med
stigen. En alternativ väg är att promenera från
kyrkan och följa vägen fram till Oppegården
där hagen finns alldeles runt hörnet.

Området längs Hornåns dalgång har varit
bebott ända sedan förhistorisk tid och man
påträffar lämningar såväl inom som utanför
betesmarken. Bland annat kan nämnas grav-
högar från vikingatiden, odlingsrösen och en
gammal smedja. Under vikingatiden fanns här i
den nuvarande betesmarken en havsvik med
tillhörande hamn.  

Oppegården förstördes vid en brand år 1859,
huset var då beläget intill ån. Hundra år senare
brann byggnaden ner igen, men huset var då
uppfört där ladugård och loge idag är placerad. 
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Man odlade bland annat potatis på går-
den från åren 1964 fram till 1992. Lars
Olsson på granngården ”Yst på åkern” som
nu arrenderar marken har ett 30 tal kvigor
som går och betar från början av juni och
fram till slutet av oktober. Området är inte
fållindelat så kvigorna går fritt och betar
över hela betesmarken.

Markerna utgörs till stora delar av torr-
ängsvegetation och under normala somrar
blir marken brunbränd och torr. Därutöver
finns partier med lågvuxen frisk gräsmark,
liksom i de lägre partierna där det före-
kommer inslag av tuvig fuktig ängsmark.
Betesmarken innehåller flera hävdgynnade
arter som till exempel slåtterfibbla, kattfot,
vårfingerört, vårförgätmigej, stagg, ormrot,
rödklint, nagelört, harmynta, tjärblomster
och luddhavre. De flesta av dessa växter

hittar man i den sydlänta sluttningen nedan-
för Oppegården. På ovansidan av platån
finns ett parti som möjligen varit åker men
där man nu istället hittar hagmarksväxter.
Backen på åns södra sida har en mer fukt-
krävande vegetation och här finner man
även en del träd och buskar. 

Betesmarken vid Oppegården har ett högt
bevarandevärde genom sin mycket långa
kontinuitet som fodermark, sitt goda hävd-
tillstånd samt höga värden med avseende på
floran med flera i länet mindre vanliga arter.
Det vackra läget och rikedomen på kultur-
historiska spår bidrar också till värdet.

Besök gärna Oppegården vid tiden runt
midsommar. 

– Det är den stora blomningstiden, beto-
nar Hans Nyberg som är ägare till gården. 
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Per-Larsas                  

BETAD STRANDÄNG OCH 
TRÄDBÄRANDE BJÖRKHAGE

LJUSDALS FÖRSAMLING       
LJUSDALS KOMMUN

Gården Per-Larsas är vackert belägen

i byn Rolfhamre söder om Onsängs-

sjön med utsikt över sjön och ett antal

välhävdade naturbetesmarker. Följ

väg 83 från Ljusdal mot Ramsjö, efter

5 km tar du av mot Rolfhamre för att

efter ytterligare 1 km vara framme

vid gården. Parkeringsmöjligheter

finns på gårdsplanen. 

Per-Larsas är en släktgård sedan mitten av
1800-talet och Lars Rolfhamre är nu den
femte generationen på gården, som drivs

ekologiskt sedan 1991 med bland annat ett 30-
tal mjölkkor.

Betesmarkerna ligger nordväst om gården.
Den västliga uppvisar en stor variation med
strandäng, bäckravin och torrare hagmark.
Genom betesmarken löper en gammal vägbank
västerut, vilken man tror var den forna pil-
grimsvägen till Trondheim. 

Hagen närmast gården består av en gles björk-
backe med spridda enbuskar som i norr övergår
i en tuvig öppen strandäng som tidvis översväm-
mas, samt längst i norr också utgörs av en björk-
hage, nu på fuktig mark. Björkbacken som gle-
sades ut för 6–7 år sedan utgör ett lyckat exempel
på restaurering och är idag väl värd ett besök.

Markerna betas av ett 25-tal ungdjur från
mitten av maj till slutet av oktober och har häv-
dats i närmare 300 år. Nu finns hävdgynnade
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växter som liten blåklocka, brudborste, bock-
rot, ormrot, fårsvingel, prästkrage, ängs-
vädd och harstarr. På den välbetade öppna
strandängen finner man dessutom artrika
lågstarrsamhällen och kortskottsvegetation
i strandzonen. 

Onsängssjön är en fin fågellokal, dels för
rastande fåglar men även under häcknings-
tider. Markerna runt sjön är av mycket stort
värde främst för vadare, simänder och gäss.
Dessa välhävdade strandängar är en förut-
sättning för att bevara det artrika och vari-
erade fågellivet.

Det framgår av äldre kartor att all mark
runt Onsängssjön en gång varit helt öppen
ängsmark. 

En förhoppning bland markägarna runt
Onsängssjön är att samtliga strandängar
runt sjön en dag skall bli betade. Detta skulle
gynna spridningen av de hävdgynnade väx-
terna samt det redan rika fågellivet. Betet
skulle också gynna de kulturvärden som
finns i form av gamla brukningsvägar, diken,
odlingsrösen, brunnar och husgrunder, så
att de hålls öppna och fria från busk och sly.

Stanna gärna till vid Per-Larsas. I slutet av
april och i början av maj är det gott om
rastande vårfåglar på strandängarna vid
Onsängssjön. De välhävdade betesmarkerna
har en stor blomsterprakt under försom-
maren och är väl värda ett besök. 
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Rigberg 
på Knallbacken        

SLÅTTERÄNG

HASSELA FÖRSAMLING   
NORDANSTIGS KOMMUN

I Nordanstigs kommun, nära gränsen

till Medelpad, finner man naturvårds-

området Rigberg. Dit kommer du om

du följer väg 305 från Hassela. Efter

ca 15 km, svänger du av vid skylten

Norrbäck och efter ytterligare ca 2,5 km

är du framme. En mindre skylt visar dig

vägen in till området, där det också finns

möjligheter till parkering.

Rigberg ligger inom den finnkoloniserade
nordvästra delen av Hassela församling.
Den stora andelen ortsnamn med finsk

anknytning antyder den finska invandringen
omkring år 1600. Fastigheten Rigberg omfat-
tade gårdarna Rigberg och Sunds enligt lant-
mäterihandlingar från år 1830. På kartan från
år 1952 kan man räkna till 10 byggnader på
gårdstomten och 10 lador och andra uthus
utspridda över ägorna. Till detta kan man
lägga de myrslåttsmarker med lador, som bru-
kade höra till varje hemman. Det finns idag
rester kvar i form av gamla husgrunder, sten-
och trägärdsgårdar samt en gammal raserad
smedja. 

I anslutning till den gamla, högt belägna (400
möh) men numera rivna bosättningen finns ett
område med intressant flora. Marken har på
äldre lantmäterikartor betecknats som naturbe-
tesmark. Vegetationen är artrik och karakte-
ristisk för mark som hävdats genom bete och
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slåtter under lång tid och i modern tid inte
utsatts för kultiverande åtgärder. 

Omkring år 1960 planterades gran på den
odlade marken vilket bidrog till att de
ljusälskande växterna började minska i antal.
Avsaknaden av ljus fick till följd att floran
långsamt kom att ersättas med skogsarter,
men i backen vid Rigberg där igenväxningen
inte hade hunnit så långt fanns många ängs-
växter fortfarande kvar. 

I mitten av 1980-talet började Gävleborgs
botaniska sällskap, GÄBS, att intressera sig
för området och det 1 hektar stora intres-
santa området uppläts av Iggesunds Bruk,
numera Holmen Skog, för naturvårdsända-
mål. År 1985 röjde skogsvårdsstyrelsen
området och de påföljande åren inskränkte
sig skötseln till att följa utvecklingen av fält-
floran. GÄBS slöt ett arrendeavtal med Igge-
sunds Bruk i avsikt att genom årlig slåtter
sköta området på ett för ängsfloran gynn-
samt sätt och detta utförs idag av Nordanstigs
naturskyddsförening sedan år 1992.  

Ändamålet med naturvårdsområdet är
att kunna bevara och skydda ett område
med ängsvegetation, särskilt den rika före-
komsten av fältgentiana. Arten växer i tusen-

tals exemplar i klungor spridda över stora
delar av området under sensommaren och
hösten och utgör sannolikt en av Hälsing-
lands rikaste förekomster. 

Vegetationen är en rished av blåbär-lingon-
typ med ett glest skikt av tall, gran och björk.
Av ängens karaktärsväxter kan för övrigt
nämnas brudsporre, kattfot, ögontröst, orm-
rot, stagg, brudborste, vårbrodd och präst-
krage. Man har sparat två provytor utanför
och sex provytor inom området för att kunna
följa kärlväxternas utbredning och utveck-
ling under en längre tid. 

Till Rigbergs höga värden räknas också
vägen. Från den nyligen anlagda skogsbil-
vägen leder en gammal kärrväg ett hundra-
tal meter upp till gården. Där den passerar i
västra kanten av området växer bland annat
fältgentiana, kattfot, backnejlika, fjällgröe
och låsbräken. 

Skötseln av slåtterängen utgör ett lyckat
exempel på en naturvårdsinsats på lokal nivå.

Besök gärna Rigberg under andra halvan
av augusti och njut av de blommande fält-
gentianorna. Blommande orkidéer upplevs
bäst under juli månad.

Så välkommen till Rigberg.
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Sörby gravfält          

SLÅTTERÄNG

ÅRSUNDA FÖRSAMLING       
SANDVIKENS KOMMUN

Intill väg 272, strax söder om

Årsunda kyrka, ligger Sörby

gravfält. I området finns två

informationstavlor, en i norra

respektive en i södra delen.

Bra parkeringsmöjligheter finns

vid den norra informationstavlan.

Gravfältet ligger längs en åsrygg och
avgränsas i väster av riksvägen medan
den i sin östra del omges av en gles tall-

skog och omgivande åkermarker. Gravfältet i
Sörby är ett av Gästriklands största och har
varit känt ända sedan 1600-talet. Här finns idag
43 gravhögar, 43 runda stensättningar och en
fångstgrop.

Antalet gravar kan ha varit mycket större,
eftersom många troligtvis förstörts under årens
lopp. De undersökta gravarna är från 600–
1000-talet och många fynd av praktfulla grav-
gåvor har gjorts genom åren. Det antyder att
människorna i Sörby haft det ganska bra ställt.
Många gravar har byggts av slagg och det troliga
är att slaggen tillsammans med järnframställning-
en hade en magisk betydelse och att det var orsa-
ken till att den användes som fyllning i gravarna.

I området runt Storsjön finns många spår från
olika tidsskeden. Järnframställningen i trakterna
kring Årsunda har haft stor betydelse för bygden. 
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Vegetationen består av en torräng, sanno-
likt den största hävdade torrängen i länet.
Ängen är mycket artrik och växter som trivs
i sandiga jordar är vanliga t ex vårförgätmi-
gej, rockentrav, sandtrav och mjölon. Dess-
utom förekommer mer utpräglade ängsväxter
som kattfot, backnejlika, brudbröd, vårstarr,
gråfibbla, backstarr och bockrot. Tidigare
har även låsbräken noterats. Artrikedomen
visar på en långvarig hävd utan gödsel-
påverkan. 

Platsen som är en av länets vårdade forn-
lämningar hävdas årligen av vikingaför-

eningen i Årsunda genom slåtter under sen-
sommaren. 

Gravfältet har ett mycket högt värde
genom den stora arealen välutvecklad och
artrik torrängsvegetation samt inte minst för
landskapsbilden och kulturminnesvården. 

Gravfältet i Årsunda är ett uppskattat
besöksmål. Här kan hela familjen bekanta
sig med ängens alla växter, samtidigt som du
går på utflykt bland dess kulturminnen.

Läs gärna mer om gravfältet på de upp-
satta informationstavlorna.
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Sörgården                 

TRÄDBÄRANDE OCH
ÖPPEN BETESMARK

TORSÅKERS FÖRSAMLING       
HOFORS KOMMUN

Sörgården i Bagghyttan ligger utmed

väg 68 mellan Storvik och Avesta,

inte långt från gränsen till Dalarna.

Besökaren tar av vid den södra infar-

ten till Bagghyttan och är efter 200 m

vid Sörgården. Det finns möjligheter

till parkering på gårdsplanen.

Bagghyttan är en av de sydligaste byarna i
den långa Bodåsdalen som sträcker sig
från Torsåker i norr till Bodås i söder.

Dalgången är präglad av jordbruk och gårdarna
ligger spridda i gränsen mellan dalen och de
omgivande skogsklädda bergen. Bodåsdalen är
ett av regionens viktigaste flyttfågelstråk med
Bysjön som en mycket besöksvärd fågellokal.

Sörgården är vackert belägen i den södra
trånga delen av Bodåsdalen. Gården är byggd
någon gång under 1800-talet, men har varit i
släktens ägo sedan 1920-talet berättar Lennart
Frejd som är tredje generation i släkten som
brukar jorden. Dessa marker har betats så långt
tillbaka man minns, nu går ett trettiotal ungdjur
och betar från mitten av maj fram till slutet av
oktober. 

Genom gårdens marker rinner en bäck vars
raviner idag utgör i huvudsak öppen betesmark.
Betesmarken är variationsrik med ett flertal
hävdformade vegetationstyper representerade.
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Dess norra del, utgörs dels av en stenig backe,
med en talldunge och spridda enar, dels av en
torrängsvegetation med växter i form av bland
annat blåsuga, slåtterfibbla, rödkämpar,
kattfot, prästkrage, gråfibbla, bockrot och
smultron. Tidigare har även arter som fält-
gentiana och darrgräs noterats. 

I ravinsidorna dominerar frisk- och fukt-
ängar, där vi kan hitta stagg, ormrot, rödklint
och hävdgynnade svampar i form av vaxskiv-
lingar. I den södra betesmarken meandrar sig
bäcken fram genom fuktängarna och med
upptrampade terrassbildningar längs ravin-
sidorna. I väster gränsar hagen till järnvägen.

Några äldre åkerstrukturer samt ett antal
odlingsrösen uppvisar kulturhistoriska spår
efter lång kontinuitet som fodermark.

Som besökare bör jag hålla utkik efter de
utmärkande terrassbildningar som har for-
mats under många års trampande av djuren
på gården. Betesmarkerna har också ett
mycket högt bevarandevärde genom att de
är välhävdade och har till vissa delar stora
floravärden. 

Besök gärna den steniga backen, norr om
huset, som är rik på hävdgynnade växter.
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Våsbo fäbodar          

FÄBODVALL

OVANÅKERS FÖRSAMLING       
OVANÅKERS KOMMUN

Våsbo är en stor och välbevarad fäbod-

vall i det kuperade skogslandskapet

norr om Edsbyn och tillhör byn Västra

Roteberg. Fäbodvallen är belägen

ca 15 km norr om Edsbyn efter vägen

mot Färila. Sväng av mot Ryggesbo och

följ vägen till en parkering i anslutning

till vallen. En alternativ färdväg är

vägen från Järvsö över Harsa mot

Ryggesbo och sedan vidare mot Våsbo. 

Fäbodväsendet har en mycket lång tradi-
tion. De första skriftliga uppgifterna om
fäbodar i Hälsingland finns i hälsinge-

lagen från 1300-talet. Bruket av fäbodar var i
huvudsak en norrländsk företeelse. Den sydliga
gränsen för fäbodarna går igenom nordligaste
Bohuslän, Värmland och norra Uppland. 

Det var viktigt att hitta ett bra bete för kor, får
och getter. Skogsbetet var normalt mycket
magert så man valde platsen för fäboden med
stor omsorg. Det innebär att de ofta ligger i sol-
exponerade sluttningar. Tillgången på vatten
var också mycket viktig både för människor,
djur och inte minst för kylning av mjölken. Det
gick åt ansenliga mängder brännved och en hel
del virke till hus och hägnader. Många gånger
blev avståndet mellan fäbodstället och hembyn
stort, ibland många mil. 

Våsbovallen ligger i en öppen sydsluttning
omgiven av stora skogsområden. De många väl-
bevarade byggnaderna ligger grupperade i slutt-
ningen med ängsmarken och de små åkerytorna
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nedanför. En byggnad på Olorsvallen är
daterad redan år 1555. Här finns också ett
omfattande system av trägärdsgårdar, vilket
ger en bra bild av hur hägnadssystemen såg
ut förr i tiden. Våsbovallarna genomgick en
upprustning år 1999 när grunder och grund-
stockar renoverades och en del tak belades
med handspäntad takspån. 

Det är bönder från byn Roteberg som är
ägare till Våsbovallarna. Fyra vallar av sju har
haft full fäboddrift fram till 1960-talet,
Lassasvallen ända fram till 1968 och det har
alltid funnits djur på vallen. Skomakra Karin
på Skomakravallen, den mest ”levande”
fäboden genom åren, har varit fäbodstinta på
vallen ända sedan 1954 och tillverkat getost
och messmör fram tom år 2004.

Markerna hävdas genom bete av nöt och
får och här finns både naturlig betesmark,
äldre slåttermark och skogsdungar på inägor-
nas forna åker- och hackslåttmarker. Betet
gynnar ängens och hagens gräs och örter,
växter som var vanliga förr men som nu min-

skat i antal eller blivit hotade. Åkerbruk
förekommer också på områden kring vallen
och dess utkanter. Hackslåttmarkerna samt
områdena mellan vägen och betesmarken är
inhägnade och slås med lie. Här ligger de
flesta av fäbodens byggnader, som exempel-
vis bostuga, fäxet och störset. 

I den steniga ängsmarken och kring husen
dominerar staggheden växttäcket. Inslag av
spridda granar, tallar, björkar och rönnar
finns framförallt kring husen, dessutom
förekommer enbuskar spridda i gräsmar-
kerna. Av hävdgynnade växter hittar man
bland andra fältgentiana, stagg, vårbrodd,
smultron, ögontröst, ormrot, prästkrage,
liten blåklocka, ängsskallra och ängsfryle.

Fäbodmiljöerna tillhör våra rikaste kultur-
arv. Därför är det av stor vikt att djur och
människor även fortsättningsvis vårdar
dessa miljöer.

Kom och besök Våsbo fäbodar, inte minst
för alla välbevarade byggnader, odlingsrösen,
trägärdsgårdar och brunnar.
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Ålsjöängarna            

SLÅTTERÄNG OCH BETESMARK

SÖDERALA FÖRSAMLING     
SÖDERHAMNS KOMMUN

Ålsjöängarna ligger utmed E4 strax

SV om Söderhamn. Parkeringsplatser

finns intill E4 och i anslutning till

dessa finns rastbord för den med-

havda matsäcken. Ålsjön med om-

givningar är en av länets viktigaste

fågellokaler. 

Att ta sig runt i Ålsjöområdet är lätt, man
följer en trätrottoar som slingrar sig fram
genom stora delar av området. Detta

underlättar för dig som vill ta med barnvagn, kan-
ske använder rullstol eller som i övrigt har svårt
att ta sig fram i naturen. Här finns både Ålsjö-
stugan och ett fågeltorn som är handikappan-
passat. 

Söderalaslättens allra östligaste utlöpare över-
går i Ålsjön. En sjö som före de stora sjösänk-
ningsföretagen hade en mycket vidare utbred-
ning än i dag och här har stora öppna ytor vun-
nits ur det som tidigare var Ålsjöns botten.  Till en
början fick man ny ängsmark, men genom succes-
siva torrläggningar kunde stora delar brukas
som extensiv åker. Den första stora avvattning-
en genomfördes kring sekelskiftet 1700–1800-
talet. Ur Ålsjöns bottnar vanns till en början
stora arealer slåtteräng framförallt i de delar
som idag ligger väster om E4.

Äldre kartor visar här ett vidsträckt ängsland-
skap rikt på lador. Som sammanhängande ängs-



23

mark torde Ålsjön ha varit en av de större i
länet. Ängsbruket pågick fram till 1930-talet,
därefter kunde stora delar odlas i traditionell
växtföljd en tid. Mellan cirka 1975–95 har
stora delar legat obrukade. Genom senare
restaureringar har man kunnat återuppta
slåtter och bete och man har nu återskapat ett
landskap som påminner mycket om äldre
tiders ängslandskap.

Det som sammantaget gör naturen vid
Ålsjön så intressant och värdefull är att om-
rådet innehåller många olika naturtyper. På
bekvämt avstånd från Söderhamns tätort
hittar man inom ett begränsat område både
urskogsartad barrskog, frodig lundvegeta-
tion, slagna och betade gräsmarker och en
vegetationsrik sjö. Förekomsten av olika
naturtyper är en av de viktigaste förutsätt-
ningarna för det rika fågellivet.

Dessa fuktiga slåtter- och betsmarker är be-
lägna alldeles väster om E4 och norr om
Ålsjöstugan. Markerna har karaktären av

mader som tidvis hävdats genom slåtter och
präglas av det kanalsystem som årligen över-
svämmar markerna. Numera betas större
delen av området av ungdjur och får, medan
andra delar hävdas genom slåtter. Tillsam-
mans med närbelägna Ålsjön utgör Ålsjöäng-
arna idag ett viktigt område för häckande och
framförallt rastande fåglar. Här rastar och
födosöker ett flertal arter simänder, gäss,
vadare, tättingar samt de flertal arter rov-
fåglar som dessa lockar till sig. 

Floran är som oftast på liknande markslag
inte anmärkningsvärt artrik men slåttergyn-
nade växter finns i form av brun- och kryp-
ven, sumpmåra och harstarr samt ett flertal
lågstarrarter. 

Lämplig tidpunkt att besöka Ålsjöängarna
är i slutet av april och in i maj, då de regelbun-
det återkommande vårfåglarna rastar. Här
har även ett flertal mer sällsynta fågelgäster
observerats genom åren. 
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