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Naturliga gräsmarker i Sundsvall – en bakgrund 

Vid ängs- och hagmarksinventeringen som gjordes i länsstyrelsen regi i slutet av 1980-talet 

beskrevs 47 områden i Sundsvalls kommun (förutom Alnö socken) med naturlig gräsmark 

som ännu var i hävd eller relativt nyligen varit hävdade och merparten var betesmarker. 

Dessutom fanns då två stycken reservat med hävdade gräsmarker, en liten ängsmark i 

Gräfte i Stöde socken och lite större ängsmarker vid Rigåsen i Liden. Sedan denna 

inventering gjordes har ytterligare ett klass I-område blivit naturreservat och det är Högänge i 

Stöde socken. Dessutom så har sex områden sedan ängs- och hagmarksinventeringen 

gjordes blivit naturskyddade som Natura 2000-områden.  

Det var sammanlagt ca 60 hektar som hävdades av de beskrivna områdena i ängs- och 

hagmarksinventeringen. 2002-03 gjordes en uppföljning (TUVA) av ängs- och 

hagmarksinventeringen och då var det över 250 hektar hävdad gräsmark i Sundsvall förutom 

Alnön. Vid TUVA-inventeringen var man betydligt generösare med vad som skulle betecknas 

som naturlig gräsmark och även stora arealer med nyligen uppröjda betesmarker och gamla 

slåttervallar togs med. Som exempel kan nämnas i byn Brattås i Stöde där man i TUVA 

beskrev över 50 ha med gräsmark. Enligt min bedömning så är det högst några hektar i 

Brattås som faller inom ramen för vad som betecknas som naturlig kontinuerligt hävdad 

gräsmark.  

Resultatet från denna översiktliga inventering 2015 beskriver ca 90 ha naturlig gräsmark 

varav 10 ha som nyligen övergivits. Av de 80 ha som hävdas är det en ganska stor areal, ca 

25 ha som består av betade raviner vid Indalsälven som tagits i bruk efter att inventeringen 

gjordes i slutet av 1980-talet. Om man jämför socken för socken med inventeringen för cirka 

25 år sedan så är det en ökning i Liden och i Indal främst beroende på att flera ravinområden 

har tagits i bruk. I Stöde och i Njurunda är situationen likartad jämfört med för 25 år sedan 

medan det i Sättna, Selånger, Attmar och i Tuna har skett en tydlig minskning.   

Det finns egentligen inga utpräglade värdetrakter med en viss koncentration av värdefulla 

gräsmarker. Det finns dock en viss koncentration av värdefulla gräsmarker i vissa trakter, 

ravinerna längs Indalsälven, strandbeten i Stöde och vissa delar av Njurunda socken kan 

nämnas i det sammanhanget.   

Glädjande är att det ännu finns kvar ett tiotal relativt välskötta slåttermarker inom Sundsvalls 

kommun varav några är Natura 2000-områden. Dessa områden är dock små och i ett 

landskapsperspektiv framstår de som frimärken men de har ett stort kulturhistoriskt och 

biologiskt bevarandevärde.   
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Uppdraget 

Sundsvalls kommuns miljökontor har gett mig i uppdrag att inventera ängar och 

naturbetesmarker inom kommunen förutom Alnö socken som inventerades 2014. Syftet med 

inventeringen är att kartlägga nuläget för Sundsvalls ängar och naturbetesmarker och klassa 

in dem i tre kategorier, God hävd, Mindre god hävd och Ohävdat. Syftet är också att notera 

kärlväxter, fjärilar, blomflugor och andra insekter vid fältbesöken. Sommaren 2015 var i 

genomsnitt försenad och sval även om det fanns enstaka dagar som bjöd på soligt och lite 

varmare väder. Det här innebär att mycket av sådant som normalt skulle ha blommat under 

inventeringsperioden kan ha missats men det innebar framförallt att det var dåligt med 

flygande insekter.  

Förutom fältbesöken har även uppgifter inlämnade till Artportalen och andra källor granskats.  

En jämförelse har gjorts med den tidigare ängs- och hagmarksinventeringen (Viotti, 1990) 

och den s.k. TUVA-inventeringen 2002-03. Uppgifter på flora och fauna från de senaste 15 

åren har förts in i resultatet och använts vid bedömningarna. Enstaka fynd av fjärilar och 

blomflugor har gjorts vid fältbesöken men bedömningarna av områdenas status har gjorts 

även utifrån andra tidigare fynd. Rent allmänt är det dock vanskligt att bedöma en liten 

naturbetesmark utifrån dess fjärilar och blomflugor då de oftast utnyttjar ett större område. 

Det säger mera om kvalitén på det omgivande landskapet än kvalitén på själva objektet. Det 

är också lätt hänt att undervärdera statusen för flora och fauna i välbetade marker då de kan 

se ganska triviala ut och få växter tillåts blomma.            

 

 

Det är en ganska jämn fördelning mellan hästar och nötkreatur som beteshävdar gräsmarkerna i Sundsvalls 

kommun. I enstaka områden är det också får som står för beteshävden.   
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Översiktskarta över de inventerade områdena i Lidens socken. 

 

LIDENS SOCKEN  

 

1.  Västanå 

1,5 ha Nötkreatursbete Besökt 1 juli  

God hävd 

Ett område med gårdsnära öppna betesmarker och ett större område med bete i 

trädbevuxna gräsmarker ned mot älven. Endast den övre delen av det trädbevuxna området 

har tagits med i inventeringen. En ordinär gräsmarksflora med mycket stagg, rödven och 

småvuxna örter såsom röllika och liten blåklocka. Förekomsten av hårstarr i vägdiket tyder 

på en viss kalkpåverkan i området som dock inte märks i gräsmarkerna.  

Växtarter: Tjärblomster, revfibbla, liten blåklocka, prästkrage, stagg, kattfot, ängsskallra, 

ormrot, pillerstarr. 
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En del av de betade enebackarna i byn Västanå.    
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2.  Järkvissledammen 

0,6 ha Slåtter  Besökt 1 juli 

God hävd 

En lågvuxen och artrik ängsflora i sluttningen söder om vägen vid Järkvissledammen. Detta 

är inte en ursprunglig ängsmark men denna typ av seminaturlig gräsmark kan vara artrik och 

viktig för floran och faunan.   

Växtarter: Rödklöver, gulvial, käringtand, kråkvicker, prästkrage, ängsskallra, bockrot, 

vårfingerört, backnejlika, sandviol (NT).  

Insekter: Ängsblåvinge, kamgräsfjäril.  

 

               

Ängsmarkerna vid Järkvissledammen har en lågvuxen och artrik ängsflora med mycket ärtväxter. 
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3.  Järkvissle 

Ca 4 ha Nötkreatursbete Besökt 1 juli 

God hävd 

Stora betesmarker som omfattar åkermarker, lövskog och partier av öppen stenig gräsmark, 

delvis i raviner. Det ser ut att ha varit ett hävdavbrott då det är en ganska trivial frisk-

fuktängsvegetation i huvudsak och små partier med en artrikare gräsmarksflora.  

Beteshävden är god men stora delar av området skulle behöva öppnas upp för att ge bättre 

förutsättningar för en gräsmarksflora.  

Växtarter: Prästkrage, tjärblomster, ängsnejlika, stor blåklocka, smultron, liten blåklocka, 

gråfibbla, fyrkantig johannesört.    

Insekter: Puktörneblåvinge, silverblåvinge.  

 

  Puktörneblåvinge ses regelbundet i traktens gräsmarker under sommaren.  
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4.  Sillre 

Ca 5 ha  Nötkreatursbete Besökt 1 juli 

Mindre god hävd 

Betesmarker i den branta sluttningen ned mot älven och ända ned mot älvstranden. Delvis 

ingår det gamla åkermarker i beteshägnet och delvis är det igenvuxet med yngre lövträd. En 

kraftledning går rakt igenom området och från parkeringen vid Utsikten går det en naturstig 

som delvis går in i beteshägnet. Det ser ut som om gräsmarkerna i Sillre inte har varit 

kontinuerligt i hävd. Merparten av betesmarken domineras av tuvtåtel, älggräs och kärrtistel 

men fläckvis finns dock en fin gräsmarksflora på torr-frisk mark. 

Beteshävden är nog ganska bra men det krävs kontinuerlig röjning i denna typ av frodig 

ravingräsmark. 

Växtarter: Slåtterfibbla (VU), vårfingerört, prästkrage, smultron, revfibbla, kungsljus, 

smörbollar, styvhårig kvastfibbla, backruta (NT).  

Insekter: Silverblåvinge, luktgräsfjäril, bandflickblomfluga. 
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Parti av de betade backarna vid Sillre där det även finns en naturstig.  

 

5.  Dacke 

Ca 5 ha Nötkreatursbete Besökt 1 juli 

God hävd 

Stora områden med fin gräsmark och i beteshägnet ingår även åkermarker och en del andra 

trivialare partier som ser ut att ha varit igenväxta en period. Det är mestadels frisk lite 

hedartad mark men det finns också fuktiga partier i svackor och torrängar vid hällmarker. 

Beteshävden är god vilket gör det lite svårinventerat och troligen underskattar man 

artrikedomen i väl betade gräsmarker.    

Växtarter: Revfibbla, slåtterfibbla (VU), tjärblomster, gulvial, backnejlika, vårveronika, liten 

blåklocka, stagg, kattfot, ormrot, styvhårig kvastfibbla, backruta (NT).   

Insekter: Ängsblåvinge, brun blåvinge (NT), bandflickblomfluga, nyfiken blomfluga, 

hundkäxblomfluga.  
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En del av de betade backarna vid den stora gården i Dacke hyser artrika och välhävdade gräsmarker.  
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Nyfiken blomfluga är en av de mest vanliga blomflugorna i traktens gräsmarker.  

 

 

 

 

6.  Klärke 

Ca 2,5 ha Hästbete  Besökt 1 juli 

God hävd 

Partier med naturbetesmark i raviner som omges av åkermark. Troligen har även en del av 

de mindre branta ravinerna varit upplöjda till åker någon gång. Även om det har varit en 

kontinuerlig hävd i denna typ av gräsmark så är det naturligt sett ganska trivialt med 

dominans av tuvtåtel och högörter. Enstaka indikatorarter för naturlig gräsmark kan hittas i 

backkrönen.  

Växtarter: Prästkrage, ängsviol, stagg.  
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Område nr 6 vid Klärke är ett vackert beteslandskap men floran är ganska trivial.  
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 7.  Liden 1 

Ca 10 ha Nötkreatursbete Besökt 21 juni  

God hävd 

Flera partier med naturbetesmark i raviner som omges av åkermark nedanför landsvägen i 

Liden. Troligen har även en del av de mindre branta ravinerna varit upplöjda till åker någon 

gång. Även om det har varit en kontinuerlig hävd i denna typ av gräsmark så är det naturligt 

sett ganska trivialt med dominans av tuvtåtel och högörter. Mindre partier är fina artrika 

gräsmarker där enstaka indikatorarter kan hittas.   

Växtarter: Vårfingerört, ormrot, stagg, backnejlika, smörbollar, fyrkantig johannesört, 

sandviol (NT).   

 

 

Område nr 7 vid Liden är ett vackert beteslandskap men floran är ganska trivial.  
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8.  Liden 2 

Ca 2 ha Hästbete  Besökt 21 juni 

God hävd  

Några partier med naturbetesmark i raviner som omges av åkermark nedanför landsvägen 

en bit söder om Liden. Troligen har även en del av de mindre branta ravinerna varit upplöjda 

till åker någon gång. Även om det har varit en kontinuerlig hävd i denna typ av gräsmark så 

är det naturligt sett ganska trivialt med dominans av tuvtåtel och högörter. Mycket små 

partier i det här området, främst en del backkrön, är finare gräsmarker där enstaka 

indikatorarter kan hittas.   

Växtarter: Prästkrage, revfibbla, liten blåklocka, bockrot, ormrot.    
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9.  Flygge 

Ca 1,5 ha Hästbete  Besökt 21 juni 

Mindre god hävd  

Några partier med naturbetesmark i raviner som omges av åkermark nedanför landsvägen i 

Flygge. Troligen har även en del av de mindre branta ravinerna varit upplöjda till åker någon 

gång. Även om det har varit en kontinuerlig hävd i denna typ av gräsmark så är det naturligt 

sett ganska trivialt med dominans av tuvtåtel och högörter. Mycket små partier i det här 

området, främst en del backkrön, är finare gräsmarker där enstaka indikatorarter kan hittas.   

Växtarter: Ängsnejlika, liten blåklocka, prästkrage, smultron, ormrot, månlåsbräken (NT). 

 

 

Ormrot är en de indikatorarter som ofta påträffas i ravinlandskapets gräsmarker längs Indalsälven.  



2015-11-18 

 

  

 Stigsjö GeoBio   17 

 

  

Översiktskarta över de inventerade områdena i Holms, Indals och i Sättna socken. 

 

HOLMS SOCKEN 

 

10.  Fagerviken 

0,8 ha Slåtter  Besökt 21 juni 

God hävd  

En av länets artrikaste slåtterängar med tydlig kalkpåverkan i växtligheten. Ängsmarken 

består av flera små partier i en syd-västsluttning på frisk- fuktig mark. Många typiska och 

mycket sällsynta ängsväxter och ängssvampar är funna här. Scharlakansröd vaxskivling är 

en av de rödlistade svamparterna. Området är skyddat som ett Natura 2000-området och 

förvaltas av länsstyrelsen enligt en bevarandeplan. Fältgentiana är rapporterad via 

Floraväkteriet.   

Växtarter: Tagelsäv, hårstarr, späd ögontröst, darrgräs, slåtterfibbla (VU), månlåsbräken 

(NT), kattfot, dvärglummer, rosettjungfrulin, smörbollar, ängsgentiana, fältgentiana (EN), 

ängsgentiana, brunklöver (NT).   

Insektsarter: Vid fältbesöket var vädret svalt men det finns många fjärilsfynd registrerade i 

Artportalen härifrån, dock inga rariteter. Flera arter av blåvingar, gräsfjärilar och mätare m.fl. 

grupper är funna i Fagerviken. Det visar ändå på att området är viktigt för insektsfaunan.  
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Slåtterängen vid Fagerviken har stora bestånd av smörbollar som blommar ymnigt under försommaren.  
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11.  Sunnansjö 

0,4 ha Slåtter  Besökt 21 juni 

God hävd  

En välskött hackslått mellan vägen och gårdsmiljön i byn Sunnansjö vid Hassjön i Holms 

socken. Området har inte uppmärksammats tidigare i några ängsinventeringar men har en 

fin ängsflora. Det är en typisk staggdominerad hedartad gräsmark på silikatunderlag. 

Fältgentiana är rapporterad via Floraväkteriet.   

Växtarter: Månlåsbräken (NT), kattfot, stagg, ormrot, prästkrage, slåtterfibbla (VU), 

fältgentiana (EN).  
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Slåtterängen vid Sunnansjö är ett bra exempel på en stenig s.k. hackslått som förr fanns på varenda gård i 

Medelpad.  

Slåtterfibbla är sedan 2015 med på den svenska rödlistan och är bedömd som sårbar (VU).     

 

 

 

12.  Hissjön 

0,3 ha Slåtter  Besökt 10 juli 

God hävd  

Fina kalkpåverkade ängsbackar i sluttningen vid Hissjön. Området har inte uppmärksammats 

tidigare i några ängsinventeringar men har en fin ängsflora. Det är flera partier mellan 

byggnaderna med stenig ängsmark på alltifrån torrt-fuktigt underlag ändå ner till sjöstranden. 

Floran är artrik med förekomster av många krävande ängsväxter. Enligt ägaren har det i sen 

tid funnits brunkulla här.   

Växtarter: Tvåblad, skogsnycklar, kattfot, stagg, ormrot, prästkrage, slåtterfibbla (VU), 

rödfibbla, knagglestarr, blekstarr.    

Insektsarter: Ängsblåvinge, silverblåvinge.  
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  Silverblåvinge är en karaktärsart för sommarängen, så även vid Hissjön.  
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INDALS SOCKEN 

 

13.  Sunnås 

Ca 0,5 ha Hästbete  Besökt 10 juli 

God hävd  

Små partier med naturbetesmark i sluttningarna ovanför landsvägen. Det mesta är nog 

uppodlat sedan tidigare men det finns fina torrängspartier med intressant flora.  

Växtarter: Tjärblomster, backnejlika, smultron, prästkrage, ängsskallra, revfibbla, gråfibbla, 

liten blåklocka, skogsklocka (NT).  
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Betesmarkerna vid Sunnås består mest av tidigare uppodlad mark men det finns flera fina krön längs upp i 

sluttningarna med intressant torrängsflora.  

Skogsklocka är en art som trivs i odlingslandskapets närhet, t.ex. i skogsbryn och i vägkanter. Den klarar inte 

hård hävd men finns ofta kvar och kan komma tillbaka i gräsmarkerna när hävden avtar. Det speciella med 

skogsklockorna i Indal är att många  är vita. . 

 

 

 

14.  Baggböle 

Ca 1,5 ha Nötkreaturs och fårbete Besökt 24 juni 

God hävd. 

Välhävdade och artrika naturbetesmarker i raviner och på platån under kraftledningen. 

Beteshägnet omfattar även åkermarker och en del lövskog ned mot älven. Floran är väl 

inventerad av markägarna och hyser många sällsynta ängsväxter. Även sötgräs förekommer 

i trädbevuxna raviner i betesmarkerna. Tyvärr var vädret vid inventeringstillfället för svalt för 

att det skulle flyga några insekter.     

Växtarter: Tjärblomster, bergviol (VU), vanlig backruta (NT), månlåsbräken (NT), 

höstlåsbräken (NT), backnejlika, prästkrage, ängsskallra, revfibbla, gråfibbla, liten blåklocka.   
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De välhävdade betesmarkerna i Baggböle, Indal.  
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15.  Västloning 

0,5 ha Hästbete  Besökt 24 juni  

God hävd men alltför tätt trädskikt i delar av området 

Små partier med naturbetesmark i en ravin nedanför landsvägen. En del, mindre branta 

partier är troligen uppodlade sedan tidigare men det finns några torrängsytor med lite 

intressant flora. Även om det har varit en kontinuerlig hävd i denna typ av gräsmark så är det 

naturligt sett ganska trivialt med dominans av tuvtåtel och högörter. 

Växtarter: Tjärblomster, prästkrage, ängsskallra, revfibbla, gråfibbla, liten blåklocka.  
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16.  Östloning 

2+0,7 ha Nötkreatursbete Besökt 24 juni och 10 juli 

God hävd 

Delområde 1 består av ganska nyligen upptagna betesmarker och hyser i stort sett en 

hyggesvegetation. Förmodligen har det varit ett långt hävdavbrott här. Enstaka örter 

påträffas här men ingen som har ett tydligt indikatorvärde.  

Delområde 2 är finare steniga torrbackar i en sydsluttning. Även här misstänker jag ett 

hävdavbrott för floran är delvis mera av skogstyp än ängstyp. Här finns dock partier med fin 

ängsflora och flera indikatorarter för naturlig gräsmark.   

Växtarter: Smultron, tjärblomster, sandviol (NT), kattfot, stagg, prästkrage, ängsskallra, 

fyrkantig johannesört, revfibbla, gråfibbla, liten blåklocka.  

Insektsarter: Kamgräsfjäril, luktgräsfjäril, aurorafjäril, silverblåvinge, puktörneblåvinge.  
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Välhävdade betesmarker i Östloning.   

 

 

17.  Bäck 

Ca 2 ha Nötkreatursbete Besökt 24 juni 

Mindre god hävd 

I byn Bäck finns stora beteshägn som omfattar skog, åkermark, kraftledningsgator och 

enstaka partier med naturbeten. Det här området är cirka två hektar stort och omfattas av 

naturlig gräsmark på frisk till våt mark. Vissa partier är kärr och vissa områden är ganska 

igenvuxna. Fläckvis finns det dock en fin gräsmarksflora här.  

Växtarter: Smörbollar, knagglestarr, vårfingerört, stagg, ormrot, prästkrage, ängsskallra. 
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Vy över betesmarkerna vid kraftledningen i Bäck, Indal.    
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18.  Indal 

Ca 1 ha med naturbete Fårbete Besökt 24 juni  

Mindre god hävd 

Små partier med naturbetesmark i raviner och sluttningar nedanför landsvägen. Beteshägnet 

är stort och omfattar även lövskog och åkermark. Betestrycket är svagt. En del, mindre 

branta partier är troligen uppodlade sedan tidigare men det finns några enstaka backkrön 

med lite intressant flora. Även om det har varit en kontinuerlig hävd i denna typ av raviner så 

är det naturligt sett ganska trivialt med dominans av tuvtåtel och högörter. Alltför tätt trädskikt 

i delar av området 

Växtarter: Prästkrage, smultron, revfibbla, liten blåklocka, bockrot.  
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19.  Bjällsta 

Ca 1,2 ha Hästbete  Besökt 24 juni 

God hävd 

Små partier med naturbetesmark i raviner nedanför landsvägen. Beteshägnet omfattar även 

åkermark. En del, mindre branta partier är troligen uppodlade sedan tidigare men det finns 

några enstaka backkrön med lite intressant flora. Även om det har varit en kontinuerlig hävd i 

denna typ av raviner så är det naturligt sett ganska trivialt med dominans av tuvtåtel och 

högörter.  

Växtarter: Prästkrage, smultron, revfibbla, gråfibbla, bockrot.   

 

  Hästbetade raviner i Bjällsta, Indal.   
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20.  Myckelsjö 

0,7 ha Slåtter  Besökt 24 juni och 10 juli 

God hävd  

En välskött hackslått mellan åkermarker, vägar och byggnader. Det är en typisk 

staggdominerad hedartad gräsmark på silikatunderlag. Naturskyddat som ett Natura 2000-

område med en särskild bevarandeplan.     

Växtarter: Månlåsbräken (NT), kattfot, blåsuga, stagg, pillerstarr, ormrot, slåtterfibbla (VU), 

fältgentiana (EN).  

Insektsarter: Ängsblåvinge, puktörneblåvinge, aurorafjäril, kamgräsfjäril, rutig buskmätare, 

bandflickblomfluga.  
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Slåtterängen vid Myckelsjö är ganska stor och välskött med en typisk flora för magra hedartade ängsmarker.  

Pillerstarr är en typisk ängsväxt för denna typ av mark. Den har dock en östlig utbredning och saknas längre 

västerut i landskapet. Fältgentiana har en liten men stabil förekomst i Myckelsjö.  
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21.  Östanskär 

Ca 1 ha Ohävdat  Besökt 10 juli 

Raviner vid Stordalen som utgör ett biflöde och sidoravin till Indalsälven. Artrika marker som 

nu står och växer igen. Bitvis ganska trivial flora i den frodiga ravinen men bitvis också örtrika 

torrängsbackar. Kummin dominerar ställvis. Tyvärr var vädret vid inventeringstillfället för svalt 

för att det skulle flyga några insekter.     

Växtarter: Tjärblomster, vanlig backruta (NT), månlåsbräken (NT), backnejlika, prästkrage, 

ängsskallra, revfibbla, gråfibbla, liten blåklocka, vårfingerört, vårveronika, kummin, kattfot, 

ormrot, slåtterfibbla (VU), sanddraba (EN).   
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De betade ravinerna i östanskär har tillhört länets vackraste och mest värdefulla gräsmarker men står tyvärr 

och växer igen nu.   

 

Sanddraba är en starkt hotad ängsväxt i Sverige som vi i Västernorrland har ett särskilt ansvar för.  
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SÄTTNA SOCKEN 

 

22.  Nora 

0,8 ha Slåtter  Besökt 10 juli 

God hävd 

En ganska stor hackslåttäng söder om Norasjön. Det är två delar av ängen på vardera sidan 

av landsvägen. Stagg- och rödvendominerad hedartad gräsmark på silikatunderlag som 

hyser de typiska arterna för gamla slåtterängar.      

Växtarter: Månlåsbräken (NT), kattfot, blåsuga, stagg, smörbollar, ormrot, slåtterfibbla (VU), 

fjälltimotej.    

Insektsarter: Ängsblåvinge, puktörneblåvinge, kamgräsfjäril, rutig buskmätare, 

bandflickblomfluga, kort gräsblomfluga.  
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Slåtterängen i Nora är välhävdad men som så många andra ängsmarker som enbart hävdas med slåtter så blir 

grässvålen med åren allt tjockare och artrikedomen avtar successivt. 

 

Blåsuga är en bra indikatorart för ogödslad gammal gräsmark. Ängspärlemorfjäril är en av våra vanligaste 

dagfjärilar men liksom de flesta dagfjärilarna minskar även den i takt med att jordbruket läggs ner.   
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23.  Gåltjärn 1 

0,4 ha Ohävdat   Besökt 21 juni 

Ett litet parti med naturbetesmark i sluttningen ned mot tjärnen som ser ut att ha varit i hävd 

nyligen. Det kan möjligen vara så att det är ett tillfälligt avbrott i betesdriften vid fältbesöket. 

Det är en sandig backe med torrängsvegetation och enbuskar samt enstaka äldre tallar. 

Strax intill ligger en strandäng som också ser ut att ha varit hävdad i sen tid. Den är helt fri 

från vedväxter.  

Växtarter: Revfibbla, kattfot, smultron, liten blåklocka, gulvial.  

 

 Vy över den övergivna hagmarken i Gåltjärn.  
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24.  Gåltjärn 2 

0,5 ha Hästbete  Besökt 21 juni 

God hävd  

Ett litet område med välhävdad gräsmark nära en gård. I beteshägnet ingår även åkermarker 

och lite skog. Det förefaller att ha varit ett avbrott i hävden då det är en ganska trivial 

grässvål med mest skogs- och hällmarksväxter. 

Växtarter: Tjärblomster, smultron.  
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25.  Bjärme 

Ca 0,8 ha Slåtter (delvis) Besökt 21 juni 

Mindre god hävd 

Delvis hävdad slåtteräng med en hel del ängsväxter kvar. Rätt mycket skogsvegetation på 

grund av svag hävd och skuggiga förhållanden. Den övre delen ovanför landsvägen är 

särskilt intressant med flera bra indikatorarter för mager naturlig gräsmark. Nedanför vägen 

dominerar blomsterlupiner och andra igenväxningsarter.  

Växtarter: Kattfot, vårfingerört, stagg, revfibbla, gråfibbla, ormrot, slåtterfibbla (VU). 

Fältgentiana (EN) är uppgiven härifrån några gånger under 2000-talet, dock inte de senaste 

åren.     
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Blomsterlupiner har tagit över på stora delar av den tidigare så artrika slåtterängen i Bjärme. 

 

Kattfot är en den magra hackslåttens karaktärsarter och är starkt minskande i Sverige.    


